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Váení spoluobèané,
vánoèní svátky jsou za námi a aèkoliv je prosinec mìsícem adventním a kadý z nás má mnohem pøíjemnìjí ne pracovní mylenky,
nae mìstská èást ani v tomto období nezahálela. V první øadì bych
Vás chtìla informovat o výsledku výbìrového øízení na øeditele základní koly, kterým se stal staronový pan øeditel Kurka, který svou
funkci pøed výbìrovou komisí zdárnì obhájil a já mu touto cestou
gratuluji a pøeji nám Vem úspìné plnìní koncepce koly, kterou
pan øeditel pøedloil a která je podle mého názoru ucelená a dozajista
pøinese zkvalitnìní chodu základní koly. K dalímu velmi diskutovanému tématu v obci, tj. realizaci výstavby supermarketu Lidl,
byla v uplynulém mìsíci svolána veøejná diskuse, v jejím prùbìhu
byly prodiskutovány názory a postoje jak obèanù, tak zástupcù obce
a spoleènosti Lidl. Podle mého názoru to byla velmi konstruktivní
debata na toto téma a vìøím, e pøispìla k vysvìtlení mnoha okolností
této pøipravované akce. V souèasné dobì probíhá územní øízení,
které je plnì v kompetenci státní správy a je vedeno v souladu se
vemi právními pøedpisy. Spoleènost Lidl pøislíbila mìstské èásti
zafinancovat dìtské høitì, vèetnì hracích prvkù a my v souèasné
dobì hledáme lokalitu, ve které by bylo moné tento projekt zrealizovat. Tolik k aktuálním tématùm, kterými nae obec poslední
mìsíce ije. A nyní bych jetì chtìla pøipomenout velmi pìknou
akci uspoøádanou pro nae seniory v podobnì vánoèního setkání
s tancem a hudbou. Domnívám se, e tato vánoèní besídka byla velmi
zdaøilá, a proto mìstská èást hodlá v podobných akcích i nadále pokraèovat, nebo jsou Vámi, naimi starími spoluobèany hojnì navtìvovány.
Na závìr mi dovolte popøát Vám v novém roce hodnì splnìných
pøedsevzetí a celkovou dobrou náladu po celý tento rok.
Andrea Zikmundová
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OMLUVA
Omlouváme se vem naim ètenáøùm a inzerentùm za opodìné vydání zpravodaje è. 12/2003. Èekali jsme na ovìøení
zápisu ze zasedání Zastupitelstva MÈ Prahy 21. Následné potíe s vydáním v tiskárnì zpùsobilo to, e jsme materiály
k vytitìní nemohli dodat vèas.
Redakèní rada

Upozornìní
Lednový zpravodaj vyjde koncem prvního týdne z dùvodu dovolené v tiskárnì.

Redakèní rada

ZASED¡NÕ RADY
Zprávy z 21. schùze Rady MÈ Praha 21 ze dne 26.11.2003
Rada schválila
- pøijetí úèelové dotace na energetický audit Masarykovy
Z v Polesné
- text smlouvy o dílo è. 99/03 na instalaci svìtelného signalizaèního zaøízení na otoèce autobusù MHD na Rohoníku
- text dodatku è. 1 smlouvy o pøevodu vlastnických práv
nebytové jednotky  garáe è. 1607/33 a 1607/32 v ul.
Rohonické
- smlouvu o poskytování peèovatelské sluby mezi MÈ
Praha 21 a MÈ Praha - Kolodìje
- text dodatku è. 1 smlouvy o nájmu bytu è. 1612/09, ul.
ielická
- text smlouvy o dílo è. 99/2003 na opravu místních komunikací Chotouchovská, Chyjická a Kleická technologií
VIALIT
Rada uloila
- Úøadu MÈ Praha 21 realizovat svìtelné signalizaèní
zaøízení v termínu do 15.12.2003 a zajistit zahájení
zkuebního provozu k tomuto datu
- Úøadu MÈ Praha 21 projednat se vemi oprávnìnými nájemci, kteøí privatizovali garáe v Rohonické ul. è. 16061609, jednotný postup v souladu s usnesením rady è. 305
ze dne 24.9.2003
- Úøadu MÈ Praha 21 zajistit opravu komunikací Chotouchovská, Chyjická a Kleická do 30.11.2003
Rada souhlasila
- se Souhlasným prohláením týkajícím se pozemku
pùvodem Pozemkového katastru (pùvodním vlastníkem
pozemku parc. è. 438/3 na k.ú. Újezd nad Lesy je MÈ
Praha 5 a souhlasným prohláením pøechází na MÈ
Praha 21)
- s vydáním územního rozhodnutí a s napojením na místní
komunikace Chmelická a Touická pro stavby: Lidl - Èeská republika, prodejna potravin a rodinný dùm, Praha 9 Újezd nad Lesy a Lidl - Èeská republika, Svìtelné
signalizaèní zaøízení, Praha 9 - Újezd nad Lesy pro úpravu
komunikace Novosibøinská.
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Rada doporuèila
- RHMP a ZHMP následující úpravu vyhláky: za polodenní provoz v M  navýení rodièovského pøíspìvku
o 100%, za celodenní provoz v M - navýení rodièovského pøíspìvku o 100,-Kè, za provoz ve kolní druinì - navýení rodièovského pøíspìvku o 100%
Rada potvrdila
- pana Mgr. Miroslava Kurku ve funkci øeditele Masarykovy Z, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zprávy z 22. schùze Rady MÈ Praha 21 ze dne 10.12.2003
Rada souhlasila
- s darovací smlouvou na dílo komunikace vybudované na
pozemku parc. è. 1009/17 na k.ú. Újezd nad Lesy
- s rozíøením usnesení Zastupitelstva MÈ Praha 21
z 18.9.2003 a v souladu s darovací smlouvou na pozemek
parc. è. 466/4 doplòuje jména dárcù
- s ukonèením dohody o poskytování vody pro nouzové
zásobování obyvatelstva ze dne 13.12.1991 s panem
Aloisem Ondrejkou k 31.12.2003-12-16
Rada schválila
- doèíslování budov na k.ú. Újezd nad Lesy èísly orientaèními
- smlouvu s firmou ATLAS AUDIT s.r.o. na provedení
auditu hospodaøení MÈ Praha 21 za úèetní období 200312-16
- novou výi nájemného spoleènosti Divadlo pod Úrovní
- odstoupení od smlouvy o servisu è. 311/01/S s PVT a.s.
ze dne 12.7.2001 za podmínky, e vedoucí stavebního
úøadu Ing. Kupr doloí písemnì, e výpovìï této smlouvy
neohrozí práci stavebního úøadu
- smlouvu na realizaci sadových úprav v parku na Blatovì
- text dodatku è. 1 smlouvy o pøevodu vlastnických práv
nebytové jednotky - garáe è. 1607/31 v ul. Rohonické
- dodatek è. 1 smlouvy o pøevodu vlastnických práv ke garái è. 1628/57

LIDL
Lidl versus Laxenburger
Tak máme za sebou zase jednu
vzruenou debatu se spoluobèany, která
se konala v úterý 9.12. 2003 v 18.00
hodin v kulturním sále divadla Pod
úrovní. Díky tomu, e se z technických dùvodù opozdilo prosincové vydání Zpravodaje, nebyli obèané tak
dobøe informováni, aè se paní starostka
Zikmundová osobnì snaila vylepováním pozvánek dostat konání této akce
do povìdomí co nejvìtího poètu obyvatel MÈ Praha 21. Pochopitelnì jsem
se také této akce sám zúèastnil a pøilo
i nìkolik obèanù, které jsem osobnì pozval. Ovem odpùrcù výstavby marketu
Lidl pøila drtivá pøevaha. Je to ale pøirozenì dáno nejen èeskou povahou, e
necítíme potøebu se vyjadøovat k tomu,
s èím souhlasíme a proti èemu neprotestujeme, nebo v posledním pøípadì je
nám to zcela jedno.
Zastupitelstvo zde pøilo s jednotným stanoviskem, které je souhlasné
k výstavbì prodejny tohoto øetìzce.
K tomuto rozhodnutí jsme také nedospìli snadno, rychle a uspìchanì. Vedla
nás k tomu situace, která se vyvíjela po
zaloení spoleèné Èesko-rakouské spoleènosti s velmi atraktivním názvem
Laxenburger, ve kterém 50 % vlastní
mìstská èást a dalích 50 % rakouský
partner. Kdy se tato spoleènost v dùsledku nerealizované plánované výstavby, proti které protestovali nai
nìkteøí nejmenovaní, ale vem dobøe
známí spoluobèané, dostala do finanèních problémù, stala se pro obec finanèní pøítìí. Jak mìstská èást tak
rakouský partner ji museli neustále
dotovat finanèními pùjèkami ve výi od
nìkolika desítek a do nìkolika stovek
tisíc korun èeských. Témìø 10 let jsme
se tuto spoleènost vemi monými legálními zpùsoby snaili prodat, ale bezúspìnì. Tuto nai bohulibou èinnost
mohou dotvrdit vichni ètenáøi naeho

Zpravodaje, protoe tato kauza v nìm
kralovala jako jasná mediální jednièka.
Odpùrci tohoto øeení, které nakonec
zastupitelstvo jednomyslnì pøijalo, si
musí uvìdomit, e souèástí tohoto zámìru nejsou pouze pozemky naí MÈ,
které zdaleka nedosahují polovinu
výmìry, ale také pan Herèík se svojí
stávající prodejnou a potom pan Timura, vlastnící klíèové pøístupové pozemky. To, e se koneènì nael silný
investor, který mohl svými finanèními
prostøedky pøispìt k vyøeení sloitých
majetko-právních vztahù, bylo pro nai
MÈ v této situaci jediným pøijatelným
øeením, protoe posláním spoleènosti
do konkurzu bychom hodnotu pozemkù
obcí do tohoto projektu vloených,
sníili minimálnì na polovinu. Tolik na
vysvìtlenou pro ty nae spoluobèany,
kteøí se teprve nedávno do naí MÈ pøistìhovali a jich na tomto shromádìní
byla vìtina. Dojalo mì a témìø k slzám, kdy jeden z obèanù, kteøí pùvodní projekt tzv. zabili, by najednou
byl schopen akceptovat pùvodní projekt. Nejdøíve jsem mìl na tomto shromádìní pocit, e komunikujeme s hluchými. Aè paní starostka 2 a 1/2 hodiny
trpìlivì vysvìtlovala vechny dùvody,
které nás nakonec k tomuto øeení
vedly, obèané nebyli schopni naslouchat a brát na vìdomí nae argumenty.
Pøili pouze s jedním názorem, a to Lidl
za ádnou cenu ne, ale ádnou alternativu, která by byla pro zastupitelstvo
pøijatelná, nám nenabídli. Také Maminy z újezdské roviny, které vdy nejen
na úpravu dìtského høitì, ale i na
jakoukoliv ptákovinu, kterou pro obveselení dìtí vymyslely, dostaly vdy
od MÈ nemalý finanèní pøíspìvek, se nakonec ukázaly jako nekonstruktivní.
Kdy byl investor ochoten slyet na to,
jaké by se eventuelnì v projektu mohly
udìlat zmìny, nemìly ádné konkrétní
návrhy a pøitom jedna z organizátorek

petice navrhovala markety jiného typu,
jako je napø. Carrefour a podobnì (najednou by prodejna v centru obce nevadila  pro mì úvaha naprosto nepochopitelná). Kdy se pak toto shromádìní
zaèalo rozcházet a my, jakoto zástupci
MÈ jsme se dostali do bezprostøední
blízkosti obèanù, najednou zaèaly emoce opadávat, a i kdy jsme jetì nenali
spoleènou øeè, zaèali jsme si alespoò
vzájemnì naslouchat a brát se na vìdomí. Vechno je vdy o komunikaci
a informacích. Kdy lidé nemají kvalitní a správné informace, tak nikdy nemohou komunikovat na té správné
úrovni a emoce jsou pøi vzájemné komunikaci vdy patným rádcem. Dnes
u není moné jako v dobì tìsnì po
sametové revoluci vykøièet co nechci,
ale mìl bych, kdy mám odliný názor,
pøijít s rozumným, pøijatelným a akceptovatelným øeením, pøípadnì pøivést
investora, který by byl ochoten a schopen celou akci financovat a realizovat.
Já zodpovìdnì mohu prohlásit, e obchodní øetìzec Lidl je zatím jediným
z mnoha investorù, kteøí se nám na nae
nabídky pøihlásili, který je schopen
celou tuto sloitou záleitost vyøeit
a dovést do koneèného øeení, aby nai
obèané mìli z jedné témìø zkrachovalé
spoleènosti s obecní úèastí alespoò
nìjaký uitek a pøínos. Jinak chci podìkovat vem, co pøili na toto shromádìní, a vystupovali s jakýmikoliv
názory, za úèast a i za to, e projevili
zájem o dìní v naí MÈ a tím dokázali,
e osud místa, kde ijí, jim není lhostejný. Nae MÈ vlastní jetì nìjaké
obecní pozemky, na kterých by bylo
moné vybudovat pøirozené centrum
obce, ale musíme pøesvìdèit Magistrát
hlavního mìsta Prahy o zmìnì zpùsobu
jejich vyuití. Zde by byla pomoc tìchto obèanù na místì a více ne potøebná.
Pavel vejnoha,
éfredaktor Zpravodaje

ZE äKOLY
Ze kolní druiny
Chceme se vyjádøit k souèasným monostem na Z z pohledu kolní druiny. Minulý kolní rok zaèala velká série
zmìn v prostorových monostech druiny. Poprvé za dobu
existence koly získala druina dùstojné prostory pro svou

èinnost. Zatímco jetì pøed rokem byla kolní druina umístìna ve spolu nesouvisejících prostorech po celé budovì,
dokonce i v odpoledne prázdné kolní tøídì, co samozøejmì
vùbec nevyhovovalo hlavnì odpoèinkovým a rekreaèním èin-
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ZE äKOLY
nostem dìtí, nyní druina obývá komplex místností v pøízemí
plnì vyhovující rozmanitosti aktivit, které pro dìti pøipravuje.
Zároveò zùstala i nadále zachována monost vyhovìt vem
adatelùm o umístìní ve kolní druinì, dokonce i dìtí ze
ètvrtých tøíd. Tato skuteènost nepochybnì hraje i dùleitou
roli u rodièù pøi výbìru naí koly. Dalím kladem je i monost vyuití tìlocvièny, kinosálu i odborných uèeben ke
sportovní, dramatické a dalí estetické èinnosti. kolní jídelna
umístìná v budovì I. stupnì spoluvytváøí pro dìti pøíjemné

prostøedí. Docházení do 10 minut vzdálené jídelny nebo
dováení jídla je tak ji pro nás pouhou minulostí.
Chceme tímto podìkovat vem, kteøí se na vytvoøení
pøíjemného studijního i rekreaèního prostøedí pro dìti, v neposlední øadì i dùstojného pracovního prostøedí pro zamìstnance celé koly, podíleli. Nyní je pouze tøeba, pokud bude
moné, souèasný vysoký standard na naí kole udret, aby
dìti i rodièe byli i nadále spokojeni.
Jana Vinová
Zdenka Havlíková
Jiøina Hlaváèková

Milé dìti,
váení rodièe,
srdeènì Vás zveme k zápisu do 1. tøídy
základní koly, který se koná ve dnech
15. a 16. ledna 2004 vdy od 14:00
do 18:00 hod. v budovì Masarykovy
základní koly, Staroklánovická ulice
(budova v parku).

Kontaktní telefon: 281970653 (linka 101)

MEZI LIDMI
Reagujeme na èlánek Podìkování
p. Nikodéma Jana s rodinou z è. Zpravodaje 12/2003, který se neostýchal
a vyslovil chválu smìrem k enì - zamìstnankyni zdejího úøadu.
Podle chování jednotlivých úøedníkù
je hodnocena práce celku a proto je dùleité se nad tìmito øádky zamyslet.
Jako kolektiv pracovníkù odboru státní
sociální podpory se snaíme od poèátku naeho pùsobení na zdejím úøadì
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pøistupovat k obèanùm profesionálnì
a lidsky.
Jsme rádi, e pracovnice, která odela z naeho odboru, své neomezené
schopnosti dále rozvíjí v jiném oboru
ku prospìchu Úøadu. Je dùleité, e obèané vidí práci úøedníkù, kteøí jsou zde
pro nì!!!
P. S. Váený pane Nikodéme, pokud
jste skuteènì døíve pobíral pøídavky na

Vae miminko, nevzdávejte se ji déle
svých oprávnìných nárokù a obrate se
na nás s dùvìrou, budete-li mít jakékoliv dotazy z oboru naí èinnosti. Vìøíme, e i Vá problém vyøeíme ke
vzájemné spokojenosti tak jako tisíce
dalích.
( Do pøítího èísla pøipravujeme informace z èinnosti odboru státní sociální podpory.)
Kolektiv pracovníkù OSSP

MEZI LIDMI
Milé maminky,
chtìli bychom naím pøíspìvkem zareagovat na èlánek pí Havlové z prosincového èísla Újezdského zpravodaje. Jeliko nae dìti navtìvují ji
3. rokem M Sedmikráska v Liické
ulici, mùeme té zhodnotit práci nejen
paní uèitelky Hlinovské, ale zároveò
celého pedagogického kolektivu.
Za celou dobu docházky naich dìtí
do kolky nemáme ádnou negativní
zkuenost ohlednì péèe o dìti. Rovnì
odborná práce s dìtmi a náplò pøedkolní výchovy se nám zdá na velice
dobré úrovni. Kadodenní tvoøivá

èinnost dìtí je prùbìnì prezentována
v prostorách kolky. Dost dobøe si nedovedeme pøedstavit paní uèitelku,
která se podle slov paní Havlové chová
zle a bez lásky k dìtem, aby s nimi kadoroènì jezdila na jaøe na l0 dní na
kolku v pøírodì, v létì stanovala na zahradì kolky, zpívala písnièky a opékala pekáèky.
V dnení dobì má kadý právo vyjádøit svùj názor, jde vak o to, aby nebyl a pøíli subjektivní. Paní Havlová
je jistì velmi starostlivá maminka, mìla
by si ale uvìdomit, e moc úzkostná péèe
je na kodu. Dìti ijí v reálném svìtì

a adekvátní potrestání ( zvýení hlasu,
pokárání ) jistì patøí k dobré výchovì.
Na závìr pøejeme paní Havlové, aby
nala pro své dìti takovou kolku, která
jí bude vyhovovat. My jsme ji naly.
S pozdravem
Horáèková Martina,
Vidimová Kateøina,
Dutková Iveta
P.S. Vìøíme, e kdybychom sepsaly
petici na obhajobu paní uèitelek z M
Sedmikráska, jistì bychom nebyly pod
tímto èlánkem podepsány jenom 3 maminky.

Vím, kam mé dítì chodilo a co tøi roky dìlalo v M Sedmikráska
Reaguji na èlánek paní Havlové v prosincovém vydání
Újezdského zpravodaje.
Je mi skuteènì líto, e má tak smutnou zkuenost s prvním
pøíchodem svých dìtí do M, ale nemohu se s ní ztotonit.
Jsem té maminkou nyní ji prvòáèka. Má dcera absolvovala celá tøi léta v M Sedmikráska. Ná první mìsíc
v M, kdy dcerce byly 4 roky, nebyl velmi veselý, ale chápala
jsem, e je to velký zlom dítìte, které je na své matce závislé
od svého narození, ale byla jsem pøesvìdèena, e krize, která
je, se musí pøekonat; trvala mìsíc, ale doèkali jsme se milých
vìcí. Dcerka pøicházela domù spokojená s novými záitky.
Jak paní Havlová píe to povinné tancování u piána a kytary
mé dceøi pøineslo novou motivaci k tanci, zpìvu a pohybové
aktivitì. Nehledì na to, kolik nových písní a básní se nauèila.
Je samozøejmé, kdy má pedagog na starost 25 pøedkolních dìtí od 2,5 roku do 4 rokù, o to je práce s nimi nároènìjí,
a tudí by se mìl dodrovat urèitý reim dne.
Zkuste si tedy pøedstavit,e dìti, které pracují u stoleèku,
budou rueny dìtmi, které by si chtìly momentálnì hrát
Paní Havlová,
pùvodnì jsem vùbec nechtìla reagovat
na vá pøíspìvek ve Zpravodaji è. 12/
2003. Èlovìk se toti nepotøebuje obhajovat slovy, pokud má èisté svìdomí.
Mluví za nìj toti výsledky dlouhodobé
poctivé práce, sluné chování a dobré
a zdravé zásady.
S pøedkolními dìtmi pracuji celkem
33 let, nejen jako uèitelka a døíve i jako
vedoucí na letních dìtských táborech,
ale 25 let ke mnì docházeli rodièe se

v hernì. Myslím, e by to nepøineslo dobré ovoce.
Také se mi jednou stalo, e se má dcera poèùrala na zahradì,
nahlásila to paní uèitelce a ta jí bez problémù poslala, aby se
pøevlékla. A protoe mìla v atnì své náhradní obleèení,
pøevlékla se do suchého. Proto taky nedostala SLIPY.
Závìrem - se tøemi lety nazpìt jsem ráda, e tu první krizi
jsme i pøeèkali a nevzdali to. Protoe má dcera byla v M
Sedmikráska velmi spokojená, získala mnoho nových pøátel,
nauèila se být v kolektivu a pro pøedkolní vìk dítìte je kolektiv velkým pøínosem koly ivota, a nejen koly ivota,
ale pøedevím té koly povinné. Práce, kterou uèitelé
vynakládají pro dìti, si váím, je to obrovská zodpovìdnost
a pøece jsme jen lidé. Dobrá komunikace mezi pedagogem
a rodièem je nejdùleitìjí, samozøejmì pro ty nae nejdùleitìjí DÌTI.
Dìkuji za chvilku zdrení pøeètením tohoto svobodného
názoru.
Milý pozdrav Vem
paní váchová

svými dìtmi do logopedické poradny.
Nikdy jsem nemìla problémy ani s nadøízenými orgány, ani s dìtmi nebo jejich
rodièi. Vìøte, vechny dìti mám moc
ráda a práce s nimi mì baví a snaím se
jim pøedat co nejvíce dobrého.
I pøísnìjí uèitel a vychovatel má rád
svìøené dìti a jistì jim to umí dávat
mnoha zpùsoby najevo. Vdy lásky
není mezi lidmi nikdy dost!
Paní Havlová, pøeji Vám ve Vaí bu-

doucí pedagogické kariéøe hodnì úspìchù, jen samé vstøícné a chápající rodièe, kteøí Vám budou s plnou dùvìrou
svìøovat své dìti do péèe
a kteøí nebudou zpochybòovat Vai profesionalitu a nebudou Vám podkopávat
autoritu svojí nedùvìrou, podezøíváním
nebo dokonce veøejným pranýøováním.
Eva Hlinovská
uèitelka M Sedmikráska
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MEZI LIDMI
Milé maminky,
víte, kam chodí Vae dìátko do kolky..., tak zaèíná èlánek paní Havlové v posledním èísle Újezdského zpravodaje.
Nechci polemizovat s paní Havlovou, která ji za ÈTYØI návtìvy svých
dìtí v mateøské kole zhodnotila letitou
práci nás vech, chci napsat jen toto:
V Újezdì nad Lesy jsem ji od roku
1974 a stále pracuji jako uèitelka M.
Do mateøské koly Sedmikráska ji
chodí druhá generace dìtí, které jsem
tu mìla.

A ptám se vás milé maminky, dávaly byste své dítì tam, kde VÁM bylo
ublíeno a kde VÁS nemìli rádi?
Pøi nedávném Dni otevøených dveøí
nové Z jsem byla velmi mile pøekvapena, jak se ke mnì hlásily dìti, které
ji M Sedmikráska dávno opustily,
zrovna tak jejich rodièe.
Milé maninky pøily byste si srdeènì potøást rukou a pohovoøit s nìkým z mateøské koly, kde by Vae dítì
nebylo spokojeno? Spousta rodièù nás
ji mnohokrát zastihla pøi práci, ani

Váení ètenáøi,
po pøeètení pøíspìvku paní Havlové v prosincovém vydání
Zpravodaje mi bylo smutno.
Po mnoha letech práce v M Sedmikráska cítím lítost
nad tím, e nìkdo mùe napsat tak hanlivý èlánek o uèitelce,
která více ne 30 let pracuje s dìtmi, je tady pro dìti a vdycky
byla. Paní uèitelku Evu dobøe znám, pøi práci s dìtmi je
ochotná, vynalézavá, zodpovìdná a hlavnì dùsledná, co je
pøi výchovì dìtí stìejní.
Váení spoluobèané,
bohuel musím reagovat na velmi
hanlivý èlánek o naí M Sedmikráska,
který napsala paní Havlová, která u nás
mìla dìti 4 dny v záøí, a musím ji citovat.
I mnì bylo do pláèe, ale po tom, co jsem
si její pøíspìvek pøeèetla.
Nevím, co vedlo paní Havlovou

bychom o tom vìdìli a urèitì si kadý
udìlá úsudek sám.
Vìøím, e tento zlý èlánek neodradí
uèitelky M Sedmikráska od jejich namáhavé a vyèerpávající práce a budou
i nadále pracovat s dìtmi jak nejlépe
dovedou a dají jim tolik péèe a lásky
jako doposud.
Toto povolání se toti bez lásky
k dìtem nedá vykonávat.
Anna Vlková
øeditelka M Sedmikráska

A být v dnení dobì dùsledný znamená být patný?
Kadé dítì je svým zpùsobem jedineèné, ale kadé dítì
také vyaduje jiný pøístup. Dìti se chválí, hladí, vyzdvihují
se jejich úspìchy, ale také se napomínají.
Jak jsem zaèínala, tak i konèím.
Je mi opravdu smutno z toho, e po celoivotní práci
s dìtmi vidím svoji kolegyni, která svou práci dìlá se svým
nejlepím vìdomím a svìdomím, uplakanou a netastnou.
Naïa Kosanová
uèitelka M Sedmikráska

k tomu, aby tak nevybíravým zpùsobem, a to snùkou pøekroucených faktù
a polopravd oèernila nás uèitelky a tím
i povìst naí mateøské koly.
Myslím si, e se opravdu snaíme, aby
se dìtem u nás líbilo, a e se nám to daøí,
ale to jistì lépe posoudí ostatní rodièe.

Nejvíce mì ale mrzí, e Elika a Jakub
byly velice ikovné a spoleèenské dìti,
které vypadaly v kolektivu naí tøídy
spokojené. V M se jim líbilo a urèitì by
pobyt u nás byl i pro nì velkým pøínosem.
Renata Buøièová
uèitelka M Sedmikráska

PodÏkov·nÌ
Nae mateøská kola Sedmikráska velmi dìkuje vem rodièùm, kteøí pøispìli jak penìitými, tak hmotnými sponzorskými dary, díky nim mohly mít dìti opravdu bohatou nadílku
od Mikuláe i pod vánoèním stromeèkem. Té jsme díky nim
doplnili výtvarné pomùcky, kterých je po celý rok nedostatek.
Do nového roku 2004 pøejeme vem rodièùm a dìtem mnoho
spokojenosti, zdraví a nadále dobrou spolupráci s naí mateøskou kolou.
R. Buøièová a kolektiv, M Sedmikráska

PodÏkov·nÌ
Komise sociální a zdravotní dìkuje firmì Kollinger za
vánoèky, které vìnovali do vánoèního balíèku pro obìdvající
dùchodce.
KSZ

UpozornÏnÌ
Rozmohl se nevar, e cyklisté projídìjící komunikací
Staroújezdskou pouívají pro jízdu na kole chodník - kola
na chodník nepatøí, ten slouí pro bezpeènost chodcù.
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Upozoròujeme na poruování vyhláky!
Úøad MÈ Praha 21 poádal policii o kontrolu dodrování
vyhláky silnièního provozu.
Kratochvílová
Váení obèané,
na základì rozhodnutí Rady MÈ Praha 21 ze dne 26.11.
2003 bude peèovatelská sluba a pedikúra od 1.1. 2004 poskytována pro obèany Újezda nad Lesy a Kolodìj. Bìchovice
a Klánovice si tyto sluby od 1.1.2004 zajiují samy.
Odbor sociálních vìcí, ÚMÈ Praha 21

Z·sobnÌk vody
Z dùvodù malého zájmu o odbìr vody ze zásobníku stolní
vody, který je umístìn pøed budovou Úøadu MÈ Praha 21,
bude zásobník odstranìn. Po skonèení provozu mezi 20.
a 30. prosincem 2003 bude pozemek uveden do pùvodního
stavu.
Zásobník bude pøemístìn do jiné lokality.
Libor Bare

RŸZN…
Mìstská èást Praha 21
vyhlauje
GRANTOVÝ PROGRAM pro rok 2004
na podporu projektù v oblasti kultury, sportu a èinnost spolkù
O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které mají sídlo, nebo pùsobí na Mìstské
èásti Praha 21  Újezd nad Lesy .
- O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním
øádem ÈR a splòují vechny zákonem pøedepsané podmínky pro pøíslunou èinnost, organizace pøedloí projekty
prostøednictvím svého statutárního zástupce.
- Projekty nemohou podávat pøíspìvkové ani rozpoètové organizace zøizované státem, hl.m.Prahou, obcemi nebo
mìstskými èástmi obcí, obce a mìstské èásti obcí.
- Údaje o adateli a pøedkládaném projektu vèetnì pøíloh musí být vyplnìny na pøedepsaném formuláøi. Je nutné
jednoznaènì vyplnit vechny poadované údaje / po vyplnìní musí vechny rubriky obsahovat pøedepsané údaje, data
nebo struèný popis, který mùe být následnì rozveden v pøíloze/.
Pøi posuzování ádosti bude pøihlédnuto zejména k následujícím skuteènostem:
1. Zda se spolek zabývá prací s mládeí, nebo je zájmem obce podporovat èinnost, která se zabývá vyuitím volného
èasu mládee.
2. Zda se spolek stará o starí obèany a u po kulturní èi zdravotní stránce, nebo je zájmem obce podporovat péèi
o starí obèany naí obce.
3. Zda se spolek zabývá èinností slouící ku prospìchu obce a jejich obyvatel.
Pøi posuzování budou upøednostnìny podrobnì (po finanèní stránce) popsané projekty, u nich bude záruka, e obcí vynaloené
prostøedky budou dobøe vyuity.

Èasový harmonogram realizace grantového programu:

Projekty se podávají prùbìnì v podatelnì Úøadu mìstské èásti Praha 21, Staroklánovická 260,
Praha 9 , nejpozdìji v den uzávìrky, tj. 12.3.2004.
ádost o grant musí být podána na pøedepsaném tiskopise s pøedepsanými pøílohami, které stanoví schválené podmínky pro
udìlení grantu.
Pøedepsané formuláøe a podmínky pro udìlení grantu jsou k dispozici od 4.2.2004 :
1. v podatelnì Úøadu mìstské èásti Praha 21, Staroklánovická 260
2. v kanceláøi úøadu u Jitky Králové  grantové øízení è. dveøí 4, Úøad MÈ Praha 21, Staroklánovická 260
3. na internetové stránce MÈ Praha 21 (www.praha21.cz)
Blií informace podá Jitka Králová na tel. èísle 281 012 958 nebo osobnì v kanceláøi è.4

VEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ÁDOSTI O GRANT PRO ROK 2004
1. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které pùsobí na území MÈ Praha 21 a jsou registrovány v souladu
s právním øádem Èeské republiky a splòují vechny zákonem pøedepsané podmínky pro pøíslunou èinnost.
2. Projekty musí být realizovány v roce 2004 v souladu s uzavøenou Smlouvou o poskytnutí finanèního pøíspìvku grantu.
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3. Mìstská èást Praha 21 si v pøípadì udìlení grantù vyhrazuje právo neposkytnout prostøedky v plné výi, realizace
grantù není nárokovou polokou a jeho poskytnutí nelze vymáhat právní cestou.
4. Finanèní prostøedky poskytnuté v rámci tohoto grantového projektu lze pouít zejména na provozní náklady, potøeby
pro èinnost neziskových subjektù, apod.
5. Jednotlivé poadavky budou finanènì øeeny v rámci schváleného rozpoètu pro rok 2004.Vybraným adatelùm budou
finanèní prostøedky uvolòovány na základì smluv, které budou uzavøeny mezi MÈ Praha 21 a pøíjemcem
grantu.
6. Kadý projekt (ádost) musí být zpracován struènì, výstinì a musí obsahovat následující:
- název adatele s jeho struènou charakteristikou (zamìøení èinnosti, pøehled nejvýznamnìjích aktivit)
- sídlo (adresa), IÈO
- právní forma subjektu podle zøizovací listiny nebo registraèního dokladu
- èíslo úètu, adresu bankovního ústavu, má-li adatel úèet u banky
- èasový a vìcný harmonogram realizace projektu
- cíl, obsah, zdùvodnìní ádosti
- ekonomickou rozvahu ( celkovou výi nákladù, rozpis poloek nákladù, poadovanou výi daru )
- adatel o grant pøiloí kopií zøizovací listiny, ivnostenského listu èi jiného právního dokumentu osvìdèující povolení
a zamìøení adatele
- adatel je povinen provést vyúètování k 31.12.2004 a pøedat ho nejpozdìji do 31.1.2005 na Úøad MÈ Praha 21 do
úètárny p. Kuèerové a kopie p.Králové- grantové øízení.
Nevyèerpané prostøedky nebo øádnì nevyúètované ve stanoveném termínu musí vrátit zpìt na úèet MÈ Praha 21.
7. ádosti nesplòující podmínky grantového øízení budou vyøazeny.
8. Pøíjemce grantu umoní zástupcùm Mìstské èásti Praha 21 prùbìnì sledovat realizaci projektu, a to jak po stránce
vìcného naplnìní pøedmìtu smlouvy, tak po stránce finanèní. V pøípadì nevyøeeného vyúètování jakýkoliv finanèních
prostøedkù nebudou adateli v obdobných pøípadech dalí finance poskytnuty.
9. ádosti je moné poslat na adresu Úøad Mìstské èásti Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9, nebo pøedat do
podatelny na stejné adrese do 12.3.2004 (platí den doruèení).
10. O výsledcích výbìrového øízení budou adatelé písemnì vyrozumìni bez zdùvodnìní koneèného rozhodnutí.
11. O udìlení grantù rozhoduje Rada mìstské èásti Praha 21.
12. O výsledcích výbìrového øízení jsou adatelé o grant informováni následnì po schválení Radou mìstské èásti Praha 21 na úøední desce a na internetové stránce www.praha21.cz, kde je také k dispozici pøedepsaný formuláø
i s podmínkami pro podání ádosti o grant.
13. Pøedepsaný formuláø je k dispozici od 4.2.2004 v podatelnì Úøadu Mìstské èásti Praha 21,

Staroklánovická 260, Praha 9

Jak komunikovat s neslyícími?
-

Nehovoøte pøíli rychle
Nezakrývejte si tváø
Nekøiète
Nemluvte k neslyícímu zády
Hovoøte tak, aby Vám neslyící dobøe vidìl na rty
Upozornìte neslyícího, ne zaènete mluvit

-

Pokud si mluvenou cestou nebudete rozumìt, pouijte papír a tuku!

-

Pokud Vám napoprvé neporozumíme, buïte trpìliví, èetina je pro
nás cizí jazyk.

8

RŸZN…

9
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Vánoèní besídka pro nae seniory.
Jako obvykle byla tato akce perfektnì pøipravená od èlenek SPOZu a úøadu
MÈ Praha 21, které se zde pokusím
vechny vyjmenovat, protoe za kadoroèní perfektní uspoøádání této akce
si zaslouí nai pochvalu. Jsou to paní
Zajacová, Vokounová, Vodová, Lauberová, Tesaøová a personál kolní
kuchynì MZ. Tentokrát chybìla vedoucí sociálního odboru paní Okrouhlíková, která je nemocná a jí pøejeme
brzké uzdravení.
Shromádìní zahájila paní Vokounová a jako první z pozvaných hostù
promluvila starostka MÈ Praha 21 paní
Andrea Zikmundová, která pøivítala
vechny pøítomné a popøála jim ve nejlepí k oslavám vánoèních svátkù
a hodnì zdraví v novém roce 2004.
Dále pøítomné krátce pøivítal místostarosta pan vejnoha a pøedal zpìt slovo

paní Vokounové, která uvedla zábavný
program, který pøipravily dìti z mateøské koly Sedmikráska se svou paní uèitelkou, která je doprovázela na kytaru.
Bylo dojemné poslouchat tyto malé
punty, jak pøevádìli nacvièené taneèky, písnièky a koledy. Svého úkolu se
dìti zhostily na výbornou a sklidily za
svoje vystoupení zaslouený potlesk.
Poté následovalo opìt malé pøekvapení oproti loòskému roku v podobì
nového hudebního doprovodu, a to dvouèlenné kapely ve sloení akordeon, bicí,
která se zpìvem harmonikáøe na profesionální úrovni pøítomné zaujala a za
svùj výkon od nich sklidila zaslouený
potlesk. Nechybìlo ani obligátní pohotìní skládající se z páreèkù s rohlíkem,
vína, pomeranèe, kávy a vynikajících
zákuskù, pocházejících tradiènì z cukrárny v Èeském Brodì. Volná zábava

se poté uvolnila natolik, e si nìkteøí
z pøítomných pøi hudbì i zatancovali.
Seniorù se na jedné stranì selo
o nìco víc, protoe se jejich øady s pøibývajícím vìkem roziøují a na druhé
stranì opìt o nìco ménì o ty, kteøí nás
ji navdy opustili. Také oceòuji, e jste
dostavili v tak hojném poètu, pøestoe
se prosincové èíslo Zpravodaje, kde
byla pozvánka na toto shromádìní
z technických dùvodù opozdilo. Doufám, e se Vám akce uspoøádaná na
Vai poèest líbila, e se napøesrok sejdeme opìt v hojném poètu a e nás
ubyde co nejménì. Vechny Vás, co
jste se zúèastnili, i ty z Vás, co jste z jakýchkoli dùvodù nemohli pøijít, znovu
touto cestou zdravím a pøeji Vám v nadcházejícím roce jen to nejlepí a hlavnì
pevné zdraví a za rok nashledanou.
Pavel vejnoha,
éfredaktor Zpravodaje

Pìvecké sdruení praských uèitelek

PØIJÍMÁ NOVÉ ÈLENKY
Hledáme nadané zpìvaèky do vech hlasových skupin. Poadujeme pouze pravidelnou docházku
a radost ze zpìvu. Podrobnìjí informace Vám rádi podají Magdaléna Servítová, tel: 604 33 13 92 nebo
Ivan Zelenka, tel: 605 76 32 66.
Tìíme se na Vás!
PSPU

RC REKONDIÈNÍ CENTRUM
Velebného 1821, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Novì vybudované v klidném a atraktivním prostøedí, nabízí komplexní sluby pro celkovou rekondici, regeneraci
a relaxaci.
Klient mùe vyuít dle svého uváení buï jednotlivé sluby samostatnì, anebo v blocích, vhodnì sestavených naí
lékaøkou podle potøeb klienta.
Bloky slueb jsou cenovì zvýhodnìny, stejnì jako závazné zaknihování urèitého poètu lekcí èi sezení.
Parkovitì pro klienty je pøímo u objektu.
Tel.: 607 914 725  SLUBY REKONDIÈNÍ A REGENERAÈNÍ
Tel.: 608 327 734  KOSMETIKA, MANIKÚRA A MODELÁ NEHTÙ
I.
1. CVIÈENÍ NA 7 REKONDIÈNÍCH STOLECH  posilovací systém ShapemasterStoly pracují na bázi opakovaného
izokinetického cvièení izolovaných svalových skupin. Postupnì posilují, zpevòují a tvarují postavu a pomáhají redukovat
centimetry problémových partií tìla. Zvyují pohyblivost a prunost. Zlepují krevní a lymfatický obìh. Zmíròují napìtí
a stres.
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PRAVIDELNÉ PASIVNÍ NEBO POLOPASIVNÍ CVIÈENÍ (dle kondice klienta):Na tìchto stolech je cvièení vhodné
pro kadého, napø. i pro klienty po srdeèní pøíhodì, klienty s vysokým krevním tlakem, artritidou apod.Pravidelné cvièení
na tìchto stolech vyrovnává páteø a pánev. Pomáhá sniovat riziko kyfózy, lordózy a osteoporézy.
Hlavním dùvodem popularity tohoto cvièení na stolech je:
- ztráta centimetrù bez pokusù o dietu (po dvaceti lekcích i o 10 cm a více)
- zlepení drení tìla, pùsobí kladnì na zmìnu vzhledu
- výrazné zlepení pohyblivosti kloubù u klientù s artrózou, osteoartritidou a artritidou
- výrazné zpevnìní svalù podpírajících páteø, prodlouení svalù hrudního koe a zpevnìní dalích svalových skupin
- pøíznivì pøispívá pøi odstraòování celulitidy.
Jedna samostatná cvièební hodina trvá zhruba 75 min. První cvièební hodina, pøi závazném zaknihování kúry o 20 nebo
10 lekcích, trvá zhruba 90 min. Pro poadovaný efekt je ovìøeno, e z hlediska celkové rekondice i z hlediska finanèního je
optimální kúra o 20 lekcích, èerpaných 3  2x týdnì.
S sebou na cvièení: nejlépe pøiléhavé bavlnìné kalhoty (legíny, tepláky), bavlnìné trièko (nejlépe s dlouhým rukávem),
ponoky (pøíp. domácí obuv), ruèník nebo osuku.
2. RAELINOVÉ JEDNORÁZOVÉ OBKLADY ve spojené s raelinovými nosièi tepla  raelina z loiska Abertamy 
Perning, okr. Karlovy Vary
Doporuèujeme klientùm trpícím artrózou, revmatickými bolestmi, bolestmi páteøe a kloubù i svalových bolestí íje
a zad. Nedoporuèujeme pouít v pøípadì zánìtu.Jednorázové raelinové obklady jsou velikosti 40/30 cm v obalu, který je
z jedné strany porézní (ta se pøikládá na tìlo). Na tento obklad se pøikládá raelinový nosiè tepla, pøedehøátý, který zaruèuje
prohøívání raelinového obkladu i tìla po celou dobu výkonu.
Výhodou obkladù oproti raelinové lázni je, e klient mùe ihned po ukonèení odejít bez pracného omývání a vymývání
raeliny.
Pro pøíznivý úèinek doporuèujeme absolvovat min 2 sezení bìhem jednoho týdne, po dobu 1 mìsíce. Po zmírnìní a
odeznìní bolestí 2  1x mìsíènì. Jedno sezení trvá zhruba 30 min.
Klient s sebou vezme ponoky, pøípadnì domácí obuv, ruèník nebo osuku.
3. MASÁE- vèetnì nahøívání
Masá: íje a zad  45 min., masá celého tìla  90 min., masá íje  20 min., masá zad  35 min.
Klient s sebou vezme ponoky, pøíp. domácí obuv, ruèník nebo osuku
4. BIOLAMPA  BIOPTRONSystém svìtelné terapie podporuje pøirozený proces hojení svìtelným neinvazivním paprskem.
Neobsahuje ádné ultrafialové ani rentgenové záøení a nemùe zpùsobit ádné pokození kùe.
Bioptron stimuluje organismus k provádìní regenerace a vlastního hojení, navíc mùe vést k okamité úlevì od kloubní
bolesti (revmatoidní artritida).
Bioptron pomáhá pøi relaxaci (bolesti zad). Stimuluje vyluèování pøirozených látek tlumících bolest a má prokazatelný
pøímý úèinek na svaly, kde uvolòuje spasmus.
Bioptron uvolòuje bolestivé svaly. Stimuluje odbourávání otokù a tím zkracuje dobu hojení, co vede ke sníení bolesti.
Bioptron pomáhá významnì zlepit i vyléèit akné, pøièem dochází k souèasnému zlepení jizev po døíve probìhlém
onemocnìní.
Bioptron vede k rychlému zmírnìní bolesti a urychluje hojení u vech pøíhod od spálenin.
Bioptron pùsobí i na podkoí. Pøi kombinaci léèení celulitidy je bioptron úèinný a urychluje rozpad a odstranìní podkoního
tuku.
Klient s sebou vezme ponoky, pøíp. domácí obuv, ruèník nebo osuku
5. LYMFOMASÁ POMOCÍ TLAKOVÝCH VLN  kúra proti celulitidì
Jedná se pøedevím o odstranìní poruch krevního a lymfatického obìhu a nahromadìných toxinù. Toho dosáhnete úpravou
ivotosprávy, speciálnimi lymfatickými masáemi, cvièením a potravinovými doplòky, podporujícími detoxikaèní procesy.
Mechanická lymfodrená  lymfatická masá  je provádìna tlakem. Klient pohodlnì leí obalen návleky od pasu ke
pièkám nohou (kalhoty), pøípadnì pae (rukávy). Do návleku je pomocí pøístroje Lymfoven pumpován vzduch právì
takovým tlakem, aby byla odvádìna mízní tekutina a odpadní látky.
Sezení trvá cca 45 min. Podle stádia celulitidy doporuèujeme aplikovat 1  3x týdnì.
Ji po první proceduøe jsou výsledky patrné i mìøitelné, máte pocit, e kalhoty jsou vám o èíslo vìtí, v nohou máte pocit
lehkosti.
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RŸZN…
Regenerace osob s vysokým zatíením nohou, napø. sportovcù
Zlepení vzhledu
Odstranìní pocitu tìkých nohou
Detoxikace organismu
Podpora imunitního systému
Klient s sebou vezme legíny èi tepláky, trièko, ponoky, ruèník.
6. LASER MAESTRO SE SCANNEREM LINESCAN  neinvazivní Vekeré úèinky tohoto laseru jsou zaloeny na
fyzikálním pùsobení svìtla na tkánì s vylouèením vedlejích úèinkù
Aplikací jsou ve tkáni vyvolány zejména tyto úèinky:
Biostimulace
Regenerace
Zvýení metabolismu
Sníení svalového napìtí
Protizánìtlivý úèinek
Protibolestivý úèinek  témìø ihned po 1. sezení, max. po 3 sezení
Relaxace a dalí
Na vechny tkánì pùsobí laserové paprsky povzbudivì, nebo zvyují nitrobunìènou energii. Biostimulaèní efekt zvyuje
bunìènou regeneraci.
Doporuèujeme:
pro odstraòování bolestivých stavù pohybového aparátu (bez pouití analgetik a antirevmatik)
pro odstranìní svalových spazmù  uvolnìní ztuhlých svalù
pro významné protizánìtlivé úèinky na namoený pohybový aparát
pro hojivé úèinky pøi vstøebávání otokù a krevních výronù
pro urychlení hojení poúrazových stavù
Jedno sezení dle druhu aplikace trvá pøiblinì 8  45 min., podle plochy v cm2, na kterou laserový Paprsek pùsobí.
Klient s sebou vezme ponoky, pøíp. domácí obuv, ruèník.
7. LASEROVÁ GELOVÁ MASKA ASKLEPIO  pro regeneraci pletiGel nové generace obsahuje hydrogenuhlièitanové
anionty. Ty se ve styku s látkami, které se vyluèují ve vìtí míøe v kùi, úèinkem laserového paprsku mìní na volný oxid
uhlièitý. Ten zùstává v dùsledku vhodného sloení gelu po dlouhou dobu v mezní vrstvì gelu a tedy ve styku s kùí. Následný
jev zpùsobuje efekty oèekávané pro ple:
unikátní metoda èitìní a regenerace pleti
vysoká hydrataèní schopnost gelu
sníení svalového napìtí, které je pøíèinou tvorby vrásek
hojení zánìtlivých loisek (akné)
Nová klientka èi klient by mìli absolvovat nejdøíve intenzivní kúru, co znamená 2  3 masky bìhem jednoho týdne (napø.:
støeda, pátek, pondìlí), pøípadnì 4  5 masek bìhem 14 dnù. Díky této intenzivní kúøe neèistoty vystoupí z pórù rychleji na
povrch po 3  5 aplikacích. Tento jev je dùkazem úèinnosti. Ihned potom je tøeba ple mechanicky vyèistit. Následnì staèí
udrovat ple jednou maskou za 2  3 týdny. Zhruba po 3  4 mìsících doporuèujeme intenzivní kúru zopakovat.
Optimální doba pùsobení bývá zhruba 30 minut. Jedno sezení cca 45 minut.
II. BLOKY SLUEB
Bloky jsou vhodnì sestavené z jednotlivých slueb pro celkovou rekondici, regeneraci a relaxaci. Tyto bloky jsou cenovì
zvýhodnìny oproti jednotlivým slubám. Po konzultaci s naí lékaøkou lze sestavit dalí bloky dle pøání klienta. Bloky jsou
èasovì nároènìjí, ale výhodnìjí pro celkovou rekondici svou komplexností i výraznì nií cenou ne jednotlivé sluby.
III.
Tel.: 608 327 734
KOSMETICKÉ SLUBY, MODELÁ A ÚPRAVA NEHTÙ
1. Kosmetické sluby: odlíèení pleti, odlíèení oèí, úprava oboèí, peeling, zmìkèení pleti,
hloubkové èitìní pleti, masá (oblièej a krk), masá dekoltu, maska (oblièej, krk, dekolt), výiva oèního okolí.
Milie, barvení øas, barvení oboèí, depilace rukou, depilace lýtek, depilace stehen, depilace tøísel, depilace podpaí, depilace
horního rtu.
2. Modeláø nehtù: zhotovení nových nehtù, doplnìní, oprava pièky, nový nehet, odlakování, lakování, francouzské lakování,
suiè laku, zdobení nehtù
3. Manikúra: manikúra + masá rukou a pøedloktí, odlakování, lakování, francouzské lakování, maska na ruce, peeling,
suiè laku, P-shine  zpevnìní vlastního nehtu.
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Výlety spolku zahrádkáøù v roce 2004
Nae amatérské výlety za zábavou i pouèením ZAZIP
postoupily do dalího roèníku. Zahájíme jej tím, e se sejdeme a vytvoøíme plán nový. Zveme vechny skalní i budoucí pøíznivce výletù na schùzku
v pátek 20. února 2004 v 17:00 hodin do naeho klubu
 Areálu snù  ve Staroújezdské ulici è. 495.
Pro nové ètenáøe Zpravodaje chceme pøiblíit témata zájezdù: jsou zamìøena nejen na èinnost zahrádkáøskou a sadovnickou, ale i vlasteneckou. Zajímají nás historické i technické
památky, novostavby, muzea, pøírodní zajímavosti, mìsta
i mìsteèka, skanzeny, hory, doly, vody, lesy, botanické i zoologické zahrady. Nae vlast se léty promìòuje, je stále co
obdivovat a pøekvapovat se tvoøivostí naich spoluobèanù.
Zájezdy jsou vìtinou jednodenní. Jeden krásný vícedenní
výlet jsme mìli do Krakowa a druhý na Slovensko.Výlety
se konají ve vlastní reii. Dìti do 10 let platí polovinu. Obìdy
nejsou zajitìny (ani nás nezdruje pøedvádìní èehokoliv).
Tìíme se ns shledanou.
Ukázka naich výletù v loòském roce 2003:
1. Výstava Zemìdìlec v Lysé nad Labem  21. bøezna
2003  Je to klasická jarní pìstitelská výstava. Byla spojena
s chovatelstvím koní. Cestou jsme se zastavili v nové prodejnì okrasných rostlin v zahradnictví Montano v Pøerovì
nad Labem.
2. Støední Èechy  26. dubna 2003 - Poèasí bylo jarní jako
vymalované a 25°C. Cestu jsme zvolili zbraslavskou silnicí
podél øeky Vltavy. Lidé i pøíroda zde zacelovali následky
povodní. V Pøíbrami-Bøezových Horách jsme navtívili
Hornické muzeum, projeli jsme se podzemním vláèkem
a vidìli nejhlubí dùl 1600 m hluboký. Na Konopiti jsme
absolvovali objednanou prohlídku II. okruhu. V Louòovicích
Pod Blaníkem se konaly Podblanické slavnosti. Stateèní
chodci se vypravili na Blanickou rozhlednu.
3. Výstava Hobby Èeské Budìjovice  24. kvìtna 2003 Poèasí bylo jasné, teplota 30°C. Jeli jsme rovnou cestou
k Temelínu do elektrárny. V pøilehlém zámku Vysoký Hrádek jsme absolvovali pøednáku o vyuití tìpné reakce uranu 238 a 235 k výrobì elektøiny. V tzv. mlné komoøe jsme
mohli vidìt zálehy pravého kosmického záøení. Cestu do
Èeských Budìjovic jsme zvolili pøes vesnièku Holaovice

na okraji Blanského lesa. Je to zachovalá barokní vesnická
architektura (na seznamu Unesca). Výstavitì v Èeských Budìjovicích bylo zaplnìné do posledního místa. Hrála ryèná
muzika, podávalo se dobré jídlo a pivo Budvar. Mnozí z nás
zali na staré budìjovické námìstí. Po loòské dvojnásobné
povodni jako by nebylo ani památky.
4. Jiní Èechy  26. èervna 2003 - Poèasí sluneèné, èerstvé.Vyjeli jsme smìrem na Jindøichùv Hradec. Zdejí
zámek je tøetí nejrozlehlejí v ÈR po Praském hradì a Èeském Krumlovì. Muzem Jindøichova Hradce je pøehlednì
uspoøádané a má v majetku mechanický Krýzùv Betlém,
nejvìtí na svìtì - 17 m délky a 2 m výky. Odpoledne jsme
jeli jindøichohradeckou úzkokolejkou do Nové Bystøice.
Krajinou, které se pøezdívá Èeská Kanada pro její hluboké lesy, jezera a rokle. Cestou zpìt domù jsme jeli na kopec
Køemeník (765 m n.m.). Zde jsme mìli monost obdivovat
poutní kostel Nejsvìtìjí trojice s trojbokým oltáøem a vystoupat na rozhlednu Pípalku.
5. Východní Èechy  20. záøí 2003 - Poèasí teplé, milé.
Ná první cíl byly zahradnické kolky v Litomyli. Prodejní
plochy byly lákavé, a tak se nakoupilo keøù, stromkù,
kanadských borùvek, kvìtin. Ve mìstì jsme navtívili zámek
a historické námìstí; konal se tam jarmark. Z mìsta Litomyle jsme jeli na Kozlovský kopec, kde stojí stará chata
Maxe vabinského a nová rozhledna Kozlovka. Odtud jsme
jeli do lesù u Proseèe, kde se nalézají bizarní pískovcové
útvary zvané Toulovcovy matale. Napili jsme se ze studánky; leckdo nael houby. Po cestì zpìt se zaskvìl rùovou
novotou zámek v Nových Hradech.
6. ZOO Dvùr Králové  11. øíjna 2003 - Poèasí se po mlze
rozjasnilo. V ZOO byl sice posezónní provoz, ale o ádná
zvíøata jsme nebyli oizeni. Zajeli jsme i na námìstí Dvora
Králové. Pìt kilometrù odtud se v lesích nachází stoletá technická památka Tìnovská pøehrada na Labi . Je to kouzelná
stavba z kamene, støíky má z prejzù a ochozy s cimbuøím
jako hrad, a dosud funguje jako vodní elektrárna. Do zámku
Dìtenice u Kopidlna jsme dojeli na poslední turnus. Majitel
dotáhl zdevastovanou ruinu do výstavní podoby. K zámku
pøiléhá nejmení èeský pivovar s muzeem vaøení piva a drsnou støedovìkou krèmou. Souèástí prohlídky byla ochutnávka èerného a svìtlého 13° piva.
Jitka Vacková, Újezd nad Lesy, 12/2003
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NOVÉ KNIHY

Meyer, Kai
Burgess, Melwin
Dahl, Roald
Miler, Zdenìk

V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Pro dospìlé
Ludlum, Robert
Coulter, Catherine
Slaughter, Karin
áèek, Jiøí
Clancy, Tom
Javoøická, Vlasta
Kraus, Ivan
Collins, Jackie
Rohal, Robert
Rohal, Robert
Adler, Warren
Sullivan, Mark T.
Crichton, Michael
Macuoka, Takashi
Grant, David
Neff, Ondøej
Kubátová, Marie
Kerouac, Jack

Holcroftova úmluva
Divoká hvìzda
Mrazivý strach
Hovory s mým horím já
Biologický úder
Princezna
Mu pod vlastním dohledem
Hollywoodské rozvody
Lesk a bída slavných èeských en
Vzlety a pády slavných èeských en
Dìti Roseových
Ozvìna duchù
Koøist
Stmívání nad sakurami
Zvìrolékaø na sál
Pravda o pekle
Kouzlo rodinného stolu
Dharmoví tuláci

Pro mláde
Kanow, F.
Gosciny, René

Jen poèkej!
Asterix  1-4 díl

Farley, Walter
Lingren, Astrid
Miler, Zdenìk
Motlová, Milada
áèek, Jiøí
Disney, Walt
Disney, Walt

Tajemství chrámu svatého Abakus
Èarodìjka ISSY
Jakub a obøí broskev
Krtek kamarád
Pohádkový slabikáø
Pøíbìhy malých zrzkù
Èerný høebec
Rasmus tulákem
O zvìdavém tìòátku
Usmìvavý svìt. Èetí básníci dìtem
áèkova encyklopedie pro áèky
Kniha dunglí 2
Hledá se Nemo

Dalí
Wood, Barbara
Roberts, Nora

Dùm vzpomínek
Vraedná nevinnost

Pùjèovní doba v knihovnì:
Pondìlí
Støeda
Pátek

10:00  11:00
10:00  11:00
10:00  11:00

11:30  18:00
11:30  17:00
11:30  16:00

Telefon : 2 81 97 38 64
Vem ètenáøùm malým i velkým pøeji hodnì zdraví a tìstí
v roce 2004.

galerie zelený dům
St·l· prodejnÌ v˝stava
J. »ern˝, J. HanûlÌk, L. Hlavsa, T. H¯ivn·Ë, K. Chaba, E. Janouöov·, B. Jirk˘, K. Kodet,
J. Kristofori, J. Mocek, P. Nov·k, Z. Oberthorov·, M. Pat¯iËn˝, M. Poövic, E. Srncov·,
O. St·rkov·, H ätefkov·-Hruökov·, J. Tich˝, O. Vyleùalov· a dalöÌ

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu
otev¯eno: st¯eda aû p·tek 14.00 ñ 18.00 hod., sobota 14.00 ñ 17.00 hod.,
Na telefonech 602 341 318 a 777 246 147 je moûno domluvit n·vötÏvu kaûd˝ den do 20.00 hodin.
T¯ebÏtÌnsk· 591, Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy, tel.: 281 972 211
(cca 100 m za »eskou spo¯itelnou na hlavnÌ Novosib¯inskÈ ulici)
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PROGRAM leden 2004
Pokladna divadla Minor, VodiËkova 6, 110 00 Praha 1
je otev¯ena ve vöednÌ dny 9.00 ñ 13.30 a 14.30 ñ 20.00 hodin
1. ñ 4. ledna bude pokladna uzav¯ena.
v†sobotu a v†nedÏli 11.00 ñ 20.00 hodin
tel.: 222 231 351, e-mail: pokladna@minor.cz.
Aktu·lnÌ informace o dÏnÌ v†divadle najdete na adrese: http://www.minor.cz
6.1. ˙t
7.1. st
8.1. Ët
9.1. p·
10.1. so
11.1. ne
13.1. ˙t
14.1. st
15.1. Ët
16.1. p·
17.1. so
18.1. ne
20.1. ˙t
21.1.

st

22.1. Ët
23.1. p·
24.1. so
25.1. ne
27.1. ˙t
28.1.

st

29.1. Ët
31.1. so

9.30
9.30
14.00
9.30
9.30
15.00
18.00
15.00
9.30
9.30
14.00
9.30
9.30
15.00
18.00
15.00
9.30
19.30
9.30
14.00
9.30
9.30
15.00
18.00
15.00
9.30
19.30
9.30
14.00
9.30
15.00
18.00

Karkulka a Ëerven˝ balÛnek
Karkulka a Ëerven˝ balÛnek
Karkulka a Ëerven˝ balÛnek
Karkulka a Ëerven˝ balÛnek
Pluto a podkova
Kabaret Tlukot a bubnov·nÌ aneb VelikÈ putov·nÌ
Kabaret Tlukot a bubnov·nÌ aneb VelikÈ putov·nÌ
Kabaret Tlukot a bubnov·nÌ aneb VelikÈ putov·nÌ
O hloupÈm Kubovi
ZvÌ¯·tka a PetrovötÌ
Pluto a podkova
Golem
Golem
ZvÌ¯·tka a PetrovötÌ
ZvÌ¯·tka a PetrovötÌ
ZvÌ¯·tka a PetrovötÌ - derniÈra
O hloupÈm Kubovi
Voda Ëerstvosti
Rozum a ätÏstÌ
Rozum a ätÏstÌ
O hloupÈm Kubovi
Kabaret Tlukot a bubnov·nÌ aneb VelikÈ putov·nÌ
Karkulka a Ëerven˝ balÛnek
Karkulka a Ëerven˝ balÛnek
Lovci mamut˘
Lovci mamut˘
Ubu kr·lem
Lovci mamut˘
Lovci mamut˘
Lovci mamut˘
Lovci mamut˘
Lovci mamut˘

hostÈ v divadle Minor
14.1.
16.1.
19.1.
26.1.
28.1.

st
p·
po
po
st

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

PokuöenÌ svatÈho AntonÌna - Semafor
Lajka, »chin a Gagarin ñ studio Zvon a divadlo AHA
Lajka, »chin a Gagarin ñ premiÈra
I ty zpÌv·ö si ty hity ñ Semafor
MINORm·lnÏ hrajem DNO 4

DopolednÌ p¯edstavenÌ ve vöednÌ dny jsou urËena ökol·m.
RezervovanÈ vstupenky v†pokladnÏ divadla jsou k†vyzvednutÌ nejpozdÏji jeden den p¯ed konan˝m
p¯edstavenÌm.
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HRAJEME PRO DÃTI
KARKULKA A »ERVEN› BAL”NEK
Zn·m˝ p¯ÌbÏh nezbednÈ dÌvenky s†Ëerven˝m ËepeËkem poeticky rozkoöatÏn nov˝mi motivy.
Slunce svÌtÌ, luËnÌ zvonky zvonÌ a vlk? ätÏk·Ö
ScÈn·¯: Petra Z·meËnÌkov· a Jan Jirk˘, reûie: Jan Jirk˘, dramaturgie: Petra Z·meËnÌkov·, v˝prava: Robert
SmolÌk, hudba: Jan Mat·sek, urËeno dÏtem od 4 let.
GOLEM
V†magickÈm p¯ÌbÏhu z†rudolfinskÈ Prahy oûÌv· d·vn· legenda o stvo¯enÌ b·jnÈho monstra.
ScÈn·¯ a reûie: Akram StanÏk, v˝prava: Milan Popelka, urËeno dÏtem od 7 let
ROZUM A äTÃSTÕ
V†poh·dce podle J. Wericha si pas·Ëek Ludva na vlastnÌ k˘ûi vyzkouöÌ, zda je lepöÌ mÌt rozum
nebo ötÏstÌ.
Dramatizace a reûie: MarkÈta Schartov·, v˝prava: Tereza Kom·rkov·, urËeno dÏtem od 7 let
ZVÕÿ¡TKA A PETROVäTÕ
Poh·dka o tom, jak zvÌ¯·tka spoleËnÏ vytrestala zlodÏje.
ScÈn·¯ a v˝tvarno: Zuzana ätancelov·, reûie: Vlado ätancel, urËeno dÏtem od 4 let
LOVCI MAMUTŸ
P¯eûije tlupa dalöÌ zimu? Poda¯Ì se udrûet oheÚ, bude dobr˝ lov a dostatek masa pro vöechny? DrsnÈ podmÌnky,
boj o ûivot, pazourky, k˘ûe a dalöÌ zaruËenÈ p¯ÌrodnÌ materi·ly, hbitÌ lumÌci, nebezpeËnÈ öelmy, malebnÌ mamutiÖ
NelehkÈ poË·tky civilizace v†»ech·ch a na MoravÏ v†inscenaci na motivy zn·mÈho Ñrom·nu z†pravÏkuì.
ScÈn·¯ na motivy stejnojmennÈho rom·nu E. ätorcha
Reûie: Marek BeËka, v˝prava: Robert SmolÌk, urËeno dÏtem od 6 let
O HLOUP…M KUBOVI
Vesel· poh·dka o tom, ûe lidsk· hloupost je nesmrteln·. Hra podle p¯edlohy K. J. Erbena.
Reûie: Jan Jirk˘, v˝prava: Martin Chocholouöek, hudba: MatÏj Kroupa, urËeno dÏtem od 6 let
KABARET TLUKOT A BUBNOV¡NÕ ANEB VELIK… PUTOV¡NÕ
Dobrodruûn· cesta t¯Ì sk¯Ìtk˘ za ukraden˝m prst˝nkem princezny KvÏtuöky za doprovodu origin·lnÌho bandu
s†¯adou znamenit˝ch hit˘.
ScÈn·¯ a reûie: Jan Jirk˘, v˝prava: Robert SmolÌk, urËeno dÏtem od 4 let
PLUTO A PODKOVA (P¯ÌbÏh malÈho chlapce a jeho velkÈ cesty za ötÏstÌm)
PoetickÈ nÏûnÈ p¯edstavenÌ, protkanÈ pÌsnÏmi, o ûivotÏ a l·sce obyËejnÈho kluËiny.
N·mÏt: Ond¯ej Cihl·¯, scÈn·¯ a reûie: Jan Jirk˘, v˝prava: B·ra »echov·, urËeno dÏtem od 7 let
HRAJEME PRO DOSPÃL…
VODA »ERSTVOSTI
ScÈnick· kol·û vypr·vÏnek a pÌsniËek spÌöe nev·zan˝ch. LoutkovÈ p¯edstavenÌ podle klasick˝ch ÑpoudaËek a
humÛrekì Josefa ätefana KubÌna, urËenÈ div·k˘m od 14 let.
Reûie: Tom·ö Dvo¯·k, v˝prava Pavel Kalfus, hudba: Ji¯Ì KoptÌk
UBU KR¡LEM
PrvnÌ kus z†ubuovskÈho cyklu AlfrÈda Jarryho je vlastnÏ historiÌ mocenskÈho boje. Velk˝ ûere malÈho, mal˝ uûÌr·
velkÈho a Ubu ûere vöechno. Tento potravnÌ ¯etÏzec vöak bude servÌrov·n jinotajnÏ aû alegoricky, takûe vnÌmav˝
div·k moûn· uz¯Ì i nÏco, o Ëem pr·vÏ dnes Ëetl v†novin·ch nebo v†televizi.
Reûie a dramaturgie: Petr VodiËka, hrajÌ: Jakub é·Ëek, Ilona Semr·dov·, Ji¯Ì Kohout, Dora Krökov·, Rostislav
Nov·k, Filip Huml, Kryötof RÌmsk˝, Martin Kavan, Jakub Hubert, scÈna: Hynek D¯Ìzhal , kost˝my: JosefÌna
Wielgusov·, hudba: Vratislav är·mek a p¯eklad: Prokop Voskovec.
HOST… V†DIVADLE MINOR
éIVOT JE N¡HODA V OBNOäEN› VESTÃ ñ Semafor
Muzik·lov· kol·û o dvou divadlech, ve kterÈ zaznÌ pÌsniËky Jaroslava Jeûka a Ji¯Ìho älitra. Tato inscenace mÏla
premiÈru v†kvÏtnu 2002 v†divadle Semafor v†KarlÌnÏ.
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KULTURA
POKUäENÕ SVAT…HO ANTONÕNA ñ SEMAFOR
Pokuöen˝ svÏtec m· na vlastnÌ k˘ûi poznat to, co by si mÏl uvÏdomit i souËasn˝ obyvatel naöÌ planety. ée zlo je
tÌm nebezpeËnÏjöÌ, ËÌm mÈnÏ se zlu podob·. A tak div·k laËn˝ morality se jÌ doËk· a ti ostatnÌ snad najdou
v†p¯ÌbÏhu obvyklou d·vku ˙smÏvnÈho humoru a potÏöÌ se tentokr·t s†nevöednÌ hudbou.
MINORM¡LNÃ HRAJEM ñ DNO 4
Divadlo DNO je divadlo loutek , hudby, h¯ÌËek, zkratek, st¯ih˘ a hlavnÏ radosti. Tentokr·t se m˘ûete tÏöit na
ÑRevueì.
LAJKA, »CHIN A GAGARIN ñ Studio Zvon a Divadlo AHA!
Lajka a ostatnÌ zvÌ¯ecÌ kosmonauti, kte¯Ì se z†vesmÌru jiû nevr·tili, ûijÌ a to na vzd·lenÈ planetÏ v†harmonickÈm
souûitÌ s†mÌstnÌ faunou. Ale jednou mezi nÏ doputuje i Gagarin a jejich harmonick˝ i ten hol˝ ûivot je ohroûen.
ScÈn·¯, v˝tvarno a reûie: Aurel Klimt, hudba a texty pÌsnÌ: Miroslav Wanek

Likvidace vánoèních stromkù
Vánoèní stromek je mono odvést
1. do sbìrného dvora v Horních Poèernicích, Chvalkovická 3, Praha 9
provozní doba
po  pá
8:30  17:00 hod.
so
8:30  15:00 hod.
2. na dvùr úøadu ÚMÈ Prahy 21, ke zdi vedle kontejneru a to do 16. ledna 2004
( tyto stromky setìpkujeme a pouijeme jako podklad do parkù )
V pøípadì nejasností se obrate na Odbor ivotního prostøedí na tel: 2810 129 43.

OPD  M. Nejtková

Termíny pøistavení kontejnerù na velkoobjemový odpad na první ètvrtletí roku 2004
Od prvního ètvrtletí roku 2004 bylo rozhodnuto, e velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad nebudou
umisovány na stejná stanovitì, jako tomu bylo loni.
Tyto kontejnery budeme nyní pøistavovat ( pokud to bude
moné) o víkendech tzn. v sobotu a budeme se snait vyhovìt

obèanùm a umisovat tyto kontejnery na co nejvíce místech
v Újezdì nad Lesy. Èetnost kontejnerù se bohuel z dùvodu
omezených finanèních prostøedkù nezvýí.
Pøedpokládaná hodina zavezení kontejnerù bude po desáté
hodinì a po naplnìní budou odvezeny (v odpoledních hodinách).

Mìsíc

stanovitì

leden

Touická
Rohonická
Netuilská

24. 1.
24. 1.
24. 1.

velkoobjemový odpad
velkoobjemový odpad
velkoobjemový odpad

únor

Druhanická x Staroújezdská
Valdovská x Kynická
ehuická x Mìínská
Starokolínská (u parku na Blatovì)

14. 2.
14. 2.
28. 2.
28. 2.

velkoobjemový odpad
velkoobjemový odpad
velkoobjemový odpad
velkoobjemový odpad

bøezen

Dìdická x Ranská
Rohonická
Touická
Netuilská

13. 3.
13. 3.
27. 3.
27. 3.

velkoobjemový odpad
velkoobjemový odpad
velkoobjemový odpad
velkoobjemový odpad

Chtìla bych vás upozornit, e tyto kontejnery by mìly
slouit obèanùm bez dopravního prostøedku. Obèanùm, kteøí
nemohou své velkoobjemové odpady odvést do sbìrného
dvora v Horních Poèernicích, ale musí vyuít pøistaveného

datum
zavezení

druh kontejneru

kontejneru. Chtìla bych vás touto cestou poprosit o vzájemnou ohleduplnost ke svým sousedùm, obèanùm bez motorového prostøedku.
OPD  M. Nejtková
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POLICIE INFORMUJE

MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Ochrana rekreaèních objektù
Návtìvnost rekreaèních objektù má v prùbìhu roku svá nemìnná pravidla. V zimních mìsících je lidé obývají jen velmi
zøídka, výjimku tvoøí objekty vhodné pro celoroèní uívání. Vìtí intenzita návtìv pøichází na jaøe, kulminuje v létì, aby
se sklizní zahradních plodù na podzim zaèala slábnout. Objekty se zazimovávají a èeká se opìt na jaro. Celý tento cyklus se
neustále opakuje.
Pachatelé krádeí vloupáním si rádi vybírají pøedevím odlehlé nezabezpeèené objekty, ke kterým se dá dobøe zajet
automobilem.
Není v silách Policie ÈR, která má jen omezené monosti, aby uhlídala vechny objekty. Starost o zabezpeèení tìchto
objektù musí mít pøedevím jejich majitelé.
Jaké mají monosti? Jde pøedevím o následující rady a opatøení:
- Zabezpeète si rekreaèní objekt pøedevím certifikovanými mechanickými zábrannými prostøedky (dokonalý bezpeènostní
zámkový systém, zodolnìné dveøe, møíe, uzamykatelné okenice)
- Vìnujte pozornost zejména stavebním otvorùm (vstupní dveøe, okna, verandy)
- Pro vyí standard ochrany vyuijte elektronickou ochranu, pøípadnì pøipojení objektu na pult centralizované ochrany
- Objekt mìjte správnì pojitìný nejen proti krádei,ale i proti poáru
- Nechlubte se pøed známými lidmi majetkem uloeným v objektu
- Pro pøípad vloupání si poøiïte fotodokumentaci cenných vìcí. Poznamenejte si výrobní èísla elektrických pøístrojù
- Cennìjí vìci rozhodnì nenechávejte pøes zimu v rekreaèním objektu, ale odvezte je do bezpeèí
- Pøi pobytu na chatì si vímejte pohybu neznámých osob a aut. I pøípadné svìdectví je dùleitým vodítkem pro práci
policie. Nebuïte neteèní  dnes navtívil zlodìj souseda, zítra se to mùe stát vám!
- Rekreaèní objekt nepravidelnì navtìvujte i v zimì. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.
- Pøi podezøení z vykradení zásadnì nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodìjích a vìc oznamte neprodlenì policii
- Ve dùleité pro vypátrání odcizených vìcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu
- Policie neprovádí pouze represi, ale pomocí preventivních návtìv rekreaèních oblastí, rozhovorù a navazování
neformálních vztahù s chalupáøi pøedchází moné majetkové kriminalitì

Bezpeèný dùm
Bezpeèný dùm je mono docílit jedinì tam, kde obèané (majitelé, nájemníci) vìnují dostateènou pozornost otázkám
bezpeènosti a zabezpeèení a mají mezi sebou dobré vztahy (sounáleitost, zdravá vímavost, nezitnost atd.).
Obèané musí v prvé øadì dodrovat dohodnutá organizaèní opatøení:
- Dùm se musí celodennì zamykat. To je základ úspìchu. Je to filtr, který oddìlí pøíleitostné pachatele
- Klíèe od domu musí mít pouze omezený okruh lidí (nájemníci, doruèovatelka apod.)
- Za vputìní cizí osoby do domu musí odpovídat dospìlá osoba. V konfliktních situacích je tøeba neprodlenì informovat
policii
- Míru bezpeènosti v domì ovlivòuje i dodrování poøádku (prázdné chodby, èistota) a dostateèné a fungující osvìtlení
spoleèných prostor (chodby, sklepy) i osvìtlení venkovní
Vlastní realizace bezpeèného domu dále pøedpokládá provedení nezbytných stavebních a technických opatøení:
- Stavební úpravy vstupních èástí domu
- Zodolnìní vstupních domovních dveøí a instalace kvalitního bezpeènostního uzamykacího systému
- Zabezpeèení pøízemních okenních otvorù domu pomocí møíí, bezpeènostních fólií, skel, uzamykatelných uzávìrù a kování
- Instalace bytových ovladaèù zámku domovních dveøí a videotelefonù
- Instalace druhých dveøí a za prostor potovních schránek
- Uzamykání spoleèných prostor (sklepy, koèárkárny, komory) a jejich zabezpeèení mechanickými zábrannými prostøedky
- Zodolnìní stávajících bytových dveøí nájemníkù èi jejich výmìna za dveøe bezpeènostní
- Zasklení lodií a balkónù
- Vybudování recepce (místnost pro domovníka èi pracovníka soukromé bezpeènostní sluby) v domì
- Pøípadná instalace elektrického zabezpeèovacího systému v bytech nájemníkù a jejich pøipojení na pult centralizované ochranky
- Instalace kamerového systému atd.
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ÚJEZDSKÝ FOTBAL ve znamení èísla OSMDESÁT
rok zaloení SK ÚJEZD NAD LESY

1924

Souèasné soutìe: A mustvo  vedoucí celek I. B. tøídy
B mustvo  úèastník
II. tøídy
FOTBAL ANO  DROGY NE !!!
VEØEJNOST A FOTBAL:
Vlastní propagace klubu se vdy utváøí dobrými sportovními výsledky mustev.
Zájem veøejnosti o ná domácí újezdský klub je odvislý
bohuel od cizích fotbalových výsledkù a jejich vyích soutìí. (Sibøina  Xaverov)
Úspìné výsledky A mustva dovedly opìt pøitáhnout své
pøíznivce na naí fotbalovou tribunu. Hráèi dìkují svým fandùm za úèast na jejich zápasech a dìkují za zájem o sportovní
dìní ve vlastní obci  MÈ Praha 21  v Újezdì nad Lesy

OTÁZKA?

PROPAGACE:
Klub zveøejòuje  vylepuje v rámci obce 12 15 plakátù
pro kadé domácí utkání obou mustev.
ALE!!!  na stranì druhé musíme konstatovat, e nejsou
ádné moné plakátovací plochy. Nutno plakáty lepit po
zdech domù, plotù nebo sklech v èekárnách MHD apod.
Vekerá nae klubová propagace naráí na:
- strhávání a nièení plakátù
- pøelepování fotbalových plakátù plakáty z okolních
obcí, ale i organizacemi z vnitøku Prahy

Bohuel : - boj o první místo v tabulce a postup není závislý
jenom na vlastním výkonu hráèù na zeleném
trávníku, ale i na materiálním zabezpeèení celé
soutìe.

FOTBAL SE VDY HRÁL PRO DIVÁKA
NÁKLADY:
Nìkdy se musíme i pochlubit .
Máme kvalitní travnatý povrch hrací plochy. Tento
KOBEREC nám jiné kluby závidí.
Hrací plocha jednak vyuívána dospìlými hráèi SK, ale
hlavnì mládeí fotbalového klubu FK.
(za takovou travièku dìkujeme správci Luboi Rakovi
a jeho pøíleitostnímu spolupracovníku Davidovi ulekovi)
ALE!
Jsou nutné vysoké finanèní náklady:
- vlastní údrba hrací plochy
- cena vody, hnojiva, spec. písku, travního semena
- strojová technika, palivo, údrba
- náklady na obsluhu
SPOLUPRÁCE:
Mezi fotbalovými kluby SK a FK
- upøímné a pøímé vzájemné jednání vedení obou klubù
- vyuívání hrací plochy SK pro utkání mládee FK
- tréninková pøíprava hráèù SK na travnatém høiti FK
na Blatovì
- vyuívání kabin i klubovny
- vyuívání spoleèné techniky pro údrbu obou travnatých ploch

(zatím t.è.bez konkrétní odpovìdi ..)
Proè jeden ÚJEZD  proè DVA fotbalové
kluby ???
Najde se spojovatel ..

SPORTOVNÍ ÈÁST: - úvaha 
Ji tøetí rok bojuje A mustvo o postup do vyí tøídy 
IA. Tøídy  druhé nejvyí soutìe v Praze. Úsilí hráèù, vedení mustva i klubu, vèetnì divákù je smìrováno pro POSTUP v rámci oslav 80 let trvání let klubu SK  2004

Je nutno zajistit:
- tréninkové monosti bìhem celého roku
- hrací plochy v soutìi i mimo
- halovou zimní pøípravu
- pøípravné zápasy
- materiální zabezpeèení  výstroj  míèe
- zdravotní jistotu  (zranìní)
- zabezpeèení maséra  vybavení
- a dalí
Ve záleí hlavnì na dobré partì a upøímném vztahu hráèù
mezi sebou a vedením. ..
SPORTOVNÍ ÈÁST: - KDO JE KDO A VEDENÍ 
A mustvo : je dlouhodobì vedeno trenérem
Rak Lubo (34)  bývalý hráè SK
Sochoviè Milan (42)  asistent trenéra  (té SK)
Mík Jíøí (61)  vedoucí mustva
Kubelka Lubo  kapitán mustva
Scherks René  zástupce kapitána
Pro novou sezónu 03  04, bylo A mustvo doplnìno hráèi :
Zajíèek Václav  døíve hráè  Satalice, Jirny
Do SK pøiel z Tuklat
t.è. autor 10 gólù
Brabec Michal

- reprezentant mustva nedoslýchavých ÈR
Do SK pøiel z Vrovic
t.è. autor 7 gólù

Homola Petr

- kmenový hráè SK
Ukonèil dlouhodobé marodìní
t. è. autor 2 gólù
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i mláde, nìkdy i s jmény autorù gólù)  dalí adresa
www.FOTBALPRAHA.cz

Matìjovský Dan - døívìjí hráè SK
Návrat z ÈAFC
t.è. autor 3 gólù
Kratochvíl Jan

- hráè B mustva
Trenér A jej vyzkouel v jednom utkání,
asi na 17 minut a stal se autorem zajímavého gólu

Maín Milan

- návrat z výletu do VYEHOØOVIC
V podzimní èásti obdrel 16 gólù
ÈTYØI UTKÁNÍ odchytal s nulou

NOVÁÈKOVÉ nastøíleli 23 gólù z celkového poètu 35!!!!
SPORTOVNÍ ÈÁST: - HRÁÈI A STARTY 
V podzimní èásti soutìe nastoupilo v mistrovských
utkáních celkem 23 hráèù.
Maín, Mathé, Kubelka, Homola, Daníèek, Scherks, Doleal, Procházka, Ryavý, Filoun, Rybáø, Brabec, Mare V.,
Mare P., Picek, Herèík, Dlabal, Zajíèek, Dráb, Matìjovský,
Zeman, Mora, Kratochvíl.
SPORTOVNÍ ÈÁST:
- VÝSLEDKY  výhry  prohry  góly  body
Kolo: 1. Braník B
výsledek 4  1
2. Bohnice
40
3. Trója
21
4. Bøezinìves
1  2 prohra doma
5. Un. ikov
41
6. Újezd P4
31
7. Loko B
1  3 prohra venku
8. Libu B
21
9. Hloubìtín
20
10. Chodov
31
11. Klánovice
40
12. Kunratice
30
13. Satalice
2  5 prohra venku
Èelo tabulky:
1. SK ÚJEZD NAD LESY
2. LOKO Vltavín B
3. SATALICE
4. ÚJEZD P4
5. TRÓJA

13-10-0-3
13-9-3-1
13-8-2-313-7-3-313-7-2-4

35-16
25-14
45-25
29-23
30-19

30 bodù
30 bodù
26 bodù
24 bodù
23 bodù

Nejvíce gólù vystøelil: Zajíèek  10x
Ostatní støelci: 7 - Brabec
3 - Ryavý, Matìjovský
2 - Homola, Scherks, Daníèek, Doleal,
1 - Picek, Procházka, Kratochvíl, Zeman,
SPORTOVNÍ ÈÁST: - ZÁVÌREÈNÁ INFORMACE 
Vekeré výsledky a informace mùete sledovat ji
v pondìlí ve sportovní pøíloze  Veèerník Praha i v deníku
DNES. Ve støedu vychází úøední èasopis Praský fotbal
s výsledky a tabulkami cca 50 praských soutìí. (Dospìlí
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Jak bylo výe oznámeno, nae øady A mustva doplnil
Michal Brabec (24). Výborný technik i hráè. Druhý nejlepí
støelec A mustva. Jinak reprezentant ÈESKÉ REPUBLIKY - nedoslýchavý. Nyní bìhem podzimu sehrál
2 kvalifikaèní utkání proti Øecku o postup na OLYMPIÁDU 2005 v Austrálii.
V domácím utkání porazili soupeøe 2-0 - 1 gól Brabec.
V odvetì na jihu Evropy remízou 2-2 si zajistili postup
do Austrálie. V tomto utkání na oba góly pøihrál ná MICHAL.
Blahopøejeme k postupu a dríme palce v soutìi o zlatou
medaili.
SPORTOVNÍ ÈÁST: B drustvo
Poprvé v historii fotbalu v Újezdì nad Lesy nae B
mustvo NEHRAJE poslední praskou soutì a nestraí
na spodních místech této soutìe.
Béèko  postoupilo do vyí II. tøídy a z 3. místa
z minulé závìreèné tabulky. Tzn. technicky  (doplnìní vyí
soutìe)  nikoliv výkonem.
Vedení mustva je v rukou Karla NOVÁKA a Pavla
KLÍMY  oba bývalí hráèi SK.
V barvách B mustva startovali tito hráèi: (nìkteøí jen
1x) Dráb, Herèík, Bare  pøedseda FK, neider, Mare P.,
Rybáø, Reimar, Duek, Beránek, Dlabal, Kratochvíl, Zeman,
Veselý, Mare V., Jirásek, Otopál, Fuèík, Feigl, Brabec, Rak
 trenér A, Ryavý, Filoun, Mathé, Sitter, vèetnì prezidenta
klubu Mora Martin (28).
O dvacet gólù se rozdìlili:
5 - Jirásek
4 - Zeman a Kratochvíl
3 - Brabec
2 - Beránek, Mare V.
1 - Feigl, neider
ZÁVÌR:
Èeká nás hodnì práce  aby na závìr byla radost z postupù do vyí soutìe, která historicky patøí k zelenobílým barvám
SK ÚJEZD nad LESY.
Èeká nás hodnì práce  a balík potøebných financí pro
pøípravu nové sezóny tj. posílení
hráèského kádru ..
Èeká nás hodnì práce  hledáme sponzory pro OSLAVY  80 LET!!!
- a vlastní OSLAVY ..
Jirka Mík
sekretáø klubu
SK Újezd nad Lesy

SPORT
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P…ÿOV… V›ROBKY
R·j l˘ûkovin
ËiötÏnÌ pe¯Ì, öitÌ dek a polöt·¯˘, prodej l˘ûkovin
StarokolÌnsk· 192, Praha 9 - Blatov

Pro naöi diskontnÌ prodejnu potravin
V PRAZE 9 - ⁄JEZDU NAD LESY,
ul. StarokolÌnsk· p¯ijmeme:

Tel.: 281 973 835
Mlad· rodina
KOUPÕ STAVEBNÕ POZEMEK
v ⁄jezdÏ nad Lesy
TEL.: 604 212 186

POKLADNÍ
Pro pr·ci na pokladn·ch i doplÚov·nÌ zboûÌ.
Praxe na pokladnÏ vÌt·na, ale nenÌ podmÌnkou, zaökolÌme.

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH
Josef T·borsk˝, Praha - ⁄jezd n/Lesy
éichlÌnsk· 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765

vlasovÈ studio

MISHELL

603 789 042

kosmetick˝ salon

eMKa

603 788 743, 281 970 856

SKLADNÍKA
BliûöÌ informace V·m poskytne
osobnÏ vedoucÌ prodejny
nebo na tel.: 281 971 171

sÌdliötÏ RohoûnÌk, éÌöovsk· 1627
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

veökerÈ kade¯nickÈ a kosmetickÈ sluûby
˙Ëesy a lÌËenÌ pro slavnostnÌ p¯Ìleûitosti
oöet¯enÌ pleti laserem, myostimul·tor
permanentnÌ make-up, depilace vosky
prodej vlasov˝ch a pleùov˝ch v˝robk˘

Po ñ » t 1 4 ñ 1 9 , d · l e d l e o b j e d n · ve k

KADEÿNICTVÕ v PlhovskÈ
Pot¯ebujete objednat v kr·tkÈm termÌnu?

ZKUSTE TO U N¡S !!
P·nskÈ, d·mskÈ, dÏtskÈ, n·st¯el n·uönic
prodej vlasovÈ kosmetiky

Telefon: 281 970 221

KOSMETIKA

( od ˙nora )

S kosmetiËkou Renatou Kastnerovou
Objedn·vky na telefonu 602 949 359

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

Odhady a oceÚov·nÌ nemovitostÌ
Ji¯Ì Kopeck˝
SoudnÌ znalec v oboru
Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

Meinlinova 312, 190 16 Praha 9 - KolodÏje
Tel./Fax: +420 281 971 998
Mobil: +420 737 256 762
w w w. v o l n y. c z / o d h a d y n e m o
E - m a i l : o d h a d y n e m o @ v o l n y. c z

Tom·ö Reis

STAVEBNÕ REKONSTRUKCE
ELEKTROINSTALACE
S¡DROKARTONOV… SYST…MY
V›ROBA UMÃL…HO KAMENE
BAZ…NY - MONTOV¡NÕ A SERVIS
éÌöovsk· 1627,
Tel.: 603
190 16 Praha 9 ⁄jezd nad Lesy

895 152
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VE»ERKA
nejlepöÌ v ⁄jezdÏ!
Otevøeno 365 dní v roce
800 ñ 2200 hodin
äIROK› SORTIMENT POTRAVIN, N¡POJŸ, KRMIV PRO PSY
20 DRUHŸ PIVA, 100 DRUHŸ VÕNA, 50 DRUHŸ NEALKO, »AJE OXALIS,
MRAéEN… I CHLAZEN… POTRAVINY, NOVINY, CIGARETY, TEL. KARTY.

U PLUTA, Kojick· 962, Tel.: 281 970 400
SÕDLIäTÃ ROHOéNÕK

MILAN

PETRUé¡LEK

Novoz·meck· 520, 190 12 Praha 9
l odvoz kontejnery
l sutÏ, odpad, pÌsky
l p¯eprava materi·lu

Bus: 250, 251, 109

Kynick·

U PLUTA

Velimsk·

Novosib¯insk·
Vlkanovsk·

AUTODOPRAVA
NONSTOP

Kojick·

l avia, liaz, tatra
l zemnÌ a v˝kopovÈ pr·ce

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

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád
PROV¡DÕ V›ROBU:
vrat - pojezdov˝ch, gar·ûov˝ch, vchodov˝ch vr·tek, plot˘,
z·bradlÌ, v˝bÏh˘ pro dom·cÌ zvÌ¯ectvo, mont·û pletiva aj.
»ENTICK¡ 503, ⁄JEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317

Zde mohl b˝t V·ö inzer·t
v hodnotÏ 150,- KË

TEL.: 281 970 169

ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

STAVEBNINY KRUTSKÝ
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PALIVOVÉ DŘEVO
DO KRBŮ A KOTLŮ

H A R l E TA

NabÌzÌme:
ötÌpanÈ krbovÈ d¯evo, dub, buk, b¯Ìza,
palivov˝ odpad od katru krajiny
v balÌcÌch.
Po telefonickÈ domluvÏ - Pila Stupice
603 818 846

AUTODOPRAVA
do 1,5 t, nebo 8,5 m3
non-stop, celá ČR
ceny dle dohody.

Tel.: 724 271 494

leden: VELK¡ ZIMNÕ SLEVA

❋ SERVIS ❋ TELEVIZE ❋
❋ VIDEO ❋
❋

M. Vykou¯il
Mobil: 605 436 119
❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

Masarykova Zä
oznamuje pøestìhování
do CUKRÁRNY

ROHONÍK

Zveme vechny obèany Újezda a okolí
na sladké posezení.
Nabízíme: dorty, vlastní zmrzlinu,
kávu, teplé nápoje
Otevøeno: Po  Ne 9.00  17.00
Tìíme se na Vai návtìvu
Vladimír elíø - Silar

Polesn· 1690, Praha - ⁄jezd nad Lesy,
p¯ijme pro v˝uku angliËtiny
uËitele/ku na zkr·cen˝ ˙vazek
12 hod. t˝dnÏ s n·stupem k†1. 2. 2004.
Informace na tel.:
281011511, 281011512 ñ ¯ed. Mgr. Kurka Miroslav
281011516 ñ z·st.ÿä PaedDr. Hlav·Ëkov· Marie

Malov·nÌ, lakov·nÌ, pokl·dka podlahov˝ch krytin,
˙drûb·¯skÈ pr·ce
u v·s doma i na zahradÏ prov·dÌ firma

DIVA

Na BoûkovnÏ 1954
⁄jezd nad Lesy
I»O - 47605171

Tel.: 603 572 739
281 971 956
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fa INZÁTO

SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…
SEMERÁD ZBYNĚK - ČENTICKÁ 503, ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317 TEL.: 281 970 169

NÃM»INA NA MÕRU
tel.: 606 228 520
l v˝uka pro zaË·teËnÌky, pokroËilÈ, konverzace
l doplÚkov˝ kurz jazyka na PC
l komerËnÌ terminologie + psanÌ dopis˘, trÈnink pro Ëinn. Export-Import a pro zahraniËÌ

vysouöenÌ zdiva
zateplov·nÌ - rekonstrukce
rozpoËty zdarma
slevy za vËasnÈ objedn·nÌ
603 505 987, 281 981 684

12

Ing. V. DanÏk, Domanovick· 1748, ⁄jezd n/L, Tel./fax: 281 970 128

HLED¡ME STAVEBNÕ FIRMU
k provedenÌ demolice objektu
(zastaven· plocha cca 120 m2) v ⁄jezdÏ n. L.
⁄nor ñ b¯ezen 2004.
Kontakt: 606 659 611 nebo
stanislav.dvorak@akdsv.cz

HLED¡M BYT KE KOUPI
v ⁄jezdÏ nad Lesy
LEVNÃ!!!
Tel.: 777 906 274

AUTODOPRA
VA
AUTODOPRAV
ZEMNÍ PRÁCE
www
.a−cervenka.cz
www.a−cervenka.cz
PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY
TER…NNÕ ⁄PRAVY
ZAHRAD A POZEMKŸ NA KLÕ»
KOP¡NÕ SKLEPŸ, Z¡KLADOV›CH P¡SŸ
KANALIZA»NÕCH, VODOVODNÕCH A PLYN. PÿÕPOJEK
TRH¡NÕ PAÿEZŸ

ODVOZ
VäECH ODPADŸ, SUTÕ
A V›KOPOV… A JIN… ZEMINY
V»ETNÃ ULOéENÕ A NALOéENÕ NA VŸZ

TEL.: 603 255 770
DŸLEéIT…

INZER¡TY - NA M⁄ 1 P. FINAN»NÕ ODBOR
PÿÕSPÃVKY - NA M⁄ DO SCHR¡NKY

UZ¡VÃRKA VéDY 16. V MÃS.
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