
Mílí spoluobčané 

opět je tady září a začíná nový školní rok 2008/9 a proto
mi prosím dovolte, abych vás přivítala zpátky doma v Újezdě
nad Lesy z prázdnin a dovolených a zároveň popřála všem
školáků a samozřejmě i jejich rodičům úspěšný školní rok.

O aktuální dění v obci se dočtete uvnitř čísla tohoto zpra-
vodaje, kde odpovím na vaše nejčastější dotazy, které jsme
během prázdnin shromáždili,

vaše 
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Starostka Městské části Praha 21
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V příloze naleznete:
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Informace z 31. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
11. 6. 2008 

Bere na vědomí 
- připomínky k dopravní studii
a konstatuje, že připomínky uve-
dené v tomto materiálu budou indi-
viduálně projednány v rámci dalších
fází jednání k této problematice, a to
zejména s respektováním koncepce
MČ Praha 21 na využití újezdského
lesa a dále konstatuje, že zadava-
telem dopravního generelu není
MČ Praha 21, ale MHMP. Rada MČ
Praha 21 ukládá Úřadu MČ Praha
21 (OMI a OŽPD) vstoupit v jedná-
ní s MHMP o možnosti zahájení dal-
ší fáze zpracování dopravního ge-
nerelu. Tento materiál bude předlo-
žen komisi životního prostředí jako
podpůrný materiál k připomínkovému
řízení k další fázi jednání o doprav-
ním generelu a ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (OMI, OŽPD) informovat
Radu MČ Praha 21 o postupu
jednání s Magistrátem hl. m. Prahy
a zároveň ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit dopravní ge-
nerel ve stávající zpracované po-
době Zastupitelstvu MČ Praha 21
ke schválení
- dopis RNDr. Petry Smolíkové,
PhDr., týkající se nedostatečné ka-
pacity Mateřských školek a ukládá
starostce pí Vlásenkové odpovědět
žadatelce v intencích jednání rady
- zápis z Komise výchovně-vzdě-
lávací  ze dne 21. 5. 2008 a záro-
veň jmenuje pí ředitelku Ivanu
Huttovou členkou této komise a to
od 1. 9. 2008
- výsledek metodické kontroly ve
školní jídelně MZŠ a MŠ Polesná
1690 a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 (RŠ) provést opětovnou
kontrolu za čtvrt roku, zejména v po-
ložkách, kde není splněna norma
a o výsledku kontroly podat zprávu
Radě MČ Praha 21

Schvaluje
- nájemní smlouvu na dobu urči-
tou do 31. 12. 2008 na byt Novo-
sibřinská 673, byt č. 6, 190 16
Praha 9 – Újezd nad Lesy s paní
Marií Adámkovou a zároveň po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem této smlouvy

- nájemní smlouvu na byt Žíželická
1612/17 s paní Lenkou Hatinovou
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem této ná-
jemní smlouvy
- výjimku z počtu dětí ve třídě dle
zákona 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním a jiném
vzdělávání v 1. MŠ, Čentická 2222,
MŠ Sedmikráska, Lišická 1502,
MŠ Rohožník, Žárovická 1653 a MŠ
Sluníčko, Polesná 1690, Praha 9 –
Újezd nad Lesy na školní rok
2008/2009
- úplatu v mateřských školách MŠ
Sluníčko, Polesná 1690, 1. MŠ,
Čentická 2222, MŠ Sedmikráska,
Lišická 1502 a MŠ Rohožník, Žáro-
vická 1653 na školní rok 2008/2009
ve výši 600 Kč na dítě /měsíc dle zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a vy-
hlášky č. 43/2006 Sb., o předškol-
ním vzdělávání, kterou se mění vy-
hláška MŠMT č. 14/2005 Sb. v plat-
ném znění
- platový výměr ředitelky MŠ Slu-
níčko, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
Polesná 1690 Ivany Huttové dle
předloženého návrhu, který je ne-
dílnou součástí originálu usnesení
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem platového
výměru
- záměr MČ Praha 21 na proná-
jem prostor v ulici Čentická (multi-
funkční sportoviště) a návrh ná-
jemní smlouvy a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OMI – odbor
majetku a investic) zveřejnit záměr
na úřední desce a dále pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem ná-
jemní smlouvy po uplynutí zákonné
lhůty pro zveřejnění
- záměr na pronájem části po-
zemku č. 4306/13, 4306/16, 4306/1
společenstvím vlastníků přilehlých
bytových domů za účelem vybudo-
vání kontejnerových stání v soula-
du s § 6 vyhlášky HMP č. 5/2007 Sb.
a zároveň ukládá Úřadu MČ Praha
21 (OMI) zveřejnit záměr a předlo-
žit Radě MČ Praha 21 vzorový ná-
vrh smlouvy o pronájmu
- dodatek ke smlouvě č. 04052003
k ust. 4.1. s tím, že se smlouva vy-
povídá ke dni 2. června 2008 ze stra-

ny pana Jiřího Jaroše – Zisty  a kon-
statuje, že nemá žádné pohledávky
vůči panu J. JarošovI a ukládá Úřadu
MČ Praha 21 Odbor životního pro-
středí a dopravy informovat o usne-
sení p. Jiřího Jaroše – Zistu
- vyhlášení veřejné zakázky ve
zkrácením řízení na 15 dní a jme-
nuje tři firmy, které budou osloveny:
a) PRINSITT spol. s r.o., K jízdárně
45/30, 190 16 Praha 9 – Koloděje 
b) KATO Praha s.r.o., K jízdárně
69/24, 190 16 Praha 9 – Koloděje 
c) Josef Roušal, Hlavní 247, 252 43
Průhonice. 

Dále ukládá MČ Praha 21
(OŽPD) vyzvat firmy dle schvále-
ného seznamu k předložení nabíd-
ky a zároveň jmenuje složení hod-
notící komise: členové: Andrea Vlá-
senková, Ing. Štulc, JUDr. Kozáko-
vá  náhradníci: MUDr. Dastychová,
Ing. Mareček,  tajemník hodnotící ko-
mise: Martina Nejtková. Dále uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD)
uvést v zadání kompletní rozsah
údržby zeleně MČ (v m2) a jmenu-
je kontaktní osobou JUDr. Kozákovou
- dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 108/047 se společností BETON-
STAV TEPLICE a.s. na výstavbu Po-
lyfunkčního domu a zároveň pově-
řuje starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem dodatku č. 4 ke smlouvě
o dílo č. 108/07
- platový výměr ředitelky MŠ Ro-
hožník, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
Žárovická 1653 Bc. Miluši Benátské
dle předloženého návrhu, který je ne-
dílnou součástí originálu  usnesení a
dále pověřuje starostku pí Vlásen-
kovou podpisem platového výměru

Neschvaluje 
- žádost o pronájem krajní garáže
v objektu dobrovolných hasičů

Připojuje se 
- se k jubilejnímu 20. ročníku šta-
fetového běhu Lidice – Ležáky 2008
a zároveň ukládá místostarostce
MUDr. Dastychové a tajemníkovi
panu Saitzovi zajistit účastníkům
běhu předání stuhy a občerstvení

Revokuje
- Usnesení Rady MČ Praha 21
č. 583 ze dne 16. 4. 2008 a č. 623
ze dne 28. 5. 2008 v plném rozsa-
hu  a zároveň schvaluje smlouvy
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o smlouvách budoucích na zřízení
trvalého věcného břemene u po-
zemků parc. č. 1523 a PK 620/55
v k. ú. Újezd nad Lesy se Správou
železniční dopravní cesty, státní or-
ganizace (SŽDC, s.o.) a dále schva-
luje smlouvy o budoucích smlouvách
nájemních u pozemků parc.
č. 1014/7, 1523, 1546 a PK 620/55
v k. ú. Újezd nad Lesy se Správou
železniční dopravní cesty (SŽDC, s.o.)
a pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem smluv

Souhlasí 
- s předloženým návrhem grantové
komise pro grantové řízení Městské
části Praha 21 v oblasti sociálních
služeb pro rok 2008 dle předlože-
ného seznamu. Protokol z jednání
grantové komise je nedílnou sou-
částí originálu usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit tento materiál na jednání
Zastupitelstva

Předává 
- žádost, týkající se informace
Františka Kollmana o možnosti da-
rování 1 obrazu do Polyfunkčního
domu, Komisi výchovně-vzdělávací
k posouzení tohoto díla a ukládá ta-
jemnici této komise  pí Kořínkové in-
formovat žadatele o výsledku jednání

Informace z 32. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 25.6. 2008 

Schvaluje 
- Dodatek č. 1 k Zásadám oběhu
účetních dokladů ze dne 11. 1. 2007
s účinností od 1. 7. 2008 a zároveň
pověřuje tajemníka pana Saitze pod-
pisem dodatku
- přechod nájmu na pozemek p.č.
4312/63 k. ú. Újezd nad Lesy o ve-
likosti 38 m2 na paní Ing. Moniku
Urešovou a zároveň pověřuje sta-
rostku pí Vlásenkovou podpisem
nové nájemní smlouvy
- přechod nájmu na pozemek p. č.
2596 k. ú. Újezd nad Lesy o velikosti
189 m2 na paní Drahomíru Janeč-
kovou a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem nové ná-
jemní smlouvy
- výzvu k předložení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce střechy Masarykovy

ZŠ a MŠ Polesná“  a zároveň schva-
luje níže uvedený seznam firem
k předložení nabídky: 1) PSP Group
s.r.o., Türkova 828, 149 00 Praha 4 
2) ALVA 92 a.s., Vaníčkova 7, 169 00
Praha 6  3) ČEKO, Buková 2544/8,
130 00 Praha 3  a dále schvaluje
hodnotící kritéria a jejich váhy ná-
sledovně: cena 70 %  délka záruč-
ní doby 15 % a doba realizace 15 %.
Dále ukládá Úřadu MČ Praha 21
(OMI) vyzvat firmy k předložení na-
bídky dle schváleného seznamu

Informace z 33. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 23.7.
2008 

Souhlasí 
- s návrhem dělení pozemků
u ulice Druhanické zpracovaný ing.
arch. Veselým schvaluje podíl
MČ Praha 21 ve výši 13.642,85 Kč
s DPH na nákladech souvisejí-
cích se zajištěním geodetických
a kartografických prací
- s rozpočtovým opatřením č. 31 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí  usnesení a uklá-
dá starostce pí Vlásenkové předlo-
žit tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 32 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení a uklá-
dá starostce pí Vlásenkové předlo-
žit tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 33 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení a uklá-
dá starostce pí Vlásenkové předlo-
žit tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 34 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení a uklá-
dá starostce pí Vlásenkové předlo-
žit tento materiál na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 35 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení ukládá

starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21
- s rozpočtovým opatřením č. 36 –
změna rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení ukládá
starostce pí Vlásenkové předložit
tento materiál na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21
- se záměrem prodat pozemky č.
parc. 1523/2 o výměře 45 m2

a 1523/6 o výměře 7 m2 v k. ú.
Újezd nad Lesy pro ČR – Správa že-
lezniční dopravní cesty, st. podnik
na stavbu „Modernizace traťového
úseku Praha Běchovice – Úvaly“ od-
dělené z pozemku č. parc. 1523
a ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zveřejnit záměr na prodej pozemků
v souladu s § 36 odst. 1 zák.
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
a dále ukládá starostce pí Vlásen-
kové předložit tento materiál na jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21
- s uveřejněním záměru odpro-
dat pozemek parc. č. 3972 o výmě-
ře 37 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy
v souladu s usnesením Zastupitel-
stva MČ Praha 21 č. 136 ze dne
16. 6. 2008 za sníženou cenu pře-
dem známému zájemci, který splňu-
je podmínky stanovené výše uve-
deným usnesením. Jako cena mini-
mální je zde pro tento případ sta-
novena částka odpovídající 50 %
ceny dané cenovou mapou a uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 (OMI) zve-
řejnit záměr na prodej v souladu s
§ 36 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze a dále ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit tento
materiál na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21
- s uveřejněním záměru odpro-
dat pozemek par. č. 2581 o výměře
67 m2 v k. ú. Újezd nad Lesy v sou-
ladu s usnesením Zastupitelstva
MČ Praha 21 č. 136 ze dne 16. 6.
2008 za sníženou cenu předem
známému zájemci, který splňuje
podmínky stanovené výše uvede-
ným usnesením. Jako cena mini-
mální je zde pro tento případ sta-
novena částka odpovídající 50 %
ceny dané cenovou mapou a dále
ukládá Úřadu MČ Praha 21 (OMI)
zveřejnit záměr na prodej v souladu
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s § 36 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze a dále ukládá starost-
ce pí Vlásenkové předložit tento ma-
teriál na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21
- s umístěním stavby kolny ná-
jemce na pozemku č. parc. 2551
o výměře cca 15 m2 na dobu neur-
čitou – po dobu trvání nájemní
smlouvy s tím, že o dodatečné po-
volení požádá stavební úřad sám
stavebník a dále pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem dodatku
nájemní smlouvy

Bere na vědomí
- předloženou žádost Magistrátu
hl. m. Prahy o spolupráci při tvorbě
Generelu pěší dopravy a předává
materiál komisi životního prostředí,
která podá informaci na příštím jed-
nání rady a dále ukládá radnímu Ing.
Marečkovi vstoupit v jednání s Ing.
Bořkem Votavou, ředitelem útvaru
rozvoje hl. m. Prahy, a o výsledku
jednání informovat na příštím jed-
nání Rady MČ Praha 21
- zápis ze schůze Komise vý-
chovně-vzdělávací ze dne 18. 6.
2008 a zároveň schvaluje uvolnění
pí Danuše Štolcbartové na vlastní
žádost z členství komise výchovně-
vzdělávací  k 1. 7. 2008 z důvodu od-
chodu do důchodu
- zápis ze 7. schůze Komise pro
potřeby seniorů Újezd nad Lesy
ze dne 2. 7. 2008 a zároveň ukládá
tajemníkovi panu Saitzovi odpovědět
komisi, jak je zajištěna bezpečnost
uživatelů multifunkčního sportoviště

Schvaluje 
- výměnu bytu na adrese Rohož-
nická 1609/1, 190 16 Praha 9 –
Újezd nad Lesy za byt na adrese
Čestlická ulice, 100 00 Praha 10
a zároveň schvaluje novou nájemní
smlouvu na byt Rohožnická 1609/1
s manželi Peckářovými a dále po-
věřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem nové nájemní smlouvy
- snížení pronájmu prodejen
na otočce Rohožník o 50 % s plat-
ností od 1. 7. 2008 do ukončení re-
konstrukce ulice Rohožnické z dů-
vodu omezeného přístupu k pro-
vozovně
- směrnici „Vnitřní platový předpis“
dle předloženého návrhu a zároveň

pověřuje tajemníka pana Saitze pod-
pisem „Vnitřního platového předpisu“
- Dodatek – prodloužení Smlouvy
o dílo na atest elektrických spotře-
bičů ze dne 18. 4. 2001 s firmou
Ing. Miloš Morávek na rok 2009
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem Dodatku
- jednostranné zvýšení nájmu
v bytech, které jsou v majetku MČ
Praha 21 o 21,04 % (55 Kč/m2).
Zvýšení nájemného podléhá zákonu
č. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu v platném
znění a je platné od 1. ledna 2009
- přehled žádostí o účelové in-
vestiční dotace z rozpočtu hl. m.
Prahy – návrh rozpočtu kapitálových
výdajů na rok 2009 včetně střed-
nědobého výhledu na další roky.
Tabulka je nedílnou součástí usnesení
- rozpočtové opatření č. 37 – úpra-
va rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení
- rozpočtové opatření č. 38 – úpra-
va rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí usnesení 
- rozpočtové opatření č. 39 – úpra-
va rozpočtu v roce 2008 dle pře-
dloženého návrhu – tabulky, která je
nedílnou součástí  usnesení
- na základě výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo dle zák.
č.536/1991 Sb., v platném znění,
na akci: Sekání a odstraňování ze-
leně na pozemcích MČ Praha 21
se společností Prinsitt, s.r.o.,
IČ: 639 84 695, se sídlem K Jízdárně
45/30, 190 16 Praha 9 – Koloděje
a dále pověřuje  starostku pí Vlá-
senkovou podpisem smlouvy o dílo

Neschvaluje 
- prominutí penále manželům
Neckářovým, bytem Rohožnická 1609/1,
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

Informace z 8. schůze Za-
stupitelstva MČ Praha 21
ze dne 16. 6. 2008  

schvaluje 
- program 8. zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha 21
- opakovaně vypsání záměru
na vybudování domu seniorů dle
původních kriterií

- návrh dopravní studie MČ Praha
21 dle předložené dokumentace
- návrh na uzavření závěrečného
účtu MČ Praha 21 na rok 2007, to zna-
mená celoroční hospodaření Městské
části Praha 21 za rok 2007, bez výhrad
dle přílohy, která je nedílnou součástí
originálu usnesení
- plnění rozpočtu MČ Praha 21
za 1. čtvrtletí 2008 dle návrhu, kte-
rý je nedílnou součástí originálu
usnesení
- rozpočtová opatření č. 15, 16, 17,
21, 22, 24 – 27 a 28 dle tabulek, kte-
ré jsou nedílnou součástí usnesení
- prodej pozemků  286/3 - 37 m2

zastavěná plocha a nádvoří  501/3
- 15 m2 zastavěná plocha a nádvoří
1402/2 – 13 m2 zastavěná plocha
a nádvoří  1577/3 – 37 m2 zastavě-
ná plocha a nádvoří
2264/2 – 8 m2 zastavěná plocha
a nádvoří  2552/3- 27 m2 zastavěná
plocha a nádvoří
3748/5 – 16 m2 zastavěná plocha
a nádvoří  všechny v k.ú. Újezd
nad Lesy, PREdistribuce, a.s., Svor-
nosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
za cenu dle znaleckého posudku
vypracovaného Ing. Vladimírem
Leebem, která činí celkem 338.060 Kč
a zároveň pověřuje starostku pí
Vlásenkovou podpisem kupní
smlouvy
- postup při odprodeji pozemků
ve svěřené správě MČ Praha 21
za sníženou cenu v k.ú. Újezd
nad Lesy dle přílohy, která je nedíl-
nou součástí usnesení
- rozdělení grantů v oblasti sociálních
služeb pro rok 2008 dle návrhu, který
je nedílnou součástí originálu usnesení
a pověřuje starostku pí Vlásenkovou
podpisem jednotlivých smluv

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

Bere na vědomí
- plnění usnesení z minulého za-
sedání Zastupitelstva MČ Praha 21
- zápis z 9. schůze Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva MČ Praha 21
ze dne 9. 4. 2008



Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 8/2008 Sb., O UDRŽOVÁNÍ
ČISTOTY NA ULICÍCH A JINÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
(VYHLÁŠKA O ČISTOTĚ)
S účinností od 1.7.2008

Znečištěním ulic a veřejných prostranství se rozumí: odhozené odpadky, včetně nedopalků cigaret, žvýkaček
a zbytků potravin, provozní kapalina unikající z dopravních prostředků při opravách a technických závadách,
krmení pro zvířata, materiály unikající při přepravě, vykládce, nakládce ze stavenišť, posypové hmoty určené
k zajištění sjízdnosti a schůdnosti ulic, výkaly, výměšky a odpadní vody, spadané listí, plody a kůra, plakáty,
reklamy propagace atd., umístěné mimo plochy k tomu určené, apod.

Každý je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění ulic či veřejných prostranství, nebránil či nezne-
možnil udržování čistoty. 
Při znečištění ulice nebo veřejného prostranství odstraní znečištění jeho původce. Při znečištění výkaly zvířete,
odstraní znečištění vlastník nebo držitel zvířete nebo osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči. Provozo-
vatel či pořadatel obchodní, sportovní, kulturní či jiné akce zajistí nádoby pro odložení odpadků účastníků.
Vylepovat plakáty lze pouze na plochách k tomu určených. Vlastník je pak povinen zabezpečit odstranění se-
jmutých, uvolněných nebo stržených plakátů. 

Při čištění ulic se nesmí smetat či shrnovat odpad a nečistoty do vozovek, do kanalizačních vpustí, na okolní
pozemky, do veřejné zeleně apod.

Úplné znění vyhlášky naleznete na internetové adrese: www:praha-mesto.cz, úřad, vyhlášky, nařízení
a legislativa.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 12/2008 Sb., KTEROU SE ZA-
KAZUJE POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH
s účinností od 7. 7. 2008.

Touto vyhláškou se zakazuje požívat alkoholické nápoje na území hlavního města Prahy v okruhu 100 metrů
od stanic metra, 100 metrů od škol a školských zařízení, 100 metrů od zdravotních zařízení, na dětských hřiš-
tích a pískovištích. Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo sa-
mostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku zákaz platí ještě 5 m za
označníkem a 5 m za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li konec označen, zákaz platí 65 m
od označníku do prostoru zastávky.

Zákaz se nevztahuje na prostory restauračních zahrádek, na prostory u stánků s občerstvením v tržnicích a
tržních místech, kde je povolen prodej alkoholických nápojů. Zákaz se rovněž nevztahuje  na prostor, kde se koná
akce pořádaná či povolená hlavním městem Prahou nebo městskou částí.

Přílohou obecně závazné vyhlášky je seznam veřejných prostranství nebo jejich části, na nichž je v hl.m.
Praze zakázáno požívání alkoholických nápojů.

Seznam těchto veřejných prostranství v okruhu správního obvodu Městské části Praha 21:

Praha 21 Parky a ostatní veřejná zeleň
1.  Lesopark u sídliště Rohožník ohraničený ulicí Novosibřinskou, Rohožnickou a Machovickou

Praha 
Běchovice

Náměstí a ulice
1.  Za poštovskou zahradou 479, 557, 564 (prostranství v okolí objektů Městské části Praha Běchovice)
2.  Za poštovskou zahradou 516 (pošta a nákupní středisko)
3.  Prostranství ohraničené ulicemi Českobrodská, Výjezdová, U školního pole a Do Újezda
Parky a ostatní veřejná zeleň
4.  Park Běchovice 2006
5.  Park Litožnická
6.  Park Manželů Kotrbových 
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Úplné znění vyhlášky naleznete na internetové adrese: www:praha-mesto.cz, úřad, vyhlášky, nařízení a legislativa.

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ TÉTO KONCEPCE
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU KONCEPCE,
VČ. VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V souladu s ust. § 16 odst. 3 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
uveřejňujeme následující: Do návrhu výše uvedené koncepce je možné nahlížet na elektronické úřední desce
MČ, ÚMČ Praha 21 na el. adrese: http://www.praha21.cz/index.php?module=Urdeska@func=main a dále je kon-
cepce k dispozici v budově MČ Praha 21, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9, 190 16, na odboru ži-
votního prostředí a dopravy v I.patře, č. dv. 7. Úřední dny jsou stanoveny takto: pondělí a středa od 08.00 do 12.00
hod., od 13.00 do 17.30 hod., pátek od 08.00 do 12.00 hod.   

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí lze také nahlédnout v IS SEA –
adresa – http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód MZP004K.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného
projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání se uskuteční na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 dne
15.září  2008. Zasedání ZMČ Praha 21 se uskuteční od 18.00 hod. v zasedací místnosti na adrese – MČ
Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9, 190 16.

V souladu s ust. § 16 odst. 4 výše cit. zákona o zveřejnění návrhu informujeme Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 65, Praha 10, 100 10, k čj: 50360/ENV/08, pana Ing.Vulterýna.

Informaci zveřejňujeme v nejbližším vydání místního měsíčníku – v Újezdském zpravodaji.
JUDr.Vladimíra Kozáková, vedoucí OŽPD

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:
- dne    8. 09. 08   od     9.00    do   11.30   hod.          
- dne    6. 10. 08   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 tel. číslech:  267 175 174  a  267 175 202.
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Praha 
Klánovice

Náměstí a ulice 
1. Prostranství vymezené č. 1100/2 a přilehlou ulicí Slavětínskou (u Kolomazné pece).
2. Prostranství mezi ulicemi Axmanova, Aranžerská, Kuchařská a Slavětínská
Obchodní centra
3. Prostranství u nákupního centra  v ulici Slavětínská č. 620
Parky a ostatní veřejná zeleň
4. Prostranství ohraničené ulicemi Ke kostelíčku, Slavětínská, Ke znaku, V pátém (park u kostela)
5. Park Hedviky Vilgusové s dětským hříštěm ohraničený ulicemi Slavětínskou a V soudním.
6. Parková úprava před vstupem do Masarykovy základní školy, Slavětínská č. 200 
7. Sportovní komplex u Haly starosty Hanzala s parkovištěm a parčíkem v ulici V soudním a ulici Medinské



MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma
odevzdat tyto odpady:
-  baterie, akumulátory
-  nádoby od sprejů
-  zahradní chemie
-  mazací oleje a tuky
-  ředidla a barvy
-  léky a teploměry
-  kyseliny a hydroxidy
-  lepidla a pryskyřice
-  detergenty (odmašťovací přípravky)
-  fotochemikálie
-  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
-  zářivky a výbojky

Martina Nejtková, OŽPD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
6. září Toušická 20. září  Rohožnická 

Čenovická x Pilovská Druhanická x Staroújezdská
Žehušická x Měšínská Holšická x Sudějovická 

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

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO:  starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla, koberce, linolea, matrace, elektro-
technika – 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

POPELNICE A KONTEJNERY V ULICÍCH MĚSTA MAJÍ ODZVONĚNO!

8.  9.  - po

1. křižovatka ul. Druhanická - Staroújezdská 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Novosibřinská - Toušická 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Zalešanská - Lomecká 1600 - 1620

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

5. křižovatka ul. Velimská - Klešická 1700 - 1720

6. křižovatka ul. Holšická - Sulovická 1730 - 1750

7. ul. Novolhotská  x Starokolínská 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Bělušická - Netušilská 1830 - 1850
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V souladu s Programovým prohlášením Rady hlavního
města Prahy pro volební období 2006 – 2010, se hledají
nové způsoby jak zvyšovat čistotu na pozemních komuni-
kacích a veřejných prostranstvích na území hlavního
města. Jednou z priorit je umístění sběrných nádob
mimo pozemní komunikace a veřejná prostranství tak,
aby nepovolané osoby nemohly manipulovat s obsahem
sběrných nádob, nedocházelo k odkládání odpadů v okolí
sběrné nádoby a k poškozování sběrných nádob. Dalším

významným důvodem  pro umístění sběrných nádob
do objektu vlastníka jsou nepříznivé povětrnostní klima-
tické podmínky, jako byla např. vichřice EMMA, při které
některé sběrné nádoby neumístěné v objektech poškodily
zaparkovaná auta. 

Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy násle-
dující legislativa a starají se o ně následující společnosti. 

Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba –
bytová družstva, společenství vlastníků) má povinnost



umístit sběrnou nádobu v souladu s ustanovením § 6
písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl.
m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území hlav-
ního města Prahy a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech), do domovního vy-
bavení v souladu se zvláštními předpisy (Čl. 50 odst.
3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů).

Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního
odpadu svozové společnosti zapojené do systému města
- Pražské služby, a.s., IPODEC – Čisté město, a.s.,
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., KOMWAG,
podnik čistoty a údržba města, a.s.  

Svoz směsného komunálního odpadu od živno-
stníků a podnikatelů zajišťují mimo jiné společnosti
.A.S.A., spol. s r.o., MIKAPA plus, s.r.o., REMONDIS,
spol. s r.o., ASP služby, spol. s r.o., VAN GAN-
SEWINKEL, a.s., České sběrné suroviny, a.s.,
RUMPOLD s.r.o. 

Žádná svozová společnost nemá tzv. výjimku
s umístěním sběrných nádob na směsný komu-
nální odpad mimo domovní vybavení.

V současné době proto některé svozové společ-
nosti vyzvaly živnostníky  a podnikatele, jejichž sběrné
nádoby jsou umístěny na pozemní komunikaci nebo
na veřejném prostranství na území Prahy bez písem-
ného povolení silničního správního úřadu ÚMČ
Praha 1 – 22 (dále jen „úřad“), aby sběrné nádoby
umístili, stejně jako vlastník objektu, do domovního vy-
bavení nebo kontejnerových stání. Pokud nemají po-
volení úřadu, porušují ustanovení § 25 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Porušením zá-
kona je spáchán přestupek (fyzická osoba) nebo
správní delikt (právnická osoba), protože užívají
v rozporu s ustanovením § 25 odst. 1 silnici nebo místní
komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo
k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo ne-
dodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního uží-
vání (§ 25 odst.2 zákona). Za tato porušení může být
úřadem uložena pokuta.

Žádáme Vás, vážení živnostníci, podnikatelé
a vlastníci objektů, o okamžité zjednání nápravy
tím, že sběrná nádoba (tj. kontejner, popelnice)
bude odstraněna z chodníků a ulic na území hl. m.
Prahy v souladu s platnou legislativou.

Odbor ochrany prostředí, 
Magistrát hlavního města Prahy

V ÚJEZDĚ NAD LESY LZE TŘÍDIT DROBNÉ
ELEKTROSPOTŘEBIČE

Odbor životního prostředí a dopravy ve spolupráci s firmou ASEKOL zajistil umís-

tění E-BOXU na recyklaci starých spotřebičů. 

E–BOX je umístěn na Úřadě městské části Praha 21, v přízemí hlavního vchodu,
Staroklánovická 260, 190 16  Praha 9. 

Do E-BOXU patří drobné elektrospotřebiče např. vysloužilé
kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení atd. 
Nepatří do něj zářivky a výbojky, baterie a akumulátory. 
Ještě bych chtěla připomenout, že vedle tohoto boxu se nachází červená nádoba
na odložení použitých baterií.  

Děkuji, že třídíte odpad. 
Martina Nejtková, OŽPD

KONTEJNER NA TEXTIL
Od července 2008 je v Újezdě nad Lesy nově umístěn  kontejner na odkládání

nepotřebného oblečení. Kontejner najdete v Hulické ulici naproti Úřadu městské
části Praha 21, vedle kontejnerů na tříděný odpad.
Kontejnery neslouží  jen občanům pouze jako nádoby na třídění odpadu, ale jsou
též určeny pro charitativní účely, tzn., že  oděvy budou ještě nošeny.
Do kontejneru tedy  můžete odevzdat veškeré:
textilie, boty, kabelky, oděvní doplňky, bytové textilie, hračky… 
(veškeré materiály, které mohou být ještě k užitku).
JE NUTNÉ, ABY SE ZBOŽÍ DO KONTEJNERU VHAZOVALO V IGELITOVÝCH (NEBO
JINÝCH) OBALECH !!!

DĚKUJEME. 
Martina Nejtková, OŽPD 

Z ÚŘADU 
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PODĚKOVÁNÍ

Komise pro potřeby seniorů děkuje 
za opakovaný sponzorský dar

firmě ABAK  s. r.o, Lomecká 695, Praha 9. 

za komisi Anna Vlková 

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

Polyfunkční dům roste před očima. „Měl by
být dokončen, jak jsme slíbili, v polovině příš-
tího roku,“ říká starostka Andrea Vlásenková. 

Co všechno v polyfunkčním domě bude?
V přízemí Česká pošta, lékárna, muzeum Újezda
nad Lesy, nahoře společenský sál, restaurace a sa-
lónky. A nesmím zapomenout na podzemní garáže. 

Komu budou garáže sloužit? 
Návštěvníkům polyfunkčního domu a zároveň
by měly řešit obtížnou parkovací situaci v Újezdě. 

Kdo bude jednotlivá zařízení v domě provozo-
vat? 
Budou pronajata. Nyní například řešíme otázku,
zda pronajmout jen restauraci a společenský sál
nechat městu nebo k pronájmu nabídnout obojí.
Já se kloním k variantě pronajmout vše s tím, že
by si obce nechala možnost přednostního pořá-
dání svých akcí. Chtěli bychom, aby co nejvíc ná-
kladů spojených s domem hradili nájemci.
Výběrová řízení budou vypisována od letošního
podzimu do otevření budovy tak, aby zájemci měli
možnost prostory vidět. Nyní jednáme o podmín-
kách s Českou poštou. Až se do objektu přestě-
huje, pro její zákazníky se výrazně zlepší
podmínky, mimo jiné odpadne složité parkování,
které musí řešit dnes.         

Na konci září chcete odstartovat tradici svato-
václavských poutí. Co se chystá? 
Bude to klasická pouť se vším všudy. Nebudou
chybět atrakce, houpačky, střelnice, kolotoč
a další, stánky, kterých bude plná Čentická ulice
včetně těch s cukrovou vatou, zbožím, které se
na pouti běžně nabízí, jídlem a pitím. Chceme
skutečně oživit tradici poutí a třeba i domácího

pečení koláčů a hus. Všichni dostanou
do schránky pozvánku.    

Před úřadem se v létě objevily kontejnery, kam
mohou lidé dávat věci pro dobročinné účely.
Jak se osvědčily?
Velmi dobře jsou stále plné. Občané do nich
mohou dávat v igelitových pytlích například oble-
čení nebo hračky. 

Jak pokračuje příprava na výstavbu chybějící
kanalizace?
Intenzivně jednáme nyní s hlavním městem, aby
nám co nejdřív vybrali firmu, která stavbu pro-
vede. Když vše půjde dobře, mohla by být do roku
2010 polovina kanalizace na hlavní ulici hotová. 

Kdy skončí uzavírka ulice na Rohožníku? 
Tato vynucená uzavírka skončí v listopadu. Chá-
peme,  že je pro občany nepříjemná, ale nešlo to
vzhledem k technickým podmínkám stavby pro-
vést jinak.  

Je něco nového v projektu obchvatu?   
Stále probíhá fáze zpracování dokumentace
na územní rozhodnutí. Předpokládaná doba za-
hájení stavby je nyní v roce 2011 až 2013. I nám
se jeví termín jako dlouhý. 

V Újezdě se objevila nově vyhláška o zákazu
pití alkoholických nápojů na některých veřej-
ných místech. Proč?
Důvod je zřejmý. Vytipovali jsme lokality, kde se
ve večerních hodinách srocuje mládež a bezdomovci,
hrozí tu zvýšená konzumace alkoholu i drog. 
Vyhláška dává městské policii větší kompetence,
aby mohla tato riziková místa kontrolovat.

Klára Mandausová

NA KONCI MĚSÍCE ČEKÁ ÚJEZD POSVÍCENÍ
Rozhovor se starostkou Andreou Vlásenkovou nejen o zahájení tradice poutí 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Jelikož jsme před vydáním prázdninového čísla ÚZ
nestihly zaslat příspěvek o červnové účasti taneční
skupiny Ambra na Běchovické pouti pořádané MČ Bě-
chovice a celorepublikové taneční přehlídce Dance
show Strakonice 2008, můžete si o těchto akcích pře-
číst na následujících řádcích až nyní. Děvčata z Ambry
se na obě vystoupení pečlivě připravovala, a proto
bych vás o jejich vystoupení, i když s menším zpoždě-
ním, ráda informovala. 

Běchovická pouť se konala 8.června 2008 u bě-
chovické sokolovny a ačkoliv nám počasí moc nepřálo,
nakonec jsme ani moc nezmokly. Akce byla poměrně
velká, pro děti bylo připraveno mnoho soutěží a kromě
naší Ambry v průběhu odpoledne vystoupily ještě další
taneční skupiny, včetně domácí, běchovické. Každá ze
skupin zastupovala jiný taneční styl, což jistě přispělo
k pestrosti již tak poměrně bohatého doprovodného
programu. Návštěvníky tvořily zejména běchovické
děti, které pravděpodobně více zajímaly připravené
atrakce než vystoupení jejich vrstevníků z „vedlejší
vesnice“, a tak se Ambra dočkala pouze vlažného po-
tlesku. Útěchou jim mohly být alespoň získané dobroty
a různé drobnosti, které si mohla děvčata vysoutěžit
na některém ze stanovišť. 

Druhou červnovou akcí, kde měla děvčata možnost
předvést své taneční výkony, byla celorepubliková ta-
neční přehlídka Dance show Strakonice 2008, která
proběhla 21. června v areálu letního kina ve Strakoni-
cích. Spolu s Ambrou vyrazila na přehlídku i taneční
skupina Grip, takže újezdský školní sportovní klub byl
ve Strakonicích zastoupen hned ve dvou věkových ka-
tegoriích, a to juniorské a hlavní. Kromě kategorie par-
ketových a tanečních formací se dále tančilo
v kategoriích country tance, disco tance, show for-
mace, break dance a step. Tentokrát nám počasí přálo,
atmosféra byla báječná, Ambře se její skladba s ná-
zvem Lush povedla na jedničku a také Grip předvedl
své dvě skladby Sweet end a Kombat bez větších ko-

lizí, pouze u jedné z jeho skladeb zvukař nezvládl pus-
tit začátek tak, jak měl být, čímž malinko tanečnice
Gripu rozhodil. Ale i přes tuto menší nehodu jsme si
všechny přehlídku užily a krásně jsme si před strako-
nickým obecenstvem zatančily. A protože se jednalo
o nesoutěžní taneční přehlídku, žádní vítězové nebyli
vyhlašováni. Všichni jsme si tak ze Strakonic odvezli
pamětní list, několik drobností od sponzorů, ale hlavně
pěkné zážitky z celé akce. 

Nakonec mi dovolte, abych případné zájemce o účast
v tanečním kroužku Ambra upozornila, že od září opět
začínáme s výukou a každého nového člena rády při-
vítáme. Pěkný začátek školního roku vám za vedoucí
Ambry přeje 

Lenka Murtingerová 

TANEČNÍ KROUŽEK AMBRA
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Rok s rokem se sešel a tak abychom nezůstali „pozadu“ani my, sešli jsme se opět
po roce na našem letním skautském táboře konaném na tradičním místě v Přesta-
nicích  v hezkém podhůří Šumavy.

Musím jenom ještě vysvětlit, koho myslím pod všeobecným pojmem – my. Nebylo
nás sice pět, ale celkem třicet. Dvacet jedna světlušek, vlčat, skautíků a skautek plus
devět vedoucích.

Abych už to nudné vysvětlování rychle ukončil, uvedu ještě na pravou míru tvrzení,
že jsme se sešli po roce.
Samozřejmě se schá-
zíme i během roku
každý týden na našich
schůzkách, ale svým
způsobem to setkání
po roce bylo, protože
na čtrnáctidenním tá-

boře se každý z nás projevuje přecijenom  jinak než
na dvouhodinové schůzce. A tak to vlastně bylo setkání
„nových“ lidí. A skromně podotknu – fajn lidí.

Ale teď už k našemu táboru. Zatímco minulý rok
jsme čtrnáct dní pomáhali indiánskému kmeni vypátrat
uprchlá stáda bizonů a nasbírat pro ně dostatek
krmení, tento rok jsme se vrátili trochu do současnosti.
Šestého července, kdy náš tábor začínal, dorazily

Byla neděle 25. 5. 2008, 3 hodiny odpoledne a my stáli před autobusem plní nedočkavosti, kdy už vyrazíme.
Ještě poslední rozloučení s rodiči a jedeme směr Anglie. Z Francie do Anglie jsme se přepravili Eurotunelem a pro
mnohé z nás to bylo opravdu poprvé. Naše první cesta po anglické pevnině směřovala do Brightonu, přímořského
městečka, ležícího jižně od Londýna. Tam jme navštívili : Royal pavilon, The Lanes, Sea Life Center a Palace pier. 

Ubytováni jsme byli v hostitelských rodinách většinou po dvou, případně i po čtyřech. Všichni jsme byli moc
spokojeni, protože jme se dostali do výborných rodin. 

Třetí den ráno jsme se opět sešli na našem "meeting pointu", kam nás odvezly naše hostitelské rodiny. Ráno
jsme šli do školy, kde jsme byli rozděleni do tří skupin. Každá skupinka měla svého učitele. My jsme dostali paní
Helen, která byla velice sympatická. Celá výuka probíhala anglicky, formou povídání, psaní, návštěvy knihovny
a rozhovory s lidmi.Během našeho pobytu v Anglii jsme navštívili mnoho zajímavých míst, jako jsou: Hastings,
Pašerácké jeskyně, Křídové útesy a Portsmouth, kde
jsme viděli historické lodě, třeba jako HMS Victory. Také
jsme se šli podívat do muzea Mary Rose a Leeds
Castle, nejkrásnějšího vodního hradu v Anglii, kde jsme
prošli ptačími voliérami a velkým přírodním bludištěm.

Největším zážitkem bylo setkání s našimi "pen fri-
ens". Již rok si dopisujeme se stejně starými dívkami,
a tak jsme byly nadšeny, že nám bylo umožněno se
s Anyou a její kamarádkou setkat. 

Poslední den v Anglii jsme věnovali celodenní  pro-
hlídce Londýna. Prošli jsme Wesminstrem, Trafalga-
rem, kolem Buckinghamského paláce a kolem
Piccadally Circus. Pak jsme se šli podívat do British
muzea, kde bylo vystaveno mnoho zajímavých věcí. 

Večer jsme jeli autobusem zpět přes Francii
a Německo do České republiky. 

Moc děkujeme paní učitelce Najmanové a paní učitelce Kurkové, že tuto akci zorganizovaly a že jsme se
mohli podívat do Velké Británie, což pro nás bylo určitě velkým přínosem. 

Žákyně 8.A. Kateřina Laznová a Denisa Drdlová

ROK S ROKEM

JAZYKOVÝ KURZ V ANGLII
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na louku u Přestanic tři televizní štáby renomovaných
televizních stanic: „TV OKO“, „TV STŘELKA“
a TV JABČER“ (k posledně jmenované TV – název je
možná na první pohled nejasný, ale vše by vám na-
povědělo logo – jablko s vykukujícím červem).
Nejdříve technické týmy jednotlivých štábů dokončili
stavbu svých „studií“ a potřebného zázemí – tedy stanů.

Prvním a možná i nejtěžším úkolem bylo pro
všechny zástupce televizních společností sehnání po-
třebné „vysílací licence“. Aby celá hra byla jako ze ži-
vota, potřebovali k udělení licence sehnat celkem 9
podpisů členů „Rady pro táborové vysílání“, kteří, tak
jak to v životě chodívá, sídlili na různých blízkých
i vzdálených „úřadech“. Samozřejmě i „úřední hodiny“
nebyly všude stejné nemluvě už o tom, že někteří čle-
nové „Rady“ nebyli zrovna v dobré náladě. Nicméně

i když to zpočátku vypadalo na to, že televize začnou vysílat až po prázdninách, podařilo se všem včas po-
třebné podpisy sehnat a my se mohli začít těšit na to čím nás, „naše“ televizní stanice překvapí.

Smyslem celotáborové hry bylo zvolit na večer takový program, který by vyhovoval náladě většiny členů
„Rady pro táborové vysílání“ a vhodný film či pořad nakoupit. Za chvíli po „nákupu“ se jednotlivé „štáby“ dově-
děly jaká je sledovanost pořadu a získaly tak potřebné body.

Aby to bylo trochu srozumitelnější, pokusím se o krátký popis:
ještě před začátkem tábora každý z členů „Rady pro táborové vysí-
lání“ navrhl na jednotlivé dny vždy 3 typy pořadu, který by chtěli ten
večer sledovat (krimi, komedii, romantický film nebo soutěžní pořad).
Televizní společnosti pak během dne získávaly za splněné úkoly či
vítězství ve hrách žetony, zvané „mazlíky“ a za ty si pak od členů
„Rady“ kupovaly potřebné informace o tom jaký ten večer preferují
pořad. A zbytek už byl na nich samých.
A jak celá hra dopadla? Největší zisk a nejhezčí dort získala televizní
společnost „Jabčer“, na druhém místě skončila TV Oko a těsně za ní
TV Střelka, ale spokojení členové „Rady“ ocenili úsilí všech jednak
potleskem a jednak připraveným závěrečným pohoštěním tedy aby-
chom byli alespoň trochu světoví rautem s účastí všech přítomných V.I.P. osobností.

Na závěr bych ještě rád ocenil odvahu a úsilí devíti zástupců ze všech televizních společností, kteří se vy-
dali na dvoudenní putování do nebezpečných a neprobádaných končin mezi Horažďovicemi a Sušicí a nad je-
jichž natočenými či vyprávěnými dokumenty nám tuhla krev, ale to vše se změnilo v radost, když se ve zdraví
vrátili do základného tábora a vyhládlí nám snědli všechnu polévku.
Závěrem děkuji i majiteli všech tří televizních společností Hafíkovi i všem členům „Rady“, že tam s námi byli.
Jen k Nejvyššímu bych si dovolil jednu malou prosbičku: „Šéfe, nezlobte se, ale příště se na tom počasí lépe do-
mluvíme. Ale i tak dík, dalo se to zvládnout“.

Honza Jacek – člen „Rady“, který to z povzdálí sledoval

INFORMACE O PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ
Změny ve správním obvodu Prahy 21

Autobusové denní linky č. 240 a 250
240 výrazné posílení provozu – zkrácení intervalů na polovinu a prodloužení provozu do 24:00 celotýdenně,
linka jede nově přes zastávku Obchodní centrum Černý Most

250 linka jede nově přes zastávku Obchodní centrum Černý Most

Autobusová  noční linka č. 503
503 linka je nově vedena v trase Palmovka – Spojovací – Kyjský hřbitov a dále po své původní trase do zastávky
Sídliště Rohožník

MEZI LIDMI
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Novinky v tarifu PID od 1. 8. 2008 - změna pravidel provozu 
Od 1. 8. 2008 vstoupily v platnost některé úpravy v tarifu Pražské integrované dopravy. Jedná se pouze

o drobné úpravy související s postupným přechodem na elektronické jízdné. Hlavní změnou je zjednodušení ta-
rifních kategorií, snížení ceny přenosné roční jízdenky a víkendové zvýhodnění pro rodiny s dětmi.

Změna tarifních kategorií v souvislosti se zavedením elektronického jízdného představuje zjednodušení
dokládání nároku na slevu pro většinu uživatelů předplatních jízdenek. Pro nově zavedené kategorie Junior
15 - 19 let a Senior 60 - 70 let se výrazně zjednodušuje dokladování nároku na slevu. Od uživatelů, kteří budou
mít nárok na slevu v kategorii Junior 15 až 19 let, nebude vyžadováno potvrzení o studiu. Povinnost dokládat stu-
dium se zužuje pouze  na studenty od 19 do 26 let. Cena předplatních jízdenek pro kategorii Junior bude stejná
jako dnešní kategorie Student 15 - 26 let.

Nově zaváděná kategorie Senior 60 - 70 let je obdobným zjednodušením pro seniory. Pro nárok na tuto slevu
je postačující pouze doložení věku, nikoli předložení potvrzení o pobírání starobního či plného invalidního
důchodu, popřípadě předložení rozhodnutí o přiznání těchto důchodů. Stávající kategorie Důchodce se ruší,
avšak slevy přiznané do 31.7.2008 zůstaly v platnosti. Ceny časových jízdenek v kategorii Senior i rozsah pás-
mové platnosti budou stejné jako u dosavadní kategorie Důchodce. Pro další případy je zavedena kategorie
Sociální potřebnost, která se týká především osob pobírajících plný invalidní důchod, sociálně slabých občanů
a dalších osob hodných zřetele obdobně jako tomu bylo v kategorii Důchodce.

Nové tarifní kategorie budou pro většinu cestujících zjednodušením a vstřícným krokem. Výrazně se zjedno-
duší i systém přepravní kontroly, zejména u seniorů, kdy se hranice odchodu do důchodu mění a dokládání ná-
roku na slevu je komplikované. 

Další novinkou je možnost bezplatné přepravy dítěte do 15 let věku na území Prahy o sobotách, nedělích
a svátcích. Každý držitel plnocenné časové jízdenky PID může vzít s sebou bezplatně jedno dítě do 15 let věku.
Pro případnou kontrolu je však nutné doložit věk dítěte. 

Nově se také snižuje cena 365denní přenosné jízdenky z 6 750 Kč na 6 100 Kč, přičemž tato jízdenka bude
nově klouzavá, čili s volitelným počátkem platnosti od libovolného dne v roce.

Co je to open card?
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mají nově možnost zjednodušit si cestování. Namísto „papírových“ jízdenek

pro městskou hromadnou dopravu, ať už jednorázových nebo časových, si mohou koupit elektronickou jízdenku,
takzvanou open card. Touto čipovou kartou lze nyní nahradit tramvajenku, bezhotovostně platit za parkování
v zónách placeného stání v Praze 1, prokazovat se v síti automatizovaných poboček pražské Městské knihovny
a přistupovat k portálu hlavního města. 

Kartu lze koupit na kontaktních místech, kde se prodávají kupóny PID.  V současnosti si můžete pořídit ku-
póny na třicet a devadesát dní nebo roční. Tramvajenka na rok bude platná od 1. ledna 2009. Roční papírové
kupóny už k dispozici nebudou.  

Na nákup elektronického kuponu je poskytován bonus 10 procent, cena je díky tomu nižší o 475 Kč. 
Nabídka platí do 30. 9. 2008. 

redakce Újezdského zpravodaje

ČRO REGINA – BEZSTAROSTNÁ JÍZDA 
Pořad  Bezstarostná jízda Prahou je aktuálním dopravním servisem

pro řidiče a nejen pro ně. Čro Regina využívá jako jediná rozhlasová stanice
informací přímo v dispečinku TSK, vlastních motohlídek, Dopravního
podniku hl.m.Prahy a společnosti Global Assistance. Nezanedbatelným
zdrojem jsou naši „spolujezdci“ (řidiči), kteří telefonují na bezplatnou linku
800 900 500. Každý všední den odměníme jednoho z volajících poukázkou
v hodnotě 1000 Kč na pohonné hmoty.

Bezstarostná jízda na 92,6 FM  každý všední den od 7:00 do 9:00 a od 16:00 do 19:00.
Český rozhlas Regina vysílá též prostřednictvím internetu na adrese www.rozhlas.cz/regina

Barbara Kubů 

BEZ STŘECHY NAD HLAVOU
Jeden ze smutných příběhů se odehrál ve dvacátém pražském obvodu. Zprvu se vše zdálo jako pohádkový

příběh o dobrých lidech. Pohádkový závěr se však nekonal.
Ke staršímu muži přistoupil muž ve středním věku poté, co si jej vyhlédl, jak se sám snaží postarat o svůj

rodinný dům a nabídl mu pomoc své stavební firmy. Starší majitel velkorysou nabídku přijal a společně se dohodli
na několika pravidlech.
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Podvodník prováděl různé opravy a úpravy celkem spolehlivě a tím si také získal ještě větší důvěru majitele
rodinného domu. Několikrát se osmělil a požádal starého pána o finanční půjčku, které bylo vždy vyhověno.
Tu pak včas vrátil nebo na oplátku provedl bezplatně práce na domě. Po nějakém čase se seniorovi muž svěřil,
že by rád provozoval jistou podnikatelskou činnost, na níž potřebuje určitý nemalý finanční obnos. Ten si však
on sám nemůže nikde půjčit, neboť již několik půjček má. S příslibem mnohonásobného vyrovnání, přesvědčil
majitele rodinného domku, aby svůj dům dal do zástavy a půjčil si na něj více jak milión korun. Po krátkém
váhání a pod vidinou velkého zisku stařík nakonec souhlasil.

Vloudilý pomocník obětavě sehnal realitní kancelář a společně byly sepsány velmi nevýhodné podmínky
pro majitele domu.

První splátka byla uhrazena mazaným mužem včas. Dalších plateb se však starý muž nedočkal. Důvěřivému
staříkovi došlo, začíná přicházet o střechu nad hlavou. Obrátil se proto na MČ ve svém bydlišti o právní pomoc
a dále na policii. Jeho dluh se již vyšplhal na více jak dva milióny korun.

Rady:
• než někoho pustíte do svého domu nebo bytu, zjistěte si nejprve, zda skutečně nezvaná osoba má oprávnění

nabízené služby a další činnosti provádět
• neposkytujte žádné půjčky bez řádně sepsané smlouvy
• sami si vyberte osobu, která Vám pomůže smluvní podmínky sestavit
• nesmíte dovolit, aby Vám byla podsunuta hotová   smlouva nebo osoba, která smlouvu sestaví
• nepodceňujte rady příbuzných a než se do takového kroku pustíte, vezměte si někoho k podpisu smlouvy,

komu skutečně důvěřujete
• o radu můžete požádat i na Vaší MČ na odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo se rovnou obrátit na advokáta.

Policie ČR, OŘ Praha III
nprap. Bibiana Fuchsová

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM  O.S. NEPOSEDA PRO OSOBY KONČÍCÍ RODIČOVSKOU DOVOLENOU
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ 
PO DLOUHODOBÉ IZOLACI

K 30. 6. 2008 ukončil své aktivity a činnost projekt „Vzdělávací a poradenský program o.s. Neposeda pro osoby
končící rodičovskou dovolenou zaměřený na uplatnění se na trhu práce“. Projekt realizovalo běchovické
sdružení Neposeda pro území hl. m. Prahy.

Třikrát během jednoho a půl roku nabídl realizační tým projektu deset různých kurzů zaměřených na zvýšení
schopností a nabytí nových dovedností potřebných pro úspěšný návrat do zaměstnání rodičům po MD/RD, osobám
pečujícím o závislého člena rodiny a nezaměstnaným. Jednalo se o tři kurzy Práce s počítačem a internetem
a po jednom kurzu Základy ekonomie/účetnictví, Základy práva, Trénink komunikačních dovedností, Administrativa,
Anglický jazyk, Německý jazyk a Jak na návrat do zaměstnání. Součásti každého kurzu bylo poradenství spojené
s přechodem - návratem do zaměstnání a změnou životní situace jak u jedince, tak celé rodiny. Vzděláváním prošlo
128 žen a 1 muž, poradenství využilo 62 osob. 

Aktivity projektu pomohly k návratu do zaměstnání 1/3 absolventů. Větší část účastníků prozatím čeká až jejich
dítě nastoupí od září do školky a oni si budou moci zaměstnání hledat. 3 zúčastěné osoby se na základě projektu
rozhodly své znalosti ještě více prohloubit a začali studovat.

Vzdělávacího a poradenského programu se účastnily především osoby z oblasti správního obvodu Praha 21
a okolí. Přicházeli k nám ale i účastníci z Jižního města, Proseku a jiných odlehlejších městských částí.
Účastníkům se projekt velmi zamlouval a byli s ním velice spokojeni. Ukazuje to i situace z posledního půl roku,
kdy se k nám většina uchazečů přihlásila na doporučení od známé, která projekt navštívila. 

„Projekt mi dal potřebné sebevědomí a znalosti, které potřebuji pro hledání zaměstnání po dlouhodobé péči
o dítě.“ „Díky navštěvování kurzů a poradenství jsem získala znovu důvěru v sebe a své znalosti. S klidem
půjdu hledat místo na takové pozice, které bych si bez navštěvování tohoto programu netroufla.“ To je jen pár vět,
které jsme během projektu slýchali od účastníků, a které potvrzují, že projekt byl velmi úspěšný jak z pohledu
účastníků tak z pohledu realizačního týmu.

Bc. Věra Jílková - konzultantka programu
GSM: +420 739 491 633

V Praze-Běchovicích dne 11. července 2008 e-mail: vera@neposeda.org

MEZI LIDMI
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JAK PŘISPĚT CHUDÝM
ZEMÍM 
Humanitární organizace Člověk v tísni pořádá
dlouhodobou veřejnou sbírku pro rozvojové projekty
v zahraničí. Vybrané peníze poputují na pomoc
lidem v chudých zemích světa, mimo jiné na výstavbu
škol, nemocnic nebo studen. Jak se můžete přidat i Vy? 

Poukazujte měsíčně 300 korun na účet 
33 59 33 59/0300 

nebo pošlete SMS ve tvaru DMS SKUTEK 
na telefonní číslo 87777.

Více informací získáte na www.skutecnapomoc.cz.

DVĚ KAMPANĚ PRO ZDRAVÍ
Do konce října probíhají dvě akce pro zdraví po-

řádané Státním zdravotním ústavem. 
První s názvem Přijmi a vydej je zaměřená

na prevenci nadváhy a obezity. Účastníci soutěže si
kontrolují podle tabulek svůj energetický příjem
a výdej. 

Druhá kampaň Přestaň a vyhraj určena ku-
řákům. Do soutěže, která trvá do 28. října se mohou
hlásit až do 27. září na webových stránkách
www.szu.cz nebo na tištěných přihláškách. 
Hlavní cenou za „nekouření“ je zahraniční zájezd. 

MEZI LIDMI
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POČÁTKY AUTOMOBILIZMU V ÚJEZDĚ NAD LESY

Krátce nato, co se osada ulicového typu vymkla moci knížecí, rozhlí-
želi se její nečetní obyvalé po možnostech rozvoje. Významnou roli hrála
omezená rozloha, takže výtěžek políček spotřeboval domácí dobytek
a výnosnější bylo pěstování zeleniny, ovoce a posléze i květin. Z bojišť
se vracející vojáci se uplatnili v dopravě, především železniční. Díky
opatrnosti někdejších konšelů byly obce od nádraží a stanic co nej-
vzdálenější. Cesta dělníků za prací do továren představovala mnohdy
boj s živly. Dopravními prostředky uvnitř obce byly potahy, sice pomalé,
ale s vítaným vedlejším produktem, hnojivem. Proto s jistou nedůvěrou,
byl přijat nový dopravní prostředek – automobil, v té době ( někdy kolem
1930 ) už skoro padesátiletý. 

Tento hlučný a páchnoucí dopravní prostředek pořídil a řídil Václav
Bejšovec, jeden z mála českých vojáků, které válka provedla kolem celé
zeměkoule, cestou vlakem a lodí. Karel Poláček ji charakterizoval v jedné
své knížce větou: „Z Vladivostoku až do San Franciska se nestalo nic
zvláštního, jenom bratr Benda udělal renonc“.

Bratr Bejšovec využil znalostí získaných z provozu obrněného vlaku
jako „ajznboňák“ a pro dopravu rodinnou zakoupil vozidlo. Je o něm
známo jen to, co prozrazuje obrázek. Nebyl to výrobek tovární. I když
Carl Benz dostal patent na tříkolku, už první vozidlo vyrobené v Kopřivnici
v roce 1897,mělo čtyři kola a bylo řízené volantem. Ruční brzda byla

spolu s rezervním kolem zvenku, obsah byl, jak říká Horníček, čtyři lidi – u páky Václav Bejšovec, za ním v šátku
jeho paní, v černých radiovkách dcery, vedle řidiče starší Růženka, ta menší Vlastička, která do dneska jezdí po
újezdských třídách zadarmo autobusem.

O motoru se můžeme jen domnívat, že byl jednoválec o obsahu asi litr, chlazený vodou a poháněný ben-
zínem. Vůz ujel asi 15 až 20 km za hodinu, ale celou hodinu obvykle neujel. Výlety byly omezeny zálud-
nostmi krajiny – na západě „Hrdlořezákem“ a na východě „Ouvalákem“. Nejzávažnějším omezením byly
však problémy hospodářské – rodina měla jiné potřeby
a tak automobil musel z domu. Blatovský kamnář
Hrbek za něj dal kolo a kamínka. O dalším osudu
prvního újezdského automobilu, snad jen to, že se stal
prvním automobilem blatovským, pokud z něj Hrbek
neudělal sporák.

Václav Bejšovec se ale do dějin Újezda zapsal ještě
jednou – byl prvním cyklistou, který svítil na kole s po-
mocí malého dynamka a ne baterkou.

Vzhledem k hospodářské úrovni újedských oby-
vatel nebyl rozvoj automobilizmu v době mezi první
a druhou válkou bouřlivý. pokud někdo jezdil osob-
ním autem, bylo podnikové. Výjimkou byl syn majitele
hospody, po které zbyla do nedávna jáma „Karel“ na křižovatce. Z výnosu hospody kupoval si nevelká
osobní auta, která zaníceně a usilovně zlepšoval a posléze zpeněžoval na náhradní součástky.

Ostatní obyvatelé chodili buď pěšky, nebo jezdili na kole, nebo využívali hromadné autobusové dopravy.
V té měl na trati Klánovické nádraží – Koloděje mono-

pol Gustav Krušina. Nevelký autobus měl neuvěřitelný obsah,
když už se do něj nikdo nevešel, vsunul za volant své oblé tělo
pan Krušina, po jeho smrti vdova a nakonec syn, Gustav mladší.

Změna dopravní orientace Újezda nad Lesy, která dala hlavní
směr „betonce“, měla za následek zvýšený výskyt náhlých pří-
hod dopravních, z jejichž obětí byl zřejmě nejslavnější světový
tenista Karel Koželuh a to jako nevinný spolujezdec.

L.Jenšovský

Dík za obrázek, podněty a pomoc patří pí. Vlastě Ondřichové.

16

MEZI LIDMI



ZVEME VÁS

17

Úřad městské části Praha 21 uvádí

Koncert TOMÁŠE LINKY
a kapely PŘÍMÁ LINKA

Dne 25. září 2008 – od 19:00 hod.
Společenský sál ZŠ Masarykova. Vstupné 160 Kč. 

Předprodej: Knihkupectví nad Lesy 
a podatelna úřadu.

Informace: zdenek.vorisek@praha21.cz,

ZÁPIS DO HUDEBNÍCH KURZŮ
Městská část Praha 21 Újezd nad Lesy 
bude ve školním roce 2008/2009 
opět pořádat výuku těchto hudebních nástrojů:

Hra na flétnu pro děti i dospělé

Hra na klavír a klávesy 
Přihlásit se můžete 4. září 2008 nebo 8. září 2008 
v místní knihovně v 16:00 hod. 
Informace na tel: 281 973 864 
nebo e-mail: mlkpraha21@seznam.cz 

Marie Tomaidesová, knihovnice 

Český svaz zahrádkářů v Újezdě nad Lesy
Vás zve na

DVA VÝLETY 
ZA POZNÁNÍM NAŠÍ VLASTI
Kontakt:  paní Líznerová  281 972 219

  v sobotu 6. září 2008 v 7.00 hodin
Louny a okolí,  „Japonská zahrada“ v Třebízi, 

Peruc, Panenský Týnec, Klobuky

v sobotu 4. října 2008 v 7.00 hodin
Litomyšl, Nedošínský háj,  Česká Třebová, 

Železné hory v podzimních barvách

Sdružení důchodců a Svaz postižených civilizačními
chorobami základní organizace v Újezdě nad Lesy

srdečně zvou všechny zájemce 

NA PŘEDNÁŠKU 
PANA MAJORA CHEJNA
z hasičského sboru hl. m. Prahy na téma

POŽÁRNÍ PREVENCE 
V DOMÁCNOSTI

spojenou s besedou o záchraných akcích, které
souvisejí s životními zkušenostmi a prací majora
Chejna, za než byl vyznamenán i prezidentem

Václavem Klausem.

Přednáška se uskuteční 
ve čtvrtek 2. října 2008 

v zasedací místnostni místního úřadu.
V. Novotná, sdružení důchodců

ZÁPIS DO VŠECH KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 
SE USKUTEČNÍ V KULTURNÍM STŘEDISKU DOMEČEK 

(tel. 281 920 339), Votuzská 322/12, Praha 9 Horní Počernice 
ve dnech 1. - 12. 9. 2008 (pondělí – čtvrtek) od 15 do 19 hodin.

Z naší nabídky:
ANGLIČTINA pro dospělé v 6 stupních znalosti jazyka od začátečníků po konverzaci. 
Možnost kombinované výuky s českou lektorkou a rodilým mluvčím z Velké Británie. 
Lektorky: Ing. Vlasta Fabiánková, Ing. Zuzana Kozloková, Ing. Hana Babíčková, Ing. Petra Bílá, zahraniční lektor

NĚMČINA pro dospělé v 5 stupních znalosti jazyka. Lektorka Mgr. Alena Stražovská.
ANGLIČTINA pro děti – anglická gramatika. Lektorka Ing. Hana Babíčková.
NĚMČINA pro děti – opakování a praktické procvičování školní látky. Lektorka Mgr. Alena Stražovská.
TANEČNÍ STUDIO GLANC pro děti a mládež od 12 do 18 let - začátečníci i pokročilí Lektorka Soňa Fikejsová.

Výhodou našich kurzů je stabilní kolektiv kvalifikovaných lektorů, výuka v místě bydliště a přiměřené kurzovné.
Podrobnější informace o náplni jednotlivých kurzů, termínech a cenách najdete od poloviny srpna na našich
webových stránkách www.divadlopocernice.cz

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na setkání v novém školním roce.   
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"POHYB ZDRAVÝ,  VESELÝ A HRAVÝ"
Děti předškolního věku jsou hravé, zvídavé, touží poznávat nové věci, vyzkoušet nové činnosti,
navazovat při nich kontakty s vrstevníky, a proto v průběhu loňského školního roku vznikl
v Újezdě nad Lesy RARÁŠEK, organizovaná tělovýchovná skupina rodičů a dětí ve věku 2-5let,
spadající pod Pražské sdružení Sport pro všechny.
Formou hry, se spoustou básniček, písniček, říkadel spojených s pohybem, s pomůckami

(míčky, šátky, švihadla, stuhy, drátěnky…)
a sportovním náčiním (žíněnky, lavičky,
kruhy, žebřiny…), které je pro děti atraktivní
a umožní jim získat nové pohybové zkuše-
nosti,  se bude pravidelné cvičení konat
opět 1x v týdnu od cca poloviny září 2008
v tělocvičně ZŠ Polesná (pravidelná účast
dobrovolná). Oproti loňsku s novou kategorii
pro děti od 14 do 24 měsíců (pro chodící
děti!) a cvičení se tedy rozdělí. To vše pod
vedením školených cvičitelek.

Kategorie 2-4 roky  
1 hodina = 60 minut / 50 Kč 

Kategorie cca 14-24 měsíců
(chodící děti!)  

1 hodina = max. 45 minut / 40 Kč )

ZŠ ještě nemá zpracovaný rozvrh na příští
školní rok 2008/2009, proto sledujte aktua-
lizované informace na webových stránkách
www.ujezdnadlesy.cz nebo si napište
pro více informací na:
E-mail: iva.taske@seznam.cz, 
tel.606 804 069
E-mail: h.natasa@seznam.cz, 
tel.607 678818

Těšíme se na stávající i nové členy Rarášku. 
Iva a Nataša

MLADÉ BĚCHOVICE JIŽ 20. ZÁŘÍ
Začíná nový školní rok a tak nastal nejvyšší čas připravit se na závod pro děti od jednoho roku do 18 let

Mladé Běchovice. Protože nejvíc závodníků je z městských částí, jejichž starostové převzali záštitu nad jednot-
livými starty, chtěli bychom právě je oslovit a připomenout, že by bylo dobré přihlásit se na závody předem.

Běchovice jsou již 112 let známy sportovcům především díky silničnímu „Běchovice“. V roce 1966 se k němu
přidal závod pro děti, který pořadatelé nazvali Mladé Běchovice. V prvním roce se jej zúčastnilo 168 běžců,
především z Běchovic a okolí. Závod si získal postupem doby velkou oblibu, takže nás nepřekvapila ani účast
šesti set závodníků při desátém ročníku. 

Nyní připravujeme ve spolupráci magistrátem ml. města Prahy, místním zastupitelstvem,  starosty okolních
městských částí, školou, TJ Běchovice a dalšími sponzory ji 43. ročník závodu Mladé Běchovice. Uskuteční se
v sobotu 20 září 2008 na fotbalovém hřišti v Běchovicích. Slavnostní zahájení, za účasti starostů proběhne
krátce před devátou hodinou, aby se na 1300 metrů dlouhou trať mohli v 9.00 hodin vydat juniorky a junioři
(nar.1991-92). Starší žáky čeká trať dlouhá  1000 metrů a jejich vrstevnice (1993-94) si změří síly na vzdálenosti
800 metrů. Tyto závody budou zahájeny v 9.20 hodin. Sportovní dopoledne bude pokračovat závodem mladších
žáků (1995-96) na 800 metrů a žákyň na 600 metrů. Protože těchto závodníků bývá již více, startuje se na ně-
kolik rozběhů. První z nich bude odstartován v 9,40 hodin. Od 10 hodin bude patřit závodní dráha kategorii nej-
mladší žactvo (1997-98). Chlapci běží 600 metrů a děvčata pětistovku. 

Tyto závody mají velkou sportovní úroveň především díky atletickým kroužkům z okolí. Nicméně diváci se těší
vždy na půl jedenáctou, kdy se na svůj první závod vydají sportovci, kteří se narodili v roce 2005 a později.
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PROPOZICE
Název závodu: IN – LINE BĚCHOVICE
Pořadatel  tradičního silničního běžeckého závodu Běchovice-Praha pořádá 

5. ROČNÍK JÍZDY NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH.
Tímto 5. ročníkem využíváme pěknou trať s kvalitním povrchem při vyloučení veřejného provozu. 
Závod pořádá TJ Sokol Běchovice za podpory ZŠ Běchovice, Městské části Praha 14 a MÚ Běchovice.

1. Termín: 28. září 2008
2. Místo konání: 
Start: na 13 km silnice Českobrodská v Běchovicích. 
Cíl: Praha 9 Kyje, Českobrodská ulice – park Jirás-
kova čtvrť
3. Trať: totožná s tradiční tratí běžeckého závodu.
Délka je 5 km. Povrch je živicový. Kilometry budou ozna-
čeny po 1 km na vozovce. 
4. Kategorie: Účastnit se mohou dospělí i mládež
bez rozdílu věku i pohlaví. U dětí do věku 15 let je
při jízdě doprovod rodičů nutný. Jízda nebude rozdělena
na kategorie. Start všech je najednou.
5. Měření: Dosažený čas jednotlivých účastníků ne-
bude měřen a nebude určeno pořadí v cíli. Podle rozhodnutí pořadatele budou odměněna první 3 místa a budou
rozdány účastníkům jízdy ceny od sponzorů. V cíli se losuje tombola. 
6. Startovní kancelář: V neděli 28.9. v  ZŠ Běchovicích  od  8.00 hodin nedaleko autobusové zastávky
„Běchovice“. Uzavření kanceláře v den závodu je v 10:15 hodin

7. Start: 10:30 hodin 
8. Přihlášky: Účastník získá ve startovní kanceláři formulář přihlášky, který vyplní a při předání obdrží startovní
číslo. Písemné přihlášky předem nepřijímáme. 
9. Doprava na místo startu: Start je dosažitelný městskou hromadnou dopravou ze stanice metra Černý most
autobusovou linkou č. 261 nebo č. 250 do stanice Běchovice. Další možný spoj je ze stanice metra Palmovka
linkou č. 109 do stanice Běchovice. Z cíle pak z autobusové zastávky Sídliště Jahodnice je možno použít
autobusové linky č. 109,208 nebo 110 - směr metro.

Není výjimkou, že se na startu objeví i roční závodník, kterého rodiče lákají různými způsoby do cíle. Statečně
většina z nich vzdálenost padesáti metrů zdárně zdolá. A když ne, stejně se nějaká drobnost pro malé závod-
níky v cíli najde. Další závod je pro děti narozené v roce 2004 (60 m) a 2003 (100 m). Závěr startovního pole tvoří
nejpočetnější skupiny dětí, jejich rozběhy začínají v 11.10. Nejprve startují chlapci a děvčata (2001-02) na 200
metrů a po nich závodníci (1999-2000) na 300 metrů. 

Už po osmé se v 11,30 objeví na startu děti s postižením. Závod Běchovická stovka (100 m) je připraven pro
děti bez doprovodu a s doprovodem bez rozdílu věku. Je velice dojemné pozorovat tyto sportovce, s jakou ra-
dostí a úsilím zdolávají svůj velký závod.

Jak řekl zakladatel závodu a jeho první ředitel pan Jan Renčín: „Mladé Běchovice jsou odrazovým můstkem
ke sportovní dráze pozdějších vynikajících atletů. Například v roce 1969 zde zvítězil dorostenec Vlastimil Zwie-
felhofer z domažlické výpravy. (Pozn. red.: Pozdější vítěz a držitel rekordu závodu Běchovice).  Bylo by dobře,
kdyby jeho příkladu následovali ještě mnozí další.“

Úplný program celého dopoledne je na našich internetových stránkách: http://mladebechovice.cz/. Přihlásit
se můžete již nyní prostřednictvím on-line přihlášky, telefonicky (606481222) nebo písemně na adresu závodu
(Organizační výbor závodu Mladé Běchovice, 190 11 Praha-Běchovice). Těšíme se na všechny závodníky.
Pro každého je připraven diplom, ceny pro nejlepší a pro vylosovaného účastníka horské kolo, které pravidelně
věnuje firma Ipex Běchovice. Tímto dokazujeme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, respektive proběhnout
cílem. Věříme, že v olympijském roce bude zájem o sport větší a tak bychom byli rádi, kdyby se většina závod-
níků přihlásila předem. Udělejte svému starostovi radost a přijeďte reprezentovat vaši městskou část!

Jan Jech
info@mladebechovice.cz 

ředitel závodu
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10.Startovné: Zdarma
11.Doprava tašek do cíle: 5 minut před startem bude odjíždět ze startu dodávka, do které si mohou závodníci
odložit věci, které jim budou odvezeny do cíle a tam uloženy k vyzvednutí.
12.Vybavení: 
Doporučujeme chrániče kolen, loktů, rukavice a především přilbu
13.Organizační výbor: ředitel závodu: Ing. Ivana Kafková, 
zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Svátek
14.Zdravotní služba: 
zdravotníci po trati - zajištěno po 1 km a v cíli, na trati sanita
15.Telefon: 
po 18 hodině – 606 515 002,  E-mail: I.kafca@seznam.cz
16.Všeobecná ustanovení a doporučení: 
Trať je uzavřena pouze pro veřejnou dopravu, autobusy MHD projíždí
ve své původní trase. Závodníkům proto doporučujeme dodržovat pra-
vidla silničního provozu a pokyny pořadatelů. S výjimkou startu je třeba
jet v pravé části vozovky. Pokračování v jízdě za cílem je zakázané.
Po projetí cíle by se neměli závodníci vracet zpět na trať!

PROGRAM DIVADLA NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2008
Předprodej vstupenek na září a říjen začne v pokladně divadla v úterý 26. srpna v 16.00 hodin.

Dopolední představení zadaná pro školy a školky
Út. 16.9. O ČASE POUTÍ, HODŮ A POSVÍCENÍ -  Hudební agentura Marie Renzové.
Podle zájmu škol je pořad možné uvést pro I. nebo II. stupeň ZŠ. 
Po. 22.9. MALOVANÉ PÍSNIČKY – Petr Mikeska a Tereza Kostková   Veršovaný muzikálek pro děti od 3 do 7 let.
Čt. 25.9. PRINCEZNA A DRAK - Divadlo Vysmáto
O tom, jak statečný Jirka nad drakem zvítězil. Určeno dětem z MŠ a 1. – 2. třídy ZŠ.
Pá. 3.10. KAMARÁDI SI MUSÍ POMÁHAT - Divadélko Paleček 
Příběh o důležitosti přátelství. Určeno dětem z MŠ a 1. – 2. třídy ZŠ.
St. 8.10. TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA -  Teátr Víti Marčíka   Důvěrně známý příběh ve zpracování plném překvapení
publikum rozesměje, rozezpívá a možná i rozpláče. Určeno dětem z 1. stupně ZŠ.
Pá. 10.10. GORDICKÝ UZEL -  Divadlo Pohádka  Hudební komedie o jedné historické rekvizitě a jejím současném rozuzlení.
Na světě přece nemůže existovat uzel, který by nešel rozvázat. Určeno žákům 2. stupně ZŠ a studentům SŠ.
Čt. 16.10. O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb O Mařence, Jeníčkovi, stařence a perníčkovi - Divadlo z Praku Na motivy klasické
pohádky hrají, zpívají a skotačí Karel Zima, Jarmil Škvrna a roztomilé loutky. Určeno dětem z MŠ a 1. – 2. třídy ZŠ.
St. 22. 10. O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE – Divadlo Andromeda  O důvtipu, humoru a troše zlomyslnosti, se kterými dokáže
chytrá liška napálit pány tvorstva..  Určeno starším dětem z MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ.

Začátky dopoledních představení jsou v 9 hodin, jednotné vstupné 50,- Kč. Kapacita sálu174 míst.
Maminky s dětmi mohou představení navštívit po předchozí domluvě na tel. čísle: 281920326. Školy a školky mají při obsa-
zování míst přednost.

Představení pro veřejnost
Pondělí 22. 9. v 18.00 Dismanův rozhlasový dětský soubor uvádí  NEZŮSTÁVEJ SÁM ANEB STONOŽKA Arne Bendiksen
Nezůstávej sám aneb Stonožka je název muzikálu o vzniku celosvětového charitativního hnutí Stonožka - Na vlastních nohou.
V překladu Jiřího Joska ožívají na scéně myšlenky Běly Gran Jensen, zakladatelky a neúnavné propagátorky hnutí, které na-
plňuje takové hodnoty, jako je přátelství, tolerance a spolupráce ve prospěch všech potřebných. Hra je postavená na jedno-
duché zápletce, dívka nešťastnou náhodou skončí na vozíku a její kamarádi jí chtějí pomoci sehnat peníze na drahou operaci.
Začnou malovat vánoční pohledy.  Po několika představeních v pražském Minoru s ním děti chtějí objet celou republiku. Jed-
ním z jejich zastavení bude i Divadlo Horní Počernice. Vstupné 90, 70 a 50 Kč.

Úterý 23. 9. v 19.30 Divadelní společnost Josefa Dvořáka uvádí SPASTE DUŠE, REVIZOR
Komedii na motivy známé divadelní hry N. V. Gogola upravil a na scénu uvedl Josef Dvořák. Hrají a zpívají: Josef Dvořák,
Dagmar Schlehrová, Hana Ulrichová, Jiří Veit, Milan Duchek, Karel Gult.  Vstupné 260, 230, 200 Kč.

KULTURA
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Pondělí 29. 9. v 19.30 RADŮZA Písničkářka Radůza začínala v 90. letech jako pouliční umělkyně. První album Andělové
z nebe vyšlo v roce 2001, následovaly desky ... při mně stůj, V hoře a Salón barokních dam. Spojuje na nich tradici folku, šan-
sonu či hospodské odrhovačky, ale inspiruje se i v popu a v reggae.  Vstupné 200, 180, 160 Kč.

Úterý 30. 9. v 19.30  PROLHANÁ KETTY Maurice Hennequin uvádí Divadelní společnost Háta. Režie: Pavel Šimák
Mistrně napsaná situační komedie je zdrojem skvělé zábavy i poučení, že lhát se nevyplácí. Hrají: Mahulena Bočanová,
Zbyšek Pantůček, Lumír Olšovský, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková /Lucie Svobodová, Jana Šulcová / Jiřina Pachlová,
Dalimil Klapka / Čestmír Gebouský, Olga Želenská  Vstupné 240, 220, 200 Kč. 

Středa 1. 10. v 19.30 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA BOUTIQUE LOPES

Neděle 5. 10. v 15.00 ROZUM A ŠTĚSTÍ Divadelní soubor Mráz po zádech uvádí pohádku na motivy K. J. Erbena
Hrají: Drahomír Mráz a Eva Čechová. Hudba a texty písní: Tomáš Jacko. Scéna: Matěj Čech. Vstupné 60, 50, 40 Kč.

Pondělí 6.10. v 18.00 ROBINSON CRUSOE   Teátr Víti Marčíka
Scénář, režie a hudba: Vítězslav Marčík. Účinkuje: Vítězslav Marčík  Představení plné krkolomných kousků, dramatických okam-
žiků a humoru, ale také zamyšlení nad samotou člověka, přátelstvím a smyslem všeho dění, představení plné životních zku-
šeností. Robinson Marčík vás přesvědčí, že ostrov v jeho podání není vůbec opuštěným místem.  Vstupné 120, 100, 80 Kč.

Čtvrtek 9.10. v 19.30 CHUDÁK MANŽEL J. B. Moliére Pro Divadelní společnost Julie Jurištové s pražskými herci nastu-
doval režisér Jiří Fréhar. Nestárnoucí komedie o bohatém muži, který se neoženil z lásky, ale z touhy po titulu. Přišel sice o peníze,
ale zato získal mohutné parohy. V hlavní roli Oldřich Navrátil, dále v alternacích hrají: Jaroslava Obermaierová, Dana Syslová,
Martina Hudečková, Kamila Špráchalová, Miluše Bittnerová, Julie Jurištová, Petr Oliva, Jaroslav Vlach, Jiří Hána, Mário Kubec,
Rudolf Kubík, Libor Jeník a Ivan Čermák.  Vstupné 240, 220, 200 Kč.

Sobota 11.10. v 15 hodin DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA BRUNDIBÁRA Liduščino divadlo
Se čmelákem Brundibárem, lesní vílou a s řadou broučků projdeme celým rokem od jara do zimy. Kombinace činohry s lout-
kami a písničkami pro nejmenší děti. Vstupné 60, 50, 40 Kč.

Úterý 14.10. v 18.00 ROBIN HOOD Jiří Aplt  V režii Báry Jelínkové a Saši Ptáčkové hrají a zpívají Počerníčci.
Legenda o anglickém zbojníkovi Robinu Hoodovi, který bohatým bral a chudým dával. Na pozadí bojů, intrik a zrady se odvíjí
příběh lásky Robina a krásné šlechtičny Marion. V příběhu nechybí ani humor a krásné písničky. Vstupné 90, 70, 50 Kč.

Pátek 17.10. v 19.30 VEŘEJNÉ OKO Peter Shaffer Komedie o velmi nečekaném a netypickém manželském troj-
úhelníku vynesla v roce 1962 jejího autora, slavného anglického dramatika Petera Shaffera, na hvězdnou dráhu a od té doby
slaví úspěchy po celém světě. Shaffer uchvátil diváky dialogy plnými humoru a hlavně fantazií zápletky. V režii Ondřeje Zajíce
účinkují: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová (televizním divákům dobře známá jako "živel Lucie" z Ordinace v růžové zahradě) a Hynek
Čermák. Vstupné 200, 180, 160 Kč

Sobota 18.10. v 15.00 STRAŠIDELNÝ MLÝN Původní česká pohádka s písničkami, ve které se setkáte s legračními
strašidly Bubulisem a Bobolisem, s čertem Vilibaldem, chamtivou selkou Klotyldou a se zachránci zakletých strašidel Bětkou
a Matějem. Hrají herci Divadelní společnosti Julie Jurištové. Vstupné 60, 50, 40 Kč.

Pondělí 20.10. v 19.30 DON QUIJOTE aneb klasika, jak ji neznáte Miguel  de Cervantes – M. Lasica – J. Satinský – V. Strnisko
Hrají: Oldřich Kaiser a Jiří Lábus  Osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica + Satinský v podání českých
hereckých hvězd, doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka s texty Milana Lasici a Tomáše Janovice.  Vstupné 260, 230, 200 Kč.

Čtvrtek 23.10. v 19.30 HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ aneb CO ŽIVOT DAL A VZAL BETTY McDONALDOVÉ  Blanche Caffierové
Úspěšná divadelní inscenace na motivy knihy Blanche Caffierové v režii Jaromíra Pleskota.  Životní optimismus, humor
a nadhled spisovatelky Betty McDonaldové, autorky slavné knihy Vejce a já, se k nám vrací prostřednictvím vzpomínek její
dlouholeté přítelkyně.  Herecký koncert Carmen Mayerové a její dcery Terezy Kostkové. Vstupné 200, 180, 160 Kč.

Neděle 26.10. v 15.00 POPELKA Klasickou činoherní pohádku uvádí Hálkovo městské divadlo Nymburk. Vstupné 60, 50, 40 Kč.

Středa 29.10. v 19.30 VĚRNÍ ABONENTI Antonín Procházka Produkce umělecká agentura Harlekýn.
Komedie o tom, co se stane, když si manželé sednou v hledišti každý jinam a on dostane mladou půvabnou sousedku. 
Hrají: Václav Vydra, Jana Boušková, Andrea Černá, Antonín Procházka.  V dalších rolích alternují: Jakub Šťastný, Vilém Dubnička,
Pavel Kikinčuk, Kateřina Hrachovcová, Štěpánka Křesťanová, Zita Pluháčková, Barbora Vágnerová, Eva Jandlová, Barbora Petrová.
Vstupné 280, 250, 220 Kč.

Generálním partnerem divadla je Němcova selská mlékárna Radonice
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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti

autor dílo

Pro dospělé
autor dílo autor dílo

Arnold Nick 
Arold Marliese
Carvani Eva 
Colfer Eoin
Foglar Jaroslav 
Gerber Michael 
Knister 
Knister 
Knister 
Lada Josef
Longinová Helena
McCartney Paul 
Moller Jorgenesen L. 
Müller Karin
Ransome Arthur 
Ransome Arthur 
Řeháčková Věra
Řeháčková Věra 
Řeháčková Věra 
Wilson Jacqueline 
Zapletal Miloš 

Zrádné síly. Děsivá věda
Zmatek kolem Samiry
Smaragdový pták 
Legenda o pistolnici Murphyové 
Tajemství Velkého Vonta
Barry Trotter a Zdechlá kobyla
Čarodejnice Lili čaruje 
Čarodejnice Lili slaví narozeniny 
Čarodejnice Lili v cirkuse 
Veselý přírodopis 
Možná jsem víla
Vysoko v oblacích 
Panenská růže 
V posledním okamžiku 
Holubí pošta 
Záhadné vody 
Ty jsi ale strašpytel, Mary!
S čím Katka nepočítala 
Mary, ty jsi mazaná!
Pohřben na živa 
Rok malých dobrodružství 
Tomáš, James a červený balon 
Harvey zasahuje 
Pozor, jede Noddy
Tatínkovi pohádky 
Terezka a její kamarádi 

Alsanea Rajaa
Arnold Ady
Bass Jefferson 
Beltz Heinrich 
Berry Steve 
Blake Jennifer 
Bouzek Ota
Breinholst Willy
Brown Sandra
Brůhová Milena 
Cartland Barbara 
Cartland Barbara 
Cílek Roman 
Cornwell John 
Crosse Tania 
Crusie Jennifer 
Cunningham Scott
David Petr 
Deaver Jeffery 
Doherty P.C.
Doležalová Alena 
Erikson Steven
Fabian Dušan D.
Fielding Joy
Fréches José 
Garwood Julie G.
Glantz David M.
Godard Jocelyne 
Güsken Christoph
Hausmann Josef 
Chrastilová Gabriela 
Ironside Virginia 
Koláček Luboš Y. 
Körnerová Hana M.
Kučík Vladislav 
Kuťák Jaroslav 
L´ Amour Louis 
Lianke Yan
Lutz John 
Martini Manuela 
Merle Robert 
Merle Robert 
Molina Antonio Muňo 
Monyová Simona 
Morrow James
Nadel Barbara
Nesvadbová Barbara
Nowak Helmut 
Pittnerová Vlasta 
Pittnerová Vlasta 
Plaidy Jean 
Pratchett Terry
Riebe Brigitte 
Robbins Christopher 
Rybka Michal 
Ryman Geoff
Saeterbakken Stig 

Sanderson Brandon
Saylor Steven 
Small Beatrice 
Stableford Brian M.
Starr Amanda 
Svačinová Jitka 
Šmíd Zdeněk 
Šťovíček Jan 
Taplin Sam 
Taylor G.P.
Victor Cynthia 
Vokáč Petr
Vrána Adolf 
Vyborny Lee
Woolrich Cornell G. 
Zigman Laura 

Děvčata z Rijádu
Zákeřná zeleň 
Oltář v jeskyni. Příběh z Farmy 
Tvarování dřevin
Benátská zrada 
Královská vášeň 
Myslivecká latina 
Už spíš, zlato? Říkala jsi něco.
Špinavá hra 
Mlha 
Návrat z Afriky 
Kytice pro boha lásky 
Oprátka za osm mrtvých 
Hitlerův papež 
Dívka od řeky 
Nešťastné slečny šťastné 
Posvátný spánek 
Za strašidly po Praze 
Hodinář 
Travič z Ptahova chrámu
Hrníčkové moučníky 
Měsíční zahrady 
Pestis draconum
Zachráníš mě ráno 
Tajemství letního paláce 
Vražda podle seznamu 
Bouře směřuje na Balkán 
Egypťanky 
Noční můra v modrém 
Ženy na dosah 
Agáta a já 
Stárnu a užívám si 
Tajemství smrti Jošta Lucemburského 
Nevěsta ze zámoří 
Barvy slečny Toyen 
Bota v písku 
Nepsaný zákon 
Služ lidu!
Na zabití 
Záře purpurové hory 
Meč a lásky 
Spiknutí a úklady 
Za úplňku 
Matka v krizi 
Síň slávy evropské SF
Vášeň zabíjet 
Pohádkář 
Bojoval jsem u Varšavy 
A láska přišla 
Panímámy 
Soudy lásky 
Nadělat prachy
Palác modrých delfínů 
Neznámý Kazachstán 
Příběhy pro Bastet
Airnet
Siamská dvojčata 

Mistborn 
Caesarův soud 
To srdce mé 
Říše strachu 
Astrologie lásky 
Myslivecká kuchařka 
Babinec 
Spermie ze zmije 
Obrazová encyklopedie - Dinosauři 
Pán prokletí 
Děsivé tajemství 
Tajemství času 

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 

Letec Alois Vašátko 
V temných vodách 
Noční můry 
Animální přitažlivost 
Žďárské vrchy 
Hemy a marlen v Paříži
Síň slávy  
Chlapec, který viděl pravdu 
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587

http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na září 2008

Středa 3. 9.2008 VÝSTAVA –  OBRAZY MALÍŘKY ZDEŇKY HOŠKOVÉ
Výstava potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 4.9.2008,  19.30 KINO – TAJEMSTVÍ PRSTENU
USA, 2008, 117 minut, od 12 let , 
režie: Richard Attenborough,Hrají: Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Neve Campbell, Mischa Barton 
Tajemství prstenu nás zavádí do doby Druhé světové války, kdy se tři mladí Američané rozhodnou dob-
rovolně narukovat. Spojuje je blízké přátelství a dívka Ethel, do které jsou všichni tři zamilovaní a střídavě
se ucházejí o její přízeň. Attenborough, je výborným režisérem a Tajemství prstenu je dramatickou podí-
vanou postavenou na skvělých hereckých výkonech, velkolepé výpravě a především silném příběhu in-
spirovaným skutečnými událostmi. 

Úterý   9.9.2008,   19.30 KINO - BATHORY
ČR,2008, 140 minut, historický thriller od 12 let, režie: Juraj Jakubisko
Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel Roden, Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek
Polívka, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Franco Nero.Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně
nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní.

Středa 10.9.2008, 19.30 KINO - BATHORY

Středa 17.9.2008,  10.00 DĚTSKÉ DIVADLO – DVĚ POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY
Dvě moderní bajky, které s humorem a bez vztyčeného prstu předvádějí dětem některé jejich „neřesti“. 
Pohádky jsou plné písniček a především fantazie. 
Hraje studio APROPO. Vstupné 40,-Kč/os.

Čtvrtek 18.9.2008, 19.30 KINO - SLÍDIL
USA, 2007, thriller, 86 minut,od 12 let, Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Michael Caine, Jude Law, Harold Pinter.Michael Caine v roli milionářského autora detektivních
románů, který si měří schopnosti s nezaměstnaným hercem ve smrtelně vážné a vážně zamotané hře
s hrozivými důsledky. Skvělý thriller o hře na kočku a myš. Slídil je stylový, hypnotický a chytrý.Nominace
na Zlatého lva na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách,cena The Queer Lion, která je udělována
filmům reprezentujícím aspekty homosexualního života.

Neděle 21.9.2008,  17.00 KONCERT - LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ 4.
Protagonisty poprázdninového Čaje budou převážně muži. Dnes už poměrně známé Písničkářské duo
"Nestíháme" (www.nestihame.cz) - tedy Petra Ovsenáka a Honzu Řepku doplní s kytarou zpívající Peťo
Piatko (www.pp.sargas.sk), který přijede až ze slovenského Martina. "Něžnější" část inter-
pretů pak bude zastoupena nejmladší vítězkou Porty v historii Žofkou Kabelkovou (http://zofie-
kabelkova.wz.cz/hlavni02.html). Více info na www.lukylukac.eu. Partnerem tohoto programu
je Slovensko-český klub s podporou MK ČR. Vstupné 50,-Kč (děti polovic).

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila ze svých
zdrojů Evropská unie.

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

Poděkování dárcům

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

Středa 24.9. 9,00 - 12,00 KURS - VYROBTE SI SVŮJ ORIGINÁLNÍ ŠPERK
Kurs korálkování a výroby šperků z korálků. Cena (včetně materiálu) 250,-Kč Kursy dalších technik pra-
videlně každých čtrnáct dní. Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel
Praha. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245, nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 25.9.2008, 19.30 KINO – KULIČKY
ČR 2008, komedie,75 minut,od 12 let, Režie: Olga Dabrowská,hrají: Josef Vystrčil, Libuše Balounová,
Marika Procházková, Jiří Vyorálek, Petr Jeništa, Tereza Notová,Povídky o ženách různého věku a život-
ního stylu dohromady složí příběh celého lidského života. Jednotlivé příběhy se odehrávají na technopárty
i na katolické faře a završují se ve spokojené domácí rutině.

Neděle 28.9.2008, 16.00 KINO - SISSI A YETTI
Německo, 2007, 85 minut , animovaný dobrodružný
dabing, režie: Michael Herbig,Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě. Dokud se nezačnou
objevovat temná mračna na jinak blankytně modré obloze… Císařovna Sissi je unesena. 

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

program na email  objednejte info@klanovickeforum.cz Klánovice - nejlepší místo pro život !
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TŘETÍ MÍSTO Z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Dne 21. června se ve sportovní hale na pražské Slavii odehrával

jeden z nejprestižnějších českých turnajů - Czech Open, tedy otevřené
mistrovství České republiky. Dohromady se zde sešlo 28 týmů
ze sedmi evropských zemí, jako například celkový vítěz Ukrajina,
Polsko nebo Německo. O medaile se utkalo více než 200 závodníků
v kategoriích aspirantů, juniorů a seniorů. Kangsim se na tento turnaj
připravoval již několik týdnů dopředu a to nejen v týdnu na běžných
trénincích, ale také sobotním běháním a posilováním. Jistě i díky této
přípravě bylo hned po prvních zápasech vidět, že újezdští závodníci
mají dobrou formu a bojovat proti nim nebude nic lehkého.

První zlatou trofej závodu si domů vezla zkušená závodnice Mar-
cela Miková, která svou soupeřku vyprovodila z tatami technickým K.O.,
tedy sedmibodovým rozdílem skóre. Velikým překvapením pak bylo fi-

nálové vítězství našeho no-
váčka Lukáše Sládka nad zkušenějším Adamem Bartákem, také
„kangsimákem“, který v prvním odbojovaném zápase ztratil mnoho sil
a zřejmě proto na urputného Lukáše nestačil. I tak kluci předvedli pěkný
zápas a zajistili pro oddíl hned dvojí medailovou nadílku. Překvapením
už ale nebyla první místa sourozeneckého dua Kláry a Jakuba
Šťastných, kteří ačkoli na své zápasy čekali až do odpoledních hodin,
předvedli senzační výkony a potvrdili své kvality. V oddíle nám tak při-
byli čtyři mistři republiky. Skvěle bojovali i Maroš Novák a Robert Husák,
kteří jen těsně nestačili na své finálové soupeře a domů si tak vezli
„pouze“ stříbro. Za svůj výkon se nemusí stydět ani Dominik Urich, který
obsadil místo třetí. Další bronz pak přidali Honza Hruška, Pavel Černý
a Ondrej Cehlár, který by, nebýt unavených rozhodčích, jistě dosáhl
i na vyšší pozici. 

Celkově si tak závodníci z Kangsimu mezi sebou rozdělili jedenáct me-
dailí a ve velké konkurenci se rozhodně neztratili. V celkovém hodnocení
se jim totiž podařilo získat čtvrté místo a v hodnocení českých týmů, tady
na mistrovství ČR, jim jen těsně uniklo místo druhé. Na stupínek vítězů
se však přesto svými kvalitními výkony probojovali a do Újezda si tak
z mistrovství republiky přivezli pohár za krásné třetí místo. Na závěr patří
ještě poděkování všem, kteří na turnaji pomáhali a to především trené-
rovi Marku Doxanskému, Honzovi Kotrčovi a panu Štachovi.

Zuzana Lincová
SK Kangsim Dojang

TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY ZAHAJUJE SEZÓNU 2008/2009
V pondělí 8.září 2008 začíná cvičení žen pod vedením Líby Maškové (774 214 317) a Ivy Špičkové ve velké
tělocvičně v ZŠ Polesná a ve čtvrtek 11.září se v malé tělocvičně na vás těší Dana Kurková.

Cvičení pro ženy, které pořádá TJ Sokol Újezd nad Lesy:
druh pohybu den hodina tělocvična v ZŠ Polesná
cvičení ženy pondělí 19,30 – 20,30 velká tělocvična
volejbal ženy středa 20,00 – 21,00 malá tělocvična
cvičení ženy čtvrtek 19,45 – 20,45 malá tělocvična

V pátek 12.září začíná cvičení žáků, žákyň s Míšou Křelinovou (732 812 869) a Luckou Vlasákovou od 17.
do 18. hod. ve velké tělocvičně.

V pondělí 15.září pokračuje sportovní gymnastika dětí Hanky Rosové (777 025 022) od 16. do 18. hod.
v malé tělocvičně.

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



FOTBAL FK ÚJEZD NAD LESY – MUŽI
Už je tu opět nová fotbalová sezóna podzim 2008. A mužstvo bude obhajovat šesté

místo v soutěži „Přebor Prahy“ a B mužstvo jako nováček bude startovat v I.B třídě. Jedná se
o historicky největší úspěch újezdského fotbalu, kdy obě mužstva startují v tzv. krajských sou-
těžích. Rozdělování hráčů pro obě soutěže trenérem Pavlem Loukotou přispělo k výbornému
umístění  A mužstva v soutěži Přebor Prahy na šesté místo i k postupu B mužstva do I. B třídy.
Hrát vyšší soutěže znamená na straně druhé zvýšenou přípravu v lením období. 
Trenér Loukota naplánoval tréninkovou přípravu na 3 x týdně a k tomu jeden zápas.

V době od 31. 7. 2007 až 2. 8. 2008 se konalo třídenní tréninkové soustřední na hřišti doma a to dopoledne
od 10:00 hod a odpoledne od 18:00 hod. 

V průměru se těchto šesti přípravných tréninků zúčastňovalo 20 hráčů. Předsoutěžní tréninková příprava
včetně soustředění obsahuje 16. tréninkových jednotek. 

Sportovní příprava pro široký kádr hráčů započala už 22. července – včetně účasti újezdských hráčů na turnaji
v Kolodějích, kde újezdské barvy skončily bronzové. Pro vlastní herní přípravu byla sjednána utkání doma i venku. 
Úvaly /doma/ 2 -4,  Stará Boleslav /doma/ 5 - 4,  Brandýs nad Labem /venku/ 3 -2,  Dubeč /venku/ 2 -1,  Kunratice
/doma/ 8 -2 výhra,  Dolní Měcholupy /doma/ 4 -2  výhra,  Junior  /doma/ a Kounice /venku/ hráno po uzávěrce zpravodaje.
V každém utkání startovalo v průměru 18 hráčů včetně tří brankářů (Bašta, Dráb M. Šrámek) 

Pro B mužstvo byla sjednána tato utkání: Sibřina /venku/  4 – 0 - prohra,  Tuklaty /doma/, Satalice /venku/
a Suchdol /doma/ - hráno po uzávěrce zpravodaje. 

Zahájení mistrovské podzimní sezóny pro obě mužstva začíná ve stejný víkend a to v sobotu 23.8. hraje
na hřišti ve Zličíně a B mužstvo v neděli 24.8. hostuje na trávě  Čafce „B“.

Trenér předložil pro novou soutěž seznam hráčů, tzv. soupisku jedenácti hráčů, která pouze omezuje starty
jmenovaných hráčů nastupovat za B mužstvo v soutěžních utkáních I.B. třídy. Soupiska podzim 08: Bašta
Václav, Daníček Jan, Časko Jiří, Frýda Jan, Kovář Petr, Minář Darius, Otopal Tomáš, Pichl František, Škoda
Milan, Zahradník Lukáš, Zeman Tomáš. V soupisce došlo oproti jaro 2008 ke dvěma změnám. Z klubu odešel Jun
Jakub  a Matoušek Radek, nová jména na soupisce Zahradník Lukáš a Otopal Tomáš, z hostování Viktoria
Žižkova se vrátil Veselý Daniel.

Realizační tým: A mužstvo trenér Loukota Pavel, vedoucí Lacina Vladimír, sekretář Mík Jiří, zdravotník
Šrámek Jan. B mužstvo vedoucí Mík Jiří, trenér /v jednání /, odchod z rod. důvodů: zde děkujeme Petrovi Pichovi
za práci v minulé sezóně, která úspěšně vyústila v postup do I.B třídy .

Trenér Pavel Loukota současně předkládá seznam tzv. jednadvaceti hráčů A mužstva pro nastávající soutěž
přebor Prahy. Současně se připravuje náplň zimní přípravy jak doma na hřišti, tak na umělé trávě  včetně
zimního turnaje a přípravy v hale. 
A mužstvo kádr 21 hráčů 
brankáři: Baša Václav, Šrámek Jan, Dráb Marek  obránci: Daníček Jan, Zeman Tomáš, Pichl František, Minář
Darius, Gruber Jan, Bílek Petr, Otopal Tomáš  záložníci: Kovář Petr, Kohout Vratislav, Zahradník Lukáš, Časko Jiří,
Sochovič Ondřej, Veselý Daniel  útočníci: Mareš Václav, Matoušek Radek, Škoda Milan, Frýda Jan, Ryšavý Jiří.  
B mužstvo kádr 17 hráčů (15+2)
Brabec Michal, Čermák Tomáš, Dráb Marek, Džilič Munz, Fučík Jiří, Jašek Tomáš, Jáchym Jan, Jindřich Luboš,
Kuchař František, Michalský Pavel, Mergl Miloš, Novák Jaroslav, Reimar Jakub, Ryšavý Jiří, Svoboda Pavel,
Šneider Jan, Vítů Aleš. 
A mužstvo 21 hráčů a B mužstvo 15 hráčů, celkem je připraveno 36 hráčů, kteří budou bojovat za naše klubové
barvy v obou soutěžích. Další rozšíření hráčského kádru je v jednání. 

Jirka Mík, FK Újezd nad Lesy 
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SOKOL ÚJEZD NAD LESY, ODDÍL TENISU POŘÁDÁ 
pro členy a amatérskou veřejnost turnaje ve dvouhrách a čtyřhrách.
Termíny: dvouhra  13. září začátek v 9:00 hod 

čtyřhra      4. října začátek v 9:00 hod 

Bližší informace budou vyvěšeny na tenisových kurtech nebo telefonicky 
podá ing. Skořepa na tel: 602 270 823 /dvouhry/ 
a  ing. Sedlák na tel: 603 172 744 /čtyřhry/.

Ing. František Sedlák 
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ZAHRÁDKA V ZÁŘÍ
Září je horkého léta stáří.
Po období dovolených a klidu na konci léta je na za-

hradě náhle plno práce. Záhonky s letničkami nás již
v létě potěšily a  musíme přemýšlet, jak záhonky
na jaře využijeme. Nejlépe se toto místo hodí pro jarní
cibuloviny, kam po jejich odkvětu můžeme nasázet
opět letničky a záhonek bude stále v květu.Cibulky sá-
zíme do dvakrát velké hloubky než je jejich výška, na-
příklad cibulka narcisky je vysoká 5 cm sázíme ji
do hloubky 10 cm. Praktické jsou košíčky na cibuloviny
.Cibulky nezalezou do hloubky a když si místo ozna-
číme, nemusíme je po zatažení pracně hledat.

Září je přelomem mezi létem a podzimem.Může být
ještě stálé a pěkné letní počasí, ale také mohou přijít
první mrazíky, proto se snažíme podzimní práce na za-
hradě dělat pokud je příznivé počasí.

Chceme-li letos na zahrádku  vysázet některé
ovocné a okrasné stromy nebo keře, rozmýšlíme jejich
druhy a stanoviště. Většině stromů a keřů prospívá
podzimní výsadba, kdy je půda ještě prohřátá, některé
sázíme až na jaře jako jsou třeba broskvoně. Optimální
doba výsadby je od září do března, později jen kontej-
nerované rostliny.

Září je také doba sklizně podzimního ovoce a zele-
niny, můžeme ještě vysít petrželku k zimnímu konzu-
mování. Vyrýt a rozdělit pažitku a po prvním mrazíku
dát na okenní parapet. Tak budeme mít zdravé a čer-
stvé vitamíny při ruce po celou zimu.

Na sklizených záhonech nenecháme bujet plevel,
aby nevykvetl a nevytvořil semena na příští rok.
Na čisté záhonky  můžeme  nastlat posekanou trávu
tzv.mulčování a později na podzim ji zarýt.

I teď na podzim je mnoho škůdců a chorob na ro-
stlinách. Letos byl velký výskyt mšic a molic.V chlad-
nějším počasí chemické prostředky nejsou již moc
účinné, nejlépe je napadené větvičky odstřihnout. 
Jejich likvidace spálením je problematická můžeme je
dát tedy do popelnice.

Jako v loňském roce i letos máme v Újezdě velkou
výhodu hnědých nádob na bioodpad. Kdyby tuto mož-
nost využili všichni občané  co mají zahrádky, nemuseli
by vyvážet zelený odpad, posekanou trávu, shnilé

ovoce a listí na kraj lesa nebo na cestu ke hřbitovu. 
Je smutné, když svoji zahrádku mám jako klícku a za
plotem odložím co nepotřebuji. Naše obec by byla
čistší a upravenější, to by se nám všem líbilo.

Čarovné kruhy na starším trávníku. Jsou to kola
bujně rostoucí trávy o průměru asi 80 cm po obvodu
poseté kloboukatými houbičkami. Nejdou dost dobře
chemicky  odstranit, můžeme  trávník provzdušňovat
a prolévat zředěným prostředkem na nádobí, nebo roz-
tokem zelené skalice. Časem by měly čarovné kruhy
zmizet, za pokus to stojí.

Podzim je také doba sklizně vlašských ořechů. 
Protože ořechy dozrávají stejně jako jiné ovoce po-
stupně, neklátíme je , ale čekáme až dozrají a spadnou
samy.  Nedozrálé ořechy jsou méně chutné a trvanlivé.

Obdobím babího léta je právě slunné září, kdy malí
pavoučci putují na pavučinkách v ovzduší. Pavouky
mnoho lidí nemiluje ale na zahradě jsou užiteční niči-
telé škůdců. Pavučina je také uměleckým přírodním
dílem zvláště, když v ranní rose na ni svítí slunce.

Sice je teprve září, ale chtěla bych upozornit na ně-
které akce v našem AREÁLU SNŮ.

10. až 12. října  2008 
bude již tradiční výstava ovoce a zeleniny.
Komu se něco pěkného podařilo vypěstovat a  může to
na výstavu zapůjčit budeme rádi.
Příjem těchto exponátů bude 9. 10. od 14 do 18.
hodin.

Další akce bude od

23. 10. 2008 do 25. 10. 2008 
podzimní výstava u příležitosti dušiček
a podzimu 

s velkým výběrem výzdoby na hroby.

Na všechny tyto akce jste všichni srdečně vítáni.
Podrobnosti budou upřesněny v říjnovém zpravodaji 
a  na našich internetových stránkách 

www.kvetyujezda.ic.cz,
kde jsou aktuální zprávy naší organizace, ze života
obce  a měsíční kalendárium.

Za výbor ČZS 
Z. Nohejlová
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PŘEDŠKOLNÍ JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ 
V ÚJEZDĚ NAD LESY

Se zápisem do mateřské školy čeká vždy na mnoho našich čtenářů rozho-
dující okamžik ve výchově jejich dětí – výběr toho nejvhodnějšího před-
školního zařízení, které poskytne dětem nejen dobrý start do následného
studia na základní škole, ale současně vytvoří benefit pro budoucí život
dětí v současném světě. Skutečnost je taková, že kapacita většiny státních
školek je nedostatečná, a tak pokud se rodiče nestačí zapsat včas do po-
řadníku, mají bohužel smůlu. Oproti státním školkám, kde základní uka-
zatel, totiž počet dětí na 1 učitele, vysoce překračuje 20 dětí, jsou soukromé
MŠ zaměřeny na vysoký nadstandard, tj. nízký počet dětí, který umožňuje
individuální přístup ke každému dítěti. Soukromé školky dětem, jako je
tomu i v případě MŠ KinderGarten sídlící v Újezdě nad Lesy, nabízejí da-
leko více. Školka je určena dětem od 18 měsíců (i s plenami) do 6 let
a na každého učitele připadá 4-6 žáčků. Lektoři vyučují v anglickém jazyce
podle efektivních metod výuky pro daný věk. Ve školce působí i rodilí
mluvčí.

V nabídce jsou i další služby (plavání, jízda na koníčcích, solná jeskyně,
výlety, taneční a divadelně – výtvarný kroužek, ale i např. prohlídky lé-
kaři, pojištění, výběr stravy, kamerový systém atd.). Provoz je zajištěn
i v době letních prázdnin, kdy v jedné z tříd probíhá intenzivní příprava
dětí na vstup do ZŠ. Výuka je zajištěna v klidném a pro děti vhodném a pří-
jemném prostředí nové rodinné vilky s vlastní zahradou. Školka je členem
prestižní Asociace předškolního vzdělávání, o.s. Rozhodněte proto již nyní
o budoucnosti Vašeho dítěte!

www.KinderGarten.cz 776 003 003
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BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ HUBNUTÍ
OSVĚDČENÉ PROGRAMY VÁM POMOHOU

NEJEN ZHUBNOUT, ALE PŘEDEVŠÍM VÁHU 

I UDRŽET.

KONTAKT: www.hubnete.cz/sti1

PŘIJMU PRODAVAČKU DO TRAFIKY
v Újezdě nad Lesy, zaučenou s praxí. 

Pracovní doba PO, ÚT, ST a So 1x za 14 dní. 
Vhodné pro invalidní nebo zdatnou důchodkyni.

Velmi dobré platové podmínky
Tel.: 602 299 355 - pí Kropáčková

Připravím ke zkouškám 
na zbrojní průkaz.

Srdečně vás zveme do naší prodejny, kde vám nabízíme
nákup sortimentu značky Husqvarna včetně záručního i po-
záručního servisu. Díky Husqvarna financování můžete u
nás nakoupit na splátky, právnické osoby mohou využít na-
šeho Husqvarna leasingu.

CO NABÍZÍME ?
Zboží:  
� Elektrické a benzínové řetězové pily 
� Křovinořezy 
� Zahradní traktory a ridery 
� Plotostřihy, foukače listí, vertikutátory
� Motorové sekačky 
� Prodej příslušenství (řetězy, lišty, oleje, 

kotouče, struny aj.)
� Náhradní díly
� Ochranné pracovní prostředky 

(rukavice,ochr. brýle, sluchátka aj.) 
U zboží zakoupeného v naší prodejně zajišťujeme uvedení
stroje do provozu a zaškolení obsluhy ZDARMA.

Provádíme:
� Opravy a údržbu zahradní techniky
� Opravy motorů 
� B&S, HONDA, KOHLER
� Prodej na splátky
� Kácení stromů vč. manipulace, likvidace  větví
� Půjčovna zahradní techniky

Brousíme:
-  Řetězy do motorových a elektrických pil
-  Žací nože do sekaček, nože do křovinořezů aj.
-  Zahradní nůžky ruční, na živé ploty, sekery aj.
-  Kuchyňské nože, nůžky, mlýnky
-  Kotoučové pily, pily vidio
-  Hoblovací nože

V ZÁŘÍ AKCE HUSQVARNA    
více na www.husqvarna.cz

Stroje pro les, park i zahradu ověřené profesionály

Těšíme se na Vaši návštěvu v naší  prodejně.
OTEVŘENO: 

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

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

100% úspěšnost 602 563 895

!!! POZOR!!!
Dne 8. 8. 2008  jsme 

v Praze 9 - Klánovicích ve Votavově ulici 
za obchodním domem Včela, 

pro Vás otevřeli 

NOVOU PRODEJNU 
OVOCE - ZELENINY “U kaluže”.
Navštivte tak trochu jiný obchod s 18 letou tradicí

OTEVÍRACÍ DOBA
Čerstvé ovoce - zelenina Po- ----- / 14-19
Upřednostňujeme Út- 8-12 / 14-18
domácí dodavatele St- 8-12 / 14-18

Bio potraviny Čt- 8-12 / 14-18

Bezlepkové potraviny Pá- 8-12 / 14-18

Kozí produkty So- 8-12 / -----

Květiny Ne- ZAVŘENO    

a spoustu dalších dobrot

Tel.: 777 877 261

ČALOUNICTVÍČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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



DĚTSKÝ ZNAČKOVÝ
SECOND HAND

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

Otevírací doba: Po, St - 1100 - 1600

Út, Čt - 1400 - 1800

Od 1. 9. prodáváme sortiment 
podzim - zima!!!

Více info na 

www.i-lvicek.cz
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CChhcceettee  pprrooddaatt  bbyytt??
MMááttee   hhrrůůzzuu  zz   rreeaall ii ttkkyy??
OObbrraaťť ttee   ssee  nnaa  

PPOORRAADDNNUU!!   

�� 777777  006666  998844

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

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

Hledám rodinný dům na prodej
v Újezdu nad Lesy nebo v okolí 

(Klánovice, Koloděje, Běchovice, popř. Úvaly)

Volejte na tel.: 733 690 110

BMS REKON, s.r.o. stavební firma
Poličanská 1429, Praha 9-Újezd nad Lesy

výstavba rodinných domů, zateplování fasád, 
bytová jádra, ploty, vrata, výměna oken

tel.: 777 616 207, e-mail: bms-rekon@volny.cz

AA UU TT OO DD OO PP RR AA VV AA
HH OO VV OO RR KK AA   --   HH RR AA DD EE ŠŠ ÍÍ NN

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

D O P R AVAD O P R AVA

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

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

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

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

www.autodoprava-hovorka.cz

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

placená
inzerce & reklama
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Miroslav Rozšafný

OO DD BB OO RR NN ĚĚ   PP OO LL OO ŽŽ ÍÍ   PP VV CC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK

VČETNĚ MATERIÁLU
(možnost výběru dle vzorků)

TTee ll .. ::   77 22 33   77 11 66   66 77 77 ,,   66 00 88   11 55 22   55 11 77

AUTODOPRAVAAUTODOPRAVA
NONSTOPNONSTOP

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

●● odvoz kontejnery

●● sutě, odpad, písky

●● přeprava materiálu

●● avia, liaz, tatra, iveco

●● zemní a výkopové práce

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

placená
inzerce & reklama

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

“ PARTNER  PRO  VAŠI  STAVBU “

STAVEBNINY  KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790

www.krutsky.cz    e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA  !!!

� Cihlový zdící systém POROTHERM, HELUZ SUPERTHERM, přesné tvárnice YTONG, tvárnice H+H, cihly, překlady,
PZD, stropní systém MIAKO, stropní panely HELUZ  

� Cement, vápno, multibat, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
� Střešní tašky KM BETA,  KB BLOK,  BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
� Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
� Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy  BASF,PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
� Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie HASOFT, DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna....
� Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
� Betonové plotovky KB BLOK, BEST, COLOR BETON, ztracené bednění, ploty, pletivo
� Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let, COLOR BETON
� SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
� Stavební řezivo, prkna, trámy, fošny, latě, kompletní krovy
� Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy kov, dřevo, podlahy 
� Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd….. 
� Tónování omítek a barev BASF, PRINCE COLOR,PRIMALEX, RELIUS na počkání
� Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR,  LIAZ s HR – dosah ruky 6-11m
� Kamionové dodávky po celé ČR  
� Kompletní zásobování staveb
� Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky 
� Montáž střešních oken Velux  pro RD zdarma (9% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA
WWW.KRUTSKY.CZ, NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!

HASÍCÍ PŘÍSTROJE A HYDRANTY
revize, servis, opravy, prodej

Eduard HELEŠIC
Mobil: 603 229 051
Privát: 250 84 Sibřina 178

Společnost se sídlem v Praze 9
Újezd nad Lesy hledá 

OBLASTNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro prodej a servis nástrojů a nářadí

dřevozpracujícím podnikům.
Flexibilní pracovní doba, 

zajímavý výdělek.
Kontakt: 603 863 142 

nebo cedro@cedro.cz
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Hledám dům či vilu ke koupi
v této lokalitě, rekonstrukce není překážkou. 

Případnou nutnost náhradního bydlení 
pomohu zajistit.

Volejte 605 246 386

Dobrý den, pohlídám Vaše dítě ve věku 0-5 let 
na pár hodin denně v Klánovicích nebo Šestajovicích.
Sama mám 15 měs. chlapce a bydlíme v Klánovicích.

Cena dle dohody.
tel.: 774 613 880, e-mail: michalad@seznam.cz

NĚMČINA NA MÍRU
• výuka pro začátečníky, pokročilé a konverzace
• doplňkový kurz jazyka na PC
• komerční terminologie vč. psaní dopisů
výuka ruštiny pro začátečníky a pokročilé

Ing. Vladimír Daňek
Tel./fax: 281 970 128 Mobil: 606 228 520

Prodám světlé pianino zn. Rösler. 
Zn. domluva jistá. 
Tel.: 602 858 878

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

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

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

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

REALITNÍ KANCELÁŘ
Čerchovská 4, 120 00  Praha 2

tel./fax: +420 222 516 636, http:// www.liberalreality.cz
e-mail: irena.bartosova@liberalreality.cz

Prodej nových rodinných domů 
v dispozicích od 4+1 do 6+kk 

s pozemkem o velikosti od 400 m2

v Újezdě nad Lesy.

Tel.: 773 504 014
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JJ II ŘŘ ÍÍ   HH OOVVOO RR KK AA
!! NOVĚ OTEVŘENO - HRADEŠÍN !!

PNEUSERVIS osobních, nákladních, užitkových vozů, 
zemědělských strojů 

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

akce: při zakoupení sady pneumatik geometrie zdarma

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

vozů včetně nákladních a autobusů

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)

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

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

e-mail: pneuservis@autodoprava-hovorka.cz

placená
inzerce & reklama
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POTŘEBUJETE PENÍZE?
• na cokoliv

• do několika hodin

• bez ručitele

• bez skrytých poplatků

po prázdninách opět otevírá 
všechny své programy:

Otevřený klub Mikrobus
pro děti 6 - 12 let, Po + Čt 13-16h
NZDM Autobus – pro mládež 12 - 26 let, 
Po + Út + St 16 - 19:30 h
Rodičovské centrum Koloběžka
pro rodiče na rod. dovolené s dětmi, Út 10 - 12h
Poradenský servis PORSE
sociálně právní, po dohodě na tel.: 739 491 633
Kurzy anglického jazyka
v dopoledních i odpoledních hodinách, 
info na www.neposeda.org/vpp, 733 685 911
Doučování dětí ZŠ v předmětech MAT, Čj, Aj, 
tel: 733 685 911
Dohled nad dětmi dle dohody na tel: 605 292 656

Pro rodiče na rodičovské dovolené s dětmi v rámci
RC Koloběžka dále nabízíme (info na tel: 733 182 520):
Hudební škola Yamaha
Čt 9 - 13h (podle věku dítěte)
Výtvarný kroužek – Pá 10 - 12h
Angličtina pro nejmenší
Po nebo St v dopoledních hodinách

Více informací na www.neposeda.org

POSTARÁM SE O VAŠI ZAHRADU

ODBORNĚ A KVALITNĚ

TEL.: 736 604 804

KURZY ANGLIČTINY A PRÁCE
NA PC V BĚCHOVICÍCH

Nabízíme kurzy angličtiny a základů práce
na počítači pro všechny. Možnost volby z
dopoledních a odpoledních kurzů. Výuka
probíhá v malých skupinách. Příznivé
ceny. Zahájení kurzů: 15. září  2008.
Více informací na www.neposeda.org/vpp
Kontakty: mobil: 733 685 911, 
e-mail: neposeda.janek@email.cz   

STAČÍ ZAVOLAT
724 816 374
PROVIDENT

GEODETICKÉ PRÁCE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

• Geodetické práce pro potřeby stavby
• Zaměření IS pro kolaudaci 
• Geometrické plány
• Vytyčení vlastnických hranic 
• Újezd nad Lesy a okolí
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OD 11. 8. 2008 NA NOVÉ ADRESE

Více na WWW.DETSKYTEXTIL.WBS.CZ
nebo na tel.: 774 183 122
Marcela Benešová

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

Z naší nabídky vybíráme:
* prodej komfortní vily, 5+1 s vnitř. bazénem, 
Újezd n/L, cena: 16,9 mil. Kč
* prodej bytu 2+kk v byt.domě, 65m2, OV, Újezd n/L, cena: 2,8 mil. Kč

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID
menšího rodinného domu 5 + 1

1x týdně
volejte na tel.: 777 151 324

Rodina z Klánovic hledá muže na výpo-
moc při údržbě zahrady, popř. pomocné

práce v okolí domu.
Tel.: 608 264 492

V Újezdě nad Lesy koupíme RD,
POZEMEK nebo kus zahrady od 400 m2.

Solidní jednání. Peníze ihned.
Nejsme RK. Mobil: 607 807 645

ANGLIČTINA individuálně
pro malé, velké, doma i ve firmě,

jednotlivci i skupinky
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Tel.: 775 950 098

REALITNÍ KANCELÁŘ          
ANNA SPÁČILOVÁ

Praha 21 – Újezd nad Lesy, Soběšínská 1788
tel./fax: 281 972 217,  mobil:   602 288 460

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

urgentně hledám v Újezdě nad Lesy 
2 pozemky ke stavbě RD 

pro konkrétní klienty
++prodej++pronájem++
++právní servis++odhad 
nemovitostí++finanční 

poradenství++

• návrhy a realizace zahrad
• komplexní péče o trávník
a zahradu • pokládka travního
drnu • závlahové systémy
včetně návrhu • zahradní
jezírka • drobné zahradní prvky
• ochrana a výživa rost l in

tel.: 00420 731 522 589
robert.dimitrov@seznam.cz

PRODÁM
Krajní řadový rodinný domek 4 + KK
v Újezdě n. L. na Blatově, kolaudace 2004.
Užitná plocha 104 m2, kryté garážové stání
+ stání pro další auto, založená a vzrostlá
zahrada /jehličnany, túje, okrasné keře/ se
zahradním domkem a krytým sezením,
internet, pevná linka, předokenní rolety,
vestavné spotřebiče v kuchyni a další.
Cena 6.690 000 Kč.

ZZAAKKLLÁÁDDÁÁNNÍÍ
AA ÚÚDDRRŽŽBBAA
ZZEELLEENNĚĚ
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příloha

Akce se bude konat na multifunkčním sportovišti
a v ulici Čentické .

PROGRAM: 
9.00 Dechová kapela Junior

Vítání hostů v krojích 
s českými koláči

10.00  Skateboard – exhibice
10.30  Klauniáda pro děti i dospělé v ZŠ Masarykova I.
11.00  Slavnostní zahájení vedením radnice Prahy 21
11.30  ECHO 91, taneční kapela 
14.00  Klauniáda pro děti i dospělé v ZŠ Masarykova II.
14.30  Trio Kalich, lidová hudba
16.00  BURN rock, roková kapela
18.00  George a Bethovens, písničky K. Kahovce
Stánky s občerstvením – steaky, 
špízy, langoše a další
- cukrovinky všeho druhu
- ochutnávky vína z oblasti Troje

Poutové atrakce – houpačky, kolotoč,
Zváni jsou všichni domácí i přespolní!

Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy pořádá 

dne 20. září 2008 
v době od 9.00 do 18.00 hodin 

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ

Rada MČ Praha 21
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