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ZASED¡NÕ RADY
Rada na svém 77. zasedání  dne

23. dubna 2002
schválila:
- pøedlo�enou Smlouvu o zaji�tìní od-

vodního øízení brancù v roce 2002
mezi MÈ Praha 9, Sokolovská 14/324,
Praha 9 a MÈ Praha 21,

- jako spoluvlastník vyu�ití zasedací
místnosti v bytovém domì è.p. 1629 ul.
�ivonínská dle �ádosti Èeského za-
hrádkáøského svazu ZO �Nová Sibøina�,

- zhotovení pohlednic MÈ Praha 21
(Újezd nad Lesy) v mno�ství 2000
kusù v celkové vý�i 5.900,- Kè,

- smlouvu o výpùjèce pozemkù pro
provedení stavby è. 3140 TV Újezd
nad Lesy, etapa 0009 Intenzifikace
ÈOV - pøívodní stoka - vodovodní
øad, firmì ZAVOS,

- smlouvu o výpùjèce pozemkù, pro
provedení stavby 3140 TV Újezd nad
Lesy, etapa 0004 Komunikace sever,
ul. Valdovská a Sobì�ínská, Intenzi-
fikace ÈOV - pøívodní stoka - vodo-
vodní øad,

- roz�íøení gará�ového stání dle �ádosti
pana Roberta Koutného, Poøíèská 2090,
Praha 9 Újezd nad Lesy za následují-
cích podmínek:
- ke zmìnì zatravnìné plochy na plo-

chu opatøenou zámkovou dla�bou
se vyjádøí odbor �ivotního prostøedí

- posuvná vrata si �adatel zøídí na
vlastním pozemku,

- oplocení dìtského høi�tì dle �ádosti
obyvatel ulic Poøíèská a Polenská za-
stoupenou pí. Evou Danielovou a to
za následující podmínek :
- stavba bude ohlá�ena stavebnímu

úøadu
- vstupní branky na høi�tì budou ne-

uzamykatelné,
- ulo�ení pøípojky NN na pozemek

è. parc. 4275 v k.ú. Újezd nad Lesy,
za podmínky uzavøení smlouvy o smlou-
vì budoucí o zøízení vìcného bøeme-
na dle usnesení Rady MÈ,

- zøízení vjezdu na pozemek è. parc. 2155
v k.ú. Újezd nad Lesy, za podmínky
uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
o zøízení vìcného bøemena dle usne-
sení Rady,

- návrh plánu oprav komunikací v r. 2002
dle pøílohy,

- �ádost pana Vlásenka o pøevod u�íva-
cího práva - nájem gará�e v �ivonínské
ul. è. 1629, na pí. Vlásenkovou Janu,

- smlouvu è. 395/2002/OOBCH o zøí-
zení vìcného bøemena mezi Pra�skou
plynárenskou a.s. a MÈ Praha 21,

- smlouvu o uzavøení budoucí smlou-
vy o zøízení vìcného bøemene se sta-
vebníkem Petrem Svobodou na zøí-
zení pøípojek plynu, vody a kanalizace
k pozemku è.p. 1902 v ul. Hrádkové,

- pøevod finanèních prostøedkù ve vý�i
40. 000,- Kè z kapitoly 10 pokladní
správa - rezerva do kapitoly 06 sport
a kultura - grantové øízení,

- grantové øízení následovnì :
23. støedisko svazu skautù
a skautek ÈR 58.000,- Kè
SK Újezd nad Lesy 40.000,- Kè
FC Roho�ník United 24.000,- Kè
Sdru�ení dùchodcù
Újezd nad Lesy 15.000,- Kè
Sdru�ení zdravotnì
posti�ených v ÈR 25.000,- Kè
Organizace zahrádkáøù
ÈSZ Újezd nad Lesy 48.000,- Kè
Obèanské sdru�ení �Maminy
z újezdské roviny� 30.000,- Kè
Tìlovýchovná jednota SOKOL
Újezd nad Lesy 15.000,- Kè
Tìlovýchovná jednota SOKOL
Újezd nad Lesy (tenis) 15.000,- Kè
Èeský rybáøský svaz Místní
organizace Praha-Újezd nad
Lesy 30.000,- Kè
FK Újezd nad Lesy 40.000,- Kè
C e l k e m : 340.000,- Kè

- po konzultaci s právním zástupcem
JUDr.Fialou, prominutí dluhu pana
Vladimíra Bøeziny ve vý�i 7.698,- Kè,

- provozní a bezpeènostní øád nové
tìlocvièny,

- provozní dobu nové tìlocvièny,
- cenu za pronájem tìlocvièny ve vý�i

250,- Kè/hod,
- bezplatný pronájem v pøípadì, �e se

jedná o organizaci sdru�ující dìti
a mláde� do 15 let vìku, kteøí se fi-
nanènì nepodílejí na èinnosti organi-
zace,/toto usnesení se týká organiza-
cí a krou�kù s pùsobností v MÈ
Praha 21 (Újezd nad Lesy)/,

- �e cena za pou�ití spoleèenského sálu
v nové �kole je stanovena dohodou,
která podléhá schválení tajemníkem
Úøadu MÈ Praha 21,

- roz�íøení poètu zamìstnancù Úøadu
MÈ Praha 21 o dva nové pracovníky,
paní Královou a pana Voøí�ka a schvá-
lila zmìnu názvu odboru BH na od-
bor BH a VHÈ,

- uvolnìní 30 tis. Kè na uhrazení akce
související se zahájením èinnosti spo-
leèenského sálu v Z� Masarykova,

neschválila:
- vysunutí posuvných vrat na obecní

pozemek, dle �ádosti ing. Jirmana,
Poøíèská 2087, Praha 9 Újezd nad
Lesy,

- �ádost majitelù pozemku è. parc. 792/3
o náhradu za komunikaci,

- nabídku pana �tefana Malatince - ná-
vrh �Oznaèení úøadu�,

vzala na vìdomí:
- pøedlo�ený platový výmìr místosta-

rosty, radních a èlenù zastupitelstva
MÈ Praha 21, dle pøílohy è. 1 naøízení
vlády è. 122 ze dne 25. bøezna 2002,
schvaluje platový výmìr starosty MÈ
Praha 21,

- �ádost firmy STAKO s.r.o. o koupi
pozemku è.p. 1234 a ulo�ila vedoucí-
mu OMI ing. Voskovi, aby vypsal ozná-
mení o prodeji tohoto pozemku,

ulo�ila:
- ing. Voskovi, aby kontaktoval man-

�ele Klime�ovy a po�ádal je o pøed-
lo�ení situaèního plánku a pøedlo�ení
nové �ádosti s konkrétními po�adav-
ky na zøízení vìcného bøemene,

informovala:
- o otevøení nového oddìlení policie

ode dne 1.5.2002, kde bude slou�it
21 policistù, nejménì 3 policisté v dobì
denní i noèní,

- informatik MÈ zhotovil pro Úøad MÈ
Praha 21 WWW - stránky
(www.praha-21.cz)

- o zámìru roz�íøení mateøských �kol
a to dle finanèních mo�ností vybudo-
vání 2�3 tøíd v M� Roho�ník, nebo
výstavba nové M� na Blatovì,

- ohlednì vybudování protihlukové
bariery pøi výstavbì Domova senio-
rù, bude dal�í jednání v Bìchovicích,
kterého se osobnì zúèastní starosta
pan Slezák,

- bude realizována výstavba semaforu
na koneèné autobusové zastávce Ro-
ho�ník,

- o jednání pana Timury a pí. Hanzlí-
kové ohlednì pøíjezdové komunikace
k zamý�lenému Plus Diskontu, kde
v�ak k dohodì nedo�lo,

zapsal: Saitz Vladimír - radní
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ZASED¡NÕ RADY
Zápis ze 78. schùze Rady ze dne

7. kvìtna 2002
Rada schválila:
- pøedlo�ený návrh 1. zmìny plánu VHÈ

v rámci rozpoètu MÈ Praha 21 na rok
2002 dle pøedlo�eného materiálu,
který je souèástí zápisu,

- smlouvu è. 19041 o uzavøení budoucí
smlouvy o zøízení vìcného bøemena
mezi MÈ Praha 21 a spoleèností
Siemens s.r.o.,

- souhlasné prohlá�ení o vzniku práva
hospodaøení k pozemkùm parc. è. 1846
a 1847 v k.ú. Újezd nad Lesy dle �á-
dosti ministerstva financí,

- s ulo�ením plynovodu a pøípojek do
pozemkù dle �ádosti, kromì pozemku
parc. è. 1798, za podmínek uzavøení
smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemena, u pozemku parc.
è. 1798 musí �adatel provést identifi-
kaci pozemku,

- zaøazení vedoucí odboru sociálních
vìcí pí. Okrouhlíkové do 10. platové tøí-
dy a schvaluje pøedlo�ený platový výmìr,

- udìlení finanèní odmìny paní Anto-
òové v souvislosti s ukonèením pra-
covního pomìru z dùvodu odchodu
do starobního dùchodu,

- vedoucímu BH a VHÈ ing. �afaøíkovi
zvý�ení osobního ohodnocení a pøí-
platku za vedení dle pøedlo�eného
platového výmìru,

- pøidìlení finanèního pøíspìvku ve vý�i
5. 000, - Kè pro Ústav sociální péèe
v Lochovicích ve prospìch pana Petra
Koèího,

- �ádost o zmìnu u�ívání èásti spoleè-
ných prostor v objektu Roho�nická
1606 � 1609 a povìøuje pana starostu
podpisem �ádosti,

- dodatek ke smlouvì o výstavbì, /ná-
stavby Roho�ník/, která je uzavøena
mezi mìstskou èástí Praha 21 a SIS �
SBN s.r.o., se sídlem Poèenice � Tìti-
ce 107 a povìøuje pana starostu pod-
pisem dodatku,

- v rámci privatizace  prodej bytu è. 1
v domì è.p. 1627 ul. �í�ovské paní
Milenì Procházkové,

- pronájem pozemku parc. è. 1628 v k.ú.
Újezd nad Lesy investorovi: Malva
Sport s.r.o., Na Vinièkách 651, 250 92
�estajovice, za úèelem výstavby spor-
tovního areálu,

- návrh provozního a bezpeènostního
øádu spoleèenského sálu a návrh ce-
níku za pronájem spoleèenského sálu
a to s platností od 9.5.2002,

nesouhlasila:
- s dodatkem è. 2 smlouvy o pronájmu

nebytových prostor, uzavøené dne
15.11.1994 mezi MÈ Praha 21
a MUDr. Danou Fròkovou, trvá na
vý�i nájemného 500,- Kè/m2/rok, uklá-
dá právnímu zástupci JUDr. Fialovi

podat �alobu a povìøuje pana sta-
rostu, aby informoval MUDr. Fròko-
vou v intencích tohoto usnesení,

vzala na vìdomí:
- zápis z jednání bytové komise ze dne

25. 4. 2002 a odkládá otázku pøidì-
lování bytù na dobu, kdy budou pøi-
dìlovány byty od MHMP,

- oznámení o zahájení èinnosti nového
RTG pracovi�tì na sídli�ti Roho�ník,
ul. �ivonínská 1630.

- hospodáøské výsledky Z� Polesná,
M� Sedmikráska a M� Roho�ník za
rok 2001a schvaluje pøídìly do fondù
dle pøedlo�ených návrhù, rada uklá-
dá øeditelce M� I. paní Janì Cenkro-
vé, aby pøedlo�ila výsledky hospo-
daøení nejpozdìji do 31. 5. 2002,

- posouzení nabídek výbìrovou ko-
misí na prodej støech panelových
domù è.p. 1610-11, 1612, 1613
a 1614 na sídli�ti Roho�ník a dopo-
ruèuje Zastupitelstvu MÈ Praha 21
prodej majetku ve prospìch firmy
SAOS s.r.o.,

informovala:
- �e paní Nováková - bývalá jedna-

telka firmy Laxenburger, pøedala ma-
teriály týkající se této spoleènosti
nové jednatelce paní JUDr. Èuøí-
kové,

Zapsal: Saitz Vladimír - radní

PODÃKOV¡NÕ
Dìkuji v�em rodièùm a zamìstnancùm mateøské �koly, kteøí

se zúèastnili brigády /v poètu 35 osob/ dne 20.4.2002 na
úpravu zahrady. Díky jim si dìti mohou opìt hrát v krásném
a bezpeèném prostøedí.

Anna Vlková
øeditelka M� Sedmikráska

»»K ⁄JEZD N/LESY A AKCE ÑSBÃR TEXTILUì
V sobotu 20.dubna zorganizovala  místní organizace ÈÈK

sbìr starého  textilu, a  to jak  pro pùvodní  úèel v  domácnostech
ji� nepou�itelného, tak i takového, který mù�e je�tì poslou�it
jinde, zpravidla k rùzným  humanitárním úèelùm. Od roku  1998
probíhal souèasnì i sbìr textilu vhodného pro potøeby útulkù
pro opu�tìné psy a koèky, konkrétnì Ústavu pro ochranu
zvíøat JUDr.D.Matinové v Dolních  Mìcholupech. Jejich  ústní

i  písemné podìkování touto cestou opìt tlumoèíme. A�  do
vyèerpání zásob v�echny námi dovezené textilie pou�ijí, av�ak
po kontrole Mìstské veterinární správy a  hygienikù potøebují
napøí�tì pouze  deky nebo textilie, které se dají bez problémù
prát v desinfekèních prostøedcích.

Organizace ÈÈK hodlá i nadále ve sbìrových akcích pokra-
èovat. Proto�e ale v na�ich podmínkách by dal�í tøídìní bylo
velmi slo�ité, dohodli jsme se, �e ve�kerý sbìr pøedáme zpra-
covatelské firmì, která ji� o jeho dal�ím vyu�ití rozhodne sama.
Tìm, kteøí by ale i v budoucnu chtìli pomoci také na�im
ètyønohým pøátelùm, doporuèujeme zvolit pøímý kontakt
s nìkterým takovým zaøízením jako je na pøíklad útulek
v Dolních Mìcholupech - jeho tel.è. 72701819 nebo 72705656.

�e  alespoò v  pùlroèním rozpìtí  opakovaná sbìrová  akce
je více ne�  potøebná, svìdèí výsledek:  újezdské /av�ak nejen
ony, jen z tìch, kteøí se ke své domovské pøíslu�nosti pøiznali,

MEZI LIDMI
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vyu�ili na�í akce i obèané z Klánovic, Kolodìj, Bìchovic,
Proseka, Poèernic, Prahy 2 atd./ domácnosti ze�tíhlely o nìko-
lik tun textilu, který jinde je�tì poslou�í, pøípadnì bude
alespoò zpracován pro technické úèely. Øeèeno jasnì a krátce:
nám pøestal pøeká�et a nemá ji� �anci se octnout tam, kam
rozhodnì nepatøí. A naopak má �anci je�tì udìlat tøeba i vel-
kou radost nìkomu jinému.

Za ÈÈK: Vokounová

PODÃKOV¡NÕ
Dne 14.4.2002 se konala  pøehlídka vystoupení dìtí z ma-

teøských �kol v kulturním domì Gong. Krásným programem
nás mile pøekvapily dìti z M� ve Starokolínské ulici. Dìkujeme
kolektivu, který se podílel na pøípravì tohoto nároèného vy-
stoupení patøící bezesporu k nejkrásnìj�ím.

Maminky dìtí M� ze Starokolínské ul.

Dne 4.5.2002 se uskuteènila brigáda na �psím plácku�.
�koda, �e úèast obèanù na�í mìstské èásti byla nevelká.

Proto bylo tøeba pracovat a� do odpoledních hodin.
O to vìt�í dík patøí spoluobèanùm, kteøí nám pomohli

(a byli to vìt�inou tité�, kteøí �brigádnièili� i na podzim).
Zúèastnili se: paní Salaèová J., Køí�ková R., Pilná L.,

Pistulková J., Novotná D., Picková I., Kohoutová R., Podol-
ková M., sl.Jakubcová P., pan �lebský L., Horèièka P., �ebesta
J., Bednáø M., Vorlíèek A., Rathouský A., rodina Danielova,
Brùèkova, Pechova, Miku�ova, Pokorných. Dìkujeme! (Po-
kud právì Va�e jméno ve výètu chybí, velmi se omlouváme,
a i Vám patøí velký dík!)

Na budoucím dìtském høi�ti se pracuje prùbì�nì. V sou-
èasné dobì zvelebují �psí plácek� pøedev�ím èlenové TJ Sokol
Újezd nad Lesy.

Spoluobèanùm, kteøí s úèastí na na�ich brigádách váhají,
vzkazujeme: �Vìøte, �e hodinka èi dvì vìnovaná dìtem není
ztraceným èasem!�

OS Maminy z újezdské roviny

PODÃKOV¡NÕ
 Velice dìkuji pracovnicím místního úøadu, jmenovitì paní

Tomaidesové a zejména pak paní Maczanové, a to za velkou

pomoc, kterou mi poskytly nad rámec svých pracovních
povinností a ve svém volném èase, pøi øe�ení mojí velmi sví-
zelné situace.

S takovou ochotou se èlovìk dnes setká málokdy a stane-
li se èastìj�í, hned se vám bude �ít lépe. Je�tì jednou dìkuji.

S pozdravem
Ing.Jiøí Kronïák

NOV¡ O»NÕ ORDINACE V ⁄JEZDÃ NAD LESY
Jak jsme Vás ji� krátce informovali v Újezdském zpravodaji

è.4, byla v dubnu leto�ního roku pro obèany Újezda nad
Lesy, ale i okolních obcí, otevøena ordinace oèní lékaøky,
MUDr. Mileny �vorcové. Jedná se o nové zdravotnické za-
øízení, které mohlo vzniknout v souvislosti s novým správním
èlenìním hlavního mìsta Prahy a vytvoøením mìstského ob-
vodu Praha 21. Oèní ordinace se nachází v objektu Støediska
sociálních a zdravotnických slu�eb na sídli�ti Roho�ník, v �i-
vonínské ulici. Kromì o�etøení akutních pøípadù je zaji�tìno
komplexní oèní vy�etøení na moderních pøístrojích, vèetnì
mìøení nitrooèního tlaku, podrobného vy�etøení oèního po-
zadí u diabetikù a pacientù s vysokým krevním tlakem. Na-
bídku výkonù doplòuje aplikace a prodej kontaktních èoèek,
vèetnì prodeje roztokù a pouzder na kontaktní èoèky.

Pro neakutní pøípady je vhodné se pøedem telefonicky
objednat na telefonním èísle oèní ordinace 81971995, èím� se
pacienti vyhnou dlouhým èekacím dobám.

Nová oèní ordinace má smlouvu se v�emi zdravotními po-
ji��ovnami.

Sdru�ení zdravotnì posti�ených, smí�ená organizace
v Újezdì nad Lesy se se smutkem nav�dy rozlouèila s dlou-
holetou èlenkou paní Helenou Bínovou, která po mnoho let
pracovala ve výboru základní organizace. Zastupovala nás
také v komisi sociálnì - zdravotní v MÈ Újezd n.L. Její práce
v na�í organizaci byla velkým pøínosem, proto�e obhajovala
zájmy zdravotnì posti�ených èlenù, pomáhala radou pøi so-
ciálních potøebách a ve své funkci matrikáøky peèlivì sle-
dovala významná výroèí na�ich èlenù a zaji��ovala blaho-
pøání, která oslavenci pøijímali s dojetím, radostí a vøelými
díky. V kolektivu na�eho výboru ji budeme velmi postrádat
a nikdy na její moudrou a obìtavou aktivitu nezapomeneme.

Za výbor ZO:                                                      St.Plocková

SLOVO STAROSTY
Vá�ená paní zastupitelko Zikmun-

dová,
po pøeètení èlánku, který jste vìno-

vala ve vìt�í èásti mé osobì, jsem se
pouze utvrdil v tom, �e obèany infor-
mujete nepravdivì, vìci pøekrucujete,
a kdy� Vám docházejí argumenty, sna�íte
se hledat nìco jako mé po�ramocené

�ego�, nebo informovat o nesmyslech,
jako je tøeba ukonèení mé slibné kariéry
revolucí v roce 1989. Opak je pravdou,
co se týká mé slibné kariéry. Ta byla po
revoluci u  Policie ÈR v mém pøípadì
daleko lep�í ne� pøedtím. To jen pro
upøesnìní. Pro Vás, od Policie ÈR jsem
odcházel v roce 1995 na vlastní �ádost.

Máte o  tìchto vìcech �patné informace
a takto je i zveøejòujete.

Výrok o neustálém peskování nìkte-
rého ze zastupitelù je smy�lený. Pro�el
jsem si v�echna èísla v leto�ním roce.
Dvakrát jsem se zmínil o zastupiteli panu
Timurovi, jednou o paní Zikmundové
a jednou o paní Novákové. Nikoho jsem
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nepeskoval, pouze jsem zveøejnil svùj
názor. Ale to bych asi nemìl. Zejména
pokud se to týká Vás, paní Zikmundová.
Ve svém èlánku jsem napsal pouze prav-
divé informace , které jsou dolo�itelné.
Pravdivá je informace i o �takovém
ta�kovi firmy Laxenburger Újezd nad
Lesy�, kterou jste vyøkla, paní zastupi-
telko Zikmundová, na prvním zasedání
Zastupitelstva MÈ, které se konalo
v nové zasedací síni Úøadu mìstské
èásti. Na co� jsem okam�itì reagoval tak,
jak jsem popsal ve svém pøedchozím
èlánku. I tuto informaci lze svìdecky
dolo�it. Já na rozdíl od Vás, paní zastu-
pitelko Zikmundová, mám pamì� dobrou.
Pokud, paní Zikmundová, berete mé od-
povìdi na nepravdivé èi zkreslené infor-
mace jako trest pro toho, komu odpoví-
dám, pak mù�ete být spokojena. Svým
èlánkem jste mì vlastnì potrestala.

�e, paní zastupitelko, chodíte po bíd-
ných komunikacích asi bude tím, �e se
tìm opraveným vyhýbáte. �e doposud
nemáte vodu a kanalizaci si mù�ete
stì�ovat u svých pøedchùdcù a býva-
lých i souèasných zastupitelù za ODS,
kteøí schválili megalomanský projekt za
stovky miliónù korun a pøitom nedoká-
zali na tuto akci sehnat ani korunu. Jinak
první stovky metrù vodovodního øadu
jsou hotovy. Ale Vy, paní zastupitelko,
na tom  �ádnou zásluhu nemáte.  Co se
týèe jámy �Karel�. Nám se alespoò po-
daøilo zajistit zbourání ohyzdného torza
zbytku budovy. Co se v této vìci poda-
øilo Vám?  Bohu�el nic. My se alespoò
v�emi zákonnì dostupnými prostøedky
sna�íme o zlep�ení stavu. Vám se poda-
øilo v souvislosti s dírou �Karel� z mìst-
ského rozpoètu nainvestovat statisíce
na zabezpeèení této díry, ale nìjak jste
je zapomnìli soudnì vymáhat, a tak jste
o tyto finance pøipravili na�i MÈ.

O znalostech zákonù a o pøipravenosti

na jednání Zastupitelstva MÈ zrovna
s Vámi mohu klidnì polemizovat. Ze-
jména pak dokladem znalosti zákona
mù�e být Va�e poslední �100% � znalost
zákona o hlavním mìstì Praze. Díky Vám
se muselo hlasování prohlásit za zma-
teèné a hlasovat o návrhu, který jsem
pøedlo�il, vyjma revokace usnesení,
které se k tomuto bodu vztahovalo.
U v�ech je co zlep�ovat, paní Zikmun-
dová. Tøeba úèast a docházka do kon-
trolního výboru, znalost zákona o Praze,
gramatika... Ka�dý z nás se musí neu-
stále uèit. A pokud jste se na�la v mých
èláncích, kde jsem informoval obecnì,
tak je to jen dobøe. Mo�ná to bylo my�le-
no i na Vás, mo�ná na nìkoho zcela jiného.
Existuje na to takové jedno dobré pøísloví.

Vá� celý èlánek je veden v duchu
emocí. Asi jste takto zahájila svou pøed-
volební kampaò.

Co se týká mé morálky, já se nemám
za co stydìt. Pochybná je ale morálka
lidí, kteøí informují nepravdivì, infor-
mace zkreslují, nebo si radìji nìkteré vìci
nepamatují. Nevím, dle èeho morálku
posuzujete, ale urèitì to nebude èlenství
v bývalé KSÈ. To byste to sezení u jed-
noho stolu asi neobhájila.

O jaké morálce to, paní zastupitelko,
hovoøíte?  Pokud si dobøe vzpomínám,
právì z morálních dùvodù koalice ne-
chtìla Va�i osobu do Rady MÈ.

Vá�ená paní zastupitelko, po pøeètení
Va�eho èlánku mám dojem, �e právì Vám
se toho nadhledu nìjak nedostává.

Zamý�let se nad sebou se musí ka�dý
z nás a já to dìlám ka�dý den. Mo�ná na
rozdíl od Vás. Pokud nìkdy budete ve
veøejné funkci a bude o Vás nìkdo zve-
øejòovat nepravdivé informace a l�i, jak
jsem mìl mo�nost Vás osobnì poznat,
�urèitì to pøejdete s úsmìvem�. Nebo ne?

Co se týká �legislativnì procedu-
rálních paskvilù� je�tì �e Vás v tom

Zastupitelstvu máme, bez Vás by to asi
vùbec nefungovalo. Taky se divím, �e
to bez tìchto �paskvilù� zvládáme pøi
schvalování materiálù v radì. Kdy� Vás
tam nemáme. Pokud mne ale pamì� ne-
klame, návrhy usnesení na jednáních
Zastupitelstva nepøedkládá starosta, ale
návrhová komise. Kolikrát jste byla
èlenkou èi pøedsedou této komise?
Chtìla jste snad øíci, �e v�ichni, kteøí byli
èleny návrhové komise pøedkládali po-
dle Vás paskvily? Já mám dojem, �e ne.
Paskvil jste naopak pøedlo�ila na bøez-
novém jednání Zastupitelstva právì Vy.

Závìrem si dovoluji øíci toto, velice
rád budu polemizovat o tom, kdo z nás
dvou pro tuto mìstskou èást vykonal
více. Nám postaèí ohlédnout se 4 roky
nazpìt a rekapitulovat. 100 mil. nová
�kola, 96 mil. na kanalizaci ze státního
fondu �P, 30 mil. vodovodní øady, 15
mil. dotace na byty, výstavba fotbalo-
vého høi�tì pro dìti 1,5 mil, výstavba 51
nájemních bytù, rekonstrukce a roz�íøení
budovy úøadu 7 mil, oprava komunikací
cca 8 mil, výstavba nových komunikací
Rohozecká a Dubinská 12 mil, výstavba
komunikace Staroújezdská 30 mil., ote-
vøení a zprovoznìní oddìlení policie ÈR
2,5 mil., semafory 2,5 mil.,  a dalo by se
v tomto výètu je�tì hodnì pokraèovat.
Privatizace bytového fondu, výmìna
oken na celém na�em sídli�ti, zateplení
budov a nové fasády, získání výsost-
ných znakù a prosazení správního
obvodu. Mo�ná je to pro Vás málo, ale
my se za odvedenou práci stydìt ne-
musíme.Uka�te výsledky práce za 8 let,
kdy v Radì MÈ mìla vìt�inu právì Va�e
ODS. Doufám, �e se nebudete schová-
vat za to, �e jako èlenka ODS jste v za-
stupitelstvu teprve od roku 1998. To by
od Vás bylo velice laciné. Nebo máte
dojem , �e vystaèíte pouze s kritikou?

Jan Slezák - starosta

K†Ël·nku pana zastupitele ätulce
�e informuji obyvatele rád a detailnì je pravdou. To mnì

snad nikdo nemù�e zazlívat. Pokud se jedná o pøesnost in-
formací, v�dy se sna�ím informovat co nejpøesnìji. Nemám
dùvod si nic vymý�let a obzvlá�� u informací, podávaných
o fungováni firmy  jako je Laxenburger Újezd nad Lesy. Vím,
�e je Vám pouhá zmínka o firmì Laxenburger Újezd nad Lesy
jako èlenu ODS nepøíjemná, ale je to skuteènost, která se
nedá vymazat.

Pokud budu hovoøit o pøedání funkce jednatele a o tom jak
to probíhá, tak urèitì ne dle pøedstav paní Novákové (ODS).

(Materiály byly pøedány nové jednatelce dne 7.5.2002).
Pomalu pìt mìsícù trvalo jejich pøedání. Proè?

Vy pane zastupiteli na jednání VH spoleènosti nejste a za
poslední 4 roky jste nikdy nebyl. Ano, jak správnì pí�ete,
èinnost firmy a jednatelù podléhá zákonùm platným v ÈR.
A právì proto jsem já, nová paní jednatelka a druhý zástupce
spoleèníka za MÈ odmítli vydat jakési potvrzení o beztrest-
nosti. O jakou beztrestnost nás pan Scheichelbauer �ádal,
konkrétnì neuvedl. Tato �ádost z jeho strany byla pouze obec-
ná. Pokud chcete vìdìt více, budete muset tento dotaz smì-
rovat na pana jednatele.
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K informacím o blokování prodeje �Lípa� firmì Plus

Diskont ze strany pana Timury. O této problematice jsem
chtìl (stejnì jako o výstavbì vodovodních øadù ve vztahu
k panu Timurovi) informovat po potvrzení toho, co jsem
v dobì konání zastupitelstva vìdìl pouze zprostøedkovanì,
na stránkách Zpravodaje samostatnì. Nerad zveøejòuji
informace, pokud je nemohu svìdecky dolo�it. Dnes tak ji�
uèinit mohu. Je pravdou, �e pan zastupitel Timura blokoval
jednání s firmou Plus Diskont . Z dùvodù, aby tato informace
nebyla zprostøedkovaná, jsem pozval na èervnové jednání
zastupitelstva zástupce vý�e zmínìné firmy, aby zastupitel-
stvo a obèany informovali. Proto jsem se o této vìci nezmi-
òoval. To jen na vysvìtlenou pro Vás.

Pokud jde o srovnávání rùzných období, nechápu, proè

zde uvádíte tak krátké èasové úseky, proè by se nedalo
srovnávat období roku 1991 � 1994, s obdobím 1994 � 1998
a následnì s obdobím 1998 � 2002. Nemìla snad v pøedchozích
obdobích v radì vìt�inu právì ODS? Já myslím, �e období se
srovnávat dají, pokud se chce. Nikdy a nikde jsem nenapsal,
�e firma Laxenburger Újezd nad Lesy vznikla se zámìrem �kodit
mìstské èásti. �e MÈ vznikla �koda tím, �e akce nebyla zdárnì
dokonèena, je ji� dnes pouze faktem. Výsledky hloubkové
kontroly jsou veøejné a ka�dý obèan si výsledek mù�e pøeèíst.
K posledním slovùm, nenechám se zesmì�òovat tím, aby mne
kdokoli ze zastupitelù takto nazýval. Nejsem a nebudu ta�kou
firmy Laxenburger Újezd nad Lesy. Trapné je to, �e nikdo
ze zakladatelù firmy se dnes k odpovìdnosti nechce hlásit.

Jan Slezák - starosta

PanÌ zastupitelka Nov·kov· (ODS) pod·v· nepravdivÈ a dokonce lûivÈ informace

Ani SAOS, ani IPSÖ
Podìkování za barevné øe�ení sídli�tì

nepatøí �ádné firmì, která výstavbu rea-
lizovala (IPS a SAOS), ale architektovi
panu Nahálkovi. Stejnému architektovi,

který navrhoval barevné øe�ení fasády
Úøadu mìstské èásti. Nìkomu se to prostì
líbí a nìkomu ne. Stejnì tak je to se síd-
li�tìm. Nìkdo to nazve papou�kárnou,
jiný jako paní �tulcová toto øe�ení po-
chválí. Tak�e ne stavební firmy ani nikdo

jiný, ale osoba nejpovolanìj�í navrho-
vala barevná øe�ení sídli�tì a úøadu.
Architekt. Ka�dému z nás se líbí nìco
jiného. Mám dojem, �e je to správné.
Jinak by byl svìt moc jednotvárný.

Jan Slezák - starosta

K†Ël·nku pana Cajthamla Ö.
Pokud si pan Cajtham myslí, �e já jako pøedstavitel obce

jsem dal nìkomu pokyn, aby vstupoval na jeho pozemek, tak
se moc plete. To bych si ani ve snu nedovolil. Pokud to udìlali
pracovníci firmy IPS Skanska, je tøeba se obrátit na jejich
pøedstavitele. U� si ale pomalu zaèínám zvykat, �e v�e, co se
stane na pozemku pana Cajtahmla, je vinou vedení obce nebo
vinou mojí. Já osobnì soukromé vlastnictví respektuji.
Zároveò jsem po�ádal o stanovisko i pøedstavitele firmy IPS
Skanska a bylo pro mne velikým pøekvapením. Na pozemek
pana Cajthamla,  pustila dìlníky firmy IPS Skanska pøítelkynì
pana Cajthamla která se v danou dobu v domì nacházela.
V�e, co bylo na  pozemku vèetnì nadzvednutí vrat udìláno,
bylo podle písemného vyjádøení pana Kovaøíka z IPS Skanska
po dohodì s panem Cajthamlem. Tyto informace mám pod-
lo�eny dopisem pracovníka IPS Skanska. Ale jak je vidìt, pan
Cajthaml si hledá pøíle�itosti, jak vedení obce  nebo mì napadat
za vìci, za které zcela logicky nemù�eme. Vìøím, �e pan Cajt-
haml, pokud se mu to, co popisuje, stalo,  podal na pachatele
trestní oznámení. Pokud ne, tak a� to uèiní, a nebo �ádá firmu,

která mu újmu zpùsobila, o náhradu, nebo uvedení do
pùvodního stavu. Mo�ná je ale pro pana Cajthamla jed-
nodu��í veøejnì obvinit z této zále�itosti vedení radnice
a starostu.

Podávat l�ivé a nepravdivé informace se u nìkterých lidí
stává zøejmì koníèkem.

Jednou se mù�e stát, �e nìkomu holub pokálí støechu domu
a ve Zpravodaji se objeví zpráva, �e za to mù�e vedení radnice
nebo starosta. Je�tì, �e nechovám holuby.

O provádìní zmìn na  pozemku pana Cajthamla  jsem
nevìdìl a ani vìdìt nemohl. Takté� do toho opravdu nemám
co mluvit. To je vìcí majitele pozemku a toho,kdo takto èinil.
Zda jsem tou osobou na pravém místì, se zamyslím, ale ne
z dùvodù, jaké uvádí pan Cajthaml.

A pokud jde o to starání, sna�ím se starat o mìstskou èást
jako o celek. Kdybych se staral pouze o sídli�tì Roho�ník,
bylo by to asi velice málo. Tolik k èlánku pana Cajthamla.
Nech� ètenáø sám posoudí objektivnost na�ich èlánkù.

Jan Slezák - starosta

zastupitelù, kteøí odhlasovali její od-
volání z funkce jednatelky spoleènosti.
Pouze paní Nováková se zdr�ela hla-
sování.

Nevzpomínám si, �e by z mé strany
èi ze strany pana JUDr. Fialy docházelo
k �ikanování, psychickému nátlaku èi
dokonce zastra�ování smìrem k jaké-
koliv osobì, nato� paní Novákové. Co
má paní Nováková na mysli neodbor-

ným zasahováním do èinnosti  její funk-
ce jednatelky, jsem nepochopil. Také
doufám, �e proká�e, �e jsem  já nebo pan
Fiala chtìl, aby poru�ovala své pracov-
ní povinnosti. Jsem velice rád, �e nám
paní Nováková a zejména pak u soudu
pøedlo�í dùkazy v�ech tìchto obvinìní.
Co se týèe mého prohlá�ení, �e budu
usilovat o odvolání paní Novákové z funk-
ce jednatelky, je pravda a také jsem to

Vzhledem k tomu, �e paní zastupitelka
Nováková (ODS) v minulém èísle infor-
movala v obsáhlém èlánku o fungování
firmy a vztazích ve firmì, musím ponì-
kud ob�írnìji reagovat, abych se polo-
pravdám a l�ím bránil.
K bodu 1.

Pokud jsem podjatý vùèi osobì paní
Novákové, tak to musí být i dal�ích 15
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ji� v roce 1999 (notáøský zápis z VH
spoleènosti) a do ledna roku 2002 tento
úkol ani jeden z jednatelù nesplnil. To
jen na okraj, jak si paní Nováková plnila
své povinnosti. Kdo si tedy neplnil své
povinnosti a poru�oval èi neplnil jako
jednatel usnesení VH spoleènosti? Jaký
k tomu mìl ten,kdo to mìl splnit, asi
dùvod?
K bodu 5.

K prodeji pozemku. Tuto akci zaji�-
�uji pouze tak, �e mne oslovil kupec,
a ostatní je na spoleènosti a jejích
jednatelích. Pozemek nemohl být dávno
prodán, nebo� nikdy se nena�el ten
správný kupec. Kdy� se objevil, tak zase
rychle zmizel. Ale nikdy to nebylo kvùli
mnì. Ani jakási firma KIS, s jejich�
pøedstaviteli jsem nikdy nemìl tu èest
se setkat, neodstoupila z dùvodù podání
trestního oznámení. Trestní oznámení
bylo podáno na neznámého pachatele,
který chtìl podvést stavební úøad. Ne
na firmu KIS, jak uvádí paní Nováková.
Není ani pravdou to, �e by snad firma
KIS opustila od koupì díky mnì. V tomto
pøípadì paní Nováková nehovoøí prav-
du a mohu to dokázat dopisem paní
Novákové, který mnì poslala v roce
1999, kdy� jsem vznesl dotaz, proè se
nejedná dále s firmou KIS. Nevím, jaké
dal�í zájemce jsem svým jednání odradil.
Ale to u� paní Nováková jistì dolo�í
a doká�e. U� se na to velice tì�ím. Ji�
 21.9.1998 písemnì sdìluje firma KIS
paní jednatelce Novákové, �e odstupuje
od zámìru koupit obchodní podíly.
Tedy tøi mìsíce pøed mým nástupem do
funkce starosty. Tak�e opìt l�i od paní
Novákové.
K bodu 6.

Nikdy nebyl v mém volebním pro-
gramu ani v programu MO ÈSSD bod
o zmaøení výstavby obchodního a obyt-
ného centra a tím likvidace volebního
programu ODS z let minulých. Je to
bohapustý výmysl paní Novákové. Vý-
poèet toho, co v�echno mohlo, být je
velice pìkný a obyvatelé si to ji� mohli
pøeèíst na stránkách Zpravodaje v mi-
nulosti. Paní Nováková pí�e, jak mohla
být firma zisková a jak jsem tomu já vlast-
nì svým jednáním zabránil. Pravdou je,
�e v dobì pøed mým nástupem do funk-
ce starosty  byla ji� tato firma nabízena
k odprodeji, a to zcela bez hmatatelného

na jednání Zastupitelstva MÈ prosadil.
Výsledky hlasování hovoøí za v�e. To,
�e jsem toho nedosáhl ve firmì, není tím,
�e by druhý spoleèník, jak pí�e paní No-
váková, tak vysoce oceòoval její kvali-
fikované výsledky práce, ale tím, �e
nikdo ze spoleèníkù nevlastní více jak
50% podílu ve firmì. Paní Nováková ra-
dìji dala výpovìï sama, vzhledem k tomu,
�e k jejímu odvolání mìlo dojít právì na
VH spoleènosti v lednu 2002. To po-
tvrzuje ne to, co pí�e paní Nováková,
ale právì opak. V�e se dá jednodu�e
dokázat v zápisech z VH spoleènosti
a pøítomností dal�ích osob..
K bodu 2.
a) �ádný právní zástupce pana dr.

Scheichelbauera se jednání VH spo-
leènosti nikdy nezúèastnil. Posled-
ních jednání se zúèastnil jako zástup-
ce spoleèníka firmy Noe Laxenbur-
ger pan JUDr. Kruk. Ten zároveò pù-
sobil jako pøekladatel. Pokud �patnì
pøekládal, je to jeho problém. Tak jak
jsem napsal, tak to probìhlo. Opìt
na to mám svìdky, kteøí se VH spo-
leèností úèastnili.

b) v zápise  je uvedeno, �e jsem dìkov-
ný dopis odmítl, o jakési beztrest-
nosti, o kterou jsem byl po�ádán, není
v zápise nic, nebo� si to nepøál druhý
ze spoleèníkù.

K bodu 3.
To, co zaslal pan dr. Scheichelbauer,

mnì je osobnì jedno a dokonce jsem mu
toto øe�ení navrhl, kdy� jsem to odmítl
udìlat já. A také jsem nechtìl paní No-
vákovou urazit. (jedná se o dìkovný do-
pis)
K bodu 4.

Pøedání agendy nové jednatelce. Na
VH spoleènosti bylo dohodnuto, �e pøe-
dání dohodne pan JUDr. Kruk. Ten, jak
jsem se od nìho telefonicky dozvìdìl,
tak uèinil cca kolem 11. bøezna 2002.
Tak�e není pravda, �e by paní Nováko-
vou nikdo nepo�ádal. Pøesto pøepoklá-
dám, �e kdy� se nìkdo rozhodne vzdát
své funkce, má ji� pøipraveny materiály
k pøedání. Ale asi se mýlím. Paní Nová-
ková pí�e cosi o jistých pravidlech,
smlouvách atd. Já osobnì jsem pøesvìd-
èen, �e �ádná pravidla z na�í strany po-
ru�ena nebyla. Trestuhodné je u� to, �e
zmìna sídla spoleènosti byla schválena

úspìchu. Za podmínek, za jakých byla
nabízena ji nikdo nechtìl. To je skuteènost.
L�i paní Novákové jsou pouze v tomto
pøípadì tím, aby zakryla vlastní neúspì-
chy ve funkci jednatelky. Také se divím,
proè nenapsala, �e se firmu sna�ili  bý-
valí zastupitelé prodat i hlavnímu mìstu
Praze. Proè nenapsala, jak to dopadlo
a proè? Asi k tomu má své dùvody. Na
v�e ale mám dokumenty, které dokazují
pravý opak toho, co tvrdí paní Nováko-
vá, zastupitelka za ODS. V dobì, kdy
jsem nastupoval do funkce, byla firma
silnì zadlu�ená.
K bodu 7.

Zalo�ením firmy nevznikla �koda. �ko-
da vznikla vlo�ením majetku mìstské
èásti v podobì pozemku, jeho� cena
v dobì, kdy se pozemek vkládal, byla
ohodnocena na 10.200.000,-Kè a tento
pozemek byl po �jakémsi� znovuocenìní
znehodnocen na cenu kolem 7 miliónù
korun a takto do firmy vlo�en. Kdy� jsem
do firmy vstupoval, byla tato firma hod-
nì zadlu�ena. Dnes je zadlu�ena je�tì
více a likvidace firmy byla od samého
poèátku to nejlep�í øe�ení. Bohu�el dru-
hý ze spoleèníkù s likvidací nesouhlasil.
Pokud dnes prodáme pozemek firmy za
jedenáct miliónù korun a zaplatíme v�ech-
ny pohledávky, rozdìlíme se s druhým
spoleèníkem na polovinu, zbude nám
sotva 3,5 mil. korun. Kolik tedy mìstská
èást prodìlala? Já tvrdím, �e 7 miliónù
korun. Asi se druhému ze spoleèníkù
velice hodilo, �e mìstská èást sní�ila
vklad. Ale dosud nikdo nevysvìtlil,
proè jej mìstská èást sni�ovala. On si to
jaksi ji� nikdo nepamatuje.
K bodu 8.

Ano, konstatoval jsem v dopise, �e
je pro mne jako starostu pøítì�í práce
v takové firmì, jakou je firma Laxen-
burger Újezd nad Lesy. Tento, dle mého
názoru promarnìný èas, jsem mohl vì-
novat ve prospìch mìstské èásti a daleko
s lep�ím výsledným efektem.To, �e nikdo
jiný být zástupcem spoleèníka v této
firmì nechtìl, je pravdou. Asi k tomu
mají v�ichni nìjaký dùvod. Nikde ze �ád-
ného zákona neplyne, �e starosta musí
být zástupcem spoleèníka v jakékoli
spoleènosti. To je výmysl paní Nováko-
vé. Paní Nováková si asi zákony vykládá
podle svého. Nikdy jsem spoleènost ne-
po�pinil. Dobrou povìst tato firma v na�í
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mìstské èásti nemìla u� kdy� jsem do
funkce starosty nastupoval. Nikdy jsem
�ádnou újmu firmì nezpùsobil. Opak je
pravdou. To, co kdo ve firmì zpùsobil, uká-
�e èas. To, �e polovina firmy patøí mìst-
ské èásti, jsem si já uvìdomoval v�dy.
Ale spí�e si to neuvìdomovala jedna-
telka a zastupitelka v jedné osobì, paní
Nováková.

Pokud ve Zpravodaji napí�i odpovìï
na l�i, kterými se mne nìkdo sna�í po-

�pinit, vystupuji podle paní Novákové
arogantnì, neobjektivnì a odmítavì.
Pokud nìkdo l�e, musím vystupovat od-
mítavì. Ono spí�e nìkterým lidem vadí,
�e pí�i i takové vìci, které jim zrovna
moc nevoní. Paní Nováková také pí�e,
�e jsem v reakci na èlánek pana Cajt-
hamla uvedl, � nemám ji� ani sílu neustále
se obhajovat a neustále nìco vysvìtlo-
vat. Ano, takto jsem to uvedl v domnì-
ní, �e ètenáø pochopí, �e nemám �sílu�

odpovídat na l�i a polopravdy. Paní
Nováková si to jako obvykle vylo�ila po
svém. Na svou funkci, vá�ená paní Nová-
ková, staèím. O to se Vy obávat nemusíte.

Omlouvat se nemám za co. V�echno
co jsem uvedl v minulém èlánku, je prav-
da. Za tím si pevnì stojím. Mým cílem
není nikoho po�kozovat. Cílem je prav-
divì informovat. Na rozdíl od paní zastu-
pitelky Novákové z ODS.

Jan Slezák - starosta

INTERNETOV… STR¡NKY V†PROVOZU
Dovoluji si informovat obyvatele MÈ, �e od 1.6.2002 jsou v provozu internetové stránky na adrese �www.praha21.cz�. Na

tìchto stránkách najdete mimo jiné i vydání Zpravodaje, v�e co je vyvì�eno na úøední desce, telefony, informace o pracovnících
jednotlivých odborù, emailové adresy a mnoho dal�ích informací.

Starosta Jan Slezák

ZE äKOLY

ORGANIZACE äKOLNÕHO ROKU 2002/2003
Podzimní prázdniny 29. � 30. øíjna 2002
Vánoèní prázdniny 23. prosinec � 3. leden 2003
Pololetní prázdniny 31. ledna 2003
Jarní prázdniny 10. � 16. února 2003
Velikonoèní prázdniny 17. � 18. dubna 2003
Hlavní prázdniny 30. èervna � 31. srpna 2003
�kolní rok 2002/2003 bude zahájen v pondìlí 2. záøí 2002.

BLAHOPÿ¡NÕ K VYZNAMEN¡NÕ
Na 10.snìmu A�SK byla pøi pøíle�itosti 10.výroèí jeho

zalo�ení vyznamenána na�e kolegynì Olga Gre�lová za dlou-
holetou obìtavou práci s dìtmi a mláde�í.

Touto cestou jí chceme i my podìkovat za v�e, co pro nás
udìlala. Paní Olga Gre�lová je mimoøádnì obìtavá, velkou
èást èást �ivota vìnovala vzdìlávání místních dìtí. I pøesto�e
by mohla u� nìkolik let odpoèívat, dále vypomáhá ve �kolní
dru�inì, vede taneèní oddíl dívek 1.�5.tøíd, velkým úspìchem

je i taneèní skupina GRIP pøi �SK Z� Újezd nad Lesy. Dívky
ve vìku 13�22 let u� po nìkolik sezón pøivá�ejí  medaile a ocenì-
ní ze soutì�í pohybových skladeb a pódiových vystoupení.

Je�tì jednou jí patøí ná� velký dík a pøání pevného zdraví,
elánu a �ivotního optimismu. Výsledky její práce mù�ete zhléd-
nout i vy.

Dovolujeme si vás pozvat na pøehlídku, která se koná
12. èervna 2002 v 18.00 hod. ve velké tìlocviènì v Polesné ulici.

PODÃKOV¡NÕ
Øeditelství Z� Masarykova dìkuje rodièùm �ákù 1.A, kteøí

1.kvìtna 2002 pomohli upravit a uklidit plácek v lese u nové
budovy �koly. Prostor budou vyu�ívat nejen tyto dìti, ale
i ostatní �áci 1.stupnì a �kolní dru�iny.

Blahopøejeme Veronice Valentové za  velmi pìkné umístìní z
celkového poètu 300 úèastníkù.
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FK ⁄JEZD NAD LESY K 17.5.2002

Star�í dorost     1.tø/B
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
18.kolo Horní Mìcholupy - Újezd nad Lesy 2:1

g. Bu�ek
19.kolo Újezd nad Lesy - Èakovice 2:2 (2:1)
20.kolo Háje JM B - Újezd nad Lesy 0:0
21.kolo Újezd nad Lesy - PSK Union 0:5 (0:1)
Po 21.kole se SD nachází na 7. místì (z 13 úèastníkù) s 28
body.

Mlad�í dorost     1.tø/B
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
14.kolo Újezd nad Lesy - Admira/Slavoj 3:3 (2:1)
15.kolo Satalice - Újezd nad Lesy 0:2 (0:1)
16.kolo Újezd nad Lesy - Øeporyje 1:0 (0:0)

g. Kohout Vrat.
17.kolo Dolní Poèernice - Újezd nad Lesy 1:4 (1:1)
18.kolo Újezd nad Lesy - Støí�kov 2:1 (0:0)
Po 18. kole se MD nachází na 8. místì (z 12 úèastníkù) s 23
body.

Star�í �áci     2.tø/D
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
10.kolo Dolní Mìcholupy - Újezd nad Lesy 4:9 (2:5)

g. 2x Ol�an M., Po�árek M., Èermák T., Koubský J.,
Kohout V., Veselý D., Sochoviè O., vlastní

11.kolo Újezd nad Lesy - Klánovice 10:0
12.kolo Dolní Poèernice - Újezd nad Lesy 0:4 (0:2)

g. Koubský J., Kohout V., Engelmann V., Novák J.
13. kolo Újezd nad Lesy - Kunratice 30:0 (13:0)

g. 6x Václavík V., 5x Sochoviè O., 5x Kohout V., 4x
Batìk Z., 4x Engelmann V., 3x Ol�an M., 3x Èermák T.

14.kolo Podolí B - Újezd nad Lesy 1:2 (0:0)
g. Batìk Z., Engelmann V.

Po 14.kole jsou S� v èele své tabulky s náskokem 9 bodù
pøed druhým Podolím.

Mlad�í �áci A 1.tø./A
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
14.kolo Újezd nad Lesy - Union �i�kov 6:3 (1:2)

g. 5x Engelmann V., Kadlec M.
15.kolo Vikt.�i�kov - Újezd nad Lesy 2:0 (0:0)
16.kolo Újezd nad Lesy - Háje JM B 4:2 (3:0)

g. 2x Engelmann V., Moudrý J., Kadlec M.
17.kolo PSK Union - Újezd nad Lesy 0:4 (0:1)

g. Engelmann V., Veselý D., Forst T., Moudrý J.
Po 17.kole jsou M� �A� na 4. místì (z 12 úèastníkù) s 31
body.
Mlad�í �áci B 2.tø/E
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
10.kolo Újezd nad Lesy - FC KING 9:2 (2:0)

g. 6x Forst T., 2x Koliandr M., Nováková L.
11.kolo Kolovraty - Újezd nad Lesy 3:4 (1:4)
g. 3x Vejr P., Zikmund F.
12.kolo Újezd nad Lesy - Kyje 3:0 (1:0)

g. 2x Dobe� J., Forst T.
13.kolo Troja - Újezd nad Lesy 3:2 (2:0)

g. Veselý D., Repetný M.
Po 13.kole jsou M� �B� na 1. místì s 33 body.

Minifotbal 10A     sk.A
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
14.kolo Kyje - Újezd nad Lesy 1:2

g. 2x Kováø M.
15.kolo Újezd nad Lesy - Hostivaø 0:0
16.kolo Male�ice - Újezd nad Lesy 1:1

g. Pelikán K.
17.kolo Újezd nad Lesy - Klánovice 0:2
Po 17.kole je MF10 �A� na 4. místì (z 12 úèastníkù) s 35 body.

Minifotbal 10B     sk.D
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
14.kolo Bohemians - Újezd nad Lesy 10:0 (5:0)
15.kolo Újezd nad Lesy - Sparta Praha 0:19
16.kolo Horní Mìcholupy - Újezd nad Lesy 9:1

g. Urich D.
17.kolo Újezd nad Lesy - Újezd P4 1:3
Po 17.kole je MF10 �B� na 9. místì (z 12 úèastníkù) s 15 body.

Minifotbal 8A     sk.E
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
10.kolo Újezd nad Lesy - Motorlet 0:2 (0:2)
11.kolo Podolí B - Újezd nad Lesy 0:8

g. 3x Fi�er M., 2x �ebesta T., Borovièka J., Cikhart D.,
Pecho D.

12.kolo Újezd nad Lesy - Støe�ovice 15:0 (6:0)
g. 7x Fi�er M., 3x Bednáø J., 2x �ebesta T., Pecho D.,
Zach D., Cikhart D.

13.kolo Radotín - Újezd nad Lesy 0:5
g. 2x Vejr T., 2x Bednáø J., Pecho D.

Po 13.kole je MF 8 �A� na 2. místì (z 10 úèastníkù) s 33 body.

Minifotbal 7     sk.D
Výsledky jarních mistrovských zápasù:
14.kolo Újezd nad Lesy - Union �i�kov 0:5 (0:1)
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15.kolo H.Mìcholupy - Újezd nad Lesy 10:0 (6:0)
16.kolo Újezd nad Lesy - Kbely 0:2
17.kolo Junior - Újezd nad Lesy 3:0
Po 17.kole jsme na pøedposledním místì s 6 body.

Tréninky:
Star�í dorost: Po, St, Pá 17:30 � 19:00 hø. Bìchovice
Mlad�í dorost: Po, St, Pá 17:30 � 19:00 hø. Bìchovice

Star�í �áci: Út, St, Pá 16:00 � 17:30 hø. Bìchovice
Mlad�í �áci A + B: Út, St, Pá 16:00 � 17:30 hø. Bìchovice
Minifotbal 10 A+B: Út, Èt 16:00 � 17:30 hø. SK Újezd n/L
Minifotbal 8: Út, Èt 16:00 � 17:30 hø. SK Újezd n/L
Minifotbal 7: Út, Èt 16:00 � 17:30 hø. SK Újezd n/L
Noví hráèi se mù�ou neustále hlásit na trénincích (viz. vý�e).

za FK Újezd nad Lesy
Ev�en Pospí�il

Dìtský den  n e k o n è í,
pevnost BOyaRD volá!!!

...pojïte, pane, budeme si hrát... ale zkusíme být i prospì�ní
- více se dozvíte a� na startu - viz propozice
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DVANÁCT LET S JÓGOU PRO ZDRAVÍ
Ji� koncem kvìtna jsme dokonèili dvanáctý  rok cvi-

èení jógy pro zdraví, které pro èleny svazu posti�ených
civilizaèními chorobami zaji��uje finanènì i organizaènì
místopøedsedkynì SPCCH paní E.Malá.

Za tìchto dvanáct let jsme pro�li nìkolik místností
a sálù od malých pøes vìt�í. V poslední dobì jsme za-
kotvili v krásné nové tìlocviènì Masarykovy �koly
v parku, kam by se ve�lo mnohem víc cvièících a je
�koda, �e tento prostor není více vyu�it.

Pod pøíjemným vedením Jarky Politzerové a Emilky
Kuèerové se scházíme v�dy v pondìlí v 17.30 ke cvièení
�Jógy pro zdraví�. Kromì nás skalních cvièenek se bì-
hem roku pøidávají dal�í, èasto i velmi mladé. �ádný
nemusí mít z této èinnosti strach, cvièí ka�dý podle svých
mo�ností a zdravotního stavu a jak je mu pøíjemné.

Za tuto hodinu si protáhneme celé tìlo a seznámíme

se také s cviky, které mohou dopomoci k léèbì nìkte-
rých bolestí na�eho tìla. Pùlhodinka relaxace na závìr
je teèkou pro uvolnìní tìla i mysli s vìdomím, �e jsme
udìlali nìco dobrého jen a jen pro sebe.

Z.N.
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�O  STUDENTSKOU  PEÈE��
Pøebor �kolní mláde�e ve sportovním lezení
�SK pøi základní �kole - Centrum sportu

9. 4. 2002 � 14. roèník
HO GEKON

- Nìkolika zábìry se vracíme k dal�ímu úspì�nému podnikupoøádaném na území na�í obce.Jarního klání �kolákù a studentù v lezení na �pøekli�ce�se úèastnilo na 174 závodníkù z celé republiky - od Chomuto-va a� po Vy�kov.
V deseti kategoriích se neztratili ani na�i borci, by� stáli na �bed-nì� jen 5x (tøi druhá a dvì tøetí místa). Výkony v�ech byly ú�asné.

Výsledky:kat.A (do 9let)             Chlapci (15)                Dívky (13)1.místo. . . Rozehnal Pavel (Vy�kov) Hyvlová Nela (Jièín)na�i... Hartman Matou�-4.m Sovadinová �aneta-8.mkat.B (do 11let)                 (27)                                                         (13)1.místo. . . �ifra Martin (Lan�kroun) Hyvlová Aneta (Jièín)na�i... Moko�ín Standa-12.m �evèíková Renata-2.mkat.C (do 13let)                     (24)                                                         (29)1.místo... Adámek David (Chomutov) Bímová Adéla (Praha 4)na�i... Ho�ek Filip-12.m Bure�ová �tìpka-2.mBakièová Markéta-6.mKøelinová Lucka-10.mkat.D (do 15let)                     (21)                                                         (8)1.místo. . . Hroza Libor (Dìèín) Dupalová Dom.(Praha 4)na�i... Hurta Michal-7.m Buøièová Monika-3.mLejsek Marek-8.m Bure�ová Kája-5.mkat.E (do 18let)                     (19)                                                         (5)1.místo... Kunc Jiøí (Trutnov) Moravcová Linda (Praha)na�i... �tolc Filip-5.m Stárková Hanka-2.mNedvìdová Lenka-3.m
FOTO: è.1... nejml.úèastník - Radovan �IFRA (*96 = 5 let!!!)è.2... sladký sponzor - cena pro finalistyè.3... Filip �tolc - ná� nejlep�í v nejstar�íchè.4... �zácpa� na rozlezeníè.5... dolézt a� ke stropu - cíl dneè.6... celkový pohled na lezeckou stìnu
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EKOLOGIE

FOTBAL SK ÚJEZD nad LESY
SPORTOVNÍ ZPRÁVY: VÝSLEDKY

FOTBALOVÝ KOMENTÁØ:
A mu�stvo

I kdy� uvedené výsledky ètyø zápa-
sù, které zajistily na�emu A mu�stvu 12
bodù do soutì�e, mohou potì�it, bývá
skuteènost trochu zavánìjící.

Toto se projevilo i v posledním mi-
strovském zápase soutì�e. Hráèi znaènì
podceòují soupeøe a flegmatismus hráèù
zpùsobuje z pohledu diváka nezájem
o hru.

V tomto utkání nás plnì opustilo fot-
balové �tìstí a podceòovaný soupeø nám
ukázal svoje fotbalové zuby ve formì
zájmu hrát fotbal a výborný pohyb po
høi�ti.

I pøes tuto velmi ostudnou prohru
na�eho A mu�stva si stále dr�í 4.místo
v tabulce.

Z pohledu uzávìrky (NE 19.5.) èekají
na�e hráèe je�tì ètyøi mistrovská utkání.
Poslední v sobotu 15.èervna.

B mu�stvo té� sehraje je�tì ètyøi utká-
ní. Poslední v pátek 14.èervna.

SKUTEÈNÝ ZÁVÌR SEZONY:
bude ukonèen velkým turnajem o �Pu-

tovní pohár� v malé kopané.
První roèník RAK CUP v sobotu 22.

èervna 2002.
Turnaj bude celodenní od 8.00 do

17.00 hod., za úèasti DESETI mu�stev,
která budou dle losovacího klíèe roz-
dìlena do dvou skupin A a B.

Utkání budou hrána souèasnì na
obou polovinách høi�tì. Celkem jich
diváci uvidí pìtadvacet.

Poøadatelé vìøí, �e �opo�dìný� ME-
DARD nám nezkazí poèasí a divácká
úèast - kulisa, bude tím nejlep�ím pro za-
hajovací roèník (1.roèník) nového turnaje

RAK CUP
na trávì v Újezdì nad Lesy. Celodenní
obèerstvení zaji�tìno v na�em bufetu.

A následující pondìlí 24. èervna oèe-
kává na�e tráva �tì�kou techniku� (ne-
budou to buldozery jako v Teplicích),
ale technika, která nám rozøe�e trávu
a zapískuje celý povrch hrací plochy
hloubkovì. (ERIFIKACE). Finanèní ná-
klady cca 25.000 Kè.

A tímto zákrokem se opìt zlep�í hus-
tota a kvalita trávy.

Tolik v kostce o na�em fotbale i o pìk-
ném zeleném fotbali�ti.

JIØÍ MÍK,
sekretáø SK Újezd n.Lesy

A mu�stvo sehrálo dal�ích pìt mistrov-
ských utkání po poslední publikaci jeho
výsledkù v minulém Zpravodaji è.5.
KO�ÍØE - vítìzství 4:0

- branky: DANÍÈEK 2x
FILOUN
KUBELKA

ÚJEZD Pha4 - vítìzství 6:1
- branky: MARE� V.3x

PROCHÁZKA 2x
DOLE�AL

LOKO VLTAVÍN B - vítìzství 2:1
- branky: DANÍÈEK

SCHERKS
ROZTOKY - vítìzství 5:2

- branky: MARE� V.2x
DOLE�AL
DANÍÈEK
SALAVEC

ZÁBÌHLICE - prohra 0:3 (na podzim 2:2)
B mu�stvo - za stejné období sehrálo
té� pìt utkání.
DUBEÈ - prohra 0:1
KOLOVRATY �B� - vítìzství 2:0
KBELY �B� - remiz 1:1
PROSEX �B� - prohra 0:3 k
ZÁBÌHLICE �B� - vítìzství 13:2

Bohu�el vedoucí B mu�stva p.Novák
Karel nehlásí støelce, tak veøejnost ne-
mù�e bý informována.

Poznámka ke kontumaènímu výsled-
ku s PROSEXEM.

B mu�stvo se k utkání dostavilo v ji-
nou pozdìj�í hodinu, ne� bylo utkání
plánováno.

 Termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù
Uveøejòujeme dal�í termíny pro pøistavení VOK pro mìsíce

èervenec, srpen a záøí. Tyto kontejnery budou rozli�eny podle
druhu odpadu, jak je ji� patrné z ní�e uvedeného seznamu.
Budou pøistaveny velkoobjemové kontejnery pro velkoobje-
mový odpad.
Co tedy do velkoobjemového kontejneru patøí?

Rozhodnì ANO: starý nábytek - skøínì, postele, stoly,
�idle, køesla�
koberce, linolea, matrace
elektrotechnika - praèky, myèky, videa,
poèítaèe, rádia�
zdravotní keramika - umyvadla, záchody

P. Holubová - 6. B
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EKOLOGIE
Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatøí?
Rozhodnì NE : stavební odpad, su�

pneumatiky
lednice
autobaterie, barvy, øedidla a jiné nebez-
peèné odpady

Budou pøistaveny velkoobjemové kontejnery
jen na rostlinný odpad.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad
patøí.
Rozhodnì ANO: rostlinné zbytky ze zahrad
Rozhodnì NE:    ostatní druhy odpadu

U kontejnerù budou provádìny kontroly. Pokud bude zji�-
tìno, �e se v kontejneru nachází jiný druh odpadu, ne� pro
který je urèen, ulo�í se postih.

Kontejnery jsou pøistavovány v dopoledních hodinách
a budou na stanovi�ti po celý den.

Velkoobjemové kontejnery (VOK) by mìly slou�it vìt�inou
pro obèany , kteøí nemají auto nebo odvoz a nemù�ou odpad

umístit do sbìrného dvora. Touto formou bychom Vás chtìli
vyzvat ke vzájemné ohleduplnosti vùèi obèanùm bez doprav-
ního prostøedku. Mnoho obèanù k tìmto kontejnerùm vozí
odpad autem, pøitom by nemìl být problém odvézt to rovnou
do sbìrného dvora.

Tyto sbìrné dvory jsou zøízeny pro obèany, kteøí mohou
svùj odpad umís�ovat  do tìchto dvorù   z d a r m a .  Nejbli��í
sbìrný dvùr pro obèany MÈ Prahy 21 je sbìrný dvùr v Hor-
ních Poèernicích na adrese Chvalkovická 3. Tel: 81 92 49 59
Provozní doba:
PO�PÁ 08:30 � 17:00 hod. - v letním období do 18:00 hod.
SO 08:30 � 15:00 hod.
Ve sbìrných dvorech mohou obèané odkládat zdar-ma následující druhy odpadu:
-    objemný odpad (nábytek, zaøízení domácnosti)
- elektro�rot (praèky, televize, rádia, sporáky, poèítaèe,

videa�)
- kovový a døevìný odpad
- odpad z údr�by zelenì
- su� z bytových úprav v mno�ství do 1 m3 zdarma
- papír, sklo, plasty
- nebezpeèný odpad
za úhradu - pneumatiky - 25 Kè za kus

Termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù
Mìsíc stanovi�tì datum druh kontejneru

   zavezení
èervenec Tou�ická 11. 7. jen na velkoobjemový  odpad

Roho�nická 11. 7. jen na velkoobjemový  odpad
Tou�ická 25. 7.  jen na rostlinný odpad

Srpen Tou�ická 15. 8. jen na velkoobjemový  odpad
Roho�nická 15. 8. jen na rostlinný odpad
Netu�ilská 29. 8. jen na rostlinný odpad

Záøí Tou�ická 12. 9. jen na velkoobjemový odpad
Roho�nická 12. 9. jen na velkoobjemový odpad
Tou�ická 26. 9. jen na rostlinný odpad
Netu�ilská 26. 9. jen na velkoobjemový odpad

                                                                         O�PD
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NOVÉ KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNÌ
Mircea ELIDAE Slovník nábo�enství
Mary Higgins CLARK Kdo jsi
Sheila ÔFLANAGANOVÁ Náhle sama
Stephen WHITE Soukromý pøípad
Steve MARTINI Advokát
David MORREL Dávno ztracený
Jana HORECKÁ Jídla z masa
Petr FRANK Osud si s námi hraje
Vladimír LI�KA Skrytý svìt záhad a tajemství
Joachim FRIEDRICH Ètyøi a pùl kamaráda a zmizelá

uèitelka
Bruce SMITH Malá encyklopedie Magie
Kry�tof MATOU� Ferda a náv�tìvníci z neznámé

planety

Ernst MECKELBURG Záhada nesmrtelnosti
Agatha CHRISTIE Nástrahy zubaøského køesla
Bo�ena MAÈINGOVÁ Pod vrabèí skálou
Erich von DÄNIKEN Den kdy pøi�li bohové
Brigitte AUBERTOVÁ Ètyøi synové doktora Marche
Susan WILSONOVÁ Jestøábí zátoka
Jefferson T.PARKER Vra�edné ráno
Inna ROTTOVÁ Pøípady �ikovné tchynì
MACCHIAVELLI �patné svìdomí
Alexander DUMAS Tøi mu�ketýøi 1.díl

PÙJÈOVNÍ HODINY
PO 10-11 11.30-18
ST 10-11 11.30-17
PÁ 10-11 11.30-16

Marie Tomaidesová
knihovnice

I.MATEÿSK¡ äKOLA INFORMUJE:

- V leto�ním �kolním roce jsme se zúèastnili dvou výtvarných
soutì�í:
1) �Posloucháme pohádku� (s Èeským rozhlasem), kde na�e

kamarádka obsadila 1.místo v kategorii pøed�kolních dìtí
2) �Dìti, pozor èervená!� (s DDM v Karlínì), kde jsme získali

3., 4., 6. a 10.místo
- V pra�ském Gongu jsme ji� po tøetí reprezentovali �koly
z  Újezda nad Lesy v pøehlídce mateøských �kol Prahy 9 a 14
�Mateøinka 2002� s vystoupením �Je nám dobøe na svìtì�.

kamarádi z mateøské �koly
Starokolínská

Milé dìti!
Krásný dárek pro vás máme,

právì toti� otvíráme
DÌTSKÉ HØI�TÌ V ÚJEZDÌ!

Milé dìti, tì�te se!
Vezmìte si propisku,
oznaète si v notýsku

6. 6. 2002 16 hodin.
Datum je to dùle�ité,

nebo� ten den slavnost bude!
�Psí plácek� se promìní
v ráj vás dìtí na zemi!

Hry, soutì�e pøipravíme,
spoleènì se pobavíme!

OS Maminy z újezdské roviny
TJ Sokol Újezd nad Lesy
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MINISTERSTVO KULTURY ÈR,  HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
A

  UMÌLECKÁ  AGENTURA  BRIVA

Vás zvou na
6. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL

ÈESKÉ A MORAVSKÉ DECHOVKY
�HRAJ KAPELO, HRAJ�

29. - 30. èervna  2002
od 13.00 � 19.00 hod.

Køi�íkova fontána � Výstavi�tì Praha 7  Hole�ovice
SOBOTA 29.6. Budìjcká kapela Ády �kolky, Krajanka, Mìstská hudba
Franti�ka Kmocha Kolín, Bojané , Tösstaler Blaskapelle � CH, Pern�tejnka,

Blaskapelle Oberaargau  - CH
NEDÌLE 30.6.  Ro�mitálská Venkovanka, Mláde�nický orchestr Vla�im,

Sebranka, Tösstsaler Blaskapelle � CH, Krajanka,
 Blaskapelle  Oberaargau CH, Moravanka

V sobotu 29.6.  festival pokraèuje veèerem s dechovkou v restauraci
�NA VLACHOVCE�   19.30 � 23.00 hod.

Informace o festivalu a rezervaci vstupenek získáte  na adrese:
Umìlecká agentura BRIVA  - Brigita Hlaváèková

 Machatého 689, Praha 5 - 152 00,
tel./fax: 02 � 51 81 00 14,

0604 608 673, 0603 242 784
e-mail: briva@volny.cz

www.krajanka.sf.cz,   www.volny.cz/briva
Na setkání s  vámi na jednom z nejvìt�ích fest ivalù dechovek u nás se

tì�í  Umìlecká agentura BRIVA a dechový orchestr  KRAJANKA.

KULTURA
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Oslava Dne matek v roce 2002
pozdravili pøítomné a popøáli jim k jejich
svátku. Pan starosta vìnoval pøítomným
250 ks èervených rù�í a na�tìstí se ne-
vyplnily jeho obavy, �e se na nìkterou
z pøítomných �en nedostane. Program
zahájily dìti z 1.M� Starokolínská, které
pøedvedly písnièky a taneèky na téma
vítání jara. V�echny nás nadchly svojí
bezprostøedností a svým spontánním
projevem. Díky patøí paní øeditelce
Cenkrové a uèitelce Kuprové, které jim
pomáhaly pøekonat poèáteèní trému.
Nìkteré na�e star�í spoluobèanky dojal
výkon dìtí a� k slzám. Pak pokraèoval
v kulturním programu pan Frej, který
vyprávìl o své rodinì, divadle a nejvíce
se pøítomní zajímali o natáèení dál�ích
dílù Dietlova seriálu �Nemocnice na
kraji mìsta�, kde pan Frej opìt hraje roli
MUDr. Sovy mlad�ího. Dlouho si s pøí-
tomnými vyprávìl a byl nám v�em sym-
patický svou otevøeností. Ve volné zá-
bavì pokraèoval pan Petr �imon se
svými varhanami, který nám tentokrát
pøipravil pøekvapení ve formì hostující

zpìvaèky paní Ivanky z Klecan (vítìzky
soutì�e �DOREMI� a druhé umístìné
v soutì�i �Rozjezdy pro hvìzdy�). Spolu
nám zazpívali mnoho hezkých a zná-
mých písnièek a rozdali nám dobrou
náladu. Nesmím zapomenout na bohaté
poho�tìní, které nám v�em obìtavì
pøipravily ji� vý�e jmenované èinovnice
a paní Svátkové patøí dík, �e zajistila
náv�tìvu mistra Ladislava Freje. Mezi pøí-
tomnými pozvanými jsem opìt zaregistro-
val nìkteré neznámé tváøe a i skuteènost,
�e sál byl naplnìn a� k prasknutí, svìdèí
o tom, �e mezi nás chodí stále více spo-
luobèanù. To je jedinì dobøe, proto�e na�e
MÈ zaèíná opìt �ít spoleèenským �ivotem
a k nìmu neodmyslitelnì takováto
setkávání patøí. Za v�echny �eny a pozva-
né úèastníky oslavy podìkovala v�em po-
øádajícím paní Lída Budská, která tím
chtìla ocenit jejich obìtavost a elán, s ja-
kým se pøípravì podobných akcí vìnují.
Já osobnì také v�em dìkuji za srdeèné
pozvání a za hezké odpoledne strávené
v pøátelské a milé atmosféøe, o kterou se
na�e �eny v plné míøe postaraly.

Pavel �vejnoha,
radní MÈ Praha 21.

Ji� dal�í obnovená tradice se pomalu
stává samozøejmostí a mezi veøejností
je pøíjímána se stále vìt�ími sympatiemi.
Také obèané (ale hlavnì obèanky) na�i
Mìstské èásti mohli s námi oslavit toto
ji� pøes 90 let celosvìtovì oslavované
výroèí dne 12. kvìtna 2002 v jídelnì
MZ� v Polesné ulici ve 14.00 hodin od-
poledne. Na�im �enám, maminkám a ba-
bièkám toto milé spoleèné posezení
uspoøádaly ve znájemné spolupráci èlen-
ky SPOZu (pøedsedkynì paní Irena
Zajacová), Sociálního odboru úøadu MÈ
(vedoucí paní Irena Okrouhlíková) a novì
vytvoøeného Sdru�ení dùchodcù MÈ
Praha 21 (pod vedením paní Kvìty Svát-
kové). Tak jako v�dy program zahájila
paní Vokounová, která uvítala v�echny
pøítomné a také pozvané hosty, k nim�
patøili za vedení obce pan starosta Jan
Slezák, paní zastupitelka MUDr. Zuzana
Dastychová a radní pan Pavel �vejnoha.
Zvlá�tì pak pøivítala milého hosta pana
Ladislava Freje, èlena èinohry divadla
Na Vinohradech. V�ichni hosté krátce

SBOR PRO OBÈANSKÉ ZÁLE�ITOSTI A SDRU�ENÍ DÙCHODCÙ
Vás srdeènì zve na taneèní odpoledne pro seniory s poho�tìním a hudbou dne 29.6.2002 od 16.00 hodin v jídelnì

nové �koly v Polesné ulici.
Tì�íme se na Va�i náv�tìvu.                                                                                                    SPOZ

P¡LENÕ »ARODÃJNIC
Dne 30.dubna 2002 jsme ji� potøetí pálili èarodìjnice,

tentokrát na �psím plácku�. Èarodìjù a èarodìjnic se zúèast-
nilo okolo stovky. Z toho jen osm dospìlých èarodìjnic
a �ádný èarodìj, i kdy� pro nìj byla pøipravena moc pìkná
cena. Doufáme, �e se pøí�tí rok sletí více dospìlých, hlavnì
èarodìjù. Neváhejte, pøile�te.

Pro dìti bylo pøipraveno moc pìkné divadélko, do kterého
byli zapojeni i nìkteøí dospìlí. Opìt jste mohli získat zajímavou
cenu v tombole, kterou pro vás pøipravilo OS Maminy z újezd-
ské roviny. Mohli jste zapsat své ratolesti na dìtský tábor nebo
jste mohli vyu�ít obèerstvení, které pro vás bylo pøipravené.

Touto cestou bych chtìla podìkovat firmì Lacina - Koub-
ský, která pro nás pøipravila pøipojení na elektrický proud.

Vìøím, �e tato akce pøispìla k va�í pohodì a �e jste strávili
pøíjemné odpoledne.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Druhý den, jsme na høi�ti na�li:

1) bílý �átek
2) jeansovou tmavì modrou vestu
3) èernou �us�ákovou bundu

Majitelé se mohou pøihlásit na Úøadì, Satroklánovická 260,
2.p. è.dveøí 17.

Pavla Jakubcová
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GALERIE ZELEN› DŸM V »ERVNU ROKU 2002
Nebylo mi dáno, abych se - z jakýchsi zaruèenì nepod-

statných, leè neoblomných pracovních dùvodù mohl zúèast-
nit kvìtnové vernisá�e. Výstavu jsem pochopitelnì vidìl -
dvakrát, ale pøeci jen, osobní styk je nenahraditelný. Potì�ilo
mì aspoò, �e jsem vám nelhal pøi pozvání - práce, s nimi� se
obì dámy prezentovaly, jsou skuteènou výpovìdí dvou profe-
sionálních výtvarnic se v�emi
klady, které tato skuteènost
pøiná�í, okrá�leny �enskou
køehkostí a výbìrem témat
(ba i názvù - v pøípadì ole-
jových pastelù paní Mervar-
tové). Pro akademickou so-
chaøku, keramièku paní Hanu
Bene�ovou, byla na�e újezd-
ská výstava jednou z témìø
pùl sta v její dosavadní bo-
haté kariéøe. Její keramické
kachle jsou pracnou, ale vy-
vá�enou a umìøenou poctou
pøírodì s jejími nekoneènými
námìty. Paní Vìra Mervar-
tová vystudovala akademii
u Mistra Svolinského a kres-
bì, v ní� byl pan uèitel nepøe-
konatelný,  se i ona vìnovala
celý svùj �ivot. (Ilustrovala i uèebnice dìtí s vadami sluchu,
co� je zajisté svébytný, slo�itý a úctyhodný poèin.) Názvy
jejích pastelù, jak u� jsem zmínil, samy o sobì vytváøí nálady,
které výtvarnice dotváøí do komorních dílek. Den plný lásky;
Utkáno ze sna; �ivota sladce hoøký ...

V èervnu se v galerii opìt zaskví mu� a bude jím opravdová
hvìzda na souèasném výtvarném nebi a jak tak v�echno v�emu

nasvìdèuje, zùstane na tom nebi u� záøit napoøád. Mistr Karel
Chaba má mezi èeskými malíøi - souèasnými i tìmi ji� ne�ijícími,
mimoøádné postavení. U nás není pøíli� mnoho  takových osob-
ností, které by dokázaly zúroèit svùj pøirozený talent bez
profesionálního zázemí patøièných výtvarných �kol. Na pùl
cesty ve studiích se zastavil Josef Lada a nìkolik význam-

ných autodidaktù  je mezi gra-
fiky. Ale ani to není samo-
zøejmì dùle�ité, ne� pro klam-
ná systémová zaøazení. Mistr
Chaba tu je, a je tu k vidìní
témìø padesát dlouhých let, je
to stále on a poøád jsou jeho
obrazy plné poetické Prahy
a stále je zøejmé, �e tento ne-
zamìnitelný malíøský rukopis
patøí tému� èlovìku. Urèi-
tì jeho obrazy znáte, jsou
k vidìní nejen v na�ich reno-
movaných galeriích, ale i ve
svìtì. Jsou známy z repro-
dukcí, kterými se na�e Praha
chlubí a dostává do pod-
vìdomí náv�tìvníkù, jako�
i svých vìèných milovníkù.
Patøí k sobì, malíø i jeho mi-

lované mìsto a ké� by si na�e matièka na fasádu své novì
rostoucí architektury oblékla semotamo krásné, barevné
a veselé �aty. Rozhodnì by jí neu�kodilo, kdyby místo
konvenèního studeného skla koneènì vstoupilo do mìsta
zase kousek, pro nìj kdysi tolik pøíznaèné, osobitosti.

Pøijïte se podívat a øeknìte -  jak by  se vám líbila Praha
z palety Mistra Václava Chaby.

mac.

Václav Chaba

galerie zelený důmgalerie zelený důmgalerie zelený důmgalerie zelený důmgalerie zelený dům
V·s zve na n·sledujÌcÌ prodejnÌ v˝stavu obraz˘

Karel Chaba - obrazy
5.6. ñ 29.6.

slavnostnÌ vernis·û bude 5.6. v 18.00 hodin

ak. mal. Pavel Nov·k - obrazy a grafika
3.7. ñ 27.7.

slavnostnÌ vernis·û bude 3.7. v 18.00 hodin

St·l· prodejnÌ v˝stava Ëesk˝ch v˝tvarnÌk˘:
T. BÌm, A. Born, M. J. »ern ,̋ T. H¯ivn·Ë, K. Chaba, B. Jirk˘, K. Kodet, J. Kristofori, J. Mocek, M. Pat¯iËn ,̋ M. Poövic,

E. Srncov·, J. Tich ,̋ O. Vyleùalov· a dalöÌ.

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu

otev¯eno: st¯eda aû p·tek 14.00 ñ 18.00 hod., sobota 14.00 ñ 17.00 hod.,
Na telefonech 0602 341 318, 0603 246 147 je moûno domluvit n·vötÏvu kaûd˝ den do 20.00 hodin.

T̄ ebÏtÌnsk· 591, Praha 9 - ⁄jezd n/ L., tel.: 81 97 22 11,      (cca 100 m za »eskou spo¯itelnou na hlavnÌ Novosib¯inskÈ ulici)
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ZAHRADA V »ERVNU ROKU 2002
Ka�dý èlovíèek má právo, aby si z tìch

dvanácti mìsíèkù na�el toho svého fa-
vorita a na nìj se tì�il, jeho si u�íval
a nenechal na nìj dopustit. I èerven má
mnoho ctitelù. A po právu. Èas kolem
svátku Jana Køtitele je - pokud se vy-
vedou teplé noci - snad tím nejkrás-
nìj�ím èasem v roce. A tak chvalme èas
letní, tøeba�e do úmoru budeme sekat
trávu, bojovat s plevelem a s plnými
sudy po medardovských lijácích. Za dlou-
hých veèerù budeme bìhat po zahradì
s konví a budeme zachraòovat vysáze-
nou zeleninu pøed �kùdci a suchem. Nu
a kdy� koneènì narovnáme høbet, zjis-
tíme, �e u� je zase pùl desáté a èert aby
vzal dlouhé, teplé noci - kde �e je ten
velebený èas zimy s detektivkou a sva-
øeným vínem u plápolajícího krbu. V�echno
má své. Èerven je ov�em král!

Typickým zvíøátkem svatojánských
nocí je svìtlu�ka. Z nepøeberné nabídky
zajímavých televizních pøírodovìdných
filmù poslední doby známe, proè svìtél-
kují hlavono�ci, plá�tìnci i ryby, ale
o hmyzu jaksi øeè nebývá. Navíc je ten-
hle jev tak slo�itý a ve výkladu je tolik
cizích slov, �e ani není divu. �A propos,
k jeho objasnìní pøispìli podstatnou
mìrou i dva èe�tí zoologové. Nu�e, kdy�
je ten èerven a teplá, dlouhá noc, obra�-
me se ke svìtlu�kám ... Ti co létají, jsou
sameèkové, v trávì sedí a intenzívnìji
záøí bezkøídlé samièky. Svítí v�ak i jejich
vajíèka, kukly i larvy. Mù�e se vám pøi-
hodit, �e pøi procházce vlhkou podve-
èerní travou spatøíte za sebou vlastní
svìtélkující stopu. To jsou larvy - a teï
zahrádkáøi pozor - dravé larvy svìtlu�ek
lovící malé slimáky a hlemý�dì. Vám
podìkování a lásku! Svìtélkující �za-
øízení� mají sameèci dospìlcù naspodu
zadeèku. Vypadá jako �lutá skvrna.
Funguje tak, �e jakýmsi slo�itým che-
mickým procesem dochází za úèasti
speciálního enzymu k okyslièování
látky, která se jmenuje luciferin (to se
dobøe pamatuje), co� vydává krátko-
vlnné záøení. Dal�ím nepochopitelným
procesem se toto záøení zesiluje a odrá�í
od bunìk naplnìných solemi urátù jako
od reflektorù a takto zesílené prochází
prùhlednou poko�kou. A je to. Nikde
jsem se nedozvìdìl, proè larvy pøi po-
drá�dìní svítí více, zatímco kdy� chytíte
dospìlého brouka, ve chvilce jeho svìtlo
pohasne. Vyzkou�eno jest, �e sameèka
dostanete i na skomírající svìtlo ruèní

baterky. Kdy� u� jsme zabrousili do
hmyzí øí�e, na chvilku tu setrvám - bude
øeè o vìèném nepøíteli zahrádkáøe, toti�
o m�icích. Respektive o jejich hubitelích
- slunéèkách. V�echny - dvojteèné (vy-
skytují se v nejrùznìj�ích barevných
modifikacích, kdy èerná barva mù�e zcela
pøevládnout nad èervenou, nebo pøe-
vládne barva �lutá) i ty sedmiteèné (ty
obzvlá�tì) m�ice �erou. Brouk i jeho
larvy. (Za �ivot jich slunéèko prý spoøá-
dá a� 600.) �erou i jiný hmyz a v�dycky
jsou u�iteèné. Likvidují i larvy mande-
linek bramborových, jim� se kukly slu-
néèek nápadnì podobají. Nemají ov�em
nohy a nehýbou se. Je druhá polovina
kvìtna a spolu se sousedem, pøítelem
Kvízem, jsme nezávisle objevili první
mandelinky - americké brouky, jestli se
je�tì pamatujete na tenhle titul pro kapita-
listického diverzanta na na�ich brambo-
øi�tích. Pravdou je, �e mandelinka oprav-
du pøicestovala z Ameriky (poprvé tam
byla zaregistrována v roce 1824) bìhem
sní�ené ostra�itosti v dobì první svì-
tové války. Následek byl pro válkou u�
tak zdecimovanou Evropu katastrofální.
Bylo jí tolik a nikde �ádný nepøítel, �e
dokázala zastavit i vlaky, kterým proklu-
zovaly kola na mase statisícù - jinak, upøím-
nì øeèeno, velice pohledných brouèkù.
Tehdy pomohlo DDT, ov�em za dosud
nevyèíslitelnou cenu na �ivotním prostøedí.

Jdeme na zahrádku. Jednou z nejdùle-
�itìj�ích povinností v letním období je
bezesporu nutnost zabezpeèení vláhy
na�im stále �íznivým miláèkùm. V èervnu
vy�adují hodnì vody zvlá�tì brambory,
velmi nároènou zeleninou jsou papriky
- od okam�iku nasazení prvních plodù
a� do podzimu. Problém je v tom, �e
papriky velmi trpí zmìnou teplot a ne-
mìly by se tedy kropit studenou vodou.
Z toho dùvodu by bylo optimální za-
lévat je brzy ráno. (Jsou tedy papriky
zeleninou dùchodcù.) Okurky, které
potøebují rovnì� hodnì vody, pøekvapi-
vì trpí na pøelití nebo� z pùdy voda
vytlaèí vzduch a to okurky nemaj´rády.
Jsou ze své domoviny zaøízeny na pro-
vzdu�nìnou zem. Zaléváme více od po-
loviny èervna cca jednou za týden.
Rajèata mají hluboko rozvìtvený ko-
øenový systém, (z toho dùvodu by se
mìly sázet co njhloubìji) tak�e tolik
suchem netrpí, ale jakmile zaènou plody
narùstat, není mo�né je nechat bez
zaji�tìní vláhy. Jednou z nejnároènìj-

�ích zelenin, a to tak �e vùbec a na v�ech-
no, je kvìták. Zalévat se má je�tì, ne� se
vysadí, a kdy� zaène zakládat rù�ice, na�e
úsilí bude kulminovat. Zaléváme ka�dý
tøetí den. Stejnì, ne-li je�tì hùøe, je na
tom celer. Po jeho výsadbì se osvìdèuje
trochu ubrat se zálivkou, abychom rostliny
donutili vytvoøit si bohat�í koøenový bal,
ale od èervence u� nám nedá vydech-
nout. Mrkev nároèná není, pouze si klade
nároènou podmínku - nesmí pøíli� vy-
schnout, proto�e následná spr�ka mù�e
zpùsobit její praskání (o nìco ménì je
choulostivá petr�el). Obecnì platí tedy,
�e plodová a koøenová zelenina by se
mìla zalévat kapkovou závlahou, aby-
chom nemokøili listy a u�ít i nastýlací
fólii nebo mulch (o vý�ce aspoò 10 cm).
U koøenové zeleniny bychom tím docílili
potøebné rovnomìrnìj�í dodávky vody.

Souèástí okrasné zahrádky je i krásný
trávník, èeho� dosáhnout je v na�ich
geografických podmínkách skuteèným
umìním. Pokud je sucho, nesmíme sekat
trávník pøíli� nízko. Pokud aplikujeme
hnojivo a selektivní herbicidy, za sucha
dodávky omezíme, jinak si zpùsobíme
svìtlé skvrny na zeleném pa�itu.

Staronovým hitem mezi trvale vdìèným
salátem jsou �listové� saláty, které ne-
vytváøí hlávky, ale i tak jsou chuti výteèné,
navíc eliminují letní vybíhání salátu do
kvìtu a vzhledem k tomu, �e listy jsou
bizarnì zkadeøené a nádhernì zbarvené,
získáme s nimi i estetické po�itky.

Na chvilku se zastavím je�tì pøi na�em
bohulibém spolku. Máme za sebou výlet
do støedních Èech a pøi nìm nevyøízený
úèet, který si dovolím vyøídit pøes Zpra-
vodaj, jak jsem slíbil na�im cestovate-
lùm. Nedokázal jsem toti� zodpovìdìt
dotaz z pléna, kde�e byl v Hradci Krá-
lovém hradní palác na�ich královen. Nu�e,
v pánì Sedláèkových Hradech a zámcích
se pí�e, �e:� ... kde tento hrad stál, ani
cvièeným okem nepozná�..., hledati
jej má� na místì nynìj�ího semináøe.�
Dìkuji vám.

Vám ètenáøùm rovnì� dìkuji, v�dy�
i tohle Kalendárium jen stì�í mù�e po-
stihnout v�echno potøebné, zajímavé
a dùle�ité co mìsíc - kterýkoliv, pøiná�í
èi co si �ádá. To� aspoò tohle uji�tìní, ale
na víc opravdu nemáme místa. Za výbor
újezdského spolku, s pøáním hezkých
pøedtermínových dovolených se tì�í na
shledanou

Petr Mach
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Pøekonali jsme jaro i blí�íme se k astronomickému létu a ke

dni 21.6. - i k letnímu slunovratu. A zatímco kvìten byl pro
uzavírání man�elství hotovým hazardem, je èerven mìsícem
optimálním. Jeho patronkou je toti� bo�ská Juno, ochránkynì
�enského pohlaví, a o to pøeci bì�í. A� do devátého èervna
budeme pod vlivem keltského mìsíce hlohu, pak nastoupí
mìsíc dubu, nejposvátnìj�ího to stromu Keltù.

24. èervna je Jana Køtitele. Na jeho oslavu a lidem pro ra-
dost se v tento den na kopcích pálily ohnì, nebo� vrcholí
délka i moc Slunce a to je pøeci nejvíce z toho, co pøíroda
èlovíèkùm nabízí.

Vrátím se k leto�ním dvìma
miniseriálùm. Podle islámského
kalendáøe není v mìsíci èervnu
�ádný svátek (èerven zasahuje do
3. mìsíce rabí al-awwal a 4. rabí
at-tán). A nejen to - dal�í svátek
se slaví a� v 7. mìsíci - je jím Mu-
hammadova �snová� noèní cesta
do Jeruzaléma, bìhem ní� se setkal
s Proroky a ráno se opìt probudil
v Mecce (snad je to správnì na-
psáno). S tìmi Proroky se to má
tak, �e prvním z nich byl Adam -
otec lidstva a mezi dal�ími byli
i Je�í� a tøeba i Jan Køtitel. Tím
posledním - peèetí Prorokù - je
ov�em Muhammad. Na zem byli
sesláni, aby zvìstovali lidem bo�í
vùli. Proroci jsou tedy pravdo-
mluvní a neomylní. Muhammad
se stal pøíkladem dobrých mravù
a je modelem i k pravidlùm
spoøádaného �ivota v�ech musli-
mù. V Koránu se mezi jiným ho-
voøí také o praktických vìcech
bì�ného �ivota pravovìrného
muslima - na pøíklad o pøípravì jídel, kdy� muslimùm se za-
kazuje jíst vepøové maso, krev a nerituálnì zabitá zvíøata
vùbec; nesmìjí pít kva�ené nápoje (tedy i víno). Pravidla se
týkají i zdánlivých malièkostí: horké jídlo se nesmí foukat; jíst
se má pravou rukou, krkání u jídla je výrazem spokojenosti,
zívání je ïábelské. Mu�i smìjí pou�ívat parfémy; v bytì nesmí
nic pøipomínat køí�, nesmí tu být �ádné hudební nástroje;
v domì jsou zakázány záchody; mlad�í musí star�ího po-
zdravit, atd. Obøízku mìli Arabové stejnì jako �idi. Muslimské
�eny jsou svobodné a nezávislé bytosti. Nejsou, jako na pøí-
klad v køes�anství, pod vìèným biblickým trestem za zne-
svìcení �zakázaného stromu�, co� se jako následek promítá
a� do porodních bolestí. Vìno dává �enich nevìstì do osob-
ního u�ívání. Obdivuhodné a závazné je i toto Muhammadovo
poselství: �Nejdokonalej�ím ve víøe je ten, kdo je nejlep�í ke
své �enì� - to je, co! Pøedpisy umo�òují o�enit se najednou a�
se ètyømi �enami - za pøedpokladu, �e jim mu� zajistí rovno-
cenné postavení a podmínky pro �ivot v jeho rodinì. V opaè-
ném pøípadì je poèítáno i s èinnou formou �eniny obrany.
(Muhammad mìl s podivem v Medinì devìt �en a konkubíny
navrch. Jedna z �en byla dokonce pùvodnì �enou mu�e, kte-

rého Prorok adoptoval. Jmenovala se Zajnab a Muhammad ji
vá�nivì miloval, tøeba�e ho chtìla otrávit. O jiné jeho �enì se
øíkalo, �e mu byla nevìrná, a proto�e bylo tøeba kodifikovat
vinu, jako� i trest a navíc øe�it i domácí �tìstí, rozhodl Prorok,
�e za cizolo�ství bude sto ran bièem!, ov�em nejdøíve je tøeba
dolo�it nezvratné svìdectví ètyø nezávislých svìdkù. Co� je
témìø neskuteèné, není-li� pravda, mu�i a �eny zákona.) Za
kráde� se bez pardonu utínala ruka. Tolik Prorokova závazná
doporuèení. Ov�em - podle místních zvykù a tradic mù�e být
rozhodnuto i jinak. Na pøíklad - obecnì nosit závoj není po-

vinností (Muhammadovy �eny tak
èinily pouze, aby se chránily pøed
dotìrnými pohledy), ov�em v nì-
kterých muslimských zemích je to
naopak zásada, nebo povinnost,
témìø fundamentální.
  A pokraèování druhého leto�-
ního okénka - výklad padesátky
nejfrekventovanìj�ích jmen
u�ívaných v èeském kalendáøi.
Ivetky jsou protìj�kem mu�ného
Iva, co� ve staré nìmèinì, trans-
formované francouz�tinou (kde
bylo tohle jméno nejèastìj�í)
znamená tisový luk, co� sice není
nièeho záruka (viz. tøeba slovut-
nou paní Ivetu Pøenosilovou), ale
dozajista jest jméno krásným
symbolem. 18. budeme s Milany
celého svìta slavit (nejvíce na
Balkánì - v�ichni Milovani) �milý,
a� milovaný� svátek jejich mlu-
vícího jména. Podobný význam
zná i �enská jménomluva - Mi-
lena. Jméno Pavla má latinský pù-
vod - paulus = malý, a �e v�echno
malé je, tak i Pavlínky musí být

roztomilé. Krátký exkurs do historie s odkrytím drobné ne-
srovnalosti: jméno Pavel nosil i nejvìt�í z køes�anských misio-
náøù a první pape� na trùnu. Jeho vlastní jméno v�ak znìlo
Saul (�avel), kterého� jména øecká! transkripce je prý Pavel.
A tak se z �avla stal Pavel a z bijce køes�anù jejich nejvìt�í
obránce. 24. èervna je den Jana Køtitele - nejhlavnìj�í svátek
Honzù v�ech zemí na svìtì u� od pátého století ve v�ech
�na�ich� dostupných kalendáøích. (Jan Køtitel se narodil pùl
roku pøed svým pøíbuzným z matèiny strany - Je�í�em Kristem
tedy pøed na�im letopoètem.) Jméno má hluboké a propletené
koøeny. Latinský Joannes vychází z øeckého Ióannés, který
se zhlédnul v hebrejském Jóchanan. I linguista amatér vytu�í
v  pøepisu podobnost se  jménem samotného Boha - Jahve
a nezmýlí se, nebo� �Bùh je milostivý�, jak zní celé jméno.

Èerven zná nejvíce z nejvíce pou�ívaných jmen èeského
kalendáøe. Jsme teprve v pùli - 27. budeme slavit Ladislava
& Ladislavu. Po dlouhé dobì zase jedno èeské jméno, respek-
tive pùvod a základ tohoto krásného jména je staroslovanský
- Ladislav vznikl toti� ze jména Vladislav. Ta drobná zámìna je
dána tím, �e na�im germánským a románským sousedù èiní
vyslovení dvojhlásky �vl� potí�e.

MUDr. Valja Stýblová, DrSc.
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RŸZN…

O Petrech i Pavlech u� byla ve Zpravodajích minulých
(respektive i tom dne�ním) øeè a proto jenom pøipomínám, �e
podobnì jako chudáci Elena a Herbert; Heøman a Hermína;
Iveta a Slavoj; Libu�e s Amálií; Linda se Samuelem; Olivie
a Oliver; �tefan a Sára, jako� i �arlota + Zoe mají v na�em
kalendáøi i Petr s Pavlem svátek ka�dý jenom pùl dne. Ono to
pochopitelnì staèí, v�dy� jde jen o symbol, ale pøeci jen ...,
kdy� by se to mìlo stát zrovna vám, no øeknìte, není v tom
pøeci jen jakýsi náznak diskriminace!? Poslední èervnový den
pøinese i poslední jméno. Svátek mají �árky - tady je výklad
jasný, aèkoliv...! Hned z nìkolika evropských jazykù (i z al-
bán�tiny) vyplývá pøímá spojitost mezi názvem pro krajinnou
bouli, kopec èi horstvo a na�í pra�skou �árkou. (Co se tam
událo nebohému Ctiradovi, to ví ka�dej malej Èech.) Výklad
slova �árka je tedy nabíledni, ale proè se tak nazývají dìvèata
o tom se nemluví - tak pøemý�lejte se mnou!?

Pro leto�ek je to o èervnu v�echno.
mac.

� a teï je�tì pøipomínka narozenin va�ich dobrých známých:
1. 1948 Tomá� Halík teolog, publicista

1968 Daniel Hùlka zpìvák
2. 1947 Franti�ek Miklo�ko slovenský politik

3. 1930 Václav Vorlíèek filmový re�isér
1935 Václav Hyb� �éf orchestru

4. 1922 Valja Stýblová prozaièka
1926 Ivo �ídek operní pìvec

6. 1938 Vladimír Jiránek kreslíø,filmový tvùrce
7. 1952 Václav Hudeèek houslista

1953 Libu�e �afránková hereèka
8. 1968 Luká� Vaculík herec

1953 Jaromír Nohavica písnièkáø
11. 1938 Petr Kostka herec
12. 1930 Adolf Born grafik a ilustrátor
13. 1926 Josef Nesvadba spisovatel
14. 1936 Jan Schmid re�isér, herec
16. 1966 Jan �elezný o�tìpaø
17. 1923 Jan Veselý cyklista
18. 1942 Ivan Wernisch básník
19. 1941 Václav Klaus ekonom, politik

1942 Vít Olmer filmový re�isér
22. 1930 Zdenìk Mlynáø politik
24. 1930 Ilja Racek herec

1947 Helena Vondráèková zpìvaèka
27. 1946 Jiøí Sozanský výtvarník
29. 1966 Dan Nekoneèný zpìvák

V jaké Praze bydlím a jakou mám adresu?
Tak od srpna minulého roku bydlím V Praze 21. Alespoò podle nìjakého rozhodnutí magistrátu. Kdy� jsem se ale stìhoval

(v rámci Újezda nad Lesy z jedné ulice do druhé), úøednice mi odmítla do obèanského prùkazu Prahu 21 zapsat s tím, �e máme
po�tu Praha 9. Mù�e mi nìkdo vysvìtlit, zda bydlím v Praze 21 nebo Praze 9? A pokud bydlím v Praze 21, jakou mám adresu?
Zda Praha 21 nebo Praha 9? Pøece je absurdní mít adresu Praha 9, pokud bydlím v Praze 21, jenom kvùli tomu, �e po�ta si
nezmìnila èíslo.

Dr. Petr Jaro�,  pjaros@csob.cz

MÌSTSKÁ POLICIE PRAHA-ÚJEZD N/L. INFORMUJE
SLUéEBNÕ KOLO PRO NAäE

STR¡éNÕKY

Na zaèátku leto�ního roku odsouhla-
sila na�e rada nákup jízdního kola pro
své okrskáøe do vý�e 10 000,-Kè. Navá-
zala tak dobré zku�enosti ostatních
mìstských èástí hl.m.Prahy, kde slu�ba
strá�níkù na kolech má pozitivní význam
nejen pro samotné zabezpeèení veøej-
ného poøádku v  ulicích, ale i pro lep�í
soudr�nost s obèany.

V únoru byla zahájena jednání s pro-
vozovnou jízdních kol v Klánovicích
�Vágner� o nákupu  a vybavení slu�eb-
ního kola. Zaèátkem bøezna zaèalo do-

vybavování slu�ebního odìvu na kolo
u firmy �Xena�. V�e probíhalo tak, aby
pøi prvních teplých jarních dnech mohli

Poèínaje dnem 15.5.2002 se MP
z technických dùvodù stìhuje zpìt do
ulice LOMECKÁ è.656 (bývalý objekt
MÚ stavební odbor). Úøední hodiny
zùstávají stejné, t.j.

PO, ST - 16.00 � 18.00 hod.
Vzhledem k tomu, �e v tomto objektu

ji� není pevná linka, lze v úøedních
hodinách telefonovat na èíslo 0604/93
00 86. V kteroukoliv denní i noèní dobu
lze telefonovat na operaèní støedisko
MP Praha 14, tel.:

8191 88 86, nebo volat l.156.
Toto opatøení je jen doèasné, po

uvolnìní prostor na MÚ Starokláno-
vická se bude MP stìhovat zpìt. Dì-
kujeme za pochopení.
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i na�i strá�níci Mìstské policie vyjí�dìt
na kole mezi vás, obèany Újezda nad Lesy.

Slu�ba okrskáøe na kole je zamìøená
pøedev�ím do oblastí, kam se autohlídky

Mìstské policie dostávají velmi tì�ko,
nebo vùbec, a pro pì�í hlídky je dlouhá
a èasovì nároèná. Jedná se pøedev�ím
o okrajové zastavìné èásti  na�í obce

a o oblast s velkou územní zelení, jako
napøíklad Klánovický les, který svou
vìt�í èástí rozlohy spadá i do na�í mìst-
ské èásti Praha 21.

OpuötÏn· zvÌ¯ata
Tak jako ka�dý rok i letos dostane mnoho �kolákù za

vysvìdèení dárek v podobì domácích mazlíèkù. Po prázd-
ninách v�ak v�ak bude pro mnohé pøítì�í a nejjednodu��ím
øe�ením pak bude opu�tìní zvíøete. Strá�níci pak budou muset
i nìkolikrát týdnì øe�it umístìní zvíøete do útulku.

V�em, kteøí se sna�í vý�e uvedeným zpùsobem zbavit svého
psa, pokládáme za nutné pøipomenout, �e poru�ují §6 Zákona
na ochranu zvíøat proti týrání, ve kterém se doslova praví,
�nikdo nesmí opustit zvíøe s úmyslem se ho zbavit nebo jej
vyhnat�. Za poru�ení tohoto paragrafu mù�e být udìlena
pokuta do vý�e 10 000 Kè a v pøípadì opakování, a� do vý�e
15 000 Kè. V pøípadì, �e dojde k týrání zvíøete a pachatel byl
ji� za obdobný pøestupek v posledním roce pøisti�en, nebo
v posledních dvou letech odsouzen, jedná se o trestný èin
podle §203 Trestního øádu a pachatel mù�e být potrestán
i trestem odnìtí svobody a� na jeden rok.

Mìstská policie hl.m.Prahy pro opu�tìná zvíøata provozuje
od roku 1993 útulek v Praze - Tróji. V leto�ním roce je kapacita

150 míst pro psy, av�ak tento poèet nestaèí a proto je v plánu
dal�í roz�íøení útulku na koneèný poèet  250 míst pro psy.
V rámci stavebních prací byly vybudovány nové výbìhy
a upravená volná plocha areálu. Je zde i pavilon a útulek pro
koèky s 80 místy.

Souèástí útulku je i odchytová slu�ba, veterinární o�et-
øovna a informaèní centrum se slu�bou 24 hodin dennì. Ob-
èané, kteøí naleznou opu�tìné zvíøe, nebo naopak mají zájem
si opu�tìného pejska i koèièku osvojit, mohou volat na tel.
è. 855 42 42. Zvíøátka, která èekají na osvojení, lze najít i na
internetové adrese: www.praha-noviny.cz (Útulek pro zvíøata),
nebo na stránce hl.m.Prahy www.praha - mìsto.cz pøes rubri-
ky (Chci vìdìt) a (Informace pro Pra�any).

Pracovníci odchytové slu�by nezaji��ují pouze odchyt opu�-
tìných zvíøat, ale i pomáhají v pøípadech, kdy majitel zvíøete
byl hospitalizován, nebo i takové pøípady, jakými jsou napø.
poranìní dravci, nebo pøípady, kdy chovatelùm unikne jedo-
vatý had.

V˝sledky ankety jin˝ma oËima II
skuteèností bývá dosti úzký vztah,
tøeba nìjaká souvislost èi asociace. (Viz
Interaktivní uèebnice statistiky na http:
//badame.vse.cz/iastat).

Na�i anketu tedy není mo�no pova-
�ovat za reprezentativní zji�tìní názorù.
Soubor navrácených dotazníkù nepøed-
stavuje reprezentativní vzorek, tedy  pøes-
nou �zmen�eninu� vìrnì pøedstavující
soubor v�ech obyvatel obce. Pøi vracení
dotazníkù, kdy do�lo k vlastnímu se-
stavení souboru odpovìdí, toti� zafun-
goval faktor samovýbìru, který ji� sám
o sobì znamená ztrátu reprezentativ-
nosti zji��ování. Vyplnìný dotazník vrá-
tily dvì pìtiny obyvatel, kteøí se v anketì
chtìli vyjádøit, nebo� mìli k pøedmìtu
ankety asi nìjaký vztah. Nad nezúèast-
nìnou vìt�inou tøí pìtin obyvatel, o je-
jich� názoru nic nevíme, se mù�eme jen
dohadovat, proè tak neuèinili.

Je zcela chybné tvrdit, �e výsledek
ankety se nìjak vypoèítává. Výsledek an-
kety je právì takový, jaký je, a je dán
prostým seètením jednotlivých typù
odpovìdí (27% pro variantu A, 10% pro
variantu B, 4% pro variantu 0,1% neplat-
ných odpovìdí, celkem tedy 41%, a 59%
se ankety nezúèastnilo). Dovolíme-li si
srovnat pou�itý postup s postupem agentur
zji��ujících volební preference, je nutno
si uvìdomit, �e tyto agentury provádìjí
svá zji��ování na velmi peèlivì vybraném
souboru obyvatel, jen� co mo�ná nejvìr-
nìji kopíruje chování v�ech. To ale v na-
�em pøípadì zdaleka neplatí. Na základì
údajù z obdr�ených odpovìdí vypoví-
dajících nìco o názorech 41% obyvatel
není mo�no usuzovat cokoli o postoji
zbylých 59%, nato� tvrdit, �e jejich postoj
je identický, a vyvozovat z toho nìjaké
dal�í závìry, prùmìry nebo jakékoli souhrny.

Obèanské sdru�ení Perspektiva,
sdruzeni.perspektiva@quick.cz

Po zveøejnìní výsledkù ankety si
mo�ná nìkteøí z nás kladou otázky: Do
jaké míry je prùzkum  provedený formou
ankety reprezentativní? Co nám výsled-
ky ankety øíkají? Podívejme se na to, jak
to vlastnì s takovou anketou je.

Anketa pøedstavuje tzv. neúplné sta-
tistické zji��ování. Je to takový zpùsob
zji��ování, pøi kterém se urèitému okru-
hu osob roze�lou dotazníky s otázkami
a s �ádostí o jejich vyplnìní a vrácení.
�ádosti vyhoví zpravidla jen urèitá èást
- nìkdy dokonce jen èást pomìrnì malá
- v�ech dotázaných. (V prùmìru asi jed-
na tøetina). Charakteristiky, jako prùmì-
ry, rùzné pomìrné hodnoty a jiné shr-
nující velièiny, které se vypoètou na
základì údajù z obdr�ených odpovìdí,
nelze v�ak pova�ovat za obecnì platné,
proto�e mezi odpovìdí nebo jejím od-
mítnutím na jedné stranì a dotazovanou

P¯edposlednÌ Habsburg na ËeskÈm tr˘nÏ
Vynalézavost, s ní� nás televize nejen baví, ale i pouèuje,

nezná zøejmì mezí. A tak v programu èasopisu TV-revue (è.15/
2002) na str.32 u programu ÈT 2 na støedu 17.dubna je nad
titulkem �Poslední Habsburg na èeském trùnì� obrázek las-
kavého staøíka s hlavou prostou vlasù. Zábava dále pokra-
èuje tvrzením. �e se císaø Karel vyznamnou mìrou zapsal do

na�í národní historie. Takový zápis ve skuteènosti pøipomíná
ne právì vkusnou operetu a Karla nìkoho mezi �zimním
králem� a generálem �ejnou.

Kdy� jeho apo�tolské velièenstvo Franti�ek Josef I. v lis-
topadu 1916 zemøel se�lostí vládou (58 let) a vìkem (86 let),
byli jeho nástupci notnì proøídlí - syn Rudolf vrah a sebevrah,
synovec Otto syfilitik a synovec Ferdinand obì� atentátu.
�e byl Karel 1.císaøem v 31 letech nebylo nic zvlá�tního -
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prastrýèek vládl od 18 let. Rozdíl, a to podstatný, byl v tom,
�e Franti�ek Josef I. pustil prí cho� k vodì a u �enevského
jezera ji probodl Luccheni pilníkem (on to byl �ábr, ale to
historici neznali), zatím co císaøovna Zita dr�ela man�ela Karla
pod pantoflem témìø okovaným.

Nebýt císaøem, sídlil by Karel v Brandýse nad Labem
a staral se o osm dìtí. Jako císaø musel se ctí vycouvat z války,
kterou jeho pøedchùdci nabulíkoval Konrád z Hetzendorfu.
Se ctí to ale ne�lo, ukázalo se, �e lhal Karel i jeho ministr
Czernin (èti Èernín). Císaøovna mìla strach jak vyjde s pøíjmem
a dohnala Karla do dobrodru�ství s korunovací na krále uher-
ského. Uhøi se báli o své panství a jejich pøedstavitel hrabì
Tisza zaklepal na Karlovy dveøe je�tì ne� Franti�ek Josef I.
vychladl. Po urychlené korunovaci, kterou provedl kardinál
Czernoch (èti Èernoch), se král a excísaø uchýlil do exilu ve
�výcarsku, vázán slibem, �e se nepokusí o návrat.

Nátlak man�elky byl silnìj�í, ne� tento slib a Karel se Zitou

(ve vysokém stupni tìhotenství) uletìli do maïarských plání,
aby vytáhli na Budape�� s regimentem majora Osterburgra,
pro úèely revoluce prohlá�eným za divizi. Pak pro zmìnu
nedodr�el slib Karlem jmenovaný regent admirál Horthy (vy-
dr�el vládnout a� do roku 1945!) a Francouzi  a Anglièané u�
dohlédli na závìr divadélka.

V exilu na Madeiøe zemøel Karel Habsburg na zápal plic ve
vìku 35 let. V tomto pøíbìhu se týká èeské historie jen ten
Brandýs nad Labem.

Vra�me se k obrázku v TV-revue - ten staøík je Otto von
Habsburg, nejstar�í syn Karla a Zoty, který k radosti matinky
a evropské �lechty se sna�il a�  do vysokého vìku o návrat
Habsburgù, kdy� u� ne jako císaø, tak jako poslanec evrop-
ského parlamentu. Pøedvádìt senilní excísaøovnu Zitu Bour-
bon-Parmovou jak spílá Masarykovi a Bene�ovi a jak tvrdí,
�e koncem války v Rakousku nikdo nehladovìl, je vrcholem
televizního nevkusu.

L. Jen�ovský

POZNATEK A N¡ZOR
Na èlánek ve Zpravodaji è.5 KVÌ-

TEN 2002.
Pomìrnì èasto jsem byl pøítomen ve-

øejnému jednání zastupitelstva MÚ, kde
jak pí�e pí ZIKMUNDOVÁ (ODS), chodí
stále ve vìt�ím poètu více obèanù, podle
mého pøepoètu obyvatel na�í MÈ, t.j.asi
7.000 obèanù, v prùmìru chodí asi 5 ob-
èanù na tato zasedání.

Musím reagovat na vìtu pí ZIK-
MUNDOVÉ:

��e tento zastupitelský sbor je ze stra-
ny pana starosty brán jako skupina lidí,
která má povinnost se tak maximálnì
dostavit a pak MLÈET�. Veøejná chùze
zastupitelstva zaèínají v 18.00 hod a kon-
èí kolem 22 hod. díky m.j.právì �ML-

ÈENLIVÉ pí ZIKMUNDOVÉ�, která se
chová nìkdy arogantnì a vstupuje do
diskuze, kdy není oslovena øídícím
schùze. Mnohdy mi to pøipadá jako úèe-
lové a pøíli� okatì dává najevo svojí ne-
sná�enlivost vùèi p.SLEZÁKOVI, co�
dává jejich �diskuzím� osobní rozmìr.

Pokud jsem byl pøítomen na veøejné
schùzi MÚ, nezaznamenal jsem, �e by
pan starosta SLEZÁK nenechal pro-
jednat  a odhlasovat jedinou pøipomínku
kteréhokoliv zastupitele.

Myslím, �e pan starosta SLEZÁK se
zastupitelstvem v tomto období v globálu
udìlali mnoho pro obèany, není tøeba oso-
èovat pouze starostu, proto�e  zodpovìd-
nost má nejen starosta a rada, ale i celé
zastupitelstvo, které nemá v�e odsouhlasit.

Není mo�né vyhovìt v�em po�adav-
kùm obèanù. Nevím, proè v minulém
volebním období ji� za starostování
p.PAVLÍÈKA (ODS) a p.�OREJSE (za
ODS) se nezaèal budovat vodovodní øád
u silnice a kanalizace, co nyní tvrdì kri-
tizuje pí.ZIKMUNDOVÁ a viní z toho
souèasného starostu.

Pø. doporuèení, aby se nad sebou pan
starosta zamyslel, doporuèuji pí.ZIK-
MUNDOVÉ, aby vzala rozum do hrsti
a zamyslela se sama nad sebou a cho-
vala se dùstojnì jako zastupitelka.

Osobní averze by se nemìly odrá�et
v úøedním jednání, kterým zasedání za-
stupitelstva vlastnì jsou.

Miroslav �edivý
(bezpartajní)

ÑPOMNÕKì pÌ NOV¡KOV… (ODS) LAXENBURGER

Výòatek z èlánku Zpravodaje ze dne 6.èervna 2000.
Pozemek  �LÍPA�  spoleè.  LAXENBURGER  se  nachází  za

samoobsluhou na køi�ovatce.
Podpisem smlouvy z 28.1.1993 p.starostou PAVLÍÈKEM

(ODS) byla zalo�ena spoleènost LAXENBURGER, kde se stal
jednatelem spoleènosti za obec.

1.7.1993 vkladem rakouského partnera p.Dr.SCHEI-
CHELBAUERA spoleènosti byly finanèní prostøedky ve vý�i
10 mil.Kè.

Ze Zpravodaje è.2 z února 1997 str.5 bývalého MZ (místní
zastupitelstvo), kde byl té� p.PAVLÍÈEK a pí NOVÁKOVÁ

CITUJI pí.NOVÁKOVOU

�Závìrem bych chtìla dodat, co Újezd n/Lesy výstavbou
tohoto centra získá - komplex cca 55 bytù, nebytové prostory
v pøízemí celého komplexu, gará�ová stání pro 79 automobilù
a koneènì i �CENTRUM� Újezda n/Lesy.

Zatím obec získala PÉÈÍ ØÁDNÉHO HOSPODAØENÍ
pí NOVÁKOVOU a MINULÉHO zastupitelstva, která v sou-
ladu se zákonem dostala do MÍNUSU v penìzích vlo�ených
rakouským partnerem.

Není divu, kdy� pí NOVÁKOVÁ pobírala mìsíènì celkem
40 a� 45 tisíc Kè. Jednatelkou a èlenkou rady byla od 25.4.1996.

Ve Zpravodaji z dubna 1997 è.4 str.2 a 3 RADA MZ napadá
zastupitele za KSÈM p.JANDU za l�ivé údaje, dále ho vyzývá
aby pøekroèil svùj stín komunistické minulosti. Nevím, jak se
øíká souèasnému stínu, který nám pøedvádí pí NOVÁKOVÁ
(ODS).
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Pan JANDA uvádìl, �e výbìrové øízení na gen.dodavatele

bylo pro nezájem zru�eno.
Opak je v�ak PRAVDOU PÍ�E pí NOVÁKOVÁ a uvádí, �e

na výbìrové øízení se pøihlásilo 8 zájemcù, z toho 2 ze zahranièí.
Jestli pí NOVÁKOVÁ jednala tím zpùsobem, jako se zá-

jemcem z MÌLNÍKA, který si stì�oval na zpùsob projednávání
a na prostøedí, navíc nechtìla pí NOVÁKOVÁ pøedlo�it ani
úèetnictví PROÈ?

CITUJI ZE ZPRAVODAJE Z 11.11.1997 -
�KLUB zastupitelù ODS se dùraznì ohrazuje proti neprav-

divému tvrzení KLUBU zastupitelù za KSÈM.
Zále�itosti okolo spoleènosti LAXENBURGER jsme ji�

mnohokrát objasnili a  pova�ujeme za zbyteèné opakovat stále
stejné argumenty. V�echny kroky jednatelù byly v�dy odsou-
hlaseny MZ. Vedení dal�í polemiky na stránkách Zpravodaje
pova�ujeme za ZBYTEÈNÉ, ale i �KODÍCÍ ZÁJMÙM na�í
mìstské èásti�.

NYNÍ si bude obèan moci zdùvodnit, proè p.JANDOVI pøi
jeho �ádosti o zprùhlednìní úèetnictví spol.LAXENBURGER
pí NOVÁKOVÁ a p. PAVLÍÈEK p.JANDU obviòovali za l�ivé
údaje zastupitele za KSÈM, kdy� mìl �PRAVDU�!

REAKCE pí NOVÁKOVÉ na mùj èlánek byla ta, �e �la na
�REDAKÈNÍ RADU� a po�adovala, aby èlánek, který jsem
psal ji� ve Zpravodaji è.6 v èervnu 1999 nebyl vyti�tìn, nebo
jinak podá trestní oznámení.

V posledním èísle Zpravodaje 5.2002 pí NOVÁKOVÁ pí�e,
�e fakta svìdèí o tom, �e k �ádné �kodì ve vý�i 7 mil. ve firmì
nedo�lo a pøitom �ádala zastupitelstvo o 5.000 Kè na zaplacení
danì za pozemek LAXENBURGER.

Zastupitelé MÚ tento po�adavek pí NOVÁKOVÉ odmítli.
Dále zde pí�e o povinnostech starosty, peèovat o rozvoj

spoleènosti péèi v hospodaøení, roz�iøovat majetek atd.
   Kdy� p.starosta a zastupitelé plní své povinnosti v hospo-
daøení spol.LAXENBURGER pí NOVÁKOVÁ není ochotna
zprùhlednit úèetnictví.

�ádá starostu za omluvu, ale já si myslím, �e by se mìla
pí NOVÁKOVÁ sama omluvit obèanùm a pøedlo�it veøejnosti
doklady o tom, jak se jí podaøilo  prohospodaøit 7 milionù Kè,
ze dobu jejího jednatelství.

V�e dìlám pro Vás, obèané, proto�e pozemek patøí obci
NÁM V�EM!

Miroslav �edivý (bezpartajní)

RozdÏlenÌ ulic dle okrsk˘
Okrsek è.788 - jídelna základní �koly - Polesná 1690
     Volební okrsek �Blatov� tvoøí v�echny ulice poèínaje ul.Ochozská, Borovská, Budèická, Barchovická... odPrahy a�  po ulice  Oplanská, Domanovická,  Ratajská, Polesná vèetnì tìchto ulic.
Okrsek è.789 - zasedací síò úøadu - Starokolínská 260Volební okrsek �Støed� tvoøí v�echny ulice po ulice Sudìjovická a Zaøíèanská vèetnì tìchto ulic.
Okrsek è.790 - bývalá budova stavebního úøadu - Lomecká 656Volební okrsek �Nová Sibøina� tvoøí v�echny ulice po ulice Roho�nická a Novosibøinská vèetnì tìchto ulic.
Okrsek è.791 - restaurace Roho�ník - Novosibøinská 879Volební okrsek �Roho�ník I.� tvoøí domy è.p.1641 - 1675 a v�echny rod.domy v Machovické ulici.
Okrsek è.792 - restaurace Na Koneèné - Male�ovská 1652Volební okrsek �Roho�ník II.� tvoøí domy è.p.1601 - 1640

ROZDÃLENÕ DO VOLEBNÕCH OBVODŸ

Starosta mìstské èásti Praha 21, Staroklánovická 260, tel/fax.81971695
V Praze dne 14.5.2002

V souladu se  zákonem èíslo 247/1995 Sb.  o volbách do Parlamentu Èeské republiky a ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
vyhrazuji
pro vylepení volebních plakátù v dobì od 15.kvìtna do 13.èervna 2002 tyto plochy:

- v�echny plakátové plochy ve vlastnictví MÈ Praha 21
- nové vývìsky v ulici Hulická

(§16 odst.1 zákona)
Starosta MÈ Praha 21

Jan Slezák
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ROZDÃLENÕ DO VOLEBNÕCH OBVODŸ
Volební obvod è. 1 - Újezd nad Lesy - volební okrsek è. 1 (788)
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ROZDÃLENÕ DO VOLEBNÕCH OBVODŸ
Volební obvod è. 1 - Újezd nad Lesy - volební okrsek è. 2 (789)
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ROZDÃLENÕ DO VOLEBNÕCH OBVODŸ
Volební obvod è. 1 - Újezd nad Lesy - volební okrsek è. 3 (790)
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ROZDÃLENÕ DO VOLEBNÕCH OBVODŸ
Volební obvod è. 1 - Újezd nad Lesy - volební okrsek è. 4 (791) Volební obvod è. 1 - Újezd nad Lesy - volební okrsek è. 5 (792)

Pøedvolební názory nezávislého kandidáta do Senátu za 24. volební okrsek Franti�ka Vondráèka
Politika je byznys a byznys je politika

Co mne opravòuje vyslovit tento názor?
Kdy� pohlédnu do historie na�í polistopadové politiky, nenapadá mne �ádné jiné pøirovnání.
Jakákoliv z na�ich stávajících vlád pøijela do Strakovy akademie ve �kodovkách a po svém funkèním období odjí�dìla vozy
AUDI nebo BMW.
Jakémukoliv stranickému funkcionáøi se zvolením do postu poslance nebo senátora zvý�ila �ivotní úroveò � a nejen jemu.
Také èlenové jeho blízké i vzdálené rodiny se zaèali vzmáhat. Mamince se pronajme �kulturák�, synek se dá do dozorèí rady,
dcera je sice na mateøské, ale mù�e lobbovat v nìjaké reklamní agentuøe a o strýèka se taky postaráme. A aby mìli poslanci
a senátoøi své jisté (co kdyby mne pøi dal�ích volbách nezvolili!) zvolí se i do jiných funkcí a postù. Jsou z nich mj. èlenové
zastupitelstev, øeditelé kulturních domù, èlenové dozorèích rad apod.
A pokud je u� nìkdo letitý politik, dá mi za pravdu, �e ze své funkce politika mu i ten byznys jde snadnìji. Kdo se lépe mù�e
pøimluvit za svého spolu�áka ze �koly, který vlastní firmu, která je ta nejlep�í a jediná k realizaci nìjaké státní zakázky � a �e se
za to nìco dostane? � no právì � v�dy� politika je byznys a byznys je politika.
A volby máme zase za humny.
Kdo bude mít èerného Petra, komu skonèí mandát? �Hlavnì a� to nepadne zrovna na mne,� myslí si letití poslanci a senátoøi
�vnuk je�tì studuje, kdo ho bude finanènì podporovat na �kole?, dcera má hypotéku na byt atd.�
A tak zase zaèíná kolobìh mámení volièù, vyslovování planých, tì�ko realizovatelných slibù.
Napadá mne slogan, který se dá pou�ít do nìjaké novácké soutì�e � Nejvíc hrabivý, máte padáka!
Teï si urèitì, vá�ení ètenáøi a mí potencionální volièi, øíkáte: �� a co ty, �e má� tolik øeèí?�
Do politiky chci vstoupit jako nezávislý senátor, proto�e si myslím, �e by mìl být Senát zru�en! Ne, nezbláznil jsem se - pokud
ale zru�en nebude, myslím si, �e by v nìm mìli být nezávislí kandidáti. Jak má být Senát pojistkou demokracie, kdy� je
stranický? Co stranický Parlament schválí nebo zamítne, to schválí nebo zamítne stranický Senát.
Také si myslím � aby politika nebyla byznys, kdyby posty v Senátu byly èestné, bez nárokù na plat. �e by v nìm nikdo nebyl?
�e by se mi splnilo pøání o zru�ení Senátu? Omyl � kdy� budou senátoøi finanènì zaji�tìni ze svého mimosenátního podnikání,
budou mít fungující firmy a nebudou závislí na Vás � daòových poplatnících, kteøí se jim skládáte na senátorské platy, tak
bude Senát koneènì pojistkou demokracie, bude nestranný, neúplatný.

PÿEDVOLEBNÕ AGITACE

ODBOR OB»ANSKOSPR¡VNÕ ODDÃLENÕ CESTOVNÕCH DOKLADŸ, OB»ANSK›CH PRŸKAZŸ, EVIDENCE OBYVATEL
informuje:                             -
- Z dùvodu uskuteènìní voleb v na�í mìstské èásti Praha 21, obèan, který podá �ádost o OP z dùvodu ztráty, odcizení,
po�kození, znièení nebo skonèení platnosti po 30.5.2002 a� do  skonèení voleb, je povinen pøedlo�it 2 fotografie (dle § 24
odst.2 zákona è.328/1999 Sb. o obèanských prùkazech, ve znìní  zákona è. 491/2002 Sb.), ponìvad� mu bude vydán OP
bez strojovì  èitelné zóny (star�í typ - rù�ový OP). Voliè, který není  dr�itelem platného OP, mù�e svou toto�nost a státní
obèanství ÈR  prokázat také platným cestovním pasem.

OP, CP, evidence obyvatel  -  Maczanová Iveta, Novotná Zdenka
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Svou volební kampaò jsem pojal netradiènì.
V souèasné dobì produkuji nový èeský povídkový film Waterloo po èesku v re�ii Víta Olmera, v hlavní roli s Jiøím

Krampolem.
Svého pøátelství s protagonisty filmu vyu�ívám ve své volební kampani. Ve v�ech oblastech Prahy 9, kde za 24. vo-
lební okrsek kandiduji , jsem se rozhodl uspoøádat - spolu s Jiøím Krampolem - komponovaný poøad �A kdo je dokonalý?�,
kde se svými hosty a volièi hovoøím vá�nì i nevá�nì o Senátu, politice, osobním �ivotì, ale i o zá�itcích z natáèení.

Tento poøad mìli ji� mo�nost vidìt obyvatelé Vysoèan, Kolodìj, Klánovic, Starých Kyjí, Horních Poèernic, Èakovic,
Mi�kovic, Tøeboradic.

Dal�í plánuji ve Kbelích, na Proseku, ve Vinoøi a Satalicích, v Újezdì n/Lesy, v Dolních Poèernicích. V záøí a øíjnu
chci pro své volièe pøipravit velká setkání, plná zábavy, hudby a poho�tìní.

Volièi se mne a mých hostù na tìchto setkáních mají mo�nost zeptat na cokoli. Padají rùzné typy otázek - od
veselých �Pane Krampol - máte plastiku?�, �Pane Tro�ka - co Cecilka?� a� po vá�né, tzv. �na tìlo�: �Z èeho si platíte
volební kampaò?�, �Co jste u� dobrého udìlal pro Prahu 9?�, �Sly�el jsem, �e jsou u� køesla v Parlamentu a v Senátu
rozdaná stranám - nedìláte zbyteènou práci?�, �Co øíkáte na to, �e vá� protikandidát je zároveò senátorem, èlenem
zastupitelstva v Praze, øeditelem kulturního domu Gong?� apod.

Na v�echny dotazy mám odpovìï. Nejvíce mne zarazila otázka o rozdìlení poslaneckých a senátorských køesel
straníkùm. Podle mne rozhodují pøedev�ím volièi, kteøí mají svùj hlas a rozhodování ve svých rukách a mohou sami
ovlivnit, zda a kdo bude zvolen. Tzv. stranický mariá� a rozdávání postù je pouze tou�ebným pøáním politických stran.
Doufám, �e zvítìzí volièùv zdravý lidský rozum.
Nìco dobrého �

V�ude tam, kde své volièe oslovím poøadem �A kdo je dokonalý?�, chci také udìlat nìco dobrého.
Svou volební kampaò jsem zahájil v únoru, a to podporou Horních Poèernic. Domluvil jsem se s vedením Zvlá�tní

a pomocné �koly v Bártlovì ulici (foto se starostou) a dìtem do �koly zakoupil poèítaè s kompletním vybavením.
Poèítaèové vybavení jsem poøídil i do Domu dìtí a mláde�e
v Mì�ické ulici na Proseku. Také v Klánovicích se mi
podaøilo vyvolat dobrou náladu, kdy� jsem pøedal 56
dìtem z dìtského domova ve Smr�ovské ulici poukaz na
celodenní výlet do Aquacentra Babylon v Liberci.
V Satalicích jsem zaplatil kulturní program na ma�karní
ples a dìtské odpoledne.

Finanènì jsem podpoøil Dìtské centrum Paprsek, Sjed-
nocenou organizaci nevidomých na Praze 9, o.s. Zdravotní
klaun a Sbor dobrovolných hasièù Mi�kovic, Èakovic, Bì-
chovic. Ve svých plánovaných akcích v celé lokalitì Prahy
9 mám pøipraveno nìco, co dovede potì�it, pomoci, podpoøit.

Zkrátka, i kdy� nebudu zvolen, chci, aby si mne lidi
pamatovali z mých akcí, na kterých se buï pobavili nebo
jsem jim pomohl. Nechci dìlat volební akce s prázdnými
volebními hesly typu �Chceme sní�it danì�, �Podporujeme
vstup do EU�, �Chceme sní�it kriminalitu� - to jsou samo-
zøejmì dùle�ité otázky a problémy, ale souèasného volièe
nejvíce zajímá dne�ní realita, do které se ráno probudí
a veèer v ní zase uléhá.�

O v�ech dal�ích akcích kandidáta na senátora za 24.
okrsek se mù�ete dozvìdìt z tisku nebo na webových
stránkách www.vondracek.info. nebo osobnì ve volební
kanceláøi na adrese Trabantská 270, Praha 9 - Satalice.

PÿEDVOLEBNÕ AGITACE
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ÈSNS � Èeská strana národnì sociální.
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Dne 7.12.1948 rozhodnuto, �e pozemek è.kat.514/98 bude
odevzdán do vlastnictví tìlocvièné jednoty �Sokol�. Jeho
výmìra èiní 6500 m2. Výlohy zaknihování si bude si bude
hradit �Sokol�. Sportovní høi�tì pronajata �Sokolu� za roèní
poplatek 20,-Kès na dobu 25 let. Tìchto pozemkù mohou
pou�ívat v�echny �koly v obci volnì, bez náhrady, po celou
dobu pronájmu.

Dne 28.12.1948 dìkuje kanceláø presidenta republiky za
èestné obèanství zdej�í obce udìlené Místním národním
výborem presidentu republiky Klementu Gottwaldovi.

Dodateènì uvádím, �e 28.února 1948 byl zru�en
mláde�nický spolek �Junák� a namísto nìho byl zalo�en
v èervnu r.1948 �Svaz mláde�e�. Rovnì� v roce 1948 byl ve
zdej�í obci zalo�en Místní akèní výbor národní fronty.

Na jaøe roku 1948 byly provedeny volby. Volilo se na hlaso-
vací lístky pro kandidáty Národní fronty a na bílé lístky. Setkaly
se s následujícím výsledkem: V Újezdì, spoleènì s Blatovem,
bylo platných hlasù 859, bílých lístkù 390 a prázdných 92.

Slo�ení MNV od 15.dubna 1948 bylo: Kopaèka Fr., Eliá�
Jos., Vraspír Eman., Holub Fr., Dr.Jan �olc, Jelínek Jar., Petrásek
K., Svoboda K., Pavlovský Vil., Fráòa Rud., �ebík Bedø.,
Urban Boh., Nováková Rù�ena, Je�ek Fr., Novák Ant.,
Uhlíø K., Pfan L., Filip K. a Paroubek Václav.

V roce 1948 byly v Újezdì nad Lesy tyto podniky a ob-
chody: 3 obchody �Bratrství�, 1 obchod obuví (�míd),
3 obchody øeznictví a uzenáøství (�ukal, Hejduk, Chlumák),
2 textilní obchody (Linka, V.�ebek), 5 obchodù potravinami
(Pohoøelý, Novotný, Dresslerová, Mik, Dvorníková - No-
váèková), 1 dílna knoflíkáøská (Smrèka, Blatov), 1 dílna zá-
meènická (Blahník), 1 autoopravna (Horák), 2 pekaøství
(Kollinger, Kouda-Emanuel Neumann), 3 zahradnictví (Müller,

Novotný, Janeba), 1 lékárna (MrPh.�i�ka), 1 modistka (Tù-
mová), 2 holièi (Hájek, Daníèek), 2 prodejny mléka (Èerný,
Ba�tová), 1 pohøební ústav (�mejkal), 2 sedláøi a èalouníci
(Musil, Jozl), 1 bra�náø (Mik), 1 obchod papírnický (Zvìøino-
vá), 2 elektrotechnici (Bohrn, Ant.Svoboda), 1 výroba �nìro-
vaèek (Milada Fritschová).

K �ádosti øeditelství støední �koly bylo dne 11.1.1949
usneseno darovat na rekreaci �kolních dìtí 5000 Kès.

Rovnì� v lednu 1949 bylo usneseno zadat objednávku
veøejného rozhlasu firmì Tesla podle písemné nabídky.

Na �ádost Leop.Linky, obchodníka textilem, bude na jeho
podnik textilní uvalena národní správa a bratrství bude
po�ádáno o pøevzetí této národní správy.

Dne 25.1.1949 byl uspoøádán v hostinci u �opkù veèer, na
pamìt 25 let od smrti Vladimíra Iljièe Lenina. Hlavním øeèníkem
byl odborný uèitel Jos.Dvoøák.

V únoru 1949 bylo usneseno, aby v obci byla zøízena ma-
teøská �kolka. Místnosti jsou zaji�tìny v domì èp.132 (maji-
telka MUDr. �ùrová).

Komise �en darovala obci ve prospìch místního rozhlasu
5200 Kès a ve prospìch mateøské �kolky 5000 Kès.

Poèátkem roku 1949 byla na�e obec pøidìlena k okresu
Praha - sever.

Pro mateøskou �kolku byl zakoupen nábytek za 18.744,-Kès.
Dne 20.9.1949 tìlocvièná jednota �Sokol� poøádá slavnost

otevøení sokolského høi�tì.
Dne 11.10.1949 archiv ministerstva vnitra upozoròuje na

pou�ívání razítka  s heraldickým oznaèením  �tøí smrèkù� a na-
vrhuje, aby MNV v tom pøípadì, �e by trval na pou�ívání to-
hoto razítka, za�ádal si o povolení, co� bylo také uèinìno.

Pokraèování
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äedes·tilet· vzpomÌnka
Co pro mne pøedstavuje osoba Rein-

harda Heydricha a doba s ním spojená.
Pøi jeho nástupu v záøí 1941 jsem le�el
s tyfem ve Vinohradské nemocnici, kdy�
do vedlej�ího pokoje pøivezli tehdy ne-
návidìného novináøe La�novského, kte-
rého opatrovalo gestapo. Byl toti� údaj-
nì otráven spec.drceným sklem, tak�e
to vypadalo jako onemocnìní tyfem.
Krátce na to zemøel.

Dal�í epizodu jsem za�il v den aten-
tátu 27.5.42, kdy jsem byl v Národním
divadle na opeøe Dalibor. Bìhem 1 jed-
nání vpadli do hledi�tì pøíslu�níci ges-
tapa a mohutným køikem pøeru�ili pøed-
stavení, proto�e bylo vyhlá�eno stanné
právo.

Bìhem dal�í doby se u nás objevili
dva èlenové gestapa ve 4 hodiny ráno
s tím, �e jsme �idi a otec neodevzdal lo-
vecké zbranì. Sna�il se vysvìtlit pomocí
dokladù, �e to není pravda. Øvali na otce
a� do okam�iku, kdy� jeden ve�el do mého
pokoje, kde jsem spal a v hrùze oèekával,
co se stane, proto�e dennì zastøelili pøi
stanném právu stovky lidí. Jak ve�el,
rozsvítil a upøel pohled na veliký obraz,

vlastnì vybarvenou fotografii, na které
je mùj dìdeèek v uniformì rakouského
dùstojníka a stejnì tak i mùj otec v roce
1918. Zeptal se, kdo to je, a po otcovì
odpovìdi øekl: �To je blbost, za rakouska
nemohl být �id v hodnosti hejtmana�.
V tom okam�iku byli slu�ní, otce pozvali
do Petschkova paláce, aby pøinesl v�ech-
ny doklady. On tam nezùstal a vrátil se.
Tam se dokonce dovìdìl, �e nás udali
dobøí lidé, kteøí o nás peèovali a� do roku
1958 posledními provìrkami v zamìst-
nání.

Stanné právo pokraèovalo, a� dne
18.6.42 v èasných hodinách jsme byli
probuzení velkým hlukem pod okny
lo�nice, kde bylo pootevøené okno. Byd-
leli jsme v domì na rohu Dittrichovy a Res-
slovy ulice a hluk pocházel od nìmec-
kých vojákù pøipravených k obsazení
kostela. Ve druhém pokoji jsem si udìlal
dírku v zatemnìní a díval jsem se na roz-
svícený pravoslavný kostel Cyrila a Me-
todìje. Netrvalo dlouho a zaèal boj para-
�utistù s vojáky. Celé drama v�ichni znáte
z filmu Atentát. Pod okny o�etøovali vo-
jáky, kteøí byli hned z poèátku ranìni.
Tu�ili jsme, co se asi dìje, ale pøevá�ná
èást obyvatel sly�ela jen støelbu a mnozí

v hrùze èekali, zda se neplní zvìst, �e
bude zastøelen ka�dý desátý Pra�an.
V 7 hodin pøijeli  hasièi s vodou, kterou
èerpali do podzemí a v 9 hodin se pøijel
podívat na zastøelené para�utisty K.H.
Frank. Ve 13 hodin jsem si dodal odvahy
a vylezl jsem na ulici a umluvil dùstoj-
níka SS, aby mne pustil do �koly. Pospí-
chal jsem proto, abych stihl první hodi-
nu chemie, kterou nás uèil Dr. Èervín,
který byl zároveò knìzem v kostele
v Reslovì ulici. Staèil jsem mu v�e vylíèit.
Netrvalo dlouho a pøijeli si pro nìho.
Na�tìstí v�e pøe�il.

Na podzim roku 1942 jsem získal pod-
nájem jako student. Pana domácího nav�tì-
voval obèas èlovìk celkem pøíjemný,
velmi smutný, rád holdoval sklenièce,
miloval èeské písnièky a mìl hodnì pe-
nìz. Jmenoval se Jerhot a teprve v kvìt-
nu 1945 jsem zjistil, �e jsem se rok stýkal
s para�utistou  Èurdou. Byl to právì on,
který zradil své kamarády a dostal vy-
psanou odmìnu 10 mil.Kè. Právì o tuto
èástku se po válce soudila Èurdova man-
�elka, rakouská státní pøíslu�nice s èsl.
státem, pøesto�e sám Èurda byl odsou-
zen k trestu smrti.

Engelbert Svoboda
Aktuální výroèí

V minulém èísle Újezdského zpravodaje se objevil èlánek
pana Svobody o atentátu na Heydricha, jeho� 60. výroèí si
letos pøipomínáme. Suchá øeè èísel mì pøivedla k sepsání
tohoto pøíspìvku. Pamìtníci mo�ná vzpomenou také na pana
uèitele Kotrbu z obecné �koly v Újezdì nad Lesy, který svoji
odbojovou èinnost zaplatil �ivotem právì za �Heydrichiády�.
Je 1045 dopoledne, 27. kvìtna 1942, Praha - Hole�ovice. Do
zatáèky u Vychovatelny právì vjí�dí nepancéøovaný Merce-
des Benz 320 zastupujícího øí�ského protektora a generála
policie SS obergruppenfuhrera R. Heydricha. Je bez ozbro-
jeného doprovodu, pouze se svým øidièem. V ostré zatáèce je
auto nuceno zpomalit na ètyøicítku; v ten okam�ik ale do sil-
nice vstupuje Josef Gabèík, odhazuje z levé ruky plá�� a v ru-
kou dr�í britský samopal STEN rá�e 9 mm, ze kterého má za
okam�ik vy�lehnout smrtelná dávka pro øí�ského protektora.
Stiskne spou�� své zbranì, ale výstøel nevychází. Øidiè Heyd-
richova auta, místo aby pøidal rychlost a ujel, zabrzdil, a tak
umo�nil Janu Kubi�ovi, aby ze vzdálenosti 5 metrù vrhl pøi-
pravenou bombu. Ta explodovala, demolovala pravou zadní
èást automobilu a jak se ukázalo, smrtelnì zranila øí�ského
protektora.

Dal�í prùbìh událostí byl neuvìøitelný - obìma para�utis-
tùm se z místa atentátu podaøilo uprchnout, kdy� je�tì pøedtím
J. Gabèík postøelil Heydrichova øidièe, který ho pronásledoval.
Oba dva atentátníci se poté ukryli u odbojových spolupra-
covníkù.

Je�tì tého� dne vyhlásil K.H.Frank stanné právo a vzápìtí
následovaly stovky poprav ji� døíve zatèených odbojáøù. Se-
znamy popravených byly dennì publikovány na prvních

stránkách tisku a v ka�dé relaci rozhlasu. Za poskytnutí
informací vedoucích k dopadení atentátníkù byla postupnì
vypsána odmìna 10.000.000 Kè.

Nastolený teror pøedèil v�echna oèekávání. Po atentátu
bylo zatèeno 1148 osob, prohledáno bylo 5000 mìst a vesnic,
ale po pùvodcích atentátu jako by se slehla zem. Následovalo
vyhlazení obce Lidice u Kladna a pozdìji je�tì osady Le�áky
na Pardubicku. Ale to u� je trochu jiné téma.

Díky zradì byl úkryt atentátníkù prozrazen, a tak je 18. èervna
ve ètvrt na pìt ráno sedm para�utistù obklíèeno více jak 750
nìmeckými vojáky a pøíslu�níky bezpeènostních slo�ek v kos-
tele Cyrila a Metodìje (døíve Karla Boromejského) v Resslovì
ulici v Praze.

Po marném sedmihodinovém boji se v bezvýchodné situaci
v�ichni para�utisté zastøelili, ne� aby padli do rukou gestapa
a jeho vy�etøovacích metod.

Bezpøíkladné krutosti v èeských zemích a zejména likvidace
pokojných obcí Lidic a Le�ákù vyvolaly v celém svìtì nebý-
valou vlnu rozhoøèení proti Nìmecku. Pod tímto dojmem brit-
ská vláda 5. srpna 1942 prohlásila mnichovskou dohodu za
neplatnou. A v prùbìhu jednání o odvolání Mnichova v létì
1942 vyslovila anglická vláda zásadní souhlas s my�lenkou
odsunu Nìmcù z Èeskoslovenska. Skonèily l�i nacistù o èes-
kých zemích jako oase klidu a loajality. Potvrdil to sám Hitler,
kdy� veøejnì vyhlásil �koneèné øe�ení èeské otázky�, jinými
slovy jeho likvidaci.

Atentát na Heydricha, nemyslitelný bez pomoci domácího
odboje, byl nejvýznamnìj�í akcí v historii èeského protihitle-
rovského odboje a nejvìt�í svého druhu v Evropì vùbec.
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ŽALUZIE a ROLETY
Sokolovská 213

Na všechny druhy oken, krátké dodací lhůty, velký výběr, opravy,
náhradní díly, montáže nábytku a bytových doplňků

Tel.: 83 89 21 61, mobil: 0602 93 63 87
Záruka dva roky!  Nepřehlédněte!: KUPÓN SLEVA 5 %

ZNALECKÉ POSUDKY
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Ing. Josef Kalous
Tel.: 02/ 6122 3744, 5721 7279, 0606 370 975

e-mail: kalousj@seznam.cz
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placen·
 inzerce & reklama

PLACEN¡ INZERCE

POKR›VA»STVÕ GRAUER
Opravy a rekonstrukce st¯ech

Tel.: 0603 164 980
Tel.: 8197 1023
Fax: 8197 1023

E-mail: grauer@mujbox.cz

»ENTICK¡ 503,  ⁄JEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 0607 633 317 TEL.: 819 701 69

PROV¡DÕ V›ROBU:
vrat - pojezdov˝ch, gar·ûov˝ch, vchodov˝ch vr·tek, plot˘,
z·bradlÌ, v˝bÏh˘ pro dom·cÌ zvÌ¯ectvo, mont·û pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ − Semerád

Tak slo�ité, ale zajímavé téma, jím� atentát bezpochyby je,
nelze dostateènì popsat v jednom èlánku. Kolem atentátu
panuje dodnes celá øada mýtù a otázek, z nich� na nìkteré se
u� odpovìï asi nikdy nedozvíme.

V�em, kteøí se touto problematikou chtìjí zabývat hloubìji,
doporuèuji zhlédnout výstavu o atentátu, která je otevøena od
27. kvìtna 2002 ve vojenském historickém muzeu v Praze na
�i�kovì. Ka�doroènì je potom dopoledne 18.6. poøádána vzpomín-

ková akce u kostela Cyrila a Metodìje v Resslovì ulici v Praze.
Leto�ní kulaté výroèí k náv�tìvì tohoto pietního aktu pøímo

vybízí.
Zájemcùm o toto téma doporuèuji mimo jiné Sborník pøí-

spìvkù z vìdecké konference �Rok 1942 v èeském odboji�,
vydaného Èeským svazem bojovníkù za svobodu v roce 1999,
ze kterého èerpá i tento pøíspìvek.

David Jirásek


