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REDAKČNÍ RADA

Prosba k přispěvatelům

Újezdského zpravodaje

Prosím Vás, abyste upustili ve
svých příspěvcích od jakékoli kritiky
soukromých osob, i v případě, že je
podle Vašeho názoru oprávněná. Re-
dakční rada nemůže a ani nechce
provádět jakoukoli cenzuru a tedy
nepotlačí žádný příspěvek s výjim-
kou např. těch, které nabádají k po-
rušování zákonů, rasové nenávisti,
nebo obsahují vulgarismy.

Uvažte prosím, jak veliké škody
můžete napáchat, možná i v dobré
víře, kritikou práce nebo soukromé-
ho života našeho spoluobčana.
Zpravodaj vychází jednou měsíčně
a dotčená osoba se nemůže k uve-

dené kritice dříve vyjádřit, neboť re-
dakční rada nesmí dotčenou osobu
upozornit předem, i když o opráv-
něnosti kritiky má vážné pochyb-
nosti. Dotčená osoba se tak nemů-
že bránit ve stejném čísle Zpravo-
daje. I v případě, že kritika ( případně
napadení ) se za měsíc ukáže jako
zcela neoprávněná, bude dotčený
spoluobčan podle známých přísloví
„Není kouře bez ohně“ a „Na kaž-
dém šprochu je pravdy trochu“ dlou-
hodobě morálně poškozen. Jistě
všichni souhlasíte, že nechceme mít
ze Zpravodaje ani revolvérový ani
bulvární plátek.

Samozřejmě je třeba nadále kri-
tizovat bez zábran veřejné činitele
jako starostku, radní, zastupitele a re-
dakční radu. Rovněž jsou vždy pro-

spěšné Vaše ( i adresné ) naměty na
zlepšení práce těchto orgánů a obec-
ně vše pro zlepšení života v naší obci.

Ludomír Vojta
člen redakční rady Zpravodaje

Vážení čtenáři a přispěvatelé,
žádáme Vás, aby příspěvky do zpra-
vodaje byly na disketách. Možno
i e-mailem na adresu:
marcela.strnadová@praha21.cz
z důvodu včasného vydání.

Opět upozorňujeme, že uzávěrka
je vždy k 16. v měsíci (schránka na
příspěvky je kontrolována naposle-
dy 16. dne v měsíci dopoledne).

Děkujeme za pochopení
Redakční rada Újezdského

zpravodaje

Zprávy ze zasedání 23. schůze Rady
MČ Praha 21 ze dne 7. ledna 2004

Rada schválila

- ukončení dohody o poskytování vody pro nouzové
zásobování obyvatelstva vodou s panem Aloisem
Ondrejkou k 27.2. 2004

- dodatek č. 1 o smlouvě o věcném břemenu týkající
se pozemku parc.č. 4275 na k.ú. Újezd nad Lesy

- snížení hodnoty pozemku parc.č. 4306/1 o 8995194,-
korun a snížení hodnoty pozemku parc. č. 4306/16
o 7 396116,- Kč z důvodu změny využití pozemku
z ostatní komunikace na zeleň dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí

- přidělení bytů z nové výstavby a uvolněných bytů
v bytovém fondu hl.m. Prahy (na usnesení Rady hl. m.
Prahy č. 1873 ze dne 2.12.2003)

- dodatek č. 2 nájemní smlouvy pro anténní systém
t-mobile na objektu MZŠ Polesná

- dohodu o provedení práce s panem Pavlem Švej-
nohou na vedení Újezdského zpravodaje

- výsledek výběrového řízení na nejvýhodnější nabídku
na privatizaci 6 garáží na sídlišti Rohožník třetí osobě

- předložený návrh odpovědi na petici občanů proti
výstavbě prodejny Lidl

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 101/202 ze dne
3.12.2002 o poskytování prací a služeb

Rada souhlasila

- s jmenováním MUDr. Zuzany Dastychové předsed-

ZPRÁVY Z RADY

kyní kontrolního výboru a s jmenováním Ing. Ri-
charda Brouska členem kontrolního výboru

Rada pověřila

- paní Vlastu Koníčkovou vedením odboru sociálních
věcí od 8.1.2004

Rada jmenovala

- kontaktní osobu pro problematiku čerpání Fondu EU
za MČ Praha 21 paní Andreu Zikmundovou, starost-
ku MČ Praha 21

Rada vzala na vědomí

- odstoupení pana Pavla Švejnohy z funkce předsedy
kontrolního výboru na vlastní žádost

Rada odvolala

- na základě návrhu tajemnice MČ Praha 21 pí. Irenu
Okrouhlíkovou z funkce vedoucí odboru sociálních
věcí ke dni 8.1.2004

- paní Zdeňku Péterovou z funkce člena komise kon-
cepce a rozvoje na vlastní žádost ke dni 8.1.2004

Rada uložila

- úřadu MČ Praha 21 vypsat výběrové řízení na ve-
doucí odboru sociálních věcí

Rada revokovala

- usnesení Rady MČ Praha 21 č. 408 ze dne 10.12.
2003 z důvodu vystavení faktury firmou PVK ke dni
27.2. 2004
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MEZI LIDMI

Poděkování
Děkuji Sboru pro občanské záležitosti, zvláště paní

Zajacové, za blahopřání a věcný dar k mým 90. naro-
zeninám.

Anna Rybářová

Masarykova ZŠ děkuje firmě Dárky pro radost pana
Podrouzka, která sponzorsky pomohla s vybavováním
Literární dílny.

Maminy z újezdské roviny
Tímto bychom chtěli uvést na pravou míru některé

informace vyplývající z článku „Lidl versus Laxenbur-
ger„ pana radního Švejnohy, které se týkají OS „Maminy
z újezdské roviny“.
 

Pan radní zde mimo jiné uvedl: „Také „Maminy
z újezdské roviny“, které vždy nejen na úpravu dět-
ského hřiště, ale i na jakoukoliv „ptákovinu“, kterou
pro obveselení dětí vymyslely, dostaly vždy od MČ
nemalý finanční příspěvek, se nakonec ukázaly jako
nekonstruktivní.“

Občanské sdružení „Maminy“ se orientuje pouze na
podporu začlenění rodin s dětmi do společenského ži-
vota obce. Nikdy se neúčastnilo a neúčastní veřejných
debat typu Lidl nebo Obchvat a ani se k nim žádným
způsobem nevyjadřuje. Naše sdružení se tedy od celé
záležitosti a zmíněné diskuse distancuje.

Besedy s občany na téma Lidl se zúčastnily některé
ze členek sdružení, avšak jako soukromé osoby a vy-
jadřovaly výhradně svůj vlastní soukromý názor. Na to
mají jako občané právo a cítí to jako svou občanskou
povinnost. V žádném případě se neprezentovaly jmé-
nem našeho sdružení. Pan radní Švejnoha ve Zpravodaji
však interpretoval názor některých našich členek jako
stanovisko celého sdružení a zároveň paušálně ohod-
notil naše sdružení, což poškozuje naši pověst v očích
občanů.

Sdružení Maminy získalo během tří roků své činnosti
od Městské části dva druhy příspěvků. Prvním byly
účelově vázané dotace v celkové výši 110 000 Kč, které
byly využity na investice při budování dětského hřiště.
Na něm členky sdružení, jejich rodiny i další občané
odpracovali mnoho hodin zdarma a v současné době
toto dětské hřiště slouží všem dětem naší MČ.

Dalším příspěvkem od MČ je částka cca 5 000 Kč
ročně, která byla využita na organizaci akcí, jako jsou
Mikulášská besídka, Dětský karneval, Lampionáda,
Baby Olympiáda, tedy výše zmíněné „ptákoviny“. Pře-
vážná část prostředků potřebných na organizaci našich
akcí byla ale získána od sponzorů, ze vstupného a akce
byly organizovány bez nároku na odměnu. Tyto akce

slouží nejen ke zpestření a obveselení života dětí v naší
MČ, ale také k budování jejich vztahu (a vztahu jejich
rodičů) ke svému bydlišti, ke své obci a ke svému Za-
stupitelstvu. Je smutné, že pan radní Švejnoha si není
těchto souvislostí vědom, ačkoliv ve stejném čísle Zpra-
vodaje popisuje a vychvaluje vánoční besídku pro seniory.

Sdružení chápe spolupráci s MČ jako rovnocenné
a oboustranně výhodné partnerství, které až dosud
bylo velmi konstruktivní. Proto jsme se dotázaly zastu-
pitelstva, zda se ztotožňuje s názorem pana radního
Švejnohy na činnost a výsledky práce OS, a požádaly
jsme, aby zaujalo k této záležitosti srozumitelné sta-
novisko, které je důležité pro plánování naší další čin-
nosti.

OS „Maminy z újezdské roviny“

Reakce
Reaguji tímto na kontroverzní články pana radního

Švejnohy z lednového Zpravodaje, kde na jednu stranu
chválí vánoční akci pro seniory a na druhou stranu
znevažuje práci našich občanek ze sdružení „Maminy
z újezdské roviny“. Jsem jednou z maminek, které se
rády s dětmi zúčastňují akcí pořádaných „Maminami“.

A tak bych chtěla touto cestou poděkovat za „ptá-
koviny“ (jak jejich akce nazval pan radní), které pro naše
děti připravují. Určitě je to také otázka peněz a já nevím,
jakou část výdajů pokrývá jistě vítaný příspěvek Měst-
ské části. Vím však, že pro zorganizování každé akce
je třeba přesvědčení, hodně lásky k dětem a spousty
vynaloženého času.

A jaký je můj postřeh ze schůze ohledně Lidla, které
jsem se také zúčastnila? Nevšimla jsem si, že by toto
sdružení zde nějakým způsobem vystupovalo. To, že
jsem některé jejich obličeje viděla na této schůzi, svědčí
zase jenom o tom, že těmto dámám leží na srdci blaho
občanů naší obce.

Vašutová G.

Vážené „maminy“.
   Počítal jsem s reakcí vašeho sdružení, protože mé
oslovení v článku bylo úmyslné a nikoliv náhodné, ale
přesto mě trochu udivilo, že na mé jedno souvětí jste
vytvořily téměř stránkový manifest. Pokusím se proto
o co nejstručnější zhodnocení i když nevím …

Ve stylu „hoď kamenem do rybníka“ musí vždy člo-
věk očekávat zčeření poklidné hladiny, ale k věci. Ne-
musí mít člověk vysokoškolské vzdělání aby pochopil,
že dává-li se něco do uvozovek, znamená to nejen řeč
přímou, ale mimo jiné i třeba zdůraznění významu slova,
které do uvozovek dává. Že jsem souhrn akcí vámi pro
děti pořádaných nazval „ptákovinami“ nepovažuji za
něco urážlivého, ba naopak. Vymýšlení podobných akcí
pro děti („ptákovin“) nejen schvaluji, ale považuji je za
nejvýš žádoucí. Posazení ani ne tříletého dítěte k televizi
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MEZI LIDMI

Přestaneme se divit?
Přes čtvrt roku se v Újezdě pořád někdo něčemu diví.

Mnozí tomu, že vyměnili pana starostu, protože řídil
schůze jinak, než je v kraji zvykem. Paní učitelky se
divily, že starostu má následovat pan ředitel, jediný,
který se v tom školním obludáriu už léta vyzná. Dříve
bývalý starosta se divil, že obcí běhá bába Šuškanda
a roznáší drby o tom, kdo ze zastupitelů, za co a kolik
úplatků dostal. 223 Divičů se divilo, že ve středu obce
bude stát nákupní bouda, kterou nikdo nepotřebuje.
Pro ty se sjednalo shromáždění za účelem vysvětlení,
že vlastně všichni vědí, že ta bouda je spíš blbost než
přínos, ale že už to lépe vyřešit nešlo. Zvlášť, když nám
k boudě přidají tobogán a houpačky.

Obecní tiskovina, která měla všem bez rozdílů sdělit
místo a čas shromáždění vyšla „jak na potvoru“ o ně-
kolik dní později, než se toto konalo. To bylo příčinou
dalšího divení, co v tom vězí, když před nedávnými vol-
bami vyšla tatáž tiskovina naopak o stejný počet dní
dřív jen proto, aby stačila kohosi oslovit. Šuškanda
z toho byla tak ulítlá, že vypadala, jako když se jí zapalují
lýtka ... Situaci se snažili zachránit samotní zastupitelé,
kteří, nemajíce peněz na obecního bubeníka, osobně
vylepovali informační plakátky.

Diviči se nakonec přeci jen sešli. Kupodivu převážně
jen ti, co byli proti boudě. Ti ostatní, místo aby se semkli
a podpořili jednotný názor radnice, šli z nevědomosti
nakupovat hrabla na sníh, protože správně tušili, že
v případě sněžení, co si kdo na ulici neodhází, nemá.

Naštěstí diskuse na shromáždění, ač byla vyčerpá-
vající, byla konstruktivní a plodná. Na závěr se všichni
všem za všechno omluvili a slíbili si, že už se konečně
přestanou divit. Po dostavění boudy uspořádají sbírku
na mosaznou desku s nápisem „Zastupitelé sobě“.

Viktor Walter

LIDL nad LESY…
Prosincový „Újezdský zpravodaj“ vyšel až 16.12.

2003 což je i uzávěrka pro příspěvky pro další měsíc.
Proto jen v rychlosti a krátce. 9.12. 2003 proběhla

beseda občanů se zastupiteli Újezda a zástupci firmy
Lidl. Byla svolána s ohledem na petici občanů obce
proti této stavbě a mělo se zde diskutovat o kladech

nebo k počítači, když si chci pokecat při kafi a cigaretě
s kamarádkou a tím se ho na chvíli zbavit, považuji za
zvěrstvo na dětech páchané. Nečekejte ode mne, že
si zde budu „trhat roucho“ a „sypat popel na hlavu“,
jen se hájit proti napadení. Tolik o „ptákovinách“.

Pokud se týká finančních příspěvků od MČ na různé
akce, tak jsem sám v radě MČ v minulém volebním
období pro ně zvedal ruce a byly to částky různé a po-
dotýkám, že suma 5 000 Kč z nich byla ta nejnižší.
Bude-li o něco spor, pracuji na jejich výčtu, abych je
mohl eventuelně zveřejnit a nebagatelizovat podporu
od MČ z vaší strany. Jen mě trochu zamrzelo, že jedna
z vás se občas snažila „přihřát polívčičku“ účastí své
soukromé firmy na některých akcích. Možná to někte-
rým z vás ani není známo.

Teď o vystupování vašeho sdružení na besedě o Lidlu.
Vůbec netvrdím, že jste zde vystupovaly jako zástup-
kyně tohoto sdružení, ale svou hojnou účastí jste jen
potvrdily vaši angažovanost na této akci. Nesmíte milé
dámy podceňovat moji všímavost. Celý život pracuji
v informatice, informace nejen shromažďuji, ale také
zpracovávám a interpretuji. Projevení vašich názorů na
této besedě vám ani nevyčítám, ani je nehodnotím nijak
negativně, máte na ně právo, ale velmi negativně hod-
notím jinou vaši akci, které jsem byl svědkem. Ať již
byla domluvená, nebo tzv. „sólo“, rozhodně ale vrhá
stín na vaše sdružení jako na celek. Byl jsem sám svěd-
kem dvou akcí maminek, jedné dokonce v doprovodu
své ratolesti a moje známá akce jedné, kdy jste strhá-
valy pozvánky na tuto besedu, které osobně vylepovala
paní starostka Zikmundová, když se ode mne dozvě-
děla, že Zpravodaj nevyjde včas, aby mohl všechny
naše občany upozornit na její konání. Je to znemožnění
rovného přístupu občanů k určitému problému a tím
ztížení jejich účasti na této akci, kteří by s vybudováním
marketu buď souhlasili nebo by nebyli proti němu. Je
to minimálně neférové a klidně bych nazval takovéto
jednání hanebností. Ujišťuji vás, že neblufuji a příště
budou padat konkrétní jména, protože jsou určité meze,
které nelze překračovat ani v demokratické společnosti.

Ještě poslední perlička z vašeho manifestu a z růz-
ných článků které jsou odezvou na odstavec v mém
článku z této besedy. Zcela nepatřičně mi zde vyčítáte
„vychvalování“ besídky uspořádané MČ pro naše se-
niory. Zatím jste dámy v produktivním věku a proto se
snažím na vás apelovat, abyste podpořily natalitu v na-
šem státě tím, že budete mít více než jedno dítě, aby
se z nás nestal vymírající národ důchodců a nemuseli
jsme tak nedostatek pracovních sil nahražovat imi-
granty ze zemí Asie, Středního východu a Afriky. Má
rodina si přirozenou reprodukci splnila vychováním
dvou synů. Míč je nyní na vaši straně hřiště. Jen mi
zbývá dodat, že stárnutí je přirozený proces, který po-
stihne i vás. Za nějaký čas věkově dospějete k účasti
na takovýchto akcích a budete jistě potěšeny, obdržíte-

li na jejich konání pozvání. Jen nevím, bude-li v té době
k dispozici tak velká společenská místnost, aby vás všech-
ny pojala a mám jenom obavy, bude-li dost těch „více-
mohoucích“, aby mohli tato setkávání uspořádávat pro
ty „méněmohoucí“. Mě už určitě v té době hlava bolet
nebude, ale nevím jak budete pohlížet na někoho, kdo
vám pořádání těchto akcí nebude přát. Možná to bude
jiné sdružení s jiným názvem, ale to už bude váš problém.

P.S. Jak se jistě můžete dočíst, v uvozovkách si přímo
libuji.
Pavel Švejnoha jako občan, šéfredaktor Zpravodaje a

místostarosta MČ Praha 21.
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MŠ SEDMIKRÁSKA
Poděkování

Děkujeme paní učitelce Kosa-
nové z 2. oddělní a paní ředitelce
Vlkové z MŠ Sedmikráska za pří-
pravu vánoční besídky dětí, která
nám rodičům (jistě by se k našemu
poděkování připojili i ostatní rodi-
če, a to i dětí z 1. oddělení) udělala
v předvánočním čase velkou ra-
dost.

Náš syn navštěvuje MŠ Sedmi-
kráska již 3 rokem. Ve školce si
rychle zvykl a chodí do ní stále rád.
1.9. 2004 se ze syna stane prvňá-
ček, a tak již dnes děkujeme všem
paním učitelkám z MŠ Sedmikráska
za jejich práci každodenní i za práci
nad rámec jejich běžných povin-
ností (školky v přírodě, ze kterých
se děti vracejí nadšené, posezení
u táboráku, nocování ve stanech
apod.).

manželé Pokorných

Poděkování
Po přečtení článku pí Havlové

o MŠ Sedmikráska jsem se rozhod-
la zveřejnit své dosavadní zkuše-
nosti s touto MŠ. Moje dcera ji na-
vštěvuje již druhý školní rok a po
plačtivých začátcích se již po krátké
době ve školce zabydlela. Na po-
čátku se sama neuměla oblékat,
znala jen několik písniček. A nyní.
Je samá písnička a básnička, těší
se co nového budou ve školičce dě-
lat. Umí poznat různé stromy a ky-
tičky, umí o vše slušně požádat a po-
děkovat. Váží si více hraček a zlep-
šila se i její výslovnost. Je toho
mnohem více, co jí pobyt v MŠ
Sedmikráska kladného přinesl. A to
vše jí naučily paní učitelky I. odd.
Buřičová a Hlinovská.

Za Vaši práci s dětmi, za Váš přístup
k dětem, Vám paní učitelky, děkuji.

Michaela Frosová
Lomecká 143 Praha 9

Pochvala
Dovoluji si reagovat na příspěvek

paní Havlové z prosincového vydání
ZPRAVODAJE týkající se MŠ Sed-
mikráska.

Moje dcera navštěvuje prvním ro-
kem tuto MŠ (chodí do stejné třídy
jako chodily děti pí Havlové) a mé
zkušenosti s péčí o děti v této MŠ
jsou zcela odlišné. Paní učitelky jsou
k dětem i rodičům milé a vstřícné.

Musím dát paní Havlové za prav-
du v tom, že opravdu nevím, jak to
v MŠ vypadá v průběhu dne v nepří-
tomnosti rodičů. Moje dcera je ale ve
školce spokojená, navštěvuje ji ráda,
naučila se zde řadu básniček a písni-
ček a o paních učitelkách mluví vždy
pěkně. A toto je pro mne rozhodující.

Přeji všem, kteří zajišťují provoz MŠ
Sedmikráska hodně trpělivosti a po-
hody v jejich nesmírně náročné práci.

MUDr. Barbora Diepoltová

K článku paní Havlové –

Milé maminky
Na zmíněný článek v prosinco-

vém čísle musím reagovat – moje
zkušenosti s MŠ „Sedmikráska“
jsou zcela opačné než jak je po-
pisuje paní Havlová.

Uvádí zcela konkrétní jména a si-
tuace, uvedu tedy také příklad. Moje
dcera navštěvovala tuto MŠ tři roky,
ve svých čtyřech letech odjížděla na
školku v přírodě, já na zahraniční
stáž. Vše by bylo v pořádku až na
to, že dcera dostala silný noční

kašel bez teplot. Paní učitelku Evu
Hlinovskou jsem na to upozornila
s tím, že kdykoliv manžel pro dceru
zajede, pokud se stav zhorší. Denně
jsem paní Hlinovské telefonovala,
a stav se skutečně nelepšil, paní Hli-
novská obětavě v noci k dceři vstá-
vala, dávala léky, dala jí i svůj polštář,
zábaly. Sama mi říkala buďte klidná,
sama mám děti, zvládnu to, nebu-
deme holčičce kazit jinak vydařenou
školku v přírodě. Stav se nakonec
zlepšil, paní učitelka byla perfektní
nejen k dceři, ale uklidnila i mne, pro-
tože není lepší pocit pro matku, než
to, že je o její děti dobře postaráno.

O situacích, které pisatelka uvádí
mi není nic známo, ale pro mne je
důkaz nejlepší to, že i když dcera
dnes už chodí do ZŠ, neustále na
školku a všechny paní učitelky bez
rozdílu vzpomíná, a jak může, tak
i dnes tam chodí na návštěvu za dět-
mi a paní Evou, Renatou, Naďou,
paní ředitelkou a paní kuchařkou.

MUDr. Mirka Záhorová

Reakce
Ještě nikdy jsem nepsala do Zpra-

vodaje, ale po přečtení dopisu paní
Havlové o mateřské školce Sedmi-
kráska nemohu jinak, než reagovat.

Můj syn navštěvuje zmíněnou škol-
ku již třetím rokem. Myslím si, že za
tuto dobu jsem měla dostatečnou mož-
nost sledovat paní učitelky při práci.

Podle mého názoru se věnují dě-
tem mnohem více, než je v jejich pra-
covní náplni a než je v jiných škol-
kách běžné. Možná i to je důvod, proč
je syn v této školce tak spokojený.

Přeji paní učitelkám v Sedmikrás-
ce hodně zdraví a pevné nervy v je-
jich další práci.

Jana Matoušů

a záporech této akce, jak v prosincovém zpravodaji
informuje i paní starostka.

Ale jaká je to diskuse, když už je vše rozhodnuto?
Nejedná se o změnu územního plánu, členové zastu-

pitelstva si nemyslí, že se v obci dramaticky zhorší už
tak neúnosná dopravní situace a hlavně – opravdu už
je na veškeré oprávněné názory občanů zkrátka pozdě.

Jak pronesl kdosi ze Zastupitelstva, za dva, tři roky
si zvykneme, dokonce snad budeme rádi.

To si rozhodně nemyslím a stále přibývající podpisy
občanů na petici, jasně ukazují, že nás je mnoho, pro
zastupitele však asi ne! Nebo snad ano?

Spejchalová
Újezd nad Lesy

MEZI LIDMI
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MŠ SEDMIKRÁSKA
Vážení čtenáři

a především milé maminky
Tyto řádky píši počátkem ledna

a proto bych Vám všem chtěla po-
přát co nejhezčí nový rok 2004.

A nyní bych se ještě jednou
chtěla vrátit k tématu školky Sed-
mikrásky. Poté co jsme si přečetli
článek paní Havlové v prosincovém
vydání Zpravodaje, jsme spolu
s manželem ihned zareagovali a na-
psali jsme na internetové stránky
časopisu. S tím, že jsme předpo-
kládali, že se náš nesouhlasný ná-
zor dostane i do tištěné podoby led-
nového vydání. Jelikož se tak ne-
stalo, chci dnes ještě jednou vyjádřit
naše poděkování a podporu paní
ředitelce A. Vlkové a všem pí uči-
telkám z MS Sedmikráska. A to za
jejich péči, laskavost a nadšení, se
kterým se věnují všem dětem ve
školce. Náš syn prožil v Sedmi-
krásce nádherné dva roky plné

pohody, her, zpívaní, tancování ...
a zároveň byl školkou výborně
připraven na své nynější školní
povinnosti. Dokladem naší spoko-
jenosti s touto báječnou školkou je
i naše přání, aby byl i náš mladší
syn přijat příští rok právě do Sedmi-
krásky. Což je ale složité, jelikož
o tuto skvělou školku je v Újezdě -
pro její vynikající pověst - mimo-
řádný zájem.

V další části mého příspěvku se
odkloním od tématu školky, ale
zůstanu u tématu dětí. Chtěla bych
využít této příležitosti a poděkovat
touto cestou také za krásnou novou
újezdskou školu, do které od září
začal chodit i náš prvňáček. A za
to, že se do této pěkné školy každý
den těší, patří také náš velký dík
především báječné třídní paní uči-
telce Evě Hegyiové a dále pak paní
učitelce ze ŠD pí J. Hlaváčkové a pí
učitelce Z. Havlíkové z dramatic-
kého kroužku Všehochuť. Všechny

tyto paní učitelky a určitě i jejich
další kolegyně, se kterými však ne-
máme osobní zkušenost, se věnují
dětem s obdivuhodným nadšením.
Pro děti i pro nás rodiče se tak škola
zatím stává spíše radostí nežli obá-
vanou starostí.

U děkování ještě zůstanu, proto-
že další velké díky si od našich dětí
určitě zaslouží i všechny Maminy
z Újezdské roviny. A to za všechny
príma akce ( každoroční Mikuláš-
skou besídku, maškarní, čarodějni-
ce či lampionády) a také za krásné
hřiště, které díky jejich úsilí vzniklo
z bývalého „psího plácku“.

V neposlední řadě chci vyjádřit
ještě jedno poděkování a to paní
doktorce Vráblíkové a její hodné
sestřičce, které se zde v Újezdě velmi
pečlivě starají o zdraví našich dětí.

Na závěr bych chtěla popřát nám
všem a hlavně našim milým dětem,
aby se nám zde čím dál lépe žilo
a vyrůstalo.

Marie Brůčková

Vážení občané,
chtěli bychom Vás seznámit se zákonem č. 453/2003

Sb., kterým se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře s účinností od 1.1., 1. 4. a 1. 7. 2004.

Mezi dávky státní sociální podpory už nebude od
1.7.2004 patřit příspěvek na dopravu, který se tímto
ruší. Dojíždění dětí do školy bude řešit žákovské jízdné.
To budou dostávat děti pouze v případě, že dojíždí do
školy mimo své bydliště.

Ruší se omezení souběhu výdělku a pobírání ro-
dičovského příspěvku. Rodič, který tento příspěvek
pobírá, si tak bude moci neomezeně přivydělat. Na-
dále se sleduje pobyt dítěte v jeslích, mateřské škole
nebo v jiném obdobném zařízení pro děti předškolního
věku.

Pro účely poskytování dávek státní sociální pod-
pory se stanoví, že za příjem OSVČ bude vždy pova-
žováno 50% průměrné mzdy v národním hospodář-
ství. Důvodem je zamezení účelového zkreslování údajů
o výši příjmů těchto osob pro vznik nároku na dávky
státní sociální podpory. Takto se budou poprvé posu-
zovat čtvrtletní příjmy za 2. čtvrtletí 2004 pro nárok na
dávky od 1. 7. 2004. Pro přídavek na dítě se budou takto
posuzovat poprvé příjmy za rok 2003 pro žádosti od 1.
10. 2004.

Příjmy nezaopatřených dětí za měsíce červenec

RŮZNÉ

a srpen se nebudou zahrnovat do rozhodného pří-
jmu společně posuzovaných osob. Toto opatření by
mělo zvýšit motivaci studentů k výdělečné činnosti
v době prázdnin a také se pozitivně odrazí v nárocích
na další dávky státní sociální podpory a jejich výši, ze-
jména pak u sociálního příplatku.

Odbor státní sociální podpory na zdejším úřadě pra-
cuje od 1.7.2001 a vyplácí dávky občanům Újezda nad
Lesy, Koloděj, Klánovic a Běchovic.

Pro Vaši orientaci předkládáme po uzávěrce uply-
nulého roku přehled výsledků odboru státní sociální
podpory, vycházejících z mnoha úkonů, které jsme
uskutečnili směrem k výplatám dávek SSP Vám, ob-
čanům našeho správního obvodu za období roku
2003:

Celkem jsme vyplatili ................... 29.276 dávek
ve výši .......... 28.655.667,- Kč

Vydali jsme ........................................ 867 rozhodnutí
- z toho bylo podáno dle č. j. ......... 10 odvolání
- z nichž bylo potvrzeno
  nadřízeným orgánem .................. 7 odvolání
a zbylá 3 odvolání ještě nejsou dořešena.

Vytvořili a odeslali jsme .................. 6.320 dopisů.
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RŮZNÉ
Náklady, které vznikly v souvislosti s výplatou těchto

dávek a které jsou po zúčtování plně hrazeny státem:
Poštovné ................... 86.009,9 Kč
Poukázečné ..............141.342,- Kč

Počet žadatelů, kteří si u nás uplatnili své žádosti
o dávky SSP je 4.118 osob, což je 343 osob za měsíc.
Tato čísla nezahrnují počty žadatelů, kteří přicházejí
s hlášením změn, které je nutné provést v jejich agendě.
Navíc k nám přicházejí mnozí občané, kteří chtějí pouze
poradit.

Pro úplnost dodávám, že náklady na státní sociální
podporu hradí stát, což je zakotveno v § 1 zákona
č. 117/1995 Sb. v platném znění. To znamená, že stát
hradí nejen náklady na dávky samotné, ale i náklady
vznikající v souvislosti s řízením o tyto dávky.

Věřím, že také v tomto roce vyřešíme Vaše požadav-
ky ohledně státní sociální podpory a budeme nadále
pokračovat v našem společném dialogu.

Přejeme pevné zdraví a úsměv na tváři.

Dne 9. 1. 2004
Za Odbor státní sociální podpory

Hájková Ludmila, Heřmánková Jitka,
Hrubá Lenka, Jakubcová Pavla,

Nedvěd Martin  - informatik

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů je vybírán v souladu s novou

vyhláškou HMP č. 23/2003 Sb. Sazby poplatku jsou
jednoznačně stanoveny v § 2 citované vyhlášky. Pro
naši městskou část platí sazby odst. 1.a)b), 2.b), 3. a 4.:

rodinný domek
a) 300,– Kč za jednoho psa

600,– Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele
b) je-li držitelem psa důchodce tj. poživatel invalidního,

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který  je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel
sirotčího důchodu:

200,– Kč za jednoho psa
300,– Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

sídliště
a) 1500,– Kč za jednoho psa

2250,– Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele
b) důchodce:

200,– Kč za jednoho psa
300,– Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele

Osvobození a úlevy - neplatí se ze psů:
a) chovaných k vědeckým účelům v zařízením k tomu

určených
b) jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzu-

lové z povolání a další osoby, jsou-li státními přísluš-
níky cizích států, požívající podle mezinárodního práva
výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost

c) služebních sloužících policii ČR a městské policii
a speciálně vycvičených záchranářských a lavino-
vých psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel
je členem Svazu záchranných brigád

d) převzatých z útulků provozovaných na území hl.m.
Prahy po dobu dvou let od převzetí. Poplatníkem
místního poplatku ze psů je držitel, který má na území
obce trvalý pobyt. Předmětem poplatku je pes
starší 3 měsíců.

OhlašovacÍ povinnost:
1) přihlásit do 15 dnů každého psa, bez ohledu na

to, jestli poplatku podléhá či nikoli
2) do 15 dnů oznamovat veškeré změny, které mají

vliv na výši poplatku

Při nedodržení povinností hrozí držitelům psů násle-
dující sankce:
1) pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti ( § 37

a 37 a,zák.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
ve znění pozdějších předpisů

2) platební výměr a zvýšení poplatku až na trojnásobek
za nedodržení platby v termínu a ve správné výši

Svlatnost poplatku
Nečiní-li poplatek více než 600,– Kč ročně, je

splatnost do 31. března každého roku. Pokud je po-
platek vyšší než 600,– Kč, je splatný ve dvou splát-
kách - vždy do 31. března a 31. srpna každého roku.

Informace
Lékařská služba první pomoci LSPP bude i v roce 2004

nadále zajišťována prostřednictvím Městských částí.
Pro občany Prahy 9 – Újezd nad Lesy, Koloděje,

Klánovice a Běchovice je LSPP na adrese:
Praha 9, Generála Janouška 902
tel. 281 912 372 – pro děti
tel. 281 914 072 – dospělí a dorost
ordinační hodiny 17.00 – 7.00 hod.
soboty, neděle, svátky – nepřetržitě

LSPP stomatologie se nachází na adrese:

Praha l, Palackého 5/720
tel. 224 946 981
ordinační hodiny 19.00 – 6.30 hod.
soboty, neděle, svátky 7.00 - 18.30 hod.

19.00 -   6.30 hod.

Odbor sociálních věcí
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Termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad
únor - březen

Poplatek za komunální odpad
Obecně závaznou vyhláškou č. 20/2002 Sb. hl. m.

Prahy, kterou je stanoven poplatek za komunální odpad,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 20/2003 Sb. hl. m.
Prahy se mění  výše poplatku za odpad. Níže je v tabulce
uveden poplatek za nejčastěji využívané sběrné nádoby.
Poplatek je v tabulce stanoven měsíčně. Z důvodu zjed-

nodušení vyúčtování poplatku pro poplatníka, plátce i správ-
ce poplatku je účelně stanoven jednotný systém platby
za odpad pro celý kalendářní rok, a to měsíčně. Splatnost
poplatku se nemění. Platit se bude opět ve dvou splátkách,
a to do poloviny června a prosince. O zasílání příslušných
složenek Vás budu včas informovat ve Zpravodaji.

Poplatek za komunální odpad v Kč za měsíc

Objem sběrné                               Frekvence obsluhy sběrných nádob

     nádoby (l)      1 x za 14 dní 1 x týdně 2 x týdně     3 x týdně

70 75 135 253 370

80 76 135 250 371

110 91 163 307 451

120 90 163 294 444

240 144 267 516 730

1 100 522 941 1761 2598

OŽPD - M. Nejtková

Předpokládaná hodina zavezení kontejnerů bude po desáté hodině a po naplnění budou odvezeny
( v odpoledních hodinách ).

Měsíc stanoviště zavezení datum druh kontejneru

únor Druhanická x Staroújezdská 14. 2. velkoobjemový  odpad

Valdovská x Kynická 14. 2. velkoobjemový odpad

Žehušická x Měšínská 28. 2. velkoobjemový odpad

Starokolínská (u parku na Blatově) 28. 2. velkoobjemový odpad

březen Dědická x Ranská 13. 3. velkoobjemový odpad

Rohožnická 13. 3. velkoobjemový odpad

Toušická 27. 3. velkoobjemový  odpad

Netušilská 27. 3. velkoobjemový odpad

Chtěla bych vás upozornit, že tyto kontejnery by měly sloužit občanům bez dopravního prostředku. Občanům,
kteří nemohou své velkoobjemové odpady odvést do sběrného dvora v Horních Počernicích, ale musí využít
přistaveného kontejneru. Chtěla bych vás touto cestou poprosit o vzájemnou ohleduplnost ke svým sou-
sedům, občanům bez motorového prostředku.

OŽPD – M. Nejtková
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Přírodní park – les – kácení
Stále se množí dotazy, jak je možné,

že se zde, v přírodním parku, kácí
les. Jak je to tedy možné? Musíme
si uvědomit, že fakt, že se Kláno-
vický les rozkládá v přírodním parku
Klánovice Čihadla neznamená, že
se stromů nedotkne pila. Takový
stupeň ochrany přírodní parky ne-
mají. I v přírodním parku les podléhá
systému plánované těžby dřeva.
V případě kácení v našem lese se
jedná většinou o pravidelné zdra-
votní probírky nebo plánovanou
a příslušnými orgány schválenou
těžbu. Pro získání přesných infor-

mací jsme oslovili osobu nanejvýš
povolanou, místního pana revírníka
Josefa Sedláčka.

Na náš dotaz sdělil pan Sedláček
následující.

Stejně jako v letech předcháze-
jících bude i v roce letošním probí-
hat těžba dřeva na revíru Újezd nad
Lesy. Veškerá těžební činnost je
v souladu s lesním hospodářským
plánem, plánem péče, který nechal
vypracovat státní orgán ochrany pří-
rody a Zákonem o lesích č. 289/95
Sb.

Od pana revírníka jsme získali též

grafický podklad. Grafickou eviden-
ci těžební činnosti v našem katastru
bohužel nelze kvalitně vytisknout ve
Zpravodaji. Proto každý, kdo má zá-
jem seznámit se s místy, kde bě-
hem letošního roku vzniknou mý-
tiny, nalezne mapu na informační
vývěsce životního prostředí při
Staroklánovické ulici nebo v kan-
celáři OŽPD ÚMČ Praha 21.

Podrobnější informace Vám rád po-
skytne a nejasnosti vysvětlí pan Josef
Sedláček osobně nebo na tel. číslech
605 223 820 nebo 2819 70 324.

Dana Slabochová  OŽPD

O jeden slepičí krok
Uteklo nám to opravdu rychle. Nastal další rok a s ním

i další projev prezidenta republiky. Jelikož ale bude
tento rok v mnohém netradiční – nový, tak i z tele-
vizních obrazovek na nás – v přímém přenosu – hleděl
Václav Klaus. Pro jedny spása, pro druhé nemilý nezvyk.
Ten, kdo se však díval zcela nezávisle, měl možná pocit,
že se tohoto úkolu zhostil na jedničku. Myslím si, že
mnohé překvapilo, jak měl „superpozitivní“ proslov,
který překypoval dobrou náladou. Na druhou stranu –
naprosto brilantně a nepřímo vytknul vládě spoustu
chyb.

Před námi je nový rok, který bude jistě těžký a je jen
na nás, jak se s ním popereme. Čeká nás rok, kdy si
lidé budou muset utahovat opasky kvůli zvýšení daní.
Dotkne se to snad všech peněženek, protože jde o zvý-
šení cen u benzínu, cigaret, telefonování, připlatíme si

více u kadeřníka, účetních, …. A proto si mnozí budou
muset obrátit třikrát kapsu, než učiní nějakou investici.
S tím souvisí i náš dlouho očekávaný vstup do EU. Tady
se ukáže, jak kdo umí „chytit příležitost za pačesy“.

Dále budeme mít troje volby, olympijské hry, …. a ko-
nec vojenské služby. Armáda se stane plně profesionál-
ní a to znamená, že mladí muži již nebudou nastupovat
na základní vojenskou službu a jejich přítelkyně ne-
budou „stříhat metr“.

Mnozí z Vás jste si určitě zrekapitulovali minulý rok.
Možná jste dospěli k závěru, že nebyl až tak skvělý,
ale berte to jako výzvu, vždy jde něco zlepšit! Přeji hod-
ně úspěchů do nového (a snad lepšího) roku. A jestli to
bude vpřed o jeden nebo více slepičích kroků, to je jen
na Vás…

Veronika Valentová

Zpráva pro seniory
V lednovém zpravodaji jsme se

seznámili s aktivitami zahrádkářů –
ZAZIPu. Bylo toho mnoho a jistě vše
stálo za vidění. Díky za to.

Přičteme-li k tomu ještě akce
pořádané Svazem postižených,
ČČK a Sdružení důchodců, musíme
konstatovat, že je o občany Újezda
nad Lesy, kteří mají zájem o histo-
rické památky naší vlasti a o kulturní
dění, postaráno tak jako málokde.
Díky grantovému řízení MÚ a pří-
spěvkům na dopravu od KSZ jsou
navíc akce finančně dostupné všem
zájemcům. Vyjadřujeme proto za

všechny dík MÚ za nemalou hmot-
nou podporu.

Novým důchodcům, kteří se hod-
lají zúčastňovat akcí se Sdružením
důchodců, sdělujeme, že tak mohou
učinit všichni senioři s trvalým po-
bytem v Újezdě nad Lesy. Jde tedy
jen o to sledovat naši vývěsní tabu-
li u MÚ, kde jsou akce zveřejňová-
ny a následně se přihlásit na tel:
281 972 999.

Pro informaci uvádíme rekapitu-
laci naší činnosti za uplynulý rok:
1) Divadlo p. Trávníčka „Postel pro

tři“

2) Stavovské div. „Romeo a Julie“
3) Národní divadlo – balet „Zkrocení

zlé ženy“
4) Společenský večer „Na Vlachov-

ce“
5) Prohlídka města Plzně, exkurze

do pivovaru, zámek Kozel a pů-
vabné večerní představení v pl-
zeňském divadle „EDITH – vrab-
čák z předměstí“

6) Exkurze porcelánky v Dubí, zá-
mek Duchcov, procházka Lázně-
mi Teplice

7) Za zajímavostmi Prahy – zvon-
     kohra na Jindřišské věži, ateliéry
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Barrandov a exkurze hotelu
Šroubek

8) Táborské slavnosti, návštěva
Kodetovy galerie

9) Prohlídka zámku v Kroměříži
s anglickou a květnou zahradou,
který je pro svojí ojedinělost za-
psán v seznamu UNESCA. Sou-
částí zájezdu byla návštěva vin-
ného sklípku s jedinou výrobou
mešního vína u nás.

10) Návštěva Kolodějského zámku
11) Procházka starým městem Par-

dubic s odborným výkladem,
prohlídka zámku a jak jinak než
návštěva výrobny perníku s mož-
ností jeho nákupu

12) Účast na natáčení silvestrovské-
ho programu NOVA

13) Smetanova síň – vystoupení vě-
hlasného slovenského taneční-
ho souboru Lúčnica

Pokud se nám podařilo vytvořit
našim starším spoluobčanům pár
hezkých chvil, při kterých zapomněli
na trampoty vlastního života, pak je
to právě to, o co usilujeme. Těšíme
se i letos na Vaši účast a k tomu pře-
jeme všem seniorům hodně zdraví
a nám ještě dost sil k organizování
dalších akcí.

Za výbor Sdružení důchodců
 K. Svátková

T R I A N G L
Středisko pro dítě a rodinu ohrožené zdraví škodlivými návyky
Šromova 861, Praha 9 - Černý Most, 198 00
tel.: 281 915 013, fax: 281 915 500, mobil: 604 252 887
www.mcssp.cz
Otevřeno: po-čt 8 – 18 hodin, pá: 8 – 16 hodin
- osobně i telefonicky je možno si domluvit  konzultaci
Nově najdete Triangl každou středu 12 – 16 hodin v KONTAKTu, Infocentru sociální pomoci, Palackého
náměstí, podchod metra B, Praha 2, poradna je určena pro rodiče, učitele, kurátory, sociální pracovníky
i samotné děti a mládež do 16 let.

TRIANGL pomáhá dětem a mládeži do 16 let
aneb Neskákej z mostu,  skoč si na Černý Most

Triangl se zaměřuje na děti ve věku základní školní docházky ohrožené zdraví škodlivými návyky, na jejich
rodinu a nejbližší okolí. Kromě problematiky spojené s kouřením, požíváním alkoholu a drog Triangl pracuje také
se závislostmi na počítačích, hracích automatech apod. Triangl sídlí na Černém Mostě, ve Šromově ulici, v blíz-
kosti metra Rajská zahrada. Tým odborných pracovníků z řad psychologů, psychoterapeutů a sociálních
pracovníků poskytuje bezplatně služby od poradenství, předávání informací až po psychoterapii či pomoc při
jednání rodiny se školou, kurátorem a institucemi. Mohou se obracet rodiče, děti a mládež do 16 let, ale i učitelé
a školy. V rámci informační činnosti nabízí Triangl přednášky, semináře a individuální rozhovory pro děti, rodiče,
dětské a rodičovské skupiny a spolupracující instituce. Dětem anonymně poskytujeme jednorázovou pomoc,
pro případnou další spolupráci je potřeba souhlas rodičů.

Důležité je o problémech v rodině mluvit a řešit je
Na Triangl se většinou obracejí sami rodiče, o konzultaci mají zájem i učitelé a výchovní pracovníci nebo

kurátoři. Děti, které experimentují s drogou, za poradci přivádí strach a úzkost, kterou v sobě mají po prvních
zkušenostech s drogou: strach, že se na to přijde, že mě vyhodí ze školy, že přijdu o rodiče... Pro rodiče je zase
typická bezradnost, fakt, že věci, které se dříve zdály být pod kontrolou, jsou najednou jakoby neovlivnitelné
a neřešitelné.V Trianglu se snaží společně hledat, co každý jednotlivě může udělat proto, aby bylo lépe. Je to
společné hledání možností i motivace rodičů i dětí. „To společné“ není samozřejmost, zvlášť když dítě s problémem
je pro okolí nepřijatelné. Dospělí kladou podmínky dítěti: přijatelné pro nás budeš, až s tím něco uděláš. Často
směšují dítě s obtíží, problém se vyhrocuje a vztah dítě a rodiče se polarizuje. V Trianglu proto bezplatně nabízejí
i tzv. mediaci v obtížné životní situaci, tzn. vyjednávání mezi stranami s rozdílnými názory na věc a společné
hledání kompromisu. Snaha je, aby dítě cítilo, že je s rodinou společně proti nepříteli. Je prostě třeba zůstat
spojencem dítěte, ne soudcem nebo karatelem.V takové atmosféře už se dá mnohem úspěšněji nastartovat,
teprve potom lze stanovovat hranice a pravidla. Způsoby a formy spolupráce se dohadují podle individuálních
potřeb, většinou se začíná pracovat s rodinou, v následném čase může probíhat terapie individuální, nejen
s dítětem, ale i s ostatními členy rodiny. Kontrakt o spolupráci se uzavírá tedy jak s rodiči /rodinou/, tak i s dítě-
tem, což je nezbytné pro posílení kompetence, řešit to, „co mě trápí“. S celou rodinou se pracuje proto, že dítě
v tomto věku v ní převážně ještě žije, a fakt, že je ohroženo závislostí, stojí těsně vedle vztahů v rodině, jejího
úspěšného či neúspěšného fungování, toho jak se v ní lidem žije a cítí. Z toho také plyne určitá pokora, se kterou
je nutné z naší strany ke spolupráci přistupovat. Uvědomění si toho, kolik věcí  vstupuje „do hry“ a kolik z nich
jsme schopni ovlivnit.
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TRIANGL se proto snaží navázat kontakty s dětmi ze základních škol, které zveme k nám, do našeho zařízení.

Ve spolupráci pak pokračujeme  malými „pracovními skupinami“, což jsou děti, které přijdou samy, dobrovolně,
ve svém volném čase a pomáhají nám připravovat akce, nosí nám nápady a připomínky od svých spolužáků,
mohou tady také anonymně řešit svoje starosti. Mimo jiné i otázky, co mohu udělat pro svého kamaráda nebo
spolužáka, když se dostane do problémů. Je to pro ně mnohem bezpečnější, než kontaktovat neznámé pracoviště,
má to také víc šancí na úspěch, když zařízení doporučí kamarád. V tomto případě vycházíme z předpokladu, že
chodit mezi děti, být s nimi v kontaktu se vyplatí už jen proto, že když se do něčeho dostanou a ono to vyjde na
povrch / a ono to většinou vyjde na povrch/, vědí už potom, kam se mohou obrátit.

Deváťáci ze ZŠ Hloubětínská, s níž TRIANGL začal spolupracovat, složili pro své vrstevníky z pražských škol
reklamní slogan, který je za všechny doporučující dopisy:

TRIANGL - Nezávislé zařízení pro závislé -
Příjemné prostředí - příjemný personál - vše jen pro vaše dobro. I takto může vypadat pomoc. Nezávisle
od závislosti - zcela dobrovolně a zdarma.

Městské centrum sociálních služeb a prevence
Informační centrum sociální pomoci – KONTAKT
Palackého náměstí, podchod metra B, 128 00 Praha 2

tel: 222 646 151

e-mail: infokontakt@volny.cz
www.mcssp.cz

Sociální poradenství
Otevřeno:   Po, St: 10 – 18 hod    Čt:  9 – 16 hod   Pá:  12 – 16 hod

V těchto hodinách poskytujeme informace a probíhá sociální poradenství.

Nabídka dalších bezplatných poraden, které probíhají
v prostorách KONTAKTu:

Poradna pro osoby s handicapem
Pondělí  10 – 18 hod
provozuje: KONTAKT

Sociální poradna pro sluchově postižené ve znakové řeči
Pondělí 13 – 16 hod

provozuje: Federace rodičů a přítel sluchově postižených

Sociálně právní poradna
Pondělí 13,30 – 17,30 hod

provozuje: KONTAKT

Poradna pro rodiče, jejichž děti užívají drogy
Středa 12 – 16 hod

provozuje: Triangl – středisko pro dítě a rodinu ohrožené zdraví škodlivými návyky

Poradna pro rodiče, jejichž děti užívají drogy
Středa 16 – 18 hod

provozuje: svépomocná skupina Anonymní rodiče

Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky
1. středa v měsíci 14 –18 hod

provozuje: Jantar

Občanská poradna
Čtvrtek  9 – 16 hod

provozuje: Farní charita Praha 7
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 – TISKOVÁ INFORMACE                        15. ledna 2004

RESPITNÍ A REHABILITAČNÍ CENTRUM

Občanské sdružení ŽIVOT 90 otevřelo koncem minulého roku v prostorách svého sídla moderní Respitní
a rehabilitační centrum pro seniory. ŽIVOT 90 tak pokračuje ve svém úsilí  o zlepšení života seniorů. Nové
centrum je součástí dlouhodobého programu „Domov je doma„. Jeho cílem je překonání momentálních potíží
seniorů a jejich brzký návrat do normálního života. Nejlépe domů…

Respitní a rehabilitační centrum umožňuje starším pacientům dočasný (nikoli trvalý) pobyt pod odborným
zdravotním dohledem. V současné době jde o jedno z mála moderně vybavených zařízení v ČR, k jehož
přednostem patří komplexní respitní a rehabilitační péče v rámci jednoho pracoviště.

Podle důvodu pobytu nabízí tři druhy dočasné hospitalizace: respitní, rekonvalescentní a sociální pobyt.
Respitní pobyt - Jde o tzv. odlehčovací pobyt, který možní rodinám pečujícím o dlouhodobě nemocného

seniora načerpat novou sílu, podstoupit léčení nebo odjet na nezbytnou rekreaci. Většinou jde o seniory
s degenerativním onemocněním a provázející demencí, kteří potřebují stálý dohled a pomoc při sebeobsluze.

Rekonvalescentní pobyt - Je určen především seniorům po úrazech, po propuštění z nemocnice či v případě
nutné rehabilitace.

Sociální pobyt - Pomáhá seniorům při řešení řady životních situací, jako je například ztráta druha či třeba jen
krátký azyl při přestavbě obydlí. Pomoc v centru však najdou také lidé, kteří jsou nuceni opustit své rodiny pro
špatné zacházení, zneužívání nebo týrání a mají pro svůj zdravotní handicap snížené psychosociální schopnosti
v oblasti péče o domácnost nebo při prosazování svých práv a nároků. Přechodný pobyt jim umožní rozvinout
schopnosti natolik, aby mohli začít znovu vést samostatný život.

Z hlediska délky doby pobytu centrum nabízí krátkodobé pobyty a denní péči.

Krátkodobý pobyt
Respitní (odlehčovací) a rehabilitační centrum je určeno přednostně seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje

soustavnou rehabilitační péči - například po operaci kyčelního a kolenního kloubu nebo po mozkové příhodě.
Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové, přičemž celková kapacita je 10 lůžek. Klienti mohou v centru
pobýt nejméně jeden den a nejvíc tři měsíce.

Denní stacionář (domovinka)
Součástí Respitního centra je i denní centrum pro seniory, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálý dohled, avšak

pečující členové rodiny chodí do zaměstnání. Takto postižení senioři jsou do centra denně ráno přivážení
a odpoledne odváženi domů speciálně upraveným vozidlem.

Formou rehabilitační péče zahrnuje službu lékaře FLBR, ergoterapii, fyzioterapii, a to ve všední dny vždy
od 8 do 15 hodin. Minimální doba, po níž centrum poskytuje takovou péči, je 10 dnů  (ženy - Po, St, Pá,
muži - Út, Čt). Kapacita je 20 míst.

Klient dojíždějící do denního respitního centra je v době mezi 8. a 9. hodinou buď přivezen ze svého domova
speciálním vozidlem centra, nebo se dostaví sám. Během dne může využít možností zdravotního centra nebo
se zúčastní kulturně-společenských aktivit Domu Portus. Pro klienty jsou školeným personálem připraveny
chvilky zpívání, kreslení, ručních prací, výtvarných  prací (kreslení, keramika), reminiscenční posezení, vyprávění
a vzpomínání. Jde o smysluplné využití volného času ubytovaných seniorů a o udržování jejich psychické
a sociální aktivity, sociální integrace, o zvyšování soběstačnosti, psychické i fyzické rehabilitace a tělesné kondice.
Kdykoli během pobytu si mohou klienti odpočinout na připravených lůžkách. V odpoledních hodinách jsou
klienti odváženi domů.

Součástí nabídky centra je také stravování (oběd, svačina, čaj) a další doplňkové služby: koupel v hydromasážní
vaně, celková koupel s mytím vlasů, masáže (dílčí i celkové) pedikúra (suchá), kosmetika, kadeřnictví nebo praní
drobného prádla. Ve speciálně vybavené tělocvičně provádějí senioři, pod odborným dohledem, různá rehabilitační
cvičení.

Rehabilitace? Čím dříve, tím lépe!
Částečně nebo převážně ochrnutý nemocný, například po náhlé mozkové příhodě, po operaci pro endoprotézu,

po amputaci končetiny či úrazu je často propuštěn z akutního lůžka  s indikovanou potřebou rehabilitační péče.
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Následnou rehabilitační péči  je nutno provádět velmi důsledně několikrát denně a nejlépe tak, aby navazovala
na akutní léčbu. To je však často nemožné, protože kapacity rehabilitačních lůžek jsou často omezené.

Začít po delší době s intenzivní rehabilitací je ve svém důsledku velmi málo efektní, zvláště u pacienta ve
vyšším věku. Starší člověk již ztratí motivaci, nehybné klouby ochrnutých končetin tzv. zatvrdnou a rozcvičování
je pak mnohem náročnější, více bolestivé a často se již náprava vůbec nepodaří. Zatímco u pacienta mladšího
věku stačí v čekací době na ústavní rehabilitaci provádět rehabilitační péči v rámci zdravotní domácí péče,
protože lze jej  mnohem snadněji motivovat k tomu, aby se rehabilitační postupy naučil a několikrát denně je
prováděl sám, pacienta staršího věku  je nutné začít rozcvičovat v co nejkratší době po akutní fázi onemocnění
či úrazu, a to pod lékařským dohledem a pod vedením specialisty několikrát denně. Nové rehabilitační oddělení
Domu Portus je proto zaměřeno na včasnou následnou rehabilitační péči. V návaznosti na akutní léčbu se
postižený senior podrobí cílené léčebné rehabilitaci, indikačně zaměřené na poruchy hybné soustavy, směřující
k maximálně možné funkční zdatnosti, a to cestou odstranění či substituce pacientova omezení nebo znemožnění
běžných činností v oblasti jeho osobní péče, psychiky a funkce jeho organismu jako celku.

Péče v Respitním a rehabilitačním centru probíhá pod dohledem zkušených fyzioterapeutů na základě indikace
rehabilitačního lékaře. Sesterký personál respitního centra je proškolen v rehabilitačním ošetřovatelství podle
Bobath konceptu.

ŽIVOT 90 vlastní široký sortiment kompenzačních pomůcek, které jsou hospitalizovaným nemocným
k dispozici. Pokud pacient potřebuje ke svému životu kompenzační pomůcku trvale, má již během respitního
pobytu možnost výběru typu pomůcky, která mu po všech stránkách bude vyhovovat. Zároveň se s pomůckou
naučí zacházet a využívat ji. Teprve poté si může nechat pomůcku předepsat a uhradit zdravotní pojišťovnou.
Pobyt na specializovaném rehabilitačním oddělení umožní pacientům rychlejší návrat do normálního života
v přirozeném prostředí.

Jednání se zájemcem
Pro pobyt v respitním centru je klient doporučen svým praktickým lékařem, sociálním pracovníkem nemocnice

či sociálního odboru příslušného městského úřadu, případně se přihlásí jeho rodina a požádá o poskytnutí
služby.

Již při prvním kontaktu jsou klientovi a jeho blízkým podány veškeré informace o formě, cílech, způsobu
i ceně služby. Pracovník Respitního centra zjistí, co klient a jeho rodina od služby očekává a společně stanoví
cíle služby.

Poté je s klientem a jeho rodinou uzavřena Dohoda o poskytování respitní péče mezi klientem, jeho rodinou
a sdružením ŽIVOT 90, která je vždy písemná. Úhrada se provádí přes zdravotní pojišťovnu a vlastní úhradou
podle aktuálního ceníku.

Zapojení klientů do rozhodování
Lékař doporučí klientovi návrh postupu a možnostmi využití služeb. Klient si vybírá formu, způsob a časový

termín poskytovaní služby. Služba je individuálně plánována. Konzultace s klientem je vždy zaznamenána, každá
jeho ústní či písemná připomínka je dále vyhodnocována a zapracována do jeho individuálního plánu.

Co je Dům Portus?
Sídlo občanského sdružení ŽIVOT 90 (Praha 1, Karolíny Světlé 286/18). Vlastníkem je hlavní město Praha,

ŽIVOT 90 má budovu v dlouhodobém pronájmu. Celá budova je bezbariérová a je situována v centru Prahy tak,
že je snadno přístupná bez speciální dopravy. Je vybavena a přizpůsobena pro pobyt lidí s pohybovými handicapy,
lidi s tělesným postižením různého typu i pro vozíčkáře. Chodby a spojovací koridory i hygienická zařízení ve
všech patrech jsou vybaveny madly, sprchovacími židlemi i zvedáky. Ve speciální koupelně pro tělesně postižené
je vedle sprchového koutu i zvedací vana. Klienti mají k dispozici vybavenou tělocvičnu, klubovny, učebny
i kavárnu.

ŽIVOT 90, občanské sdružení
Luděk Košek, sekce PR
Dům Portus, K. Světlé 18, Praha 1
Tel. 222 333 580
Mobil 603 195 873
E-mail: ludek.kosek@zivot90.cz
Web: www.zivot90.cz
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NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Small, Betrice Krásky
Deveraux, Jude Sladké lži
Pittnerová Vlasta Stařenky
Neužil František Plemeno Hamrů
Crainer Stuart Moderní management,

Základní myš
Vlček Jiří Základy elektrotechniky
Kotler, Philip Marketing od A do Z
Wilson,Jacgueline První slzy
Vandenberg,Philips Hetéra
McBain Ed Dveře
Barton Beverly Jsem ti v patách
Steel Daniele Správná volba
Fousek Josef Andělé nevolejte
Fousek Josef Co jsem andělům neřekl
Podhorský Marek Okolí Prahy
Gamlin Linda Alergie od A do Z
Gamlin Linda Domácí lékař
Murray David Christ Bible pro celou rodinu
Hrušková Marie Stromy se na nás dívají
Hrušková Marie Mňam aneb prima vařečka
Christie Agatha Pověz mi jak žijete

Pearson Allison Nechápu jak to dokáže
Collins Joan Osudové ženy
Rusek Robert Safari
Hui Wei Shanghai Baby
Chapman Graham Monty Pythonův létající cirkus
Chapman Graham 300 největších divů civilizace
Matouš Kryštof Ferda a návštěvníci

z neznámé planety
Fielding Helen Celebrity pro Afriku
Horsley Jake Matrix. Mýtus o naší době
Zikmund Petr Nemocnice na kraji města

pro dva
Křesťan Rudolf Podkovaná blecha
Hartink Encyklopedie vojenských

zbraní
Mráz Bohumír Dějiny výtvarné kultury 4.
 
 

Půjčovní doba:

Pondělí 10:00 – 11:00 11:30 – 18:00
Středa 10:00 – 11:00 11:30 – 17:00
Pátek 10:00 – 11:00 11:30 – 16:00

Telefon: 281 97 38 64

M. Tomaidesová
knihovnice
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Milé děti!
OS Maminy z újedzské roviny

pro vás připravilo na měsíc únor

MAŠKARNÍ REJ
V programu nebudou chybět soutěže, tom-

bola, hudba a možná přijde i kouzelník GRINO!!!
Datum a začátek předprodeje budou upřesněny
na plakátech, které budou vyvěšeny ve všech
mateřských školách a na obvyklých místech
v Újezdě. Vstupenky budou v předprodeji v ob-
chodě Dárky Podroužek (na křižovatce).

Výlety spolku zahrádkářů
v roce 2004

Naše amatérské výlety za zábavou i poučením
„ZAZIP“ postoupily do dalšího ročníku. Zahájíme
jej tím, že se sejdeme a vytvoříme spolu nový
plán.

Zveme všechny příznivce na schůzku v pátek
20. února 2004 v 17:00 hodin do našeho klubu –
Areálu snů – ve Staroújezdské ulici č. 495.

Hana Vítová  ( 24.1.1914 – 3.3.1987 )

Ani ne před rokem jsme na těchto stránkách vzpo-
mínali významné a populární herečky a šansoniérky
Ljuby Hermanové. Ve filmové taškařici Voskovce a We-
richa „Peníze nebo život“ se objevila vedle Hermanové,
poprvé ve filmu, Hana Vítová, mladičká - tehdy 17 letá
- herečka a zpěvačka, členka Osvobozeného divadla
a pak i řady divadel dalších. Pamětníci jejích divadelních
rolí už nejsou mezi námi, na valnou většinu jejích rolí
filmových se ale pamatují mnozí, i když jen díky filmům
pro pamětníky.

Po svém otci, členu opery Národního divadla, byla
Lašková, křestním jménem Jana. Za svou slávu vděčí
Hana Vítová půvabnému zevnějšku, hereckému, taneč-
nímu i pěveckému nadání a kolegiální péči W + V a Ol-
dřicha Nového, na jejichž scénách a v jejichž filmech
strávila většinu svého uměleckého života. I když vytvo-
řila - díky dobovému vkusu a ne vždy znamenitým reži-
sérům - několik set zapomenutelných rolí, na dvě její
postavy zapomenout nelze: „Nočního motýla“ a „Pytlá-
kovu schovanku“ ! Nově otextovaný Straussův Císařský

LEDNOVÉ KALENDÁRIUM

valčík se stal v ponurých chvílích protektorátu hitem,
v tehdy ještě neznámém slova smyslu, a na desce
o 78 otáčkách (tam ho však zpívala Míla Spacierová-
Hezká) se hrál dlouhou dobu. V jednom z posledních
filmů za režijního vedení a podle námětu Oldřicha No-
vého si Vítova udělala legraci z většiny svých rolí s do-
konalým nadhledem zkušené umělkyně. Od jímavého
zpěvu vesnické Nanynky ve vagónu 3.třídy, až po apač-
ský tanec a nyvý dvojzpěv ( s Novým ) v milionářském
„hangáru“ hrála Vítova na všechny struny dokonalého
prožitku.

Její herecká výbava se ale nehodila k přechodu na
komickou starou nebo na charakterní ztvárnění bábrle
jako Marie Rosůlková nebo Jiřina Šejbalová. Ještě pár
let vystupovala s R.A.Dvorským po estrádách a vedla
kabaret v Praze u Tomáše. Odešla do „civilu“ a jako
Jana Rádiová (její druhý manžel Dr.Rádl byl vydava-
telem „Kinorevue“, oblíbeného časopisu o domácích
i zahraničních filmech) překládala ze světových jazyků.
Jako herečka si však postavila pomník kovu trvalejší.

L.Jenšovský

Zdeněk Němeček ( 19.2.1894 - 5.7.1957 )

Spisovatel a dramatik, po „němž se zem slehla“, si
zaslouží naší pozornosti v roce 110. výročí svého naro-
zení, nejen pro kvalitu a poutavost svých románů a ces-
topisných črt, ale i pro demokratický životní postoj
a zásluhy o československou diplomacii. Ticho kolem
Němečkovy tvorby vyvolal jeho odchod do emigrace
po únorovém převzetí moci a jeho činnost redaktora
stanice Svobodná Evropa v New Yorku až do náhlé
srdeční příhody, která ukončila jeho život v Mnichově.
Urna s jeho popelem byla roku 1993 přenesena
z Forest Hilus u New Yorku na Vyšehradský hřbitov.

Rodák z Josefova studoval v Hradci Králové gym-

názium a obchodní akademii, po maturitě rok kurz ve
Vídni. Začátek 1. světové války ho zastihl jako kores-
pondenta firmy Laurin a Klement v Moskvě. Vstoupil
hned v srpnu 1914 do České družiny, v níž bojoval na
haličské frontě a v roce 1918 do armády gen. Kornilova,
bojující proti bolševikům. Po roce byl evakuován domů.
Od roku 1920 jako zaměstnanec čs. ministerstva za-
hraničí prošel funkcemi od konzulárního atašé a vice-
konzula po charge ďaffaires a vyslance. Na této své
pouti prošel Norimberk, New York (kde studoval
mezinárodní právo), Marseille, Madrid, Barcelonu,
Kodaň. Procestoval Střední Ameriku a západní Afriku.
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Jeho literární tvorba je poznamenána jeho životní dra-
hou a je situována do cizích zemí. Prozrazují to již tituly
jeho knih: New York - zamlženo, Na západ od Panonie
nebo Ďábel mluví španělsky. Tvrdá země se odehrává
v Kanadě, Evropská kantiléna ukazuje jeho představy
o jednotném světadílu předvedené na osudech lidí roz-
dílných původů. Kosmopolitu Němečka představují
však nejlépe črty z cest, podobné metodě Čapkově,
ze zemí, které Čapek nenavštívil: Islandské dopisy,

Dopisy ze Senegambie. Divadelní hry Čerpající mnohdy
z románových předloh se nedočkaly velkého ohlasu,
titul jedné rozhlasové hry nám to demonstruje zřetelně:
„Filosofie bídy proti bídě filosofie“.

Je těžké dělat Němečkově tvorbě zaslouženou rekla-
mu - z veřejných knihoven byl odstraněn, v záplavě tra-
fikových brožurek (správně česky pejprbeků) nemá na-
ději na vydávání, a tak nezbývá, než prohlížet regály
antikvariátů. I za to Němečkovy knihy stojí.

L. Jenšovský

Milí přátelé a příznivci zahrádky,
setkáváme se poprvé v tomto roce na
stránkách časopisu při povídání o za-
hrádce. Přejeme Vám všem mnoho elá-
nu, zdraví a radosti po celý následující
rok. Zahrada a hlavně práce spojené
se zahradou nám v dobré kondici i ná-
ladě velmi pomáhají, a jak říkám, mu-
síme ke všemu dorůst, to platí i o té
zmiňované lásce k zahradě, proto
máme tak málo mladých členů a těch
si moc vážíme. Vždyť naši členové
jsou ze 70% důchodci a dalších 25%
má důchod na dohled.

Když teď sedám k počítači, abych
napsala článek o zahradě v únoru,
uvědomuji si, jaký koloběh nám pří-
roda připravuje. Zkušenosti a na-
čerpané vědomosti z předcházejí-
cích let pomalu ustupují do pozadí
a nezbývá než si je znovu přečíst,
nalistovat a naplánovat si, co je
v nejbližším měsíci nutné udělat. Vy
čtenáři, kteří si třeba naše povídání
ukládáte, nezlobte se proto, že ně-
která sdělení budou podobná jako
loni, taková je příroda, říká to i velmi
fundovaný odborník doktor Peleška
a opakování je matka moudrosti
a i odborník se učí neustále.

Vědomosti, které Vám na této strán-
ce předáváme, nejsou naše vlastní,
ale vyčtené a hlavně vyzkoušené.

Ovocná zahrada

Při příznivém počasí začneme
zmlazovat staré ovocné stromy,
v teplejších oblastech zahájíme řez
angreštu, rybízu, malinovníku a révy
vinné. Začneme připravovat jámy
pro jarní výsadbu, pokud jsme tak
již neudělali na podzim.

Zelinářská zahrada

Pokračujeme v rychlení vitami-
nózních natí – řeřichy, pažitky, pe-

ZAHRÁDKA V ÚNORU
tržele, celeru, cibule, sečky, čekan-
ky.

Do misek si vyséváme pro před-
pěstování sazenic raný salát, rané
košťáloviny, letní pór. Koncem mě-
síce vyséváme do truhlíku či misek
rajčata, papriku, bazalku, majorán-
ku a saturejku. Dle přízně počasí
založíme poloteplé pařeniště a stří-
davě je osázíme salátem a vyseje-
me ředkvičku.

Přehazujeme kompost a pro
zlepšení jeho kvality ho proléváme
močůvkou nebo roztokem průmys-
lového hnojiva.

Okrasná zahrada, květiny

Odstraňujeme suché nemocné
a nadbytečné okrasné dřeviny.
Stíníme stálezelené okrasné dřeviny
netkanou textílií nebo chvojím proti
předjarnímu slunci a tepelným vý-
kyvům mezi dnem a nocí. Ostříhá-
me suché natě trvalek a po rozdrce-
ní je zkompostujeme s ostatními
zahradními odpady. Začneme zmla-
zovat přestárlé živé ploty z listnáčů.
Přišlapujeme půdu kolem rostlin vy-
sázených na podzim, které mráz
přes zimu ze země vytáhl.

Do misek vyséváme semena let-
niček s dlouhou dobou vývoje jako
jsou fiala šedivá, hledík, sporýš, šal-
věj zářivá aj.

Uskladněné muškáty přeneseme
z dočasného zimoviště do teplé
a světlé místnosti, přesadíme je do
nové zeminy a hluboko je seřízne-
me, aby obrašily.

Co nás trápí

I když Vám bude připadat dnešní
téma předčasné, je zcela na místě,
jedná se o rez hruškovou, která se
stále více objevuje na našich hruš-
ních.

Příčiny:

- zlepšení ovzduší s menším ob-
sahem emisí síry, které brzdily
rozvoj houbovitých chorob

- měnící se charakter našich za-
hrad z užitkových na okrasné

- Vaše obliba a výsadba jehlična-
nů – hostitelů

Hostitel:

- jalovec čínský (Juniperus chinen-
sis)

- jalovec chvojka klášterská (Juni-
perus sabina) a její variety
Parazit přezimuje jako trvalé

podhoubí ve dřevě větví hostitel-
ských jalovců. Na jaře postižená
místa mírně zduří a rozpraskají.
V době kvetení a krátce po odkvětu
hrušní (konec dubna začátek květ-
na) se na napadených místech větví
jalovců tvoří nápadné hnědorzivé
sloupcovité výrůstky, za vlhkého
počasí rozsolovité, za sucha se mě-
nící v ložiska rezavých, prašivých
výtrusů=teliospor na nich pak klíčí
velké množství výtrusů=basi-
diospor, které jsou větrem a vzduš-
nými proudy přenášeny do vzdá-
lenosti 150 – 200 m. Za teplého
a deštivého počasí infikují vlhké listy
hrušní. Na vrchní straně listů se
objevují oranžové, později červeně
lemované skvrny, ze kterých ke
konci léta na spodní straně listů
vyrůstají bradavicím podobné po-
hárkovité výtrusnice, v nich se tvoří
letní výtrusy=aeciospory. Ty pak
v závěru léta infikují jalovce a tím je
začarovaný kruh uzavřen.

Ochrana:

- pokud jsou větve jalovců napa-
deny slabě, stačí odříznout

- pokud jsou napadeny ve vzdále-
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nosti 150 – 200 m silně, pak ne-
zbývá než vykopat, co dělat, když
jsou napadené jalovce u souse-
da, to nevím,neporadím

- při zakládání okrasné zahrady vy-
hnout se výše uvedeným dru-
hům=hostitelům

- postřik
V kritickém období, tj. 1x před kve-

tením hrušně a 2x po odkvětu po-
užijeme postřik s účinnými fungici-
dy (protihoubovitými prostředky)
jako například Baycor 25WP, De-
lan SC 750, Seprol new či Topas
C50WP, které zároveň působí i proti
strupovitosti hrušní. Hrušně jsou
většinou nejvyšší stromy v ovocné
zahradě a tady je jediná pomoc jak
je ošetřit postřikem, při řezu je se-
sadit třeba jen na 2 patra.

A proto problém se rzí hruškovou
začneme řešit teď v únoru při řezu.
Přimlouvala bych se, než vezmete
do ruky sekeru, krumpáč a začnete
kácet, dejte jim ještě šanci a pokus-
te se hrušně zachránit.

Několik sdělení

První přednáška se koná 13.2.2004
od 17:00 hod. v klubovně spolku,
přednášející přítel Jaroslav Kraus,
téma meruňky, broskve. Přednáše-
jící je jeden z nejlepších odborníků
na dané téma, můžete se poučit
a hlavně poradit, co Vás trápí.

Schůzka příznivců ZAZIPU se
koná 20.2.2004 v 17:00 hod. v klu-
bovně spolku, jste všichni zváni, tě-
šíme se na Vás.

Sklad otevřen od 21.2.2004 od
8:30-10:30 hod. Máme na skladě
hnojiva a mletý vápenec.

Připomínka jara – objednávka
raných a poloraných sadbových bram-
bor, jako vždy kvalita zaručena, tele-
fonicky nebo osobně u manželů No-
hejlových, tel: 281 972 155 nebo u
manželů Líznerových, tel: 281 972 219
nebo př. Exnerové, tel: 281 971 101,
nejzazší termín objednání je členská
schůze.

Výroční členská schůze se koná
dne 7.3.2004 od 14:00 hod. v jídel-
ně školy v Polesné, členům budou
doručeny pozvánky, těšíme se na
tradiční setkání s Vámi.

Za výbor ČZS Újezd nad Lesy
BEXN.

Ještě jednou k americkému padlí angreštovému

ke tvarování, prosvětlení a obnově koruny. Větve starší
než 5 let odstraňuji.

Tento řez lze provádět také po sklizni, a to až do za-
čátku října. Chci podotknout, že zahrádkaření se věnuji
již 45 let, a i když jsem za tuto dobu obhospodařoval
několik zahrad v odlišných klimatických podmínkách,
do současné doby jsem neměl nikdy napadeny angreš-
ty uváděnou chorobou. Pokud jde o chemickou ochra-
nu, pouze v jarním období provádím u angreštu a rybízu
jeden chemický postřik některým z dostupných insek-
ticidů (OLEOEKOL,OLEO-EKALUX) k ničení přezimují-
cích stádií škůdců.

Popisovaný řez jistě provádí každoročně většina za-
hrádkářů a ti mi dají za pravdu, že tento způsob sestří-
hávání napadených konců letorostů je účinných pro-
středkem k předcházení a omezení výskytu amerického
padlí angreštového na našich zahrádkách. Zároveň bych
chtěl upozornit, že mnou uváděné praktické zkušenosti
nelze aplikovat šablonovitě. Při silném a opakovaném
napadení angreštu a černého rybízu tímto onemocně-
ním, zapříčiněným například nevhodným umístěním
stromků a keřů, zanedbáváním trvalé péče, ponechá-
ním napadaného listí v místě výskytu, nedostatečnou
výživou, nebo naopak přehnojením dusíkem apod., bude
zřejmě nezbytné provést i chemické ošetření.

Nejspolehlivější s nenáročnou ochranou proti tomuto
onemocnění je pěstování rezistentních druhů angreštu.
V posledních letech byly vyšlechtěny a povoleny k pro-
deji odrůdy vysoce odolné proti americkému padlí an-
greštovému pod názvem: INVICTA, PRIMA, REMARKA,
RIXANTA, ROKULA, ROLANDA, TITANIA a TRITON.

František Kroupa

V uplynulém roce jsem byl požádán přítelem o pro-
vedení jarního řezu ovocných stromů. Po příchodu na
jeho zahradu mou pozornost upoutala řada stromko-
vých angreštů totálně napadených americkým padlím
angreštovým. Obdobnou situaci jsem viděl i na dalších
zahrádkách v pozdější době. Tehdy jsem si uvědomil,
kolik zahrádkářů a majitelů pozemků si doposud zřejmě
nedovede s tímto houbovitým onemocněním poradit.
Na toto téma toho bylo v odborné literatuře již hodně
napsáno a poskytnuta spousta rad v rozhlasových
relacích pro zahrádkáře. Zde je třeba připomenout
články uveřejněné v časopisu Zahrádkář č. 5/2001, č.
4/2002 nebo v Rukověti pro zahrádkáře z loňského
roku. Kromě charakteristických příznaků tohoto one-
mocnění je zde uváděn také podrobný návod k preven-
tivní ochraně angreštů a černého rybízu proti tomuto
houbovitému onemocnění. A i přesto je patrné, že uvá-
děné téma je neustále aktuální.

Proto bych se chtěl se zahrádkáři podělit o své dlou-
holeté zkušenosti, jak lze zabránit výskytu a předcházet
šíření amerického padlí angreštového na našich zahrád-
kách a to i bez použití chemických přípravků.

Je všeobecně známo, že houba (Sphaerotheace
mors-uvae) infikuje především rašící pupeny vrcholných
výhonků angreštu. Z těchto důvodů každoročně v první
polovině února, pokud nejsou velké mrazy, zakracuji
veškerý obrost stromkových angreštů. Prodlužující vý-
hony na vedoucích větvích zakrátím na 6 – 8 pupenů
čímž je současně posílen růst nového obrostu. Postran-
ní větvičky zakracuji podle jejích síly na 2 – 3 pupeny,
což má rovněž vliv na vývoj plodů. Slabé výhony za-
kracuji na 1 pupen. Při zakracování současně přihlížím
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Jak se nám podařilo vypátrat ze starých kronik a zá-
pisů, vznikl 1. skautský oddíl v Újezdě nad Lesy
v březnu roku 1939.

Znalci historie již jistě vytušili, že doba, pro kterou
existoval, byla bohužel krátká, ale o 6 let později, v létě
1945 zakládají původní členové skautský oddíl znovu,
jak v Újezdě nad Lesy, tak i v sousední obci Nové Sibři-
ně. Činnost všech oddílů se slibně rozvíjela, ale osud
a únor 1948 už chystaly další velkolepý kolotoč, po němž
skautské hnutí bylo postaveno mimo hru a hřiště mu-
selo uvolnit jiným „hráčům“.

Leč, nic netrvá věčně. 20 let uteklo jako voda a skaut-
ské ideály spolu s touhou po svobodě a volnosti se
opět vynořily z hlubin zdánlivého zapomnění. Ano, psal
se rok 1968, bylo jaro a skautské oddíly se – po kolikáté
už? – probouzely velmi rychle k životu. Probudily se
i naše oddíly (4. chlapecký a 8. dívčí) a staly se členy
nově založeného střediska v Úvalech u Prahy. Po jaru
zákonitě přichází léto a s ním i prázdniny s letními tábory,
které jsou jakýmsi vyvrcholením celoroční činnosti.
Myslím, že všichni, kteří to zažili, mi dají za pravdu, že
nejhezčí na táborech bývají noční bojové hry plné
dobrodružství a překvapení. Ovšem ta „velká bojová
hra“, kterou pro všechny připravili na závěr léta roku
1968 neznámí strýčkové hovořící podivnou řečí, zas
tak moc zábavná nebyla. A aniž to tenkrát mnozí tušili,
byla předzvěstí našeho dalšího konce. Dva roky uply-
nuly, strýčkové tu zůstali a mi jsme naopak zase vypadli
ze hry.

Ale jak už jsem se zmínil výše – nic netrvá věčně –
překulí se takových plus mínus 20 let, je sice listopad,
ale v tom davu na Václavském náměstí je až až. Za pár
týdnů ten pán, co tam mluvil z balkónu, kráčí Vladislav-
ských sálem, aby složil prezidentský slib a bývalá újezd-
ská vlčata, světlušky, skautíci a skautky, pravda teď už
trochu ze svých krojů odrostlí, zakládají – po kolikáté
že už? – 23. středisko Junáka v Újezdě nad Lesy.

Za mnohé bych si tady dovolil jmenovat brášky Otu
Pfanna, Jardu a Slávka Líznerovy, Jirku Smolíka, Milana
Zemana a Petra Lobče, kteří stáli u opětovného zrodu
našeho střediska. Z počátku jsme využívali klubovnu,
kterou nám zapůjčil místní Svaz zahrádkářů a ve které

se pravidelně scházely oddíly vlčat, - vedoucí br. Šťast-
ný, světlušek – vedoucí sestra Sochorová, skautek –
vedoucí sestra Šťastná a skautů pod vedením br. Smo-
líka a Lobče. Poté, co domek, ve kterém byla naše
klubovna, musel ustoupit stavebním úpravám, jsme asi
rok využívali bývalé třídy v areálu mateřské školky, ale
pak se na nás usmálo štěstí (no, abychom byli spra-
vedliví, byl to spíše Místní úřad v čele se starostou pa-
nem Pavlíčkem) a my jsme se mohli konečně přestě-
hovat do bývalého objektu stavebních dělníků na sídlišti
Rohožník, což jsou dva přízemní domky, které jsme si
během minulých let upravili k obrazu svému a které
můžete kdykoliv zhlédnout, protože jestli nespadly, stojí
tam dodnes.

Jenže život v klubovnách (byť sebelepších) je jenom
půlkou života skautského, tou druhou půlkou je neméně
krásná „klubovna příroda“. Na pravidelných měsíčních
výpravách jsme poznávali nejen blízké okolí Prahy, ale
například i skály Českého ráje a konečně dostupné oblas-
ti bývalého vojenského prostoru u Máchova jezera. 14.
letních dnů pak pravidelně patřilo našemu Letnímu skaut-
skému táboru v Přestanicích na Šumavě.

Ale ne vždy jsme v létě putovali po vlastech českých
– v létě roku 1992 se naše skautky účastnily meziná-
rodního Jamboree v Essexu a za rok hostily anglické
skautky v Praze v rámci dvouleté výměny Friendship.
V letech 1995 a 1996 se ve spolupráci se stejným stře-
diskem uskutečnila další výměna Friendship II. Kromě
toho se v roce 1994 chlapci a dívky z našich oddílů
účastnili mezinárodního setkání skautů „Bla Sommer“
v Dánsku.

V současné době má naše 23. středisko „Douglaska“
(tento název jsme zvolili v roce 1999 podle vzácného
druhu jedle, která roste i v klánovickém lese) 4 oddíly:
dívčí pod vedením br. Filipa Maňhala – „Hrošíka“, koe-
dukovaný (tedy smíšený chlapci a děvčata) pod vede-
ním br. Jirky Kareše – „Kastrola“ a Honzy Jacka – „Sam-
sona“, roverů (skoro dospělých skautů a skautek) pod
vedením br. Vojty Broučka – „Chrousta“ a oddíl old
skautů (věčně mladých skautů a skautek) pod vedením
br. Milana Zemana.

Šmíd

Ze vzpomínek újezdského fotbalisty

SPORT

Když na začátku let dvacátých
minulého století získal Újezd ztra-
cenou samostatnost a přídomek
„nad Lesy“, patřili mezi první pro-
slavovatele tohoto jména hráči ko-
pané, v této době teprve se roz-
máhajícího sportu. Lze říci bez
nadsázky, že tři smrčky ve znaku se

objevily hned po obecním razítku na
trikách fotbalistů. Stejně tak brzo
zavládly zelenobílé praporky v ro-
zích ještě nepředpisového hřiště.

Mezi zakladateli hrál důležitou
roli Jarda Jenšovský, tehdy už od-
ložený hráč Unionu Žižkov, který v té
době patřil ještě ke špičce pražské

kopané. Letos 22. ledna uplynulo
110 let od jeho narození. Po hřišti
se už tehdy proháněli Tondové Švej-
noha a Zeman, Franta a Rudla
Žebrové, ztepilý ajznboňák Boža
Žák, Pepík Mik a další. Jarda Jen-
šovský byl zvolen předsedou S.K. -
Sportovního klubu (jediným sportem
byla kopaná), snad proto, že mu
hráčskou činnost ukončila jeho
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matka, spolčena s žižkovským lé-
kařem (a jeden čas i s žižkovským
starostou ) MUDr. Kostrakiewiczem
v obavách o zdraví svého nejmlad-
šího.

Tato péče o zdraví zahnala Ja-
roslava ke kuželkám, kulečníku
a mariáši, hrám provozovaným
tehdy většinou v pohostinstvích.
Zdá se, že zdárnou činnost mladé-
ho předsedy motivoval refrén básně
Jana Nerudy „Jan Kalvent, klempíř“:
Já myslím, abychom šli do hospody.

Mezi přátele rodiny Jenšovských
patřil František Sedláček (původně
Ferenc Sedlaczek, rodilý Budapeš-
ťan a hráč tamního MTK), který tré-
noval pražskou Spartu do té doby,
než nacistům začala vadit jeho
manželka, pražská židovka. A tak
vedle pohlednic ze zájezdů s pod-
pisy tehdejších es od Pláničky po
Braina, „Sedy“ přivedl do Újezda
béčko Sparty na oslavy10. (nebo
15.?) výročí klubu. Kombinovaná
Sparta vyhrála 1:0

Od té doby se mnohé změnilo -
hřiště se otočilo o 90 stupňů, prů-
chod hostincem pana Kunce na-
hradily zděné šatny, dresy už nevisí
na šňůře o paní Žebrové. Klub si na
svého zakladatele a předsedu vzpo-
mněl při různých výročích a z foto-
grafií a diplomů cítíme, že ten člověk
nežil nadarmo.

Závěrem děkuji Borkovi za „ro-
dinné drby“ a za přepsání rukopisu.

Sláva Lízner

Historie FC ROHOŽNÍK UNITED
Přibližně od roku 1995 se scházela parta kluků na

sídlišti Rohožník, aby místo domácích úkolů kopali do
kulatého nesmyslu a s ohledem na naše maminky, které
přemýšlely o našich pokulhávajících výsledcích ve ško-
lách, odcházeli v kopačkách z domovů a tím jim do-
přávali potřebný klid. Ve zdravém jádře to byli zejména:
Luboš Koucký, Mirek Táborský, Ivo Štolc, Martin Štolc,
Marek Demo a Pavel Demo.

Hrávali jsme, spíš než na hřišti na plácku za lesíkem,
který lemuje ulici Českobrodskou, mezi ulicemi Žich-
línská a Machovická. Naše úsilí bylo tak veliké a všichni
si udělali čas na fotbal kdykoliv, že na jaře 1997 jsme
se do „toho“ pustili. Začali telefonáty na Českomorav-
ský fotbalový svaz, na Pražský svaz malého fotbalu,
kamarádům, kamarádům kamarádů a ještě jejich ka-
marádům. Zkrátka jsme získali potřebné informace
a na podzim 1997 nastoupil tým FC Rohožník United
pod vedením Luboše Kouckého a Mirka Táborského
k prvnímu zápasu osmé Hanspaulské ligy.

Sestava se samozřejmě rozšířila, hráči přicházeli
a zase odcházeli a parta adolescentů začala žít fot-
balem. Maminky nás doma viděly ještě méně, naše
prospěchy ještě víc pokulhávaly, ale byl tady fotbal,
pro mnohé první oficiální sportovní soutěž v životě.
Prostě to pro nás byla taková „Liga mistrů“. Velký dík
si zaslouží místní rekreační klub RSC ROHOŽNÍK.
Bez jejich morální pomoci a hlavně bez jejich dresů,
které nám na několik prvních sezón zapůjčili, bychom
to měli zase o kousek těžší. Rád bych podotknul, že
z výše jmenovaných naše řady opustili pouze bratři De-
mové, jinak i po 6 letech (12 sezón) všichni působí
v klubu dodnes.

Další mezník nastal v roce 1999, kdy naše řady roz-
šířila další vlna nových tváří. Byli to Petr Rybář s jeho
velkým zaujetím a nadšením pro fotbal a také získáním
prvního významného sponzorského daru (sada nových
fotbalových dresů), Pavel Říha s ohromnou mírou fot-
balových zkušeností, přehledem a klidem a také David
Stulík, který se svými zkušenostmi přispěl ke klubové
reorganizaci. 1.3.2002 vzniklo občanské sdružení FC
Rohožník United. Mezitím šla nahoru i výkonnost:
v roce 2001 se postoupilo do 7. ligy. Mezitím se stále
zvyšoval počet nově přicházejících hráčů a při zápasech
tak začínalo být občas na hráčské lavici poměrně těsno.
Následovalo další historické rozhodnutí - založení na
konci roku 2001 B týmu, který odehrál svou první sezó-
nu na jaře 2002. Dnešní klub má 26 řádných členů, A
tým hrající 6. ligu, kam postoupil na podzim 2002, a B
tým, který právě letos (zima 2003) postoupil do 7. ligy.
V roce 2002 byly rovněž zprovozněny webové stránky
klubu (fcrohoznik.ahoj.sk), o které se nejprve staral
Vladimír Šimek a nyní Petr Rybář. Čtenáři zde najdou
všechny naše výsledky, detailní reportáže ze zápasů
i jejich zákulisí, fotogalerii a řadu dalších zajímavostí.

Největší poděkování však patří fanouškům, fanyn-
kám, přítelkyním a manželkám, dětem či rodičům…
Prostě každému, kdo nás má rád a drží nám palce. Samo-
zřejmě s děkováním nesmíme zapomenout na Měst-
skou část Prahy 21- Újezd nad Lesy a firmě Rybář
s.r.o. za podporu a sponzorské dary. Takže nám všichni,
kdo si myslíte, že děláme správnou věc, držte palce i na-
dále a my se budeme snažit podávat co nejlepší výkony.

Luboš Koucký
Člen Výkonného výboru o.s. FC Rohožník United

FC Rohožník United
Poohlédnutí za uplynulou se-

zónou i celým rokem 2003
I když skončila podzimní sezóna

v Hanspaulské lize pro oba týmy FC
Rohožník United poněkud netradič-
ně až v prosinci, dopadla výtečně.

„B“ týmu se konečně na několikátý
pokus podařilo postoupit z 8. ligy,
přestože již několikrát sahalo po vy-
toužené metě.

Tentokrát se mužstvo pod vede-
ním kapitána Antonína Tučka, který

celou sezónu vymýšlel taktiku na
soupeře a pečlivě studoval jejich hru
a výsledky, semknulo a rozhodně
dokráčelo poměrně jasně do ligy
sedmé. Tým na začátku sezóny
posílili Pavel Říha, který přestoupil
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z „A“ týmu a stal se oporou zadních
řad béčka. Dále k nám přestoupil
Michal Manoušek, který kdysi hrá-
val za našeho odvěkého rivala, Fan-
tu. I díky jeho přístupu k fotbalu se
zvedlo sebevědomí celého týmu.

Béčko nakonec obsadilo ve své
skupině druhé místo v tabulce s 17
body za 8 výher, jednu remízu (po-
staru dva body za vítězství). Tým
pouze dvakrát zaklopýtl a prohrál
vždy tím nejtěsnějším rozdílem s lí-
drem tabulky a týmem, který obsa-
dil v konečném pořadí třetí místo.
Celkové skóre „B“ družstva se
vyšplhalo na konečných 47:21,
nejlepším střelcem se stal Jiří Frey
s 9 trefami.

Samotný postup byl definitivně
stvrzen úplně posledním zápasem,
který snímaly celkem 3 videokame-
ry a kdy mužstvo bojující o postup
podporovaly četné zástupy fanouš-
ků i z řad „A“ družstva. Vítězný
a postupový gól se nakonec zrodil
tři minuty před koncem zápasu
a nervy tak zachránil Pavel Říha.

Před startem jarní sezóny „B“
tým opět posiluje o další nové hráče
a také o přestoupivší dosavadní
hráče „A“ týmu.

„A“ tým letos na podzim zažil svojí
druhou sezónu v 6. lize a nutno po-

dotknout, že se jednalo o sezónu
vydařenější než ta předchozí. Druž-
stvo získalo celkem o 4 body více
než minule a v konečné tabulce ob-
sadilo 6. místo přesně v poklidném
středu tabulky s celkovou bilancí 5
výher, tří remíz a tří porážek. Celkové
skóre se zastavilo na konečných
42:2, kdy o vstřelené góly se vý-
znamnou měrou zasloužil nejlepší
střelec týmu Petr Rybář s 11 zásahy
do černého.

Tým v letošní sezóně zazname-
nal nejvyšší vítězství ve skupině
a to v poměru 16:0 proti bezna-
dějně poslednímu Wyllitýmu „A“.
Poněkud překvapivě byl náš tým na
konci sezóny vyhlášen za nejlepší
v soutěži fair play.

I poslední zápas „A“ celku byl
svým způsobem pikantní. I když už
relativně nešlo o nic a zato soupeři
šlo o hodně, protože v případě ví-
tězství měl jistý postup, se podařilo
áčku rozdrtit England Praha „A“ 6:0
a tím ho připravit o postupovou jis-
totu. Tu naopak díky našemu vítěz-
ství získal celek MTPCH, za který
hrají... naši bývalí spoluhráči bratři
Demové!

Také „A“ tým pro jarní sezónu po-
siluje, na obzoru se rýsují dvě vý-
znamné posily, které by měly po-

moci mužstvu pomýšlet na vyšší
mety.

Více se o jednotlivých zápasech
v podrobných reportážích a nejen
to dozvíte na našich webových
stránkách fcrohoznik.ahoj.sk.

Když se ohlédneme za celým
uplynulým rokem, můžeme se po-
chlubit několika dalšími úspěchy.
Mezi ně patří překvapivé 2. místo na
letním turnaji v Kolodějích, kde byl
navíc za nejlepšího brankáře vyhlá-
šen náš Robert Myslivec. A chrono-
logicky posledním úspěchem se
stalo vítězství naší trojice na námi
pořádaném tradičním nohejbalo-
vém turnaji na hřišti v Hulické ulici.

Závěrem mi dovolte poděkovat
Vám všem, kdo jste nám drželi pal-
ce, prožívali s námi chvíle veselé
i smutné, i Vám, kdo jste nás pod-
pořili nejen morálně, ale i finančně.
Tento dík patří především MČ Praha
21, která nám poskytla grant na naší
činnost a také firmě Rybář s.r.o.,
která nám poskytla sponzorský dar.
Věřme, že i jarní sezóna s jejich pod-
porou a nadšením všech hráčů při-
nese podobné důvody k radosti
jako ta letošní podzimní!

David Stulík
předseda občanského sdružení

FC Rohožník United

ŠSK Újezd nad Lesy, oddíl atletiky
Oddíl atletiky trénuje na hřišti a v tělocvičně ZŠ Po-

lesná. Součástí oddílu je i přípravka, ve které nejmladší
členy učíme základním pohybovým dovednostem. Od-
díl je zaměřen na výchovu atletů v mládežnickém věku.
V současné době má oddíl 97 atletů, všechny v mlá-
dežnických kategorií. V rámci oddílu se zúčastňujeme
všech významných závodů v přespolním běhu. Atleti
reprezentují Újezd nad Lesy v zelenočerných barvách
po celé republice i v zahraničí. Letos byl zelenočerný
dres k vidění na stupních vítězů až ve Švýcarsku. Tech-
nické podmínky nedovolují další specializovaný trénink
v juniorské kategorii, a tak naši svěřenci přecházejí
v dorosteneckém věku do střediskových oddílů. Oddíl
má k dispozici pouze škvárovou dráhu nevalné kvality
a nemá doskočiště skoku vysokého. Na dráze nám
chybí osvětlení, což nám způsobuje problémy v zimním
období, kdy se nám všichni atleti nevejdou do tělo-
cvičny a dráhu nelze za tmy využívat. Naši atleti startují
v kategoriích žáků až dorostenců na Přeborech Prahy
a Mistrovství republiky. V rámci oddílových soutěží
hostují naši atleti za AC Praha 1890.

Loňský rok byl velice úspěšný. V jednotlivcích na
Přeboru Prahy jsme získali celkem 14 medailí. Na

Přeborech Prahy v přespolním běhu jsme získali 3
medaile. Letos se také pod patronací Pražského
atletického svazu konal Pražský běžecký pohár. Na
základě výsledků jednotlivců v tomto poháru byl se-
staven výběr kraje, který reprezentoval Prahu ve finá-
le Cross coutry v Pardubicích. Ze všech pražských
klubů bylo vybráno nejvíce běžců z našeho. ( Martin
Olšan, Martin Režňák, Michal Valter, Adam Kaštánek,
Markéta Plzenská, Tereza Režňáková, Markéta Ba-
kičová )

Na Mistrovství republiky na dráze Markéta Plzen-
ská získala stříbrnou medaili v běhu žačekna 300m.
Bývalá svěřenkyně našeho oddílu Eliška Klučinová se
stala několikanásobnou mistryní republiky (skok daleký,
víceboj).

V soutěži družstev v rámci AC Praha 1890 se naše
starší žačky startující za dorost dostaly až do semi-
finále mistrovství republiky. V porovnání s ostatními
pražskými oddíly jsme obstáli více než dobře. V mlá-
dežnických kategoriích v bězích mimo dráhu jsme jedni
z nejlepších a na dráze se vyrovnáme atletickým stře-
diskům i sportovním školám.
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Letošní úspěchy našich nejlepších :

Dorostenci: Martin Olšan - Přebor Prahy 3.místo v běhu na 3000m př.

Dorostenky: Radka Lhotová - Přebor Prahy 2.místo v běhu na 1500m př.

Starší žáci : Jan Rokos - Přebory Prahy 3.místo v běhu na 800m, 800m v hale

Starší žákyně : Markéta Plzenská - Přebory Prahy 1.místo přespolní běh, běh na 300m a 800m
2.místo v běhu na 150m, štafeta 3x300m,
             v běhu na 800m v hale

- Mistrovství ČR 2.místo v běhu na 300m

Tereza Režňáková - Přebory Prahy 2.místo štafeta 3x300m, 1500m v hale

Martina Bakičová - Přebory Prahy 2.místo štafeta 3x300m
3.místo skok daleký v hale

Markéta Bakičová - Přebory Prahy 3.místo v běhu na 1500m v hale

Mladší žáci : Adam Kaštánek - Přebory Prahy 1.místo přespolní běh, běh na 1500m

Michal Valtr - Přebory Prahy 3.místo přespolní běh

V létě jsme jako každoročně pořádali atletické soustředění v Sušici, kde jsme měli pronajatou atletickou
dráhu od místního oddílu. Soustředění v přírodním areálu u řeky Otavy se zúčastnilo celkem 35 atletů.

   Na podzim se náš atletický oddíl účastnil Velké Kunratické, Přeboru ve vícebojích a Mistrovství ČR v silničním
běhu. Bohužel se nám na Velké Kunratické nepodařil takový husarský kousek jako předloni, kdy na stupních
vítězů v kategorii mladších žákyň byly pouze zelenočerné újezdské dresy. Letos v našich barvách běželo celkem
36 závodníků.( 1.místo Adam Kaštánek, 2.místo Markéta Plzenská, Petr Foltman, 4.místo Martin Olšan ) Přeboru
středočeského kraje na Kladně ve vícebojích se zúčastnili 3 naši atleti. I když byli znevýhodněni nemožností
trénování některých disciplín, úspěšně reprezentovali újezdské barvy (3.místo Martina Bakičová, 4.místo Martin
Olšan a Markéta Plzenská). Na Mistrovství ČR v silničním běhu nás reprezentovala Veronika Janouchová, Tereza
Režňáková a Martin Olšan.

Blahopřeji všem našim mladým talentů k jejich úspěchům a děkuji všem trenérům a zejména hlavní trenérce
Zuzaně Olšanové za jejich práci pro oddíl. Dále bych chtěl poděkovat rodičům, kteří nám pomáhají a bez jejichž
pomoci by oddíl nemohl existovat. Poděkování si také zaslouží ředitel školy pan Miroslav Kurka za svou podporu
atletického oddílu.

za ŠSK Újezd nad Lesy
Petr Plzenský
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z áèka nìkdy nemají patøiènou motivaci a spíše se chtìjí jen
individuálnì ukázat. Oporou je gólman V.Dráb, stabilnì se
dr•í noví mladíci Moudøík a Slavík Kladem je, •e si zahráli
i dva 15 letí junioøi a rozhodnì nebyli jen do poètu.

Naše výsledky:

1. kolo Stochov (d) 1:21
2. kolo D. Kladno (d) 2:6
3. kolo Jílové (v) 4:11
4. kolo È.Slaný “B„ (d) 8:7
5. kolo Skalka (v) 7:12
6. kolo Benešov “B„ (d) 21:14
7. kolo A.Slaný (v) 3:11
8. kolo Tøebusice (d) 5:9
9. kolo Milovice (v) 10:12

10. kolo C.Kladno (d) 4:4
11. kolo Brandýsek (v) 1:12

Tabulka po podzimu:

1. FC Brandýsek 11 902 92:37 27 bodù
2. FC Stochov 11 902 83:40 27 bodù
3. FC Jílové 11 902 99:75 27 bodù
4. Joma Sport Milovice 11 704 87:66 21 bodù
5. PK Tøebušice 11 51556:67 16 bodù
6. Dynamo Kladno 11 506 54:48 15 bodù
7. RSC Èechie Slaný “B„ 11 416 73:45 13 bodù
8. Arsenal Benešov “B„ 11 407 76:81 12 bodù
9. Celnic Kladno 11 326 85:83 11 bodù

10. Atletico Skalka 11 317 84:120 10 bodù
11. Alpina Slaný 11 308 66:115 9 bodù
12. Roho•ník L. Praha “B„ 11 218 66:118 7 bodù

Junioøi

Juniorská soutì•  (krajský pøebor) nebyla rozehrána pro
malý poèet úèastníkù, proto naši zatím nesehráli •ádný
mistrovský zapas. Tøi hráèi jsou proto v kádru béèka, En-
gelmann a Kováø ji• nastoupili, Novák ještì èeká na pøí-
le•itost. Engelmann bude nyní hostovat v 1. Celostátní jun-
ior-ské lize futsalu ve Viktorii •i•kov.

Vojtìch Engelmann

Soutì• jsme zahájili s omlazeným kádrem, který postupnì
získal ostruhy a dosáhl a• na velmi solidní støed tabulky,
kdy byla šance pøi vítìzství v prvním jarním kole nad prvním
Chebem ještì teoreticky ohrozit i postupové pøíèky. •el to
se nezdaøilo, ale i tak je soutì• rozehrána velmi dobøe. Velmi
se stabilizoval post gólmana, kde Sapík podává velmi dobré
výkony, do základu týmu se zabudovali mladí Vladyka,
Dvoøák, Charvát i zkušený Fròka, daøí se tradièním oporám
Kmentovi, Stupkovi a Sochorovi.

Naše výsledky:

1. kolo Cheb (v) 1:7
2. kolo K. Vary (d) 2:2
3. kolo Mn. Hradištì (v) 7:4
4. kolo Rakovník (d) 2:4
5. kolo Indoss Plzeò (v) 5:4
6. kolo Slaný (d) 7:9
7. kolo Voj. lesy (v) 5:10
8. kolo Vikt. •i•kov„B“ (d) 4:2
9. kolo È. Budìjovice (v) 2:4

10. kolo NH Plzeò (v) 4:3
11. kolo Benešov (d) 4:2

Tabulka po podzimu:

1. Casino systém Cheb (S) 11 812 74:51 25 bodù
2. Indoss Plzeò 11 623 59:42 20 bodù
3. Èechie Slaný 11 623 74:74 20 bodù
4. FC Mnichovo Hradištì 11 605 67:58 18 bodù
5. Vojenské Lesy Praha (N) 11 524 69:53 17 bodù
6. Gong Èeské Budìjovice (N) 11 524 64:61 17 bodù
7. Roho•ník L. Praha 11 515 43:50 16 bodù
8. Atlantic Rakovník 11 425 48:40 14 bodù
9. Arsenal Benešov 11 416 45:53 13 bodù

10. Draci Karlovy Vary 11 326 46:65 11 bodù
11. Viktoria •i•kov “B„ 11 317 42:71 10 bodù
12. Sokol NH Plzeò 11 308 51:64 9 bodù

ÈINNOST B – týmu futsalu v sezónì 2003/04

B – tým zaèal jako nováèek o soutì• výše a krajský pøebor
je pro nìj zatím tì•kým chlebíèkem. Navíc pomáhající hráèi

ÈINNNOST A – týmu FUTSALU Roho•ník Praha
v podzimní èásti sezóny 20003/04 – celostátní liga
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www.martindusek.cz

DÌTSKÝ AEROBIK od 5 let
v Újezdì n Lesy

ZŠ POLESNÁ 1690

KA•DOU STØEDU A PÁTEK: 16 - 17hodin!

sportovní aerobik - komerèní aerobik
pohybová koordinace / základy gymnastiky

kontakt: 777 299 676  info: www.martindusek.cz

 

AEROBIK SHOW
KA•DOU NEDÌLI : 18 - 19h / 19 - 20h

v Újezdì n Lesy - ZŠ POLESNÁ 1690
komerèní aerobik - posilování - stretching - relaxace
...pro sleèny, maminky i Vás... ve vìku 12 - 120let

kontakt: 777 299 676    info: www.martindusek.cz
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

AUTODOPRAVA
NONSTOP

� odvoz kontejnery

� sutě, odpad, písky

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

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

� přeprava materiálu

� avia, liaz, tatra

� zemní a výkopové práce

placená
 inzerce & reklama

KADEŘNICTVÍ v Plhovské
Potřebujete objednat v krátkém termínu?

ZKUSTE TO U NÁS !!
Pánské, dámské, dětské, nástřel náušnic

prodej vlasové kosmetiky

Telefon: 281 970 221
KOSMETIKA  ( od února )

S kosmetičkou Renatou Kastnerovou

Objednávky na telefonu 602 949 359

Rodina s dvěmi dětmi (5 let, 2 měsíce)
hledá paní s kladným vztahem k dětem
na hlídání, popř. pomoc v domácnosti.
Tel.: 608 264 492  (Klánovice a okolí)

Na tomto místě mohl být Váš inzerát

v hodnotě 150,- Kč
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1. Česneková 55,-
2. Morgherita 68,-
3. Albori 85,-
4. Šunková 88,-
5. Lampionová 78,-
6. Capricciosa 98,-
7. Tonno 97,-
8. Hawai 96,-
9. Salumi 89,-

10. Vegetariana 92,-
11. Quatro formaggi 110,-
12. Quatro Stagione 127,-
13. Prosciutto 145,-
14. Kapsa Prosciutto 139,-
15. Kapsa Capricciosa 105,-
16. Picante 148,-
17. Pollo formaggi 128,-
18. Pizza „Azura“ 95,-
45. Pizza losos 142,-
46. Pizza krevety 138,-
47. Pizza krab 118,-
48. Carbonara 91,-
49. Venezia 108,-
50. Pollo 118,-
51. Panna e Quatro 95,-
52. Pizza brokolice 98,-
53. Pizza špenát 93,-

PIZZA DO KRABICE
Starokolínská 183
Újezd nad Lesy

NOVĚ OTEVŘENO
vedle Penny marketu

tel.: 281 974 091
mobil: 606 198 648

Otevírací doba:
Po – So 11 – 20
Ne 15 – 20

Můžete zavolat předem a pizza bude připravena podle přání!

PIZZA nabíd
ka

32 cm

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
�����  šití dámských a dětských oděvů �����  šití ložního prádla �����  opravy oděvů �����

Jitka ČMELÍKOVÁ
Poličanská 1516
Praha 9 - Újezd nad Lesy Tel. 606 258 851

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Jiří Petráček

Tel.: 281 960 064
Mobil: 606 906 785

Medinská 484
190 14 Praha 9 - Klánovice

Vážení zákazníci,

opět je zde jaro a já bych Vás ráda tímto pozvala na moji další výstavu,
která bude zaměřena na jaro a Velikonoce. Naleznete zde velikonoční
výzdobu, věnce na dveře a stoly a aranžmá ze suchých květin.

To vše najdete v Újezdě nad Lesy u zahrádkářů v „AREÁLU SNŮ“,
ve Staroújezdské ulici č. 495, směr na Koloděje 300 m od semaforu.

Těším se na Vás - v pátek 26. března 2004 od 12.00 -17.00 hod. ‚
- v sobotu 18. března 2004 od 09.00 -16.00 hod.

Lucie Dlabačová, Čenovická 1445, Újezd nad Lesy       TTTTTel. 281 972 342el. 281 972 342el. 281 972 342el. 281 972 342el. 281 972 342

�
M. Vykouřil

Mobil: 605 436 119
�

Po celý týden - přijedu!!!

� SERVIS� TELEVIZE�
� VIDEO�

ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

PROVÁDÍ VÝROBU:
vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád

Naučím, popř. doučím

NĚMECKÝ JAZYK
Zn. Dlouhodobá praxe v Německu.

Tel.: 608 264 492

placená
 inzerce & reklama
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placená
 inzerce & reklama

Koupím byt 2 + 1 nebo 3 + 1
v osobním vlastnictví

v Újezdě nad Lesy
Tel.: 777 636 210

PŮJČOVÁNÍ

SVATEBNÍCH A PLESOVÝCH ŠATŮ

ZÁVOJE, RUKAVIČKY
A VEŠKERÉ DOPLŇKY

� ŠATY PRO DRUŽIČKY
A CHLAPCE

� PÁNSKÉ A CHLAPECKÉ
OBLEKY

Jarmila Pokorná
Na Balkáně 14
250 92  Šestajovice
Tel.: 736 711 964
ÚT,   ČT,   PÁ
od 14.00 do 18.00 hodin

Klánovice ul
. N

a 
B

al
ká

ně

Hřiště

Půjčovna

Jirny

   Novinka ve studiu

DERMABRAZE
CO JE DERMABRAZE?
Dermabraze, je odstranění povrchové vrstvy kůže. (Hluboké
vyčištění pleti, se součastným odsátím odumřelých buněk).
Tato technika dovoluje obnovit povrch pleti tím, že umožní
růst nových buněk, které jsou elastičtější a odolnější vůči
vnějším vlivům.
Je to metoda naprosto bezbolestná a bez jakéhokoli rizika.
Ošetření se provádí přístrojem SAHARA WIND za pouhých
l 000,-Kč. Běžná cena tohoto ošetření je 3 500,-Kč.

DERMABRAZE řeší velmi výrazně tyto problémy :

* omlazení pleti *jizvy po akné * stažení pórů
*poruchy pigmentace *peeling obličeje *jizvy po úrazech

Studio TÁLÍ V Jehličině 679, Klánovice (u koupaliště)
Objednávky: 281 963 106
Informace: 606 512 746

TÁLÍ

HARlETA

S.A.F. Praha spol. s r.o.

výrobce zařízení pro povrchové úpravy

přijme

do trvalého pracovního poměru

pro pracoviště Přišimasy:

� �  zámečník - svařeč
Požadavek: vyučený, zkoušky MIG / MAG

� �  zámečník - montážní pracovník

Tel.: 321 672 815

AUTOŠKOLA
Hodkovská 1188 Újezd n/L

Tel.: 281 971 520 - večer
607 928 382

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
nabízí VŠ s praxí.

Osobní přístup, nízké ceny.
Tel.: 608 066 088
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vysoušení zdiva
zateplování - rekonstrukce
rozpočty zdarma
slevy za včasné objednání

603 505 987,   281 981 684

12

Malování, lakování, pokládka podlahových krytin,
údržbářské práce
u vás doma i na zahradě provádí firma

Na Božkovně 1954
Újezd nad Lesy Tel.: 603 572 739
IČO - 47605171 281 971 956

DIVA

Od ledna probíhá 1x měsíčně akce „LÍČENÍ
ZDARMA“ profesionální vizážistkou. Zájemkyně
se mohou objednat na uvedené prodejně nebo
telefonicky na č. 777 253 057.
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE    Těším se na Vás

Helena Chadimová

Relaxační centrum TopResort
masáže, sauna, vířivé koupele, příjemný odpočinek

na adrese: Starokolínská 307, Újezd nad Lesy
objednávky: 602 268 158, 281 972 273

Vemte s sebou partnera !
V únoru dva za cenu jednoho

do sauny nebo vířivky

Svatý Valentýn

relaxace pouze pro Vás a partnera na 1,5 hodiny
včetně 1 láhve Bohemia sektu za 490,- Kč

MONTÁŽE SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ

�����  úpravy interiérů �����  půdní vestavby �����
�����  příčky �����  podhledy �����  minerální podhledy �����

�����  poradenství �����
Tel.: 602 328 590   604 201 295

RRRRResesesesestttttaurauraurauraurant              Pant              Pant              Pant              Pant              Pensionensionensionensionension

„Galerie K„Galerie K„Galerie K„Galerie K„Galerie Kollmankollmankollmankollmankollmanka“a“a“a“a“
VVVVVám zajišťám zajišťám zajišťám zajišťám zajišťuuuuujejejejeje

Hodkovská 1210, Praha 9
http://kollmanka.idt.cz

kollmanka@idt.cz
rezervace: 777 062 180
rezervace: 777 342 180

ubytování se snídání v útulných pokojích
taneční večery s hudbou 50.−60. let
posezení u krbu, masa na lávovém grilu
celoroční vernisáž výtvarného umění
americká, italská, česká kuchyně, salátový bar

svsvsvsvsvatbatbatbatbatbyyyyy, š, š, š, š, škkkkkolení, rolení, rolení, rolení, rolení, rodinné oslaodinné oslaodinné oslaodinné oslaodinné oslavyvyvyvyvy, f, f, f, f, fiririririremní premní premní premní premní prezezezezezentententententaceaceaceaceace

PPPPPo přo přo přo přo předloedloedloedloedložžžžžení tení tení tení tení tohoohoohoohoohottttto leo leo leo leo letáktáktáktáktáku Vu Vu Vu Vu Vám bude posám bude posám bude posám bude posám bude poskytnutkytnutkytnutkytnutkytnuta 1a 1a 1a 1a 10 % sle0 % sle0 % sle0 % sle0 % slevvvvvaaaaa
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Restaurace No.110 v Praze 9 - Kolodějích

PŘIJME
SERVÍRKU -  Č ÍŠNÍKA A  P IZZAŘE

na plný úvazek.
Nástup možný ihned.

V případě zájmu volejte:
605 243 360  nebo  604 258 054

placená
 inzerce & reklama

PRODEJ VČETNĚ DOPRAVY
KVALITNÍ ZAHRADNÍ ZEMINY, PÍSKU, KAČÍRKU, ŠTĚRKU A KŮRY

TEL.: 603 255 770

AAAAAUTUTUTUTUTODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAVVVVVAAAAA
ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE

   TERÉNNÍ ÚPRAVY                                                 ODVOZ
ZAHRAD A POZEMKŮ NA KLÍČ VŠECH ODPADŮ, SUTÍ
KOPÁNÍ SKLEPŮ, ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ A VÝKOPOVÉ A JINÉ ZEMINY
KANALIZAČNÍCH, VODOVODNÍCH A PLYN. PŘÍPOJEK VČETNĚ ULOŽENÍ A NALOŽENÍ NA VŮZ
TRHÁNÍ PAŘEZŮ

wwwwwwwwwwwwwww.a-cer.a-cer.a-cer.a-cer.a-cervvvvvenka.czenka.czenka.czenka.czenka.czwwwwwwwwwwwwwww.a-cer.a-cer.a-cer.a-cer.a-cervvvvvenka.czenka.czenka.czenka.czenka.cz
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DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY 16. V MĚS.INZERÁTY - NA MÚ 1 P. FINANČNÍ ODBOR
PŘÍSPĚVKY - NA MÚ DO SCHRÁNKY

A U T O D O P RA U T O D O P RA U T O D O P RA U T O D O P RA U T O D O P R AAAAA VVVVV AAAAA
do 1,5 t, nebo 8,5 m3

non-stop, celá ČR
ceny dle dohody.

TTTTTel.: 724 271 494el.: 724 271 494el.: 724 271 494el.: 724 271 494el.: 724 271 494

NĚMČINA NA MÍRU
tel . :  606 228 520

� výuka pro začátečníky, pokročilé, konverzace
� doplňkový kurz jazyka na PC
� komerční terminologie + psaní dopisů, trénink pro činn. Expor t-Impor t a pro zahraničí

Ing. V. Daněk, Domanovická 1748, Újezd n/L, Tel./fax: 281 970 128

INSTALATÉRSKÉ - ZÁMEČNICKÉ
TOPENÁŘSKÉ

fa fa fa fa fa INZÁTOINZÁTOINZÁTOINZÁTOINZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

Ing. Alena Kotyzová
Lukovská 1067, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel. / fax: 281 970 993, mobil: 606 260 141
E-mail: reality@amdreality.cz
www: http//www.amdreality.cz

Koupě, prodej, pronájem všech druhů nemovitostí


