
Milí čtenáři,

držíte v ruce prázdninový zpravodaj. Dozvíte se v něm mimo

jiné, kde se můžete v parných dnech v okolí Újezda koupat a za

kolik, starostka Andrea Vlásenková přináší informace o výstavbě

kanalizačního přivaděče na Novosibřinské včetně změn, které tato

akce přinese v dopravě. Nevynechali jsme ani pravidelnou

zahrádku a povídání o tom, co se v posledním měsíci v Újezdě

událo. A protože je léto, doba dovolených, najdete ve zpravodaji

i čtení pro radost. Třeba se vám bude hodit na pláži.

Dovolte, abychom vám popřáli krásné dny volna, odpočiňte si,

načerpejte síly a v září nashledanou,

redakční rada Újezdského zpravodaje
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Informace ze 70. schůze
Rady MČ Praha 21 ze dne
19. května 2010

REVOKUJE
- usnesení RMČ Praha 21 č. 1164

ze dne 7.12.2009, o přestěhování
sklepních kójí do nebytových pro-
stor MČ v domě Živonínská 1629
a zároveň schvaluje dlouhodobý
pronájem dvou místností v 1. nad-
zemním podlaží o celkové ploše 24
m2 ve prospěch "Společenství
vlastníků jednotek domu č.p. 1629,
Živonínská" podle návrhu smlou-
vy, která je nedílnou součástí ori-
ginálu usnesení a dále pověřuje
starostku pí Vlásenkovou podpi-
sem smlouvy

- usnesení RMČ č. 1011 ze dne 1.
7. 2009 v plném rozsahu a zároveň
souhlasí s darováním pozemků č.
parc. 537/23 o výměře 326 m2,
537/34 o výměře 337 m2, 537/129
o výměře 1.474 m2, 537/136 o vý-
měře 1.954 m2, 537/175 o výměře
667 m2, 537/185 o výměře 394 m2,
3735/3 o výměře 6.086 m2,
3735/37 o výměře 2.918 m2,
3735/105 o výměře 708 m2,
3735/139 o výměře 100 m2

a 3735/140 o výměře 181m2

všechny v k.ú. Újezd nad Lesy ve-
dené na LV č. 2868 u Katastrální-
ho úřadu pro hl.m. Prahu, KP Pra-
ha a dále souhlasí s odkoupením
staveb komunikací včetně souvi-
sejícího příslušenství od spol. Cen-
tral Group technická infrastruktu-
ra s.r.o. na výše uvedených po-
zemcích v ulicích Donínské, části
Rápošovské, části Račiněveské,
části Zalešanské, Zápolské, Lsti-
bořské, Lutínské, Zbytínské a Lu-
níkovské za celkovou částku
1.000,- Kč a ukládá starostce pí
Vlásenkové předložit materiál na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

SCHVALUJE
- vnitřní směrnici o provádění vyřa-

zování a likvidaci movitého majet-
ku s platností od 20. 4. 2010 a zá-
roveň pověřuje tajemníka pana
Saitze podpisem této směrnice

- žádost ředitelek Bc. Miluše Be-
nátské, MŠ Rohožník, Žárovická

1653 a Naděždy Kosanové, MŠ
Sedmikráska, Lišická 1502, Praha
9 - Újezd nad Lesy o přerušení
prázdninového provozu po dobu
realizace stavby, s odvoláním na §
3 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006
Sb., o předškolním vzdělávání,
z důvodu plánované celkové re-
konstrukce kuchyně

- výši úplaty 600,- Kč/dítě/měsíc na
školní rok 2010/2011 dle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání v ma-
teřských školách Sluníčko, Poles-
ná 1690, 1. MŠ, Čentická 2222,
Sedmikráska, Lišická 1502 a Ro-
hožník, Žárovická 1653, Praha 9 -
Újezd nad Lesy

- v souladu s ust. § 9 odst. 2 zák.č.
114/1992 Sb., v platném znění, po-
zemky MČ Praha 21 (příp. ve svě-
řené správě MČ Praha 21), které
jsou vhodné pro náhradní výsad-
bu. Jedná se o kompenzaci eko-
logické újmy vzniklé pokácením
dřevin. 1/ Pozemek parc.č. 286/1,
výměra 202 m2, trvalý travní porost;
2/ Pozemek parc.č.1628/1, výměra
5486 m2, sportoviště, rekreační
plocha; 3/ Pozemek parc.č. 1629,
výměra 10237 m2, sportoviště
a rekreační plocha. Dále ukládá
Úřadu MČ Praha 21 (OŽPD) v roz-
hodnutích o povolení kácení dře-
vin ukládat žadatelům přiměře-
nou náhradní výsadbu ke kom-
penzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením dřevin i na schválených
pozemcích

- rozpočtové opatření č. 45 - úpravu
rozpočtu v roce 2010 dle předlo-
ženého návrhu - tabulky, která je ne-
dílnou součástí usnesení. Jedná se
o převedení finančních prostředků
mezi příjmovými položkami.

- rozpočtové opatření č. 46 - úpravu
rozpočtu v roce 2010 dle předlo-
ženého návrhu - tabulky, která je ne-
dílnou součástí usnesení. Jedná se
o převedení finančních prostředků
mezi výdajovými položkami.

- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
smlouvy o dílo na akci "Bezbarié-

rový přístup do střediska osobní
hygieny a sociálních zdravotních
služeb" s firmou Stavitelství Po-
spíšil s.r.o., Na Zákopě 1A, Olo-
mouc 773 00 a ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 (OMI) informovat žadatele
a zároveň pověřuje starostku
pí Vlásenkovou podpisem smlou-
vy o dílo a dále pověřuje ÚMČ
Praha 21 (OMI) jednat s vybraným
uchazečem o konečném textu
smlouvy

- na základě doporučení komise
pro hodnocení nabídek uzavření
rámcové smlouvy na akci " Re-
konstrukce a opravy místních ko-
munikací v Praze - Újezdě nad
Lesy" s firmou DePa s.r.o., K Ho-
řavce 270, Praha 9 – Koloděje
a ukládá ÚMČ Praha 21 (OMI) in-
formovat žadatele a dále pověřu-
je starostku pí Vlásenkovou pod-
pisem rámcové smlouvy a dílčích
objednávek na základě rámcové
smlouvy a zároveň pověřuje ÚMČ
Praha 21 (OMI) jednat s vybraným
uchazečem o konečném textu
rámcové smlouvy

- doplnění vybavení hřiště hracími
prvky (palisádová houpačka, pru-
žinová houpačka a dětská věž
s klouzačkou) včetně oplocení
v ulici Luníkovská. Dopadové plo-
chy se vyřeší poptávkou nabídko-
vé ceny u místních firem. Finanč-
ní prostředky budou uvolněny z ka-
pitoly 06-Kultura a sport a zbytek
bude převeden z kapitoly 10- Po-
kladní správa. Dále ukládá ÚMČ
Praha 21 (OMI) předložit na příš-
tí jednání rady celkovou výši fi-
nančních nákladů na zajištění
akce a zároveň ukládá ÚMČ Pra-
ha 21 (OMI) zajistit realizaci akce

- výzvu k předložení nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu
"Rekonstrukce kuchyně MŠ Se-
dmikráska" a dále schvaluje seznam
firem k předložení nabídky: 1) OIK,
spol. s.r.o., ul. 28. října 919, 277 11,
Neratovice, IČ 46351388;2) AŠ-ET
spol.s.r.o., Žilinská č.e.216, 141 00,
Praha - Záběhlice, IČ 25231685;3)
Stavitelství Pospíšil s.r.o., Na Zákopě
1a, 773 00, Olomouc, IČ 25844610;
4) PS Slovácko, spol.s.r.o., Náměstí
Svobody 360, 686 04, Kunovice,
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IČ 25343891;5) OHL ŽS, Závod Po-
zemní stavitelství, Divize 3 Olo-
mouc, Tovačovského 22, 772 00,
Olomouc, IČ 46342796.Dále schva-
luje hodnotící kritéria a jejich váhy:
cena díla: 70%, délka realizace
30% a ukládá ÚMČ Praha 21(OMI)
vyzvat firmy k předložení nabídky

- výzvu k předložení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu
"Rekonstrukce kuchyně MŠ Ro-
hožník" a dále schvaluje seznam fi-
rem k předložení nabídky: 1) OHL
ŽS, Závod Pozemní stavitelství,
Divize 3 Olomouc, Tovačovského
22, 772 00, Olomouc, IČ 46342796;
2) OIK, spol. s.r.o., ul. 28. října 919,
277 11, Neratovice, IČ 46351388;
3) AŠ-ET spol. s.r.o., Žilinská č.e.
216, 141 00, Praha - Záběhlice, IČ
25231685; 4) Stavitelství Pospíšil
s.r.o., Na Zákopě 1a, 773 00, Olo-
mouc, IČ 25844610; 5) BETON-
STAV Teplice a.s., Duchcovská
899/2, 415 01, Teplice, IČ
63149435. Dále schvaluje hodno-
tící kritéria a jejich váhy: cena díla:
70%, délka realizace 30% a uklá-
dá ÚMČ Praha 21 (OMI) vyzvat fir-

my k předložení nabídky
SOUHLASÍ
- s návrhem Statutu fondu zamě-

stnavatele a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit ma-
teriál ke schválení na nejbližší jed-
nání Zastupitelstva MČ Praha 21

- s návrhem Statutu fondu rezerv
a rozvoje a zároveň ukládá sta-
rostce pí Vlásenkové předložit ma-
teriál na nejbližší jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21

- s plněním rozpočtu MČ Praha 21
za 1. čtvrtletí 2010 dle předlože-
ného materiálu (komentář, tabulka,
výkazy), který je nedílnou sou-
částí originálu usnesení a zároveň
ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit "Plnění rozpočtu MČ Pra-
ha 21 za 1.čtvrtletí 2010" ke schvá-
lení na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 21

- s rozpočtovým opatřením č. 47 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usne-
sení a ukládá starostce pí Vlá-
senkové předložit rozpočtové opa-
tření č. 47 - změnu rozpočtu v roce

2010 ke schválení na jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 21. Jedná
se o přijetí účelové neinvestiční do-
tace ze státního rozpočtu na soci-
álně právní ochranu dětí.

- s rozpočtovým opatřením č. 48 -
změnou rozpočtu v roce 2010 dle
předloženého návrhu - tabulky,
která je nedílnou součástí usnesení
a ukládá starostce pí Vlásenkové
předložit rozpočtové opatření č. 48
- změnu rozpočtu v roce 2010
ke schválení na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21. Jedná se
o převedení finančních prostředků
za nájem za pozemek do kapitoly
Kultura, sport a cestovní ruch.

NESCHVALUJE
- změnu dosavadních dodavatelů

elektrické energie a plynu na no-
vého dodavatele RPS Energy a.s.

- žádost Lenky Hatinové, bytem Ží-
želická 1612, byt č. 17, 190 16 Pra-
ha - Újezd nad Lesy, o zrušení vý-
povědi z nájmu bytu podle § 711,
odst. 2, písm. a) občanského zá-
koníku a zároveň trvá na svém us-
nesení č. 949 ze dne 6. 5. 2009
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Z ÚŘADU

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení: dne 3. 07. 2010 od 900 do 1130 hodin

dne 1. 08. 2010 od 1230 do 1500 hodin
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Staroklánovická 260.
MOBILNÍ KANCELÁŘ POSKYTUJE ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

UPOZORNĚNÍ:
Vážení čtenáři, během července a srpna bude knihovna z důvodu čerpání dovolené a stěhování
do polyfunkčního domu uzavřena. Přeji všem krásné léto a těším se v září na shledanou v nové
knihovně. Jitka Kašparová



Z ÚŘADU

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
ČERVENEC 10. července Starokolínská (u parku)

Toušická (u Spořitelny)

SRPEN 7. srpna Rohožnická
Valdovská X Hrádková

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

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla, koberce, linolea, matrace, elektrotechnika
– pračky, myčky, videa, počítače, rádia, zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE:stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady,
odpad ze zahrady

Žádáme o dodržování pořádku v bezprostředním okolí kontejnerů. Případné dotazy zodpoví sl. M.Nejtková
na tel. č. 281 012 943, e-mailové adrese: martina.nejtkova@praha21.cz

Martina Nejtková, OŽPD
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SBĚRNÉ DVORY
ADRESA: Městská část Praha 20, Chvalkovická 3, Praha 9 – Horní Počernice, tel: 281 924 959

Městská část Praha 22, Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves, tel: 731 122 905

Městská část Praha 15, Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy, tel: 733 164 810

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

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

Za úhradu
- pneumatiky 25 Kč za kus

Martina Nejtková, OŽPD

POPELNICE NA BIOODPAD
Smlouva se uzavírá s firmou Pražské služby a.s.
a to buď prostřednictvím webových stránek www.psas.cz nebo na tel: 284 091 888.
Svoz bioodpadu se provádí 1 x za 14 v lichý týden v sobotu a to od 1.4. do 30.11 kalendářního roku.

Cena za službu včetně pronájmu nádoby činí:
120 l kompostainer 600,- Kč včetně DPH
240 l kompostainer 960,- Kč včetně DPH

Do bioodpadu patří listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny,
spadané ovoce a zelenina, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Martina Nejtková, OŽPD
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KOMPOSTÁRNA BIOLOGICKÉHO ODPADU V PRAZE

KOMPOSTÁRNA JE URČENA:
• pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně;
• pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu;
• pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které zajišťují údržbu veřejné

zeleně pro hl. m. Prahu nebo pro městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Prahy nebo městských
částí za úplatu sníženou oproti základnímu ceníku.

Na kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašelina, kůra, směsi,
substráty, apod.

PROVOZNÍ DOBA:
v době letního času: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin

sobota od 7:00 do 15:00 hodin

v době zimního času: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin
sobota od 7:00 do 15:00 hodin

Provozovatelem kompostárny je firma JENA – firma služeb, více informací na www.jena.cz.
Telefon 274 772 694, 604 221 708, e-mail: kompostarna.malesice@jena.cz

Martina Nejtková, OŽPD
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v prázdninových měsících dojde k výstavbě kanalizačního přivadeče na Novosibřinské, jedná se o akci:

3140 – TV Újezd nad Lesy, etapa 0005 – Kanalizace. Investorem stavby je HMP a provádět ji bude spol.
Čermák a Hrachovec, a.s. v I.části. Návrhy na řešení dopravy po dobu stavby jsem měla možnost prohovořit se
spol. Pražské služby, a.s. O stanoviscích MČ Praha 21 jsem informovala předkladatele a spol. TSK hl.m.Prahy,
HMP, MHMP, odbor dopravy a odbor městského investora. Vzhledem k tomu, že ve věci nebylo rozhodnuto,
mohu vás informovat o podmínkách, na kterých trvá MČ Praha 21:

1/ Osobní doprava má být odkloněna na náhradní trasu: Zaříčanská – Rohožnická. Bude to však možné jedině
za předpokladu, že bude opraven povrch komunikace Zaříčanské. S panem ředitelem Ing. L. Dostálem jsem
o této věci jednala a pevně doufám, že spol. TSK hl.m.Prahy včas komunikaci opraví.

2/ Na Novosibřinské budou zachovány autobusové zastávky, nedojde k jejich zrušení po dobu stavby, ale pouze
k posunutí.Tato varianta byla dnes odsouhlasena D.P. hl.m.Prahy, a.s. - Autobusy. K posunutí dojde cca o 150
– 200 m oboustranně, jedná se o současné zastávky při křížení v komunikacemi Svojšická a Zbyslavská.
Posunuté zastávky budou mít vybudovaná dřevěná nástupiště.

3/ Na Novosibřinské po dobu stavby bude zachována autobusová doprava a jednáme o možnosti, že by byla
vyloučena i nákladní doprava. V současné chvíli se hledají náhradní trasy pro nákladní vozidla a věc bude
muset být projednána i s dotčenými obcemi, kterými by tato doprava projížděla. Domnívám se však, že by
nám okolní obce měly vyjít vstříc. HMP, MHMP, odbor dopravy s vyloučením nákladní dopravy předběžně sou-
hlasí, záleží však, jaký návrh DIO od spol. Pražské služby, a.s. obdrží.

Čekají nás perné „dopravní“ měsíce, věřím však, že vše dobře zvládneme. Předem vám děkuji za pochopení
a trpělivost.

A.Vlásenková, starostka MČ Praha 21
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ SIBŘINY A ÚJEZDA
Díky obětavosti Jarky Wolgemutové a Milušky Hladké se naše schůzka, v pořadí

dvanáctá konala 14. května v naší oblíbené restauraci "Beseda" v Klánovicích.
Rozesláno bylo 41 pozvánek, sešlo se nás 11 spolužaček a 10 spolužáků. Ostatní
se ze zdravotních důvodů nedostavili.

Naše školní léta skončila ve druhé světové válce roku 1944.V té době nám bylo
14 let a ve dvou třídách více jak 80 žáků.

První naše setkání se konalo po 40 letech kde jsme se setkali i s některými
učiteli. Od té doby se setkáváme pravidelně, vždy po několika letech, nyní již častěji.
Toto setkání bylo jubilejní, je nám již 80 i více let. Připili jsme si sektem na zdraví
s příslibem, že se opět za rok sejdeme.

Milena Petrasová(Podhorská)

Milí přátelé a příznivci
Svazu postižených civilizačními chorobami,

přejeme Vám léto plné sluníčka, radostí a krásných zážitků
sejdeme se opět v září

Výbor ZO SPCCH v Újezdě n/L-Praha 21
Nezapomeňte sledovat informační tabule MÚ a naši vývěsku.

ŽIJEME V ÚJEZDĚ

PRVNÍ ROČNÍK ÚJEZDSKÉ TANEČNÍ PŘEHLÍDKY SE VYDAŘIL
Ve čtvrtek 17. června 2010 se ve společenském sále polyfunkčního domu konal první ročník Újezdské

taneční přehlídky, kterou zorganizovala taneční skupina Grip za podpory tanečního studia Style. Na této
akci vystoupily taneční skupiny Ambra a Grip z Újezda nad Lesy, skupiny Fresh a Daisy z tanečního klubu
Silueta, kroužek hiphopu ZŠ Klánovice a skupina Just 4 dance z Klánovic a malé roztleskávačky Běcho-
vické včelky. Na závěr večera předvedli Martina Červenková a Pavel Daniel, taneční pár z Tanečního klubu
Kst Silueta Praha o.p.s., ukázky latinsko-amerických tanců.

Divákům se podařilo vytvořit příjemnou atmosféru, ve které se báječně tancovalo, čehož byly důkazem
vynikající výkony všech tanečnic a tanečníka. Ačkoliv se jednotlivá vystoupení lišila stylem tance, diváci
mohli vidět ukázky výrazového tance, hip hopu, show dance, roztleskávání, jazzu či latinsko-amerických
tanců, jedno měla všechna vystoupení přeci jen spo-
lečné, a to obrovskou radost z tance a nadšení, se
kterým byla zatančena.

Organizátoři akce doufají, že se jim podařilo za-
ložit tradici Újezdských tanečních přehlídek a že
tento první ročník, který byl zároveň věnován pa-
mátce paní učitelky Oliny Grešlové, byl úspěšným za-
čátkem dlouhé řady budoucích Újezdských tanečních
přehlídek. Za taneční skupinu Grip děkuji všem vy-
stupujícím i divákům, že tuto akci podpořili a doufám,
že se v budoucnu opět uvidíme, s pozdravem

Lenka Murtingerová
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CESTA ZA POKLADEM SKŘÍTKŮ II.
Po roce čekání se děti opět v Újezdě nad lesy dočkaly? A čeho? Opět nastal

ten jediný den v roce, kdy skřítkové v újezdském lese vylezli ze svých skrýší a ote-
vřeli dětem truhlu s pokladem.

Bylo krásné slunečné odpoledne, sobota 5.června a na multifunkčním hřišti v Čen-
tické ulici probíhala registrace dětí, kteří se chtěly zúčastnit 2.ročníku CESTY ZA PO-
KLADEM SKŘÍTKŮ. Kromě startovní kartičky dostaly i něco dobrého, to aby se posilnily
na necelé 2km dlouhou cestu újezdským lesem.

Během trasy značené barevnými fáborky potkaly celkem 7 skřítků v čepičkách a pláštích, u kterých plnily roz-
ličné úkoly.Tak děti pomáhaly skřítkovi Hnízdáčkovi nakrmit hladové ptáčky, skřítkovi Houbáčkovi nalepit ztracené
tečky na muchomůrky či si u skřítka Povídáčka vyzkoušet, jak těžkou měla Popelka práci s přebíráním hrachu.

Osmý skřítek všem šikovným a odvážným dětem na závěr cesty otevřel tentokráte 2 kouzelné truhly. V té
menší byla sladká odměna a v té truhle veliké si děti vylovily dárek schovaný v moři polystyrénových esíček.

Ani děti čekající na start na multifunkčním hřišti se ne-
nudily. Pokud zrovna nebyly na dětských prolézačkách nebo
nekreslily křídami lesní skřítky, bavila je za doprovodu hudby
Ivana Šubrtová, cvičitelka aerobiku (www.aerobik.name).
Spolu s ní děti tančily, cvičily, učily se jednoduché sestavy
a podařilo se roztančit i některé rodiče. Ti měli během če-
kání na start šanci se občerstvit ve stánku, který po dobu
akce zajišťovala restaurace Na Stadionu.

Cestou za pokladem skřítků prošlo letos celkem 242 dětí,
o 53 více než vloni, poté se truhla s pokladem zavřela a skřít-
kové se zase na rok vrátili do svých lesních domečků.

Poslední odstavec bych ráda věnovala těm, kteří si za-
slouží ten největší dík. V prvé řadě je to paní starostka
Andrea Vlásenková, která je občanskému sdružení Rará-
šek nakloněna a vždy ochotně podpoří naše akce pro děti.
Bez finančního příspěvku MÚ Prahy 21 by tyto akce jen
těžko vznikaly.

A ten druhý dík patří všem těm úžasným maminkám, které se dokázaly vzdát svého volného času, oblékly
si pláště a čepičky, aby tak pobavily ostatní děti.To ony jsou můj největší poklad! Akce vznikla díky pomoci Radky
Fischerové, Ivany Šubrtové, Petry Říhové, Ivany Volšické, Lenky Černé, Evy Litster, Jany Hanibalové, Hanky Ne-
dbalové, Sylvy Bártové, Moniky Plané s manželem, Aničky Kašpárkové, Denisy Vopršalové a Adély Zbytovské
i s miminkem v bříšku :o) Všem velký dík!

Iva Taške

ŽIJEME V ÚJEZDĚ
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Je to docela prosté. Je potřeba se
zúčastnit výletu do Západních Čech,
připraveného členkami výboru Zá-
kladní organizace SPCCH v Újezdě
nad Lesy.

Vyjeli jsme 26. května v 6.30 au-
tobusem do podmračeného dne,
ale nepršelo. Naše první zastávka
byla v bývalém starobylém klášteře
Benediktinů s barokně-gotickým
kostelem Nanebevzetí p. Marie,
v Kladrubech.Klášter založil v r. 1115
král Vladislav I. a v kostele je po-
chován. Klášter byl za války i po vál-
ce dost zdevastován, ale je znát, že
se opravuje, zcela zrestaurovaný je
již refektář, který jsme navštívili
nejdříve. Na chodbách je mnoho
soch od Matyáše Brauna a středo-
věké dřevoryty. Nejzachovalejší čás-
tí kláštera je jeho knihovna. Té se
nešetrné zacházení vyhnulo.V kos-
tele se dnes slouží 6x ročně mše sv.
a je využíván k pořádání koncertů
tzv.“ Kladrubské léto“.

Po prohlídce jsme se z klášterní-
ho ochozu podívali na krásný výhled
na celé městečko.

Kolem 11. hodiny jsme dorazili
do Stříbra, založeného již ve 12. sto-

letí. Zde jsme měli v soukromém pi-
vovaru „U rybiček“ zajištěný oběd,
který jsme zapili pivem vařeném v pi-
vovaru. Po kratší procházce městem
a obhlídce krásné budovy radnice,
jsme pokračovali do Plzně.

Naše první zastávka byla v me-
ditační zahradě. Tu založil na svém
pozemku p. Luboš Hruška. Za útěk
za hranice byl odsouzen a 11 let věz-
něn. Během věznění v sobě našel
víru a po propuštění založil na svém
pozemku tuto zahradu, jako památ-
ník obětem zla. Je to nádherné místo
se dvěma rybníčky, okrasnými keři
a stromy a křížovou cestou. V malé
kapli jsme zhlédli film o osudech je-
jího zakladete a postupném budování
zahrady, na níž pracoval 30 let.
Zahrada není veliká, ale krásná.

V centru města Plzně jsme prošli
náměstí a katedrálou sv. Bartoloměje
a po procházce doprovázené za-
svěceným výkladem Mirky Bran-
žovské jsme došli k Velké židovské
synagoze.

Je to třetí největší synagoga
na světě po New Yorku a Budapeš-
ti. Založena byla v r.1888 a je pos-
tavena v maursko-románském slo-
hu. Dnes slouží jako koncertní a vý-
stavní sál, ale jsou zde slouženy
i mše. Právě probíhala soutěž dět-
ských pěveckých sborů. Dětské hla-
sy zněly ve velkém prostoru nád-
herně. Zpáteční cesta k autobusu
byla dlouhá, ale Mirka nás neúnav-
ně upozorňovala na vše, co bylo
hodno naší pozornosti.

Po šesté hodině jsme se vydali
k domovu. Unaveni, ale plni krásných
zážitků.

Bylo nás 50 členů SPCCH a mys-
lím, že nebyl nikdo, komu se zájezd
nelíbil.

Díky všem, kdo se o něj za-
sloužili.

Ing. Miloš Mašín

JAK LZE PROŽÍT I ZA NEVLÍDNÉHO POČASÍ KRÁSNÝ DEN?

Máte volný čas a rádi poznáváte historické části Prahy? Choďte s námi na vycházky. O jedné z nich nám
napsala jedna z členek ZO SPCCH v Újezdě nad Lesy:
NAŠE KVĚTNOVÁ VYCHÁZKA

Sešlo se nás celkem osmnáct a počasí nám přálo. Plán vycházky byl z Petřína, přes Kinského zahrady na Smí-
chov. Vyjeli jsme lanovkou přes Nebozízek do horní stanice Petřín, kde nám naše Ing. Mirka Branžovská povy-
právěla o historii vrchu Petřína , lanovky i rozhledny. V průběhu vycházky nám poskytovala zajímavou formou
vyčerpávající informace o všem, co jsme právě viděli. Petřín je nejvyšší ze sedmi pahorků na nichž se rozlo-
žilo historické jádro Prahy. Petřín není jen rozhledna, lanovka, či bludiště. Je zde i kostel sv. Vavřince a mnoho
soch, např. Jaroslav Vrchlický, K.H. Mácha a Jan Neruda. Prohlédli jsme si růžový park, alpinum, dřevěný kos-
telík sv. Michala a mnoho dalších zajímavostí. Uchvátily nás kouzelné vyhlídky na panoramata Prahy. Přes krásně
upravenou Kinského zahradu jsme došli ke Kinskému paláci a na Smíchov –kde naše vycházka končila.Tady nás
Mirka seznámila s historií kláštera a kostela sv. Gabriela. Vycházka se nám moc líbila a už se těšíme na další.

Laďka Šáralová
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KAM SE JÍT VYKOUPAT?
Koupaliště Klánovice 10 vstupů
Vstupné Celý den Od 16 hodin za cenu 7
Dospělí 100 Kč 50 Kč 700 Kč
Studenti 60 Kč 30 Kč 420 Kč
Děti do 150 cm 50 Kč 30 Kč 350 Kč
Děti do 100 cm 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Důchodci, ZTP 50 Kč 30 Kč 350 Kč
Rodinné vstupné 2+2 240 Kč 120 Kč 1680 Kč
Výhody: koupaliště je blízko, je čisté, příjemný stín stromů

Říčany Jureček
přírodní jezero, pláž zdarma
Výhody: skvělá restaurace a kiosek, nové dětské hřiště,
velmi příjemné prostředí

Koupaliště Úvaly
vstupné:
Dospělí 80 Kč
Studenti 60 Kč
Děti do 15 let 40 Kč
Důchodci 40 Kč
Děti od 2 do 6 let 20 Kč
permanentky:
10 vstupů 600/450/300/150 Kč,
20 vstupů 1120/840/560/280 Kč
dospělí/studenti/děti, důchodci/děti od 2 do 6 let

Rybník Květnice
koupání zdarma
Výhody: pěkné prostředí

Pískovna Malvíny u Čelákovic
koupání zdarma
Výhody: přírodní koupaliště pro milovníky kvalitní vody

Koupaliště Vyžlovka
vstupné 25 korun dospělí, 10 korun děti
Výhody: pěkné přírodní koupaliště s travnatou pláží

Jezero Lhota /u Brandýsa nad Labem/
Dospělí – 50,- Kč
(děti do 15 let, postižení, studenti – 30,- Kč,
děti do 6 let zdarma)
po 17:00 hod:
Dospělí – 30,- Kč
(děti do 15 let, postižení, studenti – 20,- Kč,
děti do 6 let zdarma)
Mimo sezónu, provozní dobu, nebo za špatného po-
časí se vstupné nevybírá.
Parkovné:
7:00 –17:00 hod: osobní auto – 60,- Kč;
motocykl – 30,- Kč; autobus a ostatní – 100,- Kč
17:00 –20:00 hod: osobní auto – 30,- Kč; motocykl –
20,- Kč; autobus a ostatní – 50,- Kč
Výhody: pěkné prostředí, písková pláž, občerstvení,
WC, sprchy, v části jezera nudistická pláž
www.lhotajezero.cz

Jezero Sadská /u obce Sadská/
koupání zdarma, parkoviště – placené
Výhody: možnost občerstvení, půjčovna lodí, travnatá
pláž, písčitý břeh i dno, plážový volejbal, windsurfing,
v části jezera nudistická pláž.

Jezero Ovčáry / u obce Křenek,
směr Stará Boleslav - Mělník/
Koupání zdarma, parkoviště placené
Výhody: přírodní koupaliště, občerstvení, možnost kou-
pání ze psem

Probošťská jezera /1,5 km severně
od Brandýs nad Labem – Stará Boleslav/
Vstup za poplatek 20,- Kč osoba
Výhody: možno kempovat, mírný vstup do vody,
vhodný i pro děti, hygienické zázemí, stánky s občer-
stvením, parkoviště

Koupaliště Konětopy
/5 km východně od Všetat/
Areál otevřen v roce 2009
Výhody: u jezera je k dispozici parkoviště s kapacitou
kolem 200 parkovacích míst.
Poplatek za zaparkování zde činí 50,- Kč, po 17.00 pak
polovinu, tedy 25,- Kč. Stejné je to i se vstupem pro ná-
vštěvníky. V tomto areálu jsou k dispozici dvě jezera,
z nichž jedno je přístupné psům. Za čtyřnohého přítele
zaplatíte symbolických 15,- Kč.

Zdroj: internet, koupaliště
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POZVÁNKA
Újezdské muzeum zve na vernisáž výstavy

Výtvarných prací a knih malířky
a spisovatelky pí Inky Delevové

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 14. srpna 2010 v 17:00 hodin
v Újezdském muzeu v Polyfunkčním domě.
Muzeum je otevřeno každou středu od 14 do 18 hodin

a každou sobotu od 13 do 17 hodin.

Vstup na všechny akce muzea je volný.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 POŘÁDÁ

LOUČENÍ S LÉTEM
dne 28. srpna 2010

multifunkční sportoviště Újezd nad Lesy, ul. Čentická.

Do uší a k tanci hraje kapela SCHOVANKY

začátek v 17:00 hod.
Do žaludku pivo, víno, burčák, klobásy, pečené maso atd,

vstup 50,-

Všichni jste srdečně zváni



PONDĚLÍ
13:00 – 14:00 hod kurz Tančíme s angličtinou
pro děti 4, 5, 6 tříd (nejedná se pouze o tanec, pohyb, ale hlavně, aby se děti rozpovídaly v anglickém jazyce,
dokázaly porozumět, zareagovat. Velká část bude věnována konverzaci, pohybu bude věnováno cca ¼ času
z hodiny. Bude využito i pódium, aby se děti nebály vystoupit, věřily si). Kurz je určen jak malým slečnám, tak
i pánům. Cena 2100 Kč/pololetí

14:15 – 15:15 kurz Společenského tance (přípravka pro děti 1. stupně ZŠ). Cena 1900 Kč/pololetí

15:30 – 16:30 Tančíme s angličtinou pro děti 7, 8, 9 tříd. Cena 2100 Kč/pololetí

16:45 – 17:45 kurz Orientálního (břišního) tance pro děti od 9 let. Cena 1900 Kč/pololetí

Zahájení:
Všechny kurzy se konají od 13. 9. 2010 – 31. 1. 2011 (kurzy končí dnem 19. 12. 2010 a opět začínají 3. 01. 2011).
Pokud připadá státní svátek na den konání kurzu, kurz se nekoná. Kurzovné je nevratné.

ÚTERÝ
13:15 – 14:15 hod Tančíme s angličtinou pro děti ZŠ, které s angličtinou začínají
(nejedná se pouze o tanec, pohyb, ale, aby se děti rozpovídaly v anglickém jazyce, dokázaly porozumět,
zareagovat.Velká část bude věnována konverzaci, cca ¼ času pohybu. Bude využito i pódium, aby se děti nebály
vystoupit, věřily si). Kurz je určen jak malým slečnám, tak i pánům. Cena 2100 Kč/pololetí.

14:30 – 15:30 kurz Společenského tance (přípravka, začátečníci) Cena 1900 Kč/pololetí

15:45 – 16:45 kurz Společenského tance
(přípravka pro děti pokročilejší, které kurz již navštěvovaly nebo děti, které se aktivně věnovaly tanečnímu
či podobnému sportu). Cena 1900 Kč/pololetí

17:00 – 18:00 kurz Tančíme s angličtinou pro děti od 5-6 let. Cena 2100 Kč/pololetí

18:30 – 20:10 TANEČNÍ MLÁDEŽ od 14 let
jedná se o kurz klasických tanečních, kurz obsahuje 18 lekcí a 2 prodloužené.
Cena pán 1500 Kč, dáma 3700 Kč včetně gardenky, celý přihlášený pár 4900 Kč

Zahájení:
Všechny kurzy se konají od 14. 9. 2010 – 31. 1. 2011 (kurzy končí dnem 19. 12. 2010 a opět začínají 3. 01. 2011).
Pokud připadá státní svátek na den konání kurzu, kurz se nekoná.

STŘEDA
13:00 – 14:00 hod kurz MODERNÍ TANEC + JAZZ DANCE + HIP HOP
(přípravka pro děti 1.stupeň ZŠ) Cena 1900 Kč/pololetí

14:00 – 15:00 Moderní Tanec + Jazz Dance + Hip Hop
(přípravka pro děti 2. stupně ZŠ, starší).Cena 1900 Kč/pololetí
15:30 – 16:30 Tančíme s angličtinou pro děti, které s angličtinou začínají
Kurz, kde se děti budou učit porozumět, zareagovat, vyjádřit se. Bude využito i pódium, aby se děti nebály
vystoupit, věřily si. Pohybu bude věnováno cca ¼ času, všechny instrukce budou v anglickém jazyce.

16:45 – 17:45 Tančíme s angličtinou Kurz pro děti 2. stupně, které již s angličtinou mají zkušenost.
Děti se budou učit nejen porozumět, hlavně však zareagovat a vyjádřit se. Budou si prohlubovat svoje znalosti.
Bude využito i pódium, aby se děti nebály vystoupit, věřily si. Pohybu bude věnováno max. ¼ času, instrukce
všechny budou v anglickém jazyce.

Zahájení:
Všechny kurzy se konají od 15. 9. 2010 – 31. 1. 2011 (kurzy končí dnem 19. 12. 2010 a opět začínají 3. 01. 2011).
Pokud připadá státní svátek na den konání kurzu, kurz se nekoná.
12

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PROGRAM POLYFUNKČNÍHO DOMU

ZVEME VÁS
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KURZY PRO DOSPĚLÉ
Pondělí
18:00 – 19:00 kurz Orientálního (bříšního) tance pro mírně pokročilé. Cena na pololetí 2500 Kč
19:00 – 20:00 kurz Orientálního (bříšního) tance pro úplné začátečnice, kurz na pololetí 2500 Kč

Středa
8:45 – 10:15 Tančíme s angličtinou Angličtina pro falešné začátečníky.
Pohybu je věnována jen velmi malá část kurzu, hlavně pro podávání instrukcí. Hlavní důraz bude kladen
na komunikaci, porozumění, zareagování při běžných situacích. Cena na pololetí 3800 Kč.

10:30 – 12:00 Tančíme s angličtinou Angličtina pro úplné začátečníky.
Pohybu je věnována jen velmi malá část kurzu, hlavně pro podávání instrukcí. Hlavní důraz bude kladen
na komunikaci, porozumění, zareagování při běžných situacích. Cena na pololetí 3800 Kč.

Neděle
19:00 – 20:00 Kurz Single Ladies Dancing
(naučíme se kroky, variace, budeme vytvářet choreografie) Cena 2500 Kč/pololetí, určeno i pro slečny

Všechný kurzy se konají od 13. 9. 2010 – 31. 1. 2011 (kurzy končí dnem 19. 12. 2010 a opět začínají 3. 01. 2011).
Pokud připadá státní svátek na den konání kurzu, kurz se nekoná.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ Cena 3200 Kč/pár/10 lekcí + 1 prodloužená

Pondělí 20:15 – 21:45 kurz pro Velmi mírně pokročilé 1 od 4. 10. 2010

Úterý 20:15 – 21:45 kurz pro Velmi mírně pokročilé 2 od 5. 10. 2010

Středa 20:15 – 21:45 kurz pro Začátečníky od 6. 10. 2010

Neděle 20:15 – 21:45 kurz pro Začátečníky od 3. 10. 2010

TANČÍRNA
17:00 – 19:00 Nedělní Tančírna 2 – Taneční Čaje
Zde si při reprodukované hudbě můžete procvičit všechny kroky i variace, které znáte, výborně se pobavit s přáteli.
Určeno pro pokročilejší tanečníky, absolventy tanečních kurzů. Vstupné 120 Kč/osoba. Zvýhodnění permanentky
na 10 vstupů 1000 Kč/osoba, na 5 vstupů 550 Kč. Pro absolventy tanečních v Újezdě nad Lesy, po předložení
legitimace, 100 Kč vstupné na osobu

15:00 – 17:00 Nedělní Tančírna 1 – Taneční Čaje pro dříve narozené
Zde si při reprodukované hudbě můžete procvičit všechny kroky i variace, které znáte, výborně se pobavit
s přáteli. Více zaměřeno na dechovou hudbu a přání tanečníků. Vstupné jednotné 60 Kč/osoba

Tančírna bude otevřena pravidelně, každou neděli do 19. 12. 2010, poté opět od ledna dle rozpisu

Všechny kurzy budou probíhat v Polyfunkčním domě, v sále Level Restaurant, Bar & Café.
Přihlášky naleznete na www.tanecni-ujezd.cz
nebo kontaktujte paní Helenu Wojdylovou na tel. 603 493 667, e-mailu: tanecni-ujezd@seznam.cz

TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO
Taneční kurzy pro dospělé

Taneční Mládež

Taneční kurzy pro ženy

Taneční kurzy pro děti

Tančírna „Nedělní taneční čaje“

Tančírna „Nedělní taneční čaje
pro dříve narozené“

Kurzy s výukou anglického jazyka
pro děti

Kurzy s výukou anglického jazyka
pro dospělé
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Český zahrádkářský svaz Újezd nad Lesy

a Sdružení důchodců Újezd nad Lesy srdečně zvou naše občany na

Z Á J E Z D N A V Ý S TA V U

„ FLORA OLOMOUC “
v sobotu 21. srpna 2010 v 5.00 hodin od Lidlu

Vrcholící léto nám představí gladioly, jiřiny, begonie, lilie, růže. Dále pak aranžování květin,

svatební kytice, okrasné dřeviny, léčivé bylinky, orchideje, kaktusy, okrasné trávy i luční

ukázky, skleníky a rozária. Součástí výstavy jsou oblíbené „Kutilské zahradnické trhy“.
„Móda v květech“ propojí krásu květin a vytříbenost modelů společemských šatů.

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Město Olomouc je historický skvost, perla hanáckého kraje. 

Vzorně upravená náměstí, udržované památky, starý orloj, devět kašen.

POZNÁMKA:
Vzhledem k tomu, že rychlík PENDOLINO má pro náš záměr nevhodný jízdní řád, 

zvolili jsme pro pohodlí cestujících dopravu autobusem od nás z Újezda.

Přihlášky: pí Líznerová 281972219, pí Svátková 281 972 999

Prosíme, podrobnosti sledujte na vývěskách!
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PROVOZ NZDM AUTOBUS 
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
V době od 1. července do 31. srpna bude z dů-
vodu nedostatku finančních zdrojů omezen provoz
NZDM Autobus v Praze  Běchovicích. 
Otevřeno bude ve středu od 14 do 18 hodin pro
děti i dospívající (6-21 let).
V období od 19. do 30. července a od 16. do 27.
srpna bude klub uzavřen.

OMEZENÍ PROVOZU TERÉNNÍHO
PROGRAMU PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Během července 2010 bude přerušeno
poskytování této služby. Služba bude pro-
bíhat v omezeném rozsahu během srpna
2010 dvakrát týdně 2 hodiny. A to v úterý
a čtvrtek 16:00 – 18:00.

Vedoucí klubu Bc. Michaela Tomancová, DiS.

Poradenský servis PORSE 
PORSE je poradenský servis, který pomáhá radou,
praktickou pomocí a podporou obyvatelům z Běcho-
vic, Újezda nad Lesy, Klánovic, Koloděj a blízkých obcí
Prahy - východ. Tuto registrovanou sociální službu po-
skytují konzultantky občanského sdružení Neposeda
během července a srpna ve zdravotním středisku
v Újezdě nad Lesy. Poradit se můžete také prostřed-
nictvím telefonu či e-mailu, s jednoduchým či složitěj-
ším dotazem a v případě zájmu i anonymně. PORSE
nabízí široké spektrum pomoci a podpory těchto ob-
lastech: mezilidské a rodinné vztahy, hledání zamě-
stnání, bytové otázky, pomoc při jednání s úřady,
ochrana spotřebitelů, právní otázky atd. 
Kontakt: STŘEDA od 11.00 do 15.00 hodin na
adrese Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy,
tel. č.: 739 491 633, e-mail: porse@neposeda.org
Je možno si i domluvit setkání v individuální dobu
a to také na tel. č. 739 491 633.

KULTURA

ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE

Ve čtvrtek 3. 6. 2010 uspořádalo
Újezdské muzeum poslední výstavu
před letními prázdninami. Vystaveny
byly vítězné práce již 3. ročníku bienále
výtvarné tvorby dětí a mládeže od 3
do 15 let.

Práce, které zaslaly mateřské ško-
ly a učitelky 1. a 2. stupně Masaryko-
vy základní školy, hodnotila výtvarná
komise v čele se známou malířkou, ilu-
strátorkou a spisovatelkou paní Inkou
Delevovou.

Jsme moc rádi, že tato známá
osobnost velmi kladně ohodnotila
všechny přihlášené práce do jednotli-
vých kategorií. Na její podnět potom po-
rota rozhodla, že práce na 1. – 3. mís-
tě budou ohodnoceny ex aequo stej-
nou finanční částkou. Jsme opravdu
rádi, že tento návrh přijala porota jed-
nomyslně a že ho potvrzují doslova
nadšené ohlasy návštěvníků výstavy.

Je škoda, že v letošním ročníku
chyběly výtvory z některých mateř-
ských škol i některých tříd MZŠ. Věří-
me, že nadšení dětí při tvorbě expo-
nátů, jejich přirozená touha po soutě-
živosti i snaha pedagogických pra-

covnic předvésti konkrétní výsledky své
práce, je přiměje zařadit účast na 4. roč-
níku do plánů své pedagogické práce.

Vernisáž před zaplněným muzej-
ním prostorem zahájili frekventanti
hudebních kursů při místní knihovně –
Johanka Kochová ze třídy pí prof. Ra-
zesbergerové a Jan Pilný ze třídy pí
prof. Svatoňové, který se též doprová-
zel ke zpěvu. Po nich Vladislav Schmidt
jun. ze třídy p. prof. Suchého zahrál dvě
skladby současného autora.

Je potěšitelné, že tento frekventant,
který vystupuje na našich vernisážích
již několik let, prokazuje postupně
zvyšující se náročnost prováděných
skladeb. To potvrzuje výbornou syste-
matickou práci prof. Suchého i správ-
né vedení této školy.

Je nesmírně milým zjištěním, že jak
na vernisážích tak i na koncertech uvá-
dějí interpreti často skladby současných
autorů. A hlavně, že tyto skladby jsou
posluchači přijímány s plným pocho-
pením a většinou nadšeně.

Výstava byla poprvé připravena
nově zřízenou funkcí kurátorky. Tento-
krát to byla zástupkyně předsedy

MRÚM pí Ing. Eva Danielová. Jak or-
ganizaci připravených prací tak verni-
sáže zvládla perfektně. Instalace vy-
hotovených prací, kterou provedla ku-
rátorka spolu s Marií Tomaidesovou
a Hanou Kořínkovou umocnila celko-
vý pozitivní dojem.

Odměny autorům budou i tento-
kráte provedeny formou knižních pou-
kázek a to ve spolupráci s místním
Knihkupectvím Nad Lesy.

Od 26. června do 13. srpna
bude muzeum uzavřeno. 14. srpna
zahájíme opět činnost vernisáží
výstavy obrazů a ilustrací knih
pí Inky Delevové.

Všem návštěvníkům muzejních
sbírek i výstav a koncertů přejeme pří-
jemné prožití prázdnin a dovolených.
Děkujeme za přízeň, návštěvy i ma-
teriály věnované našemu muzeu.

Již dnes se těšíme na zahájení po-
prázdninové činnosti.

PhDr. Miloš Schmidt
předseda MRÚM
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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 - prázdninový program 2010
Pátek 2. 7. 2010, 19.30 KONCERT – HARMONIKÁŘ JINDRA KELÍŠEK
Hraje, co se mu líbí a zlíbí, rytmy francouzské, balkánské lidové, židovské… Přijďte si poslechnout i zazpívat si pohodové písničky. Nepřijdete
ani o vtipné glosy a poznámky svérázného muzikanta, který vypadá jako tichý introvert, ale na jevišti dovede překvapit a hlavně pobavit.
Vstupné: dobrovolné

Sobota 3. 7. 2010, 15.00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – OTÁZKY ODPOVĚZTE OBRÁZKY
Výstava obrázků ak. malířky a učitelky A. Štulcové a jejích žáků J. Novákové, V. Šťastného,  M. Marouškové a E. Doudové. 
Prodejní výstava potrvá do konce měsíce.

Středa 14. 7. 2010, 10.30 DĚTSKÉ DIVADLO – NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA
S lodí Pepina na cestě kolem světa. 5 Pepků námořníků a  divadlo Koloběžka Vás zvou na dobrodružnou plavbu s mnoha překvapeními.
Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 15. 7. 2010, 19.30 KINO – 25 ZE ŠEDESÁTÝCH ANEB ČESKOSLOVENSKÁ NOVÁ VLNA (1.DÍL)
ČR, SR  / 2010 / 100 min / dokument /  přístupný / Martin Šulík. Účinkují:  Miloš Forman, Jan Schmidt, Jan Kačer, Jan Němec, Ivan Passer,
Věra, Chytilová, Otakar Vávra, Jiří Menzel, Vojtěch Jasný, Karel Vachek, Dušan Hanák a další.
Celovečerní dokument 25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna představuje komplexní pohled na fenomén české a slovenské nové
vlny v kulturních a společenských souvislostech epochy šedesátých let.
Každá vstupenka bude navýšena o částku 10 Kč, díky níž obdrží každý divák DVD obsahující 2. díl zdarma.

Úterý 20. 7. 2010, od 9.00 KURSY VÝTVARNÝCH TECHNIK
Technika zpracování ovčího rouna -  kurs plstění pro maminky s dětmi – zahrádka se zvířátky, cena 290,-.
Lektorka Markéta Tondlová. Přihlášky na adrese marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na tel. 603 194 623

Čtvrtek 22. 7. 2010, 19.30 KINO – ČESKÝ MÍR
ČR / 2010 / 108 min /dokument / Vít Klusák, Filip Remunda. 
Český mír s Českým snem nespojuje pouze slovo v názvu. „Jsou si až komicky podobné pointou: tolik humbuku, potištěného novinového
papíru, křiku a vášní kvůli chiméře. V Českém míru se oba dva tábory vášnivě hádají o něco, co Obama v kratičkém půlnočním telefonátu
jako mávnutím prezidentského proutku zrušil. Kafka i Hašek by se podle nás náramně bavili, kdyby to mohli zažít,“ míní tvůrci. „Všichni
o radaru četli nebo slyšeli, my jsme ale u toho byli a s kamerou zaznamenali nevídané!“ míní tvůrci, kteří získali  řadu ocenění po celém světě. 

Pátek 23. 7. 2010, 19.00 KONCERT – SKUPINA LACHOUT  - Olympic revival
V podání pražské skupiny Lachout (Olympic revival) uslyšíte písničky legendární skupiny Olympic i jiné známé hity (www.lachout.cz) .
Koncert v parku KC Beseda (v případě nepřízně počasí v sále či kavárně). Přijďte se pobavit, zazpívat si a třeba i zatančit.

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

Rezervace a ceny vstupenek: 

Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce a stu-
denty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz). 
Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB  během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076.  
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.  
Změna programu vyhrazena.
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STRÁŽNÍCI KONTROLUJÍ I CHATOVÉ OBLASTI
Městští strážníci v rámci pravidelných kontrol na území městské části Praha 21 procházejí i chatové

oblasti. Jednou z nich je například lokalita v blízkosti lesního katastru v ulici Hodkovská. I v době právě
probíhající letní sezóny jsou totiž chaty častým cílem zlodějů, kteří kradou hlavně zahradnickou techniku
jako sekačky, motorové pily a podobně. Pozor si lidé musí dát i na zajištění jízdních kol či automobilů.  
„Strážníci kontrolují preventivně chatové oblasti každý den. Majetkové kriminalitě se snaží předcházet mimo jiné
i  formou rozhovorů a navazováním neformálních vztahů s chataři,“ uvedl první náměstek primátora Rudolf Bla-
žek, do jehož kompetence činnost městské policie v hlavním městě spadá. Podle něj je ale velmi účinnou pre-
vencí i prostá sousedská všímavost. „Mnohdy se dá krádeži či jinému  trestnému činu zabránit už jen tím, že se
lidé zajímají o dění ve svém bezprostředním okolí, že se ptají a navzájem informují o tom, co se na jejich po-
zemcích děje,“ upřesnil Blažek. Zároveň však upozornil, že v případě, že chataři zjistí na svém objektu stopy ná-
silného vniknutí, nikdy by se neměli snažit pachatele zadržet sami. „Když už ale ke spáchání trestného činu
dojde, je nejlepším řešením zavolat na tísňovou linku městské či státní policie,“ dodal.

Při pravidelných kontrolách strážníci zjišťují také stav zajištění momentálně neobydlených objektů. Pokud
naleznou nějakou slabinu v zabezpečení, nechávají na místě speciální leták s upozorněním na závadu. „Tento
leták může zároveň odradit zloděje, jelikož je pro něj znamením, že lokalita je pod pravidelným dohledem strážců
zákona. Veřejnost tuto naši službu vnímá velmi dobře a není výjimkou, že vděčný majitel objektu nám volá na slu-
žebnu a děkuje za upozornění,“ vysvětlila obvodní ředitelka Městské policie v Praze 14 Dana Hetzlová.   

ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ REKREAČNÍHO OBJEKTU .
Základem zabezpečení rekreačního objektu jsou mechanické zábranné prostředky. Aplikují se na nejrizikovější
místa objektu. Jde zejména o: • bezpečnostní zámky

• složitější uzamykací systémy
• ochranné okenní fólie
• ochranné mříže
• uzamykatelné okenice

POLICIE PÁTRÁ, POMOZTE 
Dne 9. 6. 2010 po 22 hodině poškozený za-
hlédl 3 neznámé pachatele, jak stříkají spreji
na zeď v ul. Nadějovská na Praze 9, poté se
mu podařilo sprejery vyfotografovat, načež
se tito dali na útěk. Poškozenému se podařilo
dva z trojice dostihnout, konkrétně na po-
zemní komunikaci vedoucí mezi ul. Bečvář-
ská a zdejší čističkou odpadních vod. Zde
následovala krátká slovní výměna, která vy-
ústila v brutální napadení poškozeného. Neznámí pachatelé udeřili muže ně-
kolikrát do hlavy, kdy některé údery byly vedeny nezjištěným tvrdým tupým
předmětem. Údery byly tak intenzivní, že poškozený na několik okamžiků ztra-
til vědomí, po jeho znovunabytí zjistil, že mu byl odcizen digitální fotoaparát zn.
Pentax Optio S6 zlatostříbrné barvy. Zranění,
které muž utrpěl, si vyžádala následnou ně-
kolikadenní hospitalizaci.

K popisu pachatelů byly zjištěny násle-
dující informace:
1. muž – věk asi 18 let, 180cm vysoká
střední souměrná postava, světlé pleti,
tmavé kaštanové střapaté (slepené do pra-
mínků) vlasy dlouhé 5 – 10cm, tmavé vý-
razné oči více od sebe, větší objemnější
nos, rty střední velikosti, oholen, oblečen
do šedobéžové mikiny s kapucí a tmavých
volnějších kalhot v délce pod kolena, hovo-
řil česky bez přízvuku – ležérně.

POLICIE INFORMUJE



ZE ŠKOLY

INFORMACE Z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY.
A je opět konec školního roku. Pro některé z nás poslední

před vstupem do velké školy, pro ostatní netrpělivě očekávaný
čas cestování, výletů, pobytů u prarodičů a lenošení – zkrátka
prázdniny!

Dva poslední měsíce před „koncem“ roku jsou pro nás ty nej-
krásnější.

Květen si však vytáhl černého Petra. Místo sluníčka nabízel
tmavé mraky a déšť. Opět jsme si oblékli mikiny, bundy a čepice.
Nám to ale náladu nezkazilo. Na začátku měsíce jsme se zúčast-
nili přehlídky mateřských škol Praha 9 v divadle Gong ve Vyso-
čanech. Kroužek mažoretek se líbil. Dík patří lektorce Lence,
která vystoupení pečlivě sestavila a nacvičila.

„Nejstarší“ kamarádi vytvářeli jako domácí úkol za spolupráce
s rodiči rodokmeny – stromy života. Historici by záviděli! Některé práce si zaslouží nejvyšší ocenění. Opět se uká-
zalo, že spojení dítě – rodič funguje bezvadně. V mateřské škole se pokusili o vytvoření mapy Újezda nad Lesy.
Plánek nebyl úplně přesný, ale všichni zde měli svůj domek i s adresou, školku, školu, nákupní centra a hlavní
silnici  s čilým dopravním ruchem.

V rámci dlouhodobého projektu „Náš domov a Evropská unie“  pozvání přijala sestřenice naší kamarádky,
která žije v Mnichově. Vyprávěla nám o životě v zahraničí a o běžném dni v mateřské škole v Německu. 

Trochu netradičně jsme oslavili svátek maminek. Pod názvem Den rodiny jsme s  rodiči, prarodiči a sourozenci
závodili v mnoha disciplínách v prostorách mateřské
školy. Skákání v pytlích, překážková dráha, řešení lo-
gických úkolů a mnoho dalšího čekalo na všechny,
kteří mají smysl pro legraci – a že to jsou všichni je víc
než jasné. Bylo to opravdu vydařené odpoledne.

Červen se snažil vynahradit zakaboněné počasí
z předchozího měsíce. Sluníčko se usmívalo a my
mohli bez obav vyrazit na celodenní výlet.

Středověký hrad Budyně nad Ohří nabízel vše, co
k takové stavbě patří. Rytířské souboje, vyzdobené
sály, alchymistickou dílnu, mučírnu i oživlé historické
postavy. Sami jsme si vyzkoušeli střílení z luku, vrhání
dělových koulí na hrad, házení sekyrou na terč, sou-
boje se štíty i házení věnečků na dřevce. V polovině
měsíce jsme se jako tradičně rozloučili s nejstaršími
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POLICIE INFORMUJE

2. muž – věk asi 18 let, 185 cm štíhlé postavy, světlé pleti, hladké světlé blond vlasy stažené do krátkého hus-
tého culíku o délce asi 5cm, oblečen do červené volnější mikiny s kapucí a černých volnějších kalhot v délce
pod kolena.

3. muž – věk asi 18 let, 175 cm, světlé pleti, tmavé krátké vlasy, oblečen do tmavé volnější mikiny s kapucí a tma-
vých volnějších kalhot v délce pod kolena.

Za pomoci poškozeného byl sestaven identikit 1. muže – viz. příloha. Dále v pří-
loze posílám fotografie zachycující předmětné výtvory sprejerů.
Vzhledem ke způsobu spáchání zločinu, je možné, že pachatelé bydlí v neda-
lekém okolí místa činu, případně mají k místu činu jiný vztah. 

V případě jakýchkoliv poznatků prosím kontaktujte nprap. Richarda Brčáka, 
tel. 974 859 521–504, email: skpvp09@mvcr.cz; Policie České republiky, 
OŘ Praha III, SKPV, 2. OOK, Zenklova 212/17, Praha 8.

Děkuji! 



z nás a pasovali je na školáky. Divadelní představení i sa-
motný „obřad“ byl zakončen malou zahradní párty.

Byli jsme se podívat i v místní knihovně. Mnoho z nás vy-
užije tuto službu  v době, až se naučíme číst. A to byla po-
slední akce ve školním roce. Již nyní se těšíme na další
příjemné okamžiky, které na nás čekají po prázdninách.

Na závěr děkujeme rodičům za spolupráci a těšíme se
nashledanou na podzim.

Přejeme všem dospělákům i dětem krásné a slunečné
léto. 

kamarádi z 1. mateřské školy

ZE ŠKOLY

A HURÁ NA PRÁZDNINY……
Až budete číst tento článek, budou již prázdniny na samém počátku. Dovolte tedy, abychom Vám přiblížili, čím

jsme dětem zpestřili jarní období. 
Děti i paní učitelky si vyzkoušely hru na bicí a perkuse při návštěvě „bubeníka z kapely Mesage“, jak tyto hu-

dební nástroje vypadají a jak zní, nám předvedl Jirka King Král. 
Pro naše maminky, jak doufáme, bylo zpestřením vystoupení dětí ke Dni matek /zpívaly, přednášely, hrály na flét-

ničky, všechny se na vystoupení moc těšily a poctivě připravovaly/, na závěr odpoledne si s mamkou vyzdobily
ubrouskovou technikou květináček. 

Vůbec poprvé /a po úspěchu určitě ne naposledy/ nám přišel zahrát „pravý dudák z Domažlic“, pro všechny
to bylo překvapení, děti byly nadšené, většina vůbec nevěděla, jak tento hudební nástroj vypadá, jak se na něj
hraje, a velice spontánně reagovaly. 
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nabízí nájmy kurtů. 
Kurty jsou volné především v dopoledních hodinách
do 17.00 s cenovým zvýhodněním.

Informace: Mirek ŠIMEK tel. 602 222 078
František SEDLÁK tel. 603 172 704

Na poslední členské schůzi bylo odsouhlaseno, že
STUDENTI  BYDLÍCÍ V ÚJEZDĚ A ŽÁCI ZÁKLADNÍ
ŠKOLY V ÚJEZDĚ budou mít po dobu prázdnin vstup
na kurty zdarma v době, kdy kurty nejsou zcela vytí-
ženy. Termíny nutno dohodnout na tel 603 172 744.

Tenisový oddíl přijímá nové členy, vstupní poplatek
3.000 Kč, informace Olda Jakubec tel.736 280 199,
nebo na č. 603 172 744.

V našem oddíle se věnujeme čistě rekreační činnosti,
kurty rovněž pronajímáme trenérům především pro vý-
cvik mládeže, bohužel cesta mládeže z této činnosti
zatím do oddílu nevede.

Na jaře letošního roku jsme zrenovovali fy Sibera kurt
č. 3 (z celkové částky 267.000 Kč nám byla Magistrá-
tem Praha odbor uměleckých škol, mládeže a tělový-
chovy přiznána dotace 100.000 Kč). Kurty č.1 a 2 byly
již zrekonstruovány v minulosti. Na kurt č. 4 byly letos
nákladem 15.000.- položeny umělé lajny, kurt je nej-
mladší a s rekonstrukcí prozatím neuvažujeme. 

Shrnuto máme k dispozici čtyři kvalitní kurty a cvič-
nou zeď (možno použít zdarma) na které byly rovněž
provedeny nejnutnější opravy. V návaznosti na renovaci
kurtů bylo opraveno jejich oplocení. Dále byl dodělán
chodník mezi klubovnou a vstupem na kurty a pro-
dloužen chodník na kurt č. 4. Nyní je nutno provést te-
rénní úpravy okolí kurtů, které musíme provést
do podzimu, abychom splnili požadavek výsadby ze-
leně ještě v letošním roce. Největší problém bude oplo-
cení celého areálu, které je v naprosto dezolátním
stavu.

Po zaplacení všech výše uvedených prací, dalších
menších úprav souvisejících s chodem areálu a za-
koupení nutného inventáře(sítě, válec na úpravu kurtů
atd.) již momentálně nemáme na tuto velkou investici fi-
nanční prostředky.

Sportovní činnost: jak je výše uvedeno věnujeme se
rekreační činnosti, pro členy a příchozí neregistrované
v tenisu pořádáme každoročně čtyři turnaje. Dva
ve čtyřhře a dva ve dvouhře, letos byl rovněž uspořá-
dán turnaj v minitenise, věk 5 až 8 let.

Za doplnění inventáře děkujeme členovi p.Michalu
Radovi a především příznivci sportu Jirkovi Tmějovi
za překrásnou lavici se stolem k venkovnímu posezení.

Ing. František Sedlák
Předseda TO

SPORT

TJ SOKOL ÚJEZD NAD LESY – ODDÍL TENISU

MDD jsme letos pojali trošku jinak, pozvali jsme na oslavu i rodiče. Oslava se konala navečer na zahradě /na-
štěstí nám vyšlo počasí/, zahráli a zazpívali jsme si s kapelou „Marná snaha“. Po deštivých dnech vyšlo slu-
níčko, a to právě na oslavu „Dne otců“. Taťkové soutěžili jak o život. Po dobré mňamce a zpívánkách
na rozloučenou se už děti nemohly dočkat večerní „bojovky“ a spaní přes noc ve školce. 

Ani velké teplo nám nevadilo při „bloudění“ a hledání cestiček v labyrintech zámku Loučeň. Polovina června
patří již tradičně loučení s našimi předškoláčky. 

Na závěr nám dovolte poděkovat všem rodičům, kteří pomohli naší škole ať sponzorskými dary či aktivní spo-
luprací. Všem Vám přejeme krásné prázdniny, hodně sluníčka a předškoláčkům mnoho úspěchů v ZŠ.        

Kolektiv MŠ Rohožník ☺



Fotbalová sezóna 2009/2010 je
na konci a tak přinášíme umístění na-
šich mládežnických týmů. Veškeré in-
formace, podrobnosti k utkáním,
sestavy, zprávy  z fotbalových utkání

dorostu a dospělých a další informace k dění v klubu
naleznete na www.fkujezd.cz.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA bohužel v I. třídě nezopakovala
výsledky z minulých let a tak s pouhými 6 body za jedno
vítězství a tři remízy sestoupila do druhé třídy. 
STARŠÍ PŘÍPRAVKA B skončila ve II. třídě pátá se
ziskem 34 bodů, což je velmi dobrý výsledek.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA A po loňském postupu
z II. třídy zabojovala také v I. třídě  a výsledkem je
další postup, tentokrát do nejvyšší soutěže přípravek,
tedy do Pražského přeboru starších přípravek
z prvního místa se ziskem 57 bodů.
MLADŠÍ ŽÁCI s úzkým kádrem bojovali celou sezónu
o to, aby nebyli v I. třídě poslední a nesestoupili, což
se jim nakonec s vypětím všech sil podařilo, když zís-
kali celkem 21 bodů.
STARŠÍ ŽÁCI v I.třídě skončili na 8. místě se ziskem
21 bodů.
MLADŠÍ DOROST v I třídě skončil čtvrtý se ziskem
40 bodů, stejný počet bodů, ale o jednu příčku horší
umístění získal v této sezóně  v I třídě starší dorost.

Všem hráčům děkujeme za předvedené  výkony
v této sezóně, hráčům postupující starší přípravky srdečně gratulujeme a těšíme se již na sezónu příští, kdy bu-
deme očekávat stejné nebo lepší výsledky všech našich mládežnických týmů.

V sobotu 12. června 2010 proběhl na našem hřišti turnaj mladších žáků, Memoriál Ondry Bakaláře 2010. 
Za krásného, chvílemi i horkého počasí sehráli naši mladí fotbalisté celkem čtyři utkání s těmito soupeři a výsledky:

FK Újezd – Meteor 2:1 B: Mruvčinský, Novotný
FK Újezd – Aritma 0:1
FK Újezd – Loko Vltavín A 0:3
FK Újezd – Loko Vltavín B 3:0 B: Mruvčinský, Lipár, Pinkas

Naši hráči tak v tomto turnaji obsadili celkové 3. místo. Gratulujeme!
Roman Mruvčinský
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Po dlouhé zimě, propršeném jaru
přichází prázdniny, dva nejteplejší
měsíce v roce, také nesmíme za-
pomínat, že den se již pomalinku krá-
tí. A na to platí jedno pořekadlo„
Když dne ubývá, horka přibývá“. 

Po jarní výsadbě zjišťujeme, že ně-
které rostliny neprospívají, velká prav-
děpodobnost je, že jsme jim zvolili ne-
správné stanoviště vzhledem k jejich
požadavkům  na slunečný svit a nebo
jim nevyhovují požadavky na půdu. A

proto, dříve než provedeme novou
podzimní výsadbu, bychom si měli ne-
chat provést rozbor půdy a nebo ji ne-
chat posoudit opravdu zkušeným od-
borníkem a tím zjistíme jaký typ země
na zahradě máme a jaké rostliny jsou
pro  zahradu vhodné.

Několik prázdninových rad.
U balkónových rostlin musíme pra-
videlně odstraňovat odkvetlé květy.
Rostliny budou vypadat podstatně
lépe a hlavně začnou intenzivně

nasazovat nové květy. Tento úkon je
důležitý především u petúnií, jinak to-
tiž začnou nasazovat semena , čímž
ukončí intenzivní kvetení.

Během července naposledy při-
hnojujeme růže, aby jejich výhony
do podzimu dobře vyzrály. Nevyzrá-
lé  stonky růží snadno namrzají a to
i při mírné zimě. Pro hnojení ne-
používáme dusíkatá hnojiva, ale
hnojiva s vysokým obsahem draslí-
ku. Hnojivo v množství 30 – 40 g/m2

ZAHRÁDKA NÁS V LÉTĚ ZAHÁLET NENECHÁ

ZPRÁVY Z FOTBALU

PRÁZDNINOVÁ ZAHRÁDKA

Na obrázku hráči starších přípravek

Na obrázku mladší žáci FK Újezd nad Lesy po turnaji



zapravíme do půdy. Nejvhodnější je
hnojivo zapravit do země před deš-
těm, aby se živiny dostaly dobře
ke kořenům.  

V červenci po sklizni jahod prove-
deme očištění jahodníku od šla-
hounů,  okopeme, odstraníme veš-
kerý plevel, staré listy. Někdy zjistí-
me, že na listech jsou bílé skvrny
hnědě ohraničené, jedná se o bílou
skvrnitost listů jahodníku, která pa-
tří mezi houbová onemocnění. Vy-
skytuje se zejména v hustých po-
rostech, při použití neznámé sadby.
Porosty je nutné také včas obmě-
ňovat. Více než tři roky by jahodník
neměl na záhonu zůstat.U silně na-
padených porostů je dobré po skliz-
ni jahodník posekat a odstranit listy
a pak provést postřik přípravky Di-
thane, Champion, Kuprikol. V srpnu
pak vysazujeme nový jahodník. Zá-
hon musí být dobře zrytý, odpleve-
lený a vyhnojený. Doporučuje se na
takto upravený záhon položit černou
netkanou textilii , v současné době
je již také v prodeji netkaná textilie
dvoubarevná, dolní část černá a
vrchní bílá, při velkých žárech není
tak celý záhon včetně plodů přehří-

ván. Vyřežeme otvory a zasadíme
dobře zakořeněné sazenice. Než
se rostliny ujmou musíme jim zajis-
tit dostatečnou závlahu. Výhodou
je bezplevelný záhon  a o několik dnů
i dřívější sklizeň. 

V červenci také vrcholí sklizeň
okurek nakládaček. Plody musíme
pravidelně sbírat, aby nepřerůstaly,

ale hlavně, aby další nasazené plo-
dy rostly. Nejčastěji porosty likvidu-
je plíseň okurková. Dnes jsou již dru-
hy okurek velmi odolné proti plísni
a každý rok se objevují nové. Pokud
se přeci jen plíseň objeví je nutné za-
sáhnout okamžitě bez prodlevy a po-
užijeme přípravky s krátkou ochran-
nou lhůtou např. Ridomil Plus 42,5
WP, Previcur 607 SL, Aliette 80 WP,
Ortiva, Akrobat MZ. 

Druhá polovina července je nej-
vhodnější dobou pro dělení a vysazo-
vání kosatců. Vyryté trsy  kosatců roz-
dělíme na oddenky, řezné rány ne-
cháme trochu  zaschnout, zkrátíme jim

listovou část o třetinu, a vysadíme je
tak, aby vrchní polovina oddenku zůs-
tala nad zemí, přitiskneme a zalijeme. 

Na záhony uvolněné po ranné zele-
nině můžeme vysévat ředkvičky. Ne-
můžeme vysévat všechny , ale ty,
které jsou vhodné pro dlouhý den
a nevybíhají do květu – odrůdy Lada,
Lidka, Tercie, Viola a jsou určitě další
nové, také přibývají každým rokem.

Stejně dobré je vysévat na uvolněné
záhony hrách. U něho nevybíráme, mů-
žeme použít všechny ranné odrůdy
hrachu dřeňového, cukrového i setého.

Nejlépe se osvědčily odrůdy Oskar, Ju-
nos, Rondo.    

V srpnu důkladně prosvětlujeme
a prořezáváme peckoviny včetně me-
runěk a broskví. V tomto období ne-
hrozí nebezpečí klejotoku.Všechny
řezné rány ihned ošetříme stromovým
balzámem nebo štěpařským voskem.
Řezy a to především na silnějších vě-
tvích vedeme vždy svisle a to proto aby
nevznikaly vodorovné plochy na kte-
rých by se  držela voda, což je nejlep-
ší prostředí pro houbové choroby.

Pokud máme na zahradě starší od-
růdy angreštu, které nejsou tak od-
olné proti americkému či hnědému
padlí, je srpen ten nejvhodnější mě-
síc pro postřik přípravky Bioton, Bi-
oan, Beaton. Ošetření angreštů
v srpnu je velmi důležité pro příští
úrodu. Další důležitým opatřením
je vzdušná a prosvětlená korunka –
zahuštěné a někdy i ve stínu rostoucí
keře jsou pro padlí jak stvořené.    

Pár rad na prázdniny končí a opět
se s Vámi, čtenáři setkáme v září
na stránkách Zpravodaje.

VÝSTAVA
V prvých dnech měsíce října při-

pravujeme výstavu ovoce a zeleniny,
těšíme se na vaší účast a to jak vy-
stavovatelů, tak i návštěvníků. 

Našim příznivcům připomínám in-
ternetové stránky našeho spolku,
najdete je pod názvem 

www.kvetyujezda.ic.cz

Všem čtenářům přejeme krásné
letní měsíce, každému počasí dle
jeho přání.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová
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Lidé na celém světě si každoročně připomínají   roz-
ličné události ze svého života i  života svých  zemí. Je to
pradávný zvyk a děje se tak z různých důvodů. Z piety
k zemřelým, na oslavu geniů či svatých, a také jako při-
pomínku událostí, již ovlivnily jejich životy, ať kladně či
tragicky. Jednou z nich, bohužel těch temných, je pro
náš národ i 21. srpen 1968.

Byla to tehdy středa, příjemný letní den, v němž ale
slunce pro náš národ pohaslo, když několik hodin před
rozedněním zaburácely nad našimi hlavami letecké
motory a domy se otřásly pod pásy tanků pěti „spřáte-
lených“ států Varšavské dohody. Ti, kdo to zažili,
na tento den asi nikdy nezapomenou, protože se  ná-
padně podobal 15. březnu 1939, kdy naši hranici  zne-
světila Hitlerova nacistická armáda. Forma nočního
přepadu byla stejná a  následky  sice trochu rozdílné,
ale cíl tentýž – podrobení země uchvatitelem.

Když tehdy přišli, netušili, jak drtivě to dopadne na
náš národ a jak ho to sjednotí v odporu proti tomuto
násilnému činu a jeho pachatelům. Dokonce i v řa-
dách komunistů, tedy spíše těch nepříliš bigotních, to
způsobilo averzi a nesouhlas, a mnozí své rudé knížky
roztrhali. Jiní ovšem, a byla jich v té partaji většina,
tento vpád schvalovali a omlouvali tak velmoc, jež z  po-
litických a ekonomických důvodů nehodlala přijít o jed-
noho z poddaných satelitů, které si za dvě desetiletí
po válce vytvořila. Tvrdili, že  pro Sověty, chápající  de-
mokratizační snahy v naší zemi jako smrtelné nebez-
pečí pro komunistický pojem socializmu, byla invaze
vlastně jediným způsobem, jak takové   kacířské snahy
zadusit  hned  v zárodku, dříve, než čerstvý evropský
vítr  zanese jejich virus přes hranice ostatních jejich va-
zalů. A povedlo se jim to na celých jedenadvacet let.

V historii představují dvě desetiletí jen časový úsek
menší než zanedbatelný, ale pro naši zemi znamenal

další etapu nespravedlivé a svévolné vlády jediné radi-
kální strany, nesvobody, ponižování lidí, a dalšího za-
ostávání vědy a techniky za vyspělými státy světa. De-
setitisíce občanů opustily svou vlast aby unikli
persekuci, jiní k tomu byli všemocnou STB přímo do-
nuceni a další neměli už sílu ani náladu snášet to
všechno dál, tím spíše, že světélko na konci toho  po-
myslného tunelu, zpočátku zdánlivě již na dosah ruky,
rázem zmizelo. 

Byla to jen životem získaná, či snad přímo vrozená,
vůle a síla našeho malého národa, jež mu umožnila
přežít ve fyzickém i duševním zdraví i nejtragičtější
úseky v jeho dějinách. A tak jsme se toho převratu, ač
za cenu stovek popravených a tisíců postřílených lidí
na ostnatých drátech hranic, či zemřelých následkem
útrap v  trestných pracovních táborech, přece jen do-
čkali. My doma, i krajané, kteří  ta dlouhá léta přežili v ji-
ných zemích a  na jiných kontinentech. 

Řeknete si asi, že tohle víme přece všichni a že člá-
nek bez dobových snímků a postrádající  jakýkoliv po-
pis událostí z onoho smutného léta, není žádnou důs-

ČTENÍ PRO RADOST

21. SRPEN 1968 - VĚČNÉ MEMENTO

SUDOKU

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

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

3 2 1 5 4 9

6

1 8

1 7 9 8 4

5

7 8 2 1 3

9 3 7 6

5 1 3 2 7

1 7



tojnou vzpomínkou. Jenže tentokrát jsem nechtěl opa-
kovat a popisovat co všichni známe, a při této příležitosti
opět spatříme na stránkách tisku a televizních progra-
mech. Chci totiž upozornit na to, že kromě těch, kdo ty
osudové chvíle zažili a drží stále v živé paměti, je mnoho
ostatních, zejména mladých lidí, kteří mají o srpnových
(a nejen o těch) událostech jen velmi chabé  povědomí. 

Jak ukázal nedávný průzkum mezi chodci v praž-
ských ulicích, znalosti o naší nedávné minulosti jsou
jednou z nejslabších stránek naší mládeže a to i stu-
dující. Proto se ptám, co dělají pedagogičtí experti

na ministerstvu školství a v jeho příslušných odborech,
že učební osnovy našich škol takové základní vědo-
mosti nezajišťují. Nebo je chyba jen v učitelích, či v od-
souzení hodném nezájmu mládeže? 

Ať je ale vina na komkoliv, představuje tato společen-
ská negramotnost a ignorance jednu ze základních  příčin
opětné potenciální intoxitace národa zhoubnými -ismy
a vážné nebezpečí  návratu  totalistických režimů. A právě
na to bych chtěl touto krátkou připomínkou poukázat.

***
Luděk Ťopka

24

ČTENÍ PRO RADOST

Kolik máte doma věcí? A které
z nich vůbec nepotřebujete? Já
osobně bez mučení přiznávám, že
jsem jimi zavalena. Zejména těmi
zcela zbytečnými. Zdá se, že nikoli
z opice, chceme-li věřit odvážné
teorii pana Darwina, nýbrž z křečka,
vzešel člověk. 

Když jsme se nastěhovali do no-
vého domku, stál v pokoji jen gauč
a jediná skříň s knihami. A dnes,
po pěti letech, škoda slov … Přes-
tože jsem vždycky křičela do světa,
jak miluju volné prostory a rozhodně
nikdy nebudu ve své domácnosti nic
hromadit, skříně se naklonovaly
a věci v nich – mám silné podezření
– se líhnou přes noc.  

Kupříkladu na polici u televize
trůní desítka „drobností“, namátkou
slaměný anděl, přesýpací hodiny,
olověný sob, kámen ve tvaru hle-
mýždě, šnek dřevěný, to aby nebylo
tomu kamennému smutno, lední me-
dvěd a medvěd brtník, další anděl …

A to je jen mrňavá police. 
Odkud se všechny ty věci be-

rou? Můj táta vymyslel pro tenhle
úkaz původní název, tahání do nory. 
V naší rodině taháme všichni. Rov-
ným dílem. Jen se dobře doplňu-
jeme v sortimentu. 

Můj muž kupříkladu hromadí od-
borné časopisy, noviny, materiály
ze seminářů a konferencí, tužky, vi-
zitky, papíry všeho druhu a notesy.
Musím ale přiznat, že je nejvíc na-
kloněn jejich „rychlé smrti“. Když se
mu zdá, že už přetékají, šmahem
a bez rozmyslu všechno vyhodí.
Onehdy se tak v odpadkovém koši
ocitl i  převzácný certifikát podep-
saný jakýmsi americkým kongres-

manem. Setřela jsem z něj šťávu
z okurkových šlupek a uložila
na čestné místo. 

Ano, protože i já mohutně střá-
dám. A navíc se starám, aby se na-
střádaným věcem dobře vedlo.
Na rozdíl od svého muže se s nimi
jen velmi nerada loučím. Takže jsme
v jednu chvíli měli ve spíži asi třis-
tadvacet igelitových tašek. 

Taky zhusta kupuju do zásoby
utěrky, houbičky na mytí nádobí,
papírové ubrousky, hrnky a levné
disky s filmy. A co se týče věcí
„trvalé“ hodnoty, do domácnosti pa-
šuju potají jako zločinec dřevěné
kočky, psy a obrázky, které kupuju
za levné peníze v internetových
aukcích. 

Dcera soustřeďuje hračky. Po-
chopitelně, je malá. Jenže, kdyby
jen hračky … Shromažďuje taky od-
padky. Důmyslně v koutech polic
přechovává obaly od hračiček z čo-
koládových vajec, vánoční řetězy,
stanioly od bonbonů, krabičky
od zubních past, kamínky a ka-
meny, mouchy chycené ve sklenič-
kách. A před domem klacky.    

Ale abych vinu za byt přecpaný
blbostmi neházela masochisticky
jen na sebe a své blízké. Velkou
škodnou jsou v tomto ohledu taky
návštěvy. Kdo ví proč má každý pří-
chozí pocit, že nemůže přijít
s prázdnýma rukama.     

„Tak ti vezu zase jednu zbyteč-
nost,“ vystihla přesně nepovinně
povinný „návštěvní dárek“ kama-
rádka, když k nám nedávno přijela
na kus řeči. Předala mi tři narcisky
v květináči, už jsem je stačila zahu-
bit, chudinky, a malý košíček s ob-

rázkem ryby. Nic se do něj nevejde,
ale zabírá spoustu místa, odevšad
padá a zalézá do něj prach. „No …
moc děkujeme“, nasadila jsem ús-
měv Reneé Zellwegger.

I já jsem jednou – snad ze msty,
že náš byt se stal konečnou stanicí
pro různé pidižvíky, vázičky a lah-
vičky – koupila kolegyni příšernou
obludnost. Z jedné strany spláclý
košík s víkem propletený bužírkou.
Fuj. Ani do temného sklepa se ne-
hodil. A další známé do nového
auta pořídila odpornou keramickou
prasnici s hlavou v šátku, která vy-
padala jako kentaur-dojička.  

To všechno ale nic není proti
tomu, co našla na půdě rodinného
domu má kamarádka. Její otec,
který měl rád všechno „dvakrát“, tu
uskladnil pětačtyřicet kukel na hlavu
používaných pod svářečské helmy.
Proboha proč, ptala se. „Koupil
jsem je po koruně, v podniku se ru-
šil sklad,“ vysvětlil. „Víš jak se v nich
ohřejeme na běžkách? Vůbec ne-
mrzne brada.“ Hrozilo však, že
tomu kdo kuklu natáhne, uběhne
v ní pár kilometrů a lehce se zpotí,
povyrostou pod umělinou vlasy
o pár desítek centimetrů. Anebo
úplně slezou…. 

„Jojo, ono to začíná dvěma kra-
bičkami šroubků navíc a končí de-
sítkami kukel,“ konstatovala tehdy
kamarádka. 

Proboha? Co čeká mě? Dvacet
lisů na česnek? Padesát porcelá-
nových koček? Sto třicet svícnů? 

Ale ne. Já totiž panu Darwinovi
vůbec nevěřím. 

Klára Mandausová 
psáno pro Ona Dnes

TAHÁNÍ DO NORY
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Vážení příznivci vaření, 
zdravím vás v prázdninovém čísle Újezdského zpravodaje. Konečně nám snad nastalo pravé letní počasí

a začíná nám doba dovolených a prázdnin. Někdo z nás na dovolenou vyrazí, někdo zůstane doma na zahrádce
a bude se s nadšením starat o své výpěstky. Snad nám letos zahrádka nějaké ovoce přinese, a proto jsem si pro
vás připravila pár receptíků na lehké letní ovocné moučníky. První moučník jsou ovocné tvarohové řezy, které se
dají kombinovat s jakýmkoliv ovocem, které na zahrádce sklidíte. Nejradši tento koláč dělám s meruňkami a je
opravdu výborný. 

Každý z nás máme na zahrádce rybíz a pak si třeba lámeme hlavu, jak bychom ho mohli nejlépe využít.
Mám recept na výborné rybízové řezy, jejichž náplň je z vymačkané rybízové šťávy a šlehačky. Kombinace
šlehačky a navinulého rybízu, dá krému opravdu výbornou chuť a věřím, že vám budou chutnat. 

Přeji vám všem nejen vydařené pečení, ale také příjemné strávení dovolené a léta a těším se na vás
v zářijovém čísle Újezdského zpravodaje. 

Martina Nejtková, redakce

OOVVOOCCNNÉÉ  TTVVAARROOHHOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYYOOVVOOCCNNÉÉ  TTVVAARROOHHOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYY

Těsto: 
250 g polohrubé mouky, 
150 g margarínu, 
80 g práškového cukru, 
1 vejce, půl sáčku prášku do pečiva 

Čerstvé nebo kompotované ovoce 
/např. meruňky, jahody, broskve atd./

Zpracujeme těsto, vyválíme a přeneseme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Uděláme si trochu okraje
z těsta, aby nám nevytekla náplň. Smícháme všechny ingredience náplně a nalijeme na těsto. Očistíme ovoce,
vypeckujeme a půlky meruněk pokládáme na tvarohovou náplň. Pečeme ve středně vyhřáté troubě.

RRYYBBÍÍZZOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYYRRYYBBÍÍZZOOVVÉÉ  ŘŘEEZZYY

Piškotové těsto: 
6 žloutků, 
6 lžic cukru, 
6 lžic hrubé mouky, 
z bílků ušleháme sníh 

VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM

VÝSLEDKY 
SUDOKU

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

Náplň:
500 g tvarohu, 
150 g práškového cukru, 
0,4 l mléka, 
1 vanilkový cukr, 
30 g másla, trochu rumu 

Náplň: 
500 ml smetany, 
125 g prosátého moučkového cukru 
s 1 balíčkem vanilkového cukru,  
3 balíčky ztužovače šlehačky, 
500 g rybízu

Postup: 
Našleháme žloutky s cukrem do pěny, zamícháme mouku a pomalu
v mícháme ušlehaný sníh. Rozprostřeme na plech a upečeme. 

Náplň: Opereme rybíz, odstraníme zelené části, necháme okapat. Rybíz
rozmixujeme na kašičku a vymačkáme z něho šťávu. 
Půl minuty šleháme smetanu s cukrem, za stálého šlehání vysypeme
opatrně směs vanilkového cukru a ztužovače. Pomalu došleháme do tuha.
Do šlehačky po té opatrně vmícháme rybízovou šťávu.   
Piškot rozkrojíme na dvě poloviny, jednu polovinu natřeme 1/3 náplně,
druhou polovinu na ní položíme. Rovnoměrně rozprostřeme zbytek
šlehačky. Horní stranu posypeme nastrouhanou čokoládou. Piškot
nakrájíme na řezy a můžeme dozdobit pocukrovanými hrozny rybízu. 

Dobrou chuť. 



tel.: 602 342 548
602 266 299

Po - Pá 7 - 15 hod
So - ddllee  tteell..  ddoommlluuvvyy
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SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

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

SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY

Mobil: 607 633 317                                     Tel.: 281 970 169  

FA INZÁTO

JJaarroossllaavv  BBrrtteekk
NNaabbíízzíímmee:: - prodej písku

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

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

EENNEERRGGEETTIICCKKÉÉ  PPOORRAADDEENNSSTTVVÍÍ  ZZDDAARRMMAA
EKIS Praha Dubeč, tel.: 246 082 310, poradna@novatrix.cz

DDoossttaanneemmee  eenneerrggiiii  nnaa  vvaaššíí  ssttrraannuu..

ŽŽeehhlleenníí  aa  mmaannddlloovváánníí   pprrááddllaa  
OTEVŘENA NOVÁ PROVOZOVNA
Helena Růžičková, Starokolínská 95 
Objednávky na mob.: 608 646 088
e-mail: vyzehlenepradlo@email.cz

OPRAVA SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
televize, videa, DVD...

Tel.: 605 436 119          
Milan Vykouřil

Po celý týden - přijedu

ČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍČČAALLOOUUNNIICCTTVVÍÍ
opravy veškerého čalouněného nábytku, včetně starožitného,

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

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

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

PLACENÁ INZERCE

Koupím byt v Praze nebo
ve Středočeském kraji.

Platba hotově! 
Tel.: 720 190 784

POLICIE ČR 158
MĚSTSKÁ POLICIE 156
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST (ZÁCHRANNÁ SLUŽBA) 155
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112
HASIČI 150
ŽIVOT 90 SENIOR TELEFON 800 157 157
ELPIDA – ZLATÁ LINKA SENIORŮ 800 200 007
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 257 371 110
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placená
inzerce & reklama

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAAAAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA
NNOONNSSTTOOPPNNOONNSSTTOOPP

MMIILLAANN    PPEETTRRUU ŽŽÁÁLLEEKK
Novozámecká 520, 190 16  Praha 9

�� odvoz kontejnery

�� sutě, odpad, písky

�� přeprava materiálu

�� avia, liaz, tatra, iveco

�� zemní a výkopové práce

www.sute-pisky.cz

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: bkstav@centrum.cz

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

Autoškola - Újezd n/L
Zahájení i ukončení jízdy v místě bydliště

Kondiční jízdy
Možnost platby na splátky
607 928 382, 281 971 520

Kranio-saKrální terapie
Vendulka van Zutphenová 
- velmi jemná metoda ovlivňující

psychický i fyzický stav člověka
- vhodná při bolestech hlavy, nespavosti,

depresích, stresu, chronické únavě, jako
příprava na porod ...

více na www.kranialka.cz
Račiněveská 2444/D
Praha 9 – Újezd nad Lesy 
Tel.: 602 266 054
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E l e k t r o n i k  s e r v i s :  P e t r  Č a d i l
opravy  -  zapojen í  -  nastavení  -  prodej

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

Rádio
Herní konzole
a další 
elektronika

posouzení a odhad ceny zdarma

LEVNÉ SKLADY - NAJDEŠ TADY 
Menší skladové prostory nedaleko Úval

u Prahy cca 100 - 600 m2, nezatepl.,
a větší odstavné plochy - LEVNĚ pronajmeme.

Tel.: 608 773 259 

Nová služba - MANIKÚRA,
PEDIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ

komplexní péče o ruce a nohy až k Vám domů

L. Mrvíková, tel: 774 830 116, 
více na www.lmbeauty.cz

TV 
Antény
Satelit
DVD
HiFi

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

FIRMA JE V REGISTRU FIREM ZZEELLEENNÁÁ  ÚÚSSPPOORRÁÁMM

GGEEOODDEETTIICCKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE
Zdeněk Batěk Tel.: 723 287 824

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

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

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

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

602 260 264

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

LACINA - KOUBSKÝ
sdružení elektro
nabízíme tyto práce:

rodinné domy • bytové jednotky • průmyslová 
instalace • revize • bytová jádra

TEL.: 603 413 202

PRONAJMU NOVÝ BYT 2+kk (41m2)

s balkonem, zařízený, v blízkosti Penny

marketu. Cena: 8.000,- Kč + zálohy

(energie, voda)   Telefon: 724 846 969

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád
PROVÁDÍ VÝROBU:

vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ, ÚJEZD NAD LESY, PRAHA 9
Mobil: 607 633 317  Tel.: 281 970 169
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LÉTO JE TU, HURÁ !!!

Jazyková mateřská školka Kindergarten

Máme nepřetržitý letní provoz.
Jsme otevřeni všem dětem od 2 do 7 let!

Cena čtrnáctidenního programu je 6.995 Kč

STANEME SE INDIÁNY, PIRÁTY, POVÍME SI O VODĚ,
LODÍCH A MOŘEPLAVCÍCH.

BUDEME SPORTOVAT - LETNÍ TENISOVÁ ŠKOLIČKA,
GOLF PRO NEJMENŠÍ, TANCOVÁNÍ Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Adresa: Luníkovská 2454, Újezd nad Lesy, 19016
Telefon: 773 565 806, www.kindergarten.cz 

PRODÁM 
Dům z poč. 40 let v Druhanické ulici. 
Kvalitní podsklepená dvougenerační stavba
v původním stavu (nová střešní krytina,
komíny, měděné svody), plynový kotel,
městský vodovod, kanalizace, 230/400V,
pozemek cca 1100 m2.
Součástí je stylový obývací pokoj navržený
arch. Tencarem, provedený v jilmovém dřevu.
Stav objektu předpokládá opravy.
Cena dohodou
Kontakt: 602 135 962, 732 847 182

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

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

občanské sdružení nabízí v Běchovicích:

• zábavné příměstské tábory s bohatým
programem během letních prázdnin

• od září 2010 širokou nabídku kroužků pro děti,
mládež a dospělé.

Více informací na www.neposeda.org
nebo na tel. 733 685 911 Alice Pechová
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Pohřební ústav
Pavel Kos
nabízí tyto služby
Zařídíme pro Vás vše potřebné, dle Vašeho přání, kdekoliv, 
za ceny nejlevnější v našem oboru.
Naší zárukou je, že v pohřebnictví pracujeme více než 20 let.
Můžete se nezávazně informovat telefonicky nebo e-mailem. 
Komu svěříte důstojný odchod svého blízkého záleží jen na Vás.

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