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ZAHRÁDKA  V  LISTOPADU

Zahrádka v listopadu
Co k tomuto měsíci říci: je vstupem do období zimy, pro

nás zahrádkáře  je to čas úklidu a kontrol uskladněného ovoce,
zeleniny, cibulí a hlíz květin.

Ale přeci jen tento měsíc dal název jedné u nás stále oblí-
benější květině, a to listopadce - chryzantémě. Pod jejím ná-
zvem jsme si dříve představili hřbitovní kvítí. Hlavně proto,
že je díky své otužilosti ideální dušičkovou výzdobou. Dnes
se stává stále více oblíbenou květinou, jak na našich zahrád-
kách, tak i  k různým slavnostním příležitostem.

Historie chryzantém spadá do staré Číny a Japonska, kde
jsou velmi ceněny. Objevují se nejen ve vazbách, ale i v le-
gendách, na obrazech či porcelánu. Jejich tamní symbolika
se od té naší podstatně liší, jsou příslibem věčného mládí.
A nejen to, někteří Japonci dokonce tvrdí, že červený kruh
na japonské vlajce není Slunce, ale chryzantéma.  Do Evropy
byla dovezena  v 17. století v šesti barevných variantách.
V současné době je známo více než pět tisíc druhů. Jsou
velmi různorodé, jejich květy mají množství forem od drob-
nokvětých druhů se záplavou hustou tak, že listy nejsou skoro
vidět, přes pomponkovité s dokonalými polokulovitými
úbory až po tvary svícnovité. Každopádně by měly mít chry-
zantémy v našich okrasných zahradách více prostoru. V za-
hradní výsadbě můžeme využít jejich nesmírně bohatou
barevnou škálu, kdy jejich teplé slunečné barvy  jsou tou
pravou květinovou výzdobou studených podzimních dní
a i tu nejpochmurnější zahradu ještě na dlouhé období rozzáří
ohnivými květy.

Mnohé z chryzantém se pěstují velmi jednoduše a daří se
jim i u začátečníků. Jsou hodně odolné, takže rostliny za-
koupené v plastovém  květníku můžeme ihned přesadit ven
do zahrady. Většina druhů je i částečně mrazuvzdorná. Ně-
které je však nutné na zimu vykopat a přenést do interiéru.
Jestliže necháme chryzantémy přezimovat v nádobách na
balkoně  nebo terase, přikryjeme je slámou nebo netkanou
textilií.  Na záhonech je po odkvětu seřízneme a překryjeme
vrstvou chvojí nebo jiného materiálu, který rostliny chrání
před mrazem. Abychom zjistili, zda nově zakoupená rostlina
přežije zimu, provedeme následující pokus: Když u nás rost-
lina ve zdraví přežije první léto, na podzim po prvních mra-
zících oddělíme část trsu,  dáme do  květináče a uložíme do
sklepa. Zbytek  trsu zakryjeme 5 - 10cm vrstvou kompostu
nebo rašeliny, aby lépe odolávala mrazu. Na jaře nastýlku
odhrneme a teprve tehdy zjistíme, zda přežila zimu. V přípa-

dě, že  roste, nemusíme již další rok oddělovat část pro bez-
mrazé uchování. Zmrzne -li,  máme rezervu ze sklepa a trs
musíme  na zimu opět uložit.    Při běžném pěstování vyžadují
chryzantémy přiměřeně výživnou, dobře propustnou a mírně
vápenatou půdu. Před výsadbou ji můžeme obohatit o kom-
post. Před zavlažením je třeba nechat chryzantémy dobře
proschnout, nejvhodnější je pro ně světlé stanoviště bez
přímého slunce. Pokud si chceme vypěstovat květiny k řezu
s dlouhými stonky, měli bychom od jara pravidelně vyštipovat
boční výhony a druhotné květní pupeny. Velkokvěté odrůdy,
které nejsou dlouhověké, mají vysoké nároky na živiny.

Optimální je, když je každý třetí rok dělíme a přesazujeme
na dobře připravený záhon s kyprou půdou ve staré síle. Do-
poručuje se i hnojení na list.

Nižší chryzantémy vysazujeme jako obruby ohraničující
různé zahradní plochy, nejnižší se uplatní na skalkách. Nízké
drobnokvěté jsou vhodné do keramických nádob. Kulovité
a baletkovité druhy umístíme jako solitéry nebo do malých
či větších volných skupin.

Na záhonech můžeme chryzantémy kombinovat s dalšími
pozdně kvetoucími druhy, například s japonskými sasankami,
s astrami nebo ploštičníkem, kvetoucím až v říjnu. Dobrým
společníkem jim bude i rozchodník velký a nostalgické pod-
zimní trávy, například ozdobnice čínská. Využít je můžeme
v menších aranžmá, větší druhy v různých prostorových de-
koracích, s nimiž se setkáváme na květinových výstavách,
ale i hotelových halách a koncertních síních.

Jako vždy několik sdělení, úvah a pozvání:
Začátkem října jsme v našem Areálu snů uspořádali výsta-

vu ovoce a zeleniny, ukončenou přednáškou a besedou s pa-
nem RNDr. Stanislavem Peleškou.  Vaše účast jak na výstavě,
tak i přednášce byla taková, že nám nestačily židle, to nás
velice těší. Kdo přišel, jistě nelitoval. Viděl exponáty, které
se někdy zdály být jak zázrak, ukázková  jablka nových
i starších odrůd, obří cibule, krásně vybarvené pepíno, pěknou
zeleninu v mnoha druzích. Vypisovat vše nechci, každý expo-
nát byl pěkný, všem vystavovatelům děkujeme a těšíme se
na další výstavu v příštím roce.

Na zimní období jako již tradičně chceme uspořádat  další
besedy, téma prozatím nemáme. Sdělte nám, co Vás nejvíce
zajímá.

Koncem měsíce, a to 26., 27. a 28.listopadu Vás zveme
do na-šeho areálu na prodejní výstavu adventních a vánočních
vazeb Lucie Dlabačové .

Za výbor ČZS Újezd nad Lesy,   BEXN.

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů pro ÚMČ Praha 21
Předvánoční úklid

listopad  -  předvánoční úklid ve dnech      12.  a  13. 11.
V pátek po desáté hodině přistavení VOK na níže uvedených stanovištích, v sobotu odpoledne odvoz.   ( dle naplnění i dříve)

1. Račiněveská - Starokolínská
2. Druhanická - Staroújezdská

OŽPD
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3. Lomecká - Zaříčanská
4. Miletická - Žíšovská
5. Rohožnická - parkoviště Meinl
6. Velimská - Hodkovská
7. Holšická - Sudějovická
8. Toušická - Chabeřická
9. Nadějovská - Starokolínská

10. Bělušická - Pilovská

prosinec 11.12. 2004 stanoviště č. 1 Toušická
č. 2 Rohožnická
č. 3 Netušilská

Zavezení - ráno po naplnění VOK odvoz. Předpokládaný odvoz je v odpoledních hodinách.

Upozorňuji, že kontejnery VOK nejsou kontejnery na rostlinný či nebezpečný odpad, nýbrž na odpad velkoobjemový.

Nejtková, OŽPD

Životní prostředí a stavby

Informace pro všechny, kteří plánují postavit, přistavět, nastavět, přestavět či jakkoliv jinak stavebně upravit rodinný dům
nebo vedlejší stavbu, včetně dalších činností podléhajících z hlediska stavebního zákona ohlašovací povinnosti.

Ke každému stavebnímu záměru je nutno požádat o vydání stanoviska odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD).
V tomto stanovisku se posuzuje, zda stavba a činnosti s ní související odpovídají příslušným zákonům, vyhláškám
a v neposlední řadě též platnému územnímu plánu hlavního města Prahy. Proto doporučujeme věnovat přípravě stavebního
záměru větší pozornost, informovat se na OŽPD či stavebním úřadu co lze a nelze na konkrétním pozemku stavět, za jakých
podmínek apod. Vyhnete se tak rozčarování, které často přichází až po zaplacení nemalé finanční částky za koupi pozemku
nebo za projekt . Ne každý projektant tyto informace před zahájením projektových prací zjišťuje. Úplně nejlepší je zajímat
se o tyto informace již ve fázi vyhledávání vhodného pozemku pro Vaši stavbu.

OŽPD posuzuje stavby hned z několika hledisek. Jedná se především o posuzování dle:
1) zákona o odpadech  č. 185/2001 Sb. – nakládání s odpady během stavebních či demoličních prací,
2) zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. – zatěžování ovzduší prachem při demoličních pracích a posouzení stacionárního

zdroje znečištění ( topné médium)
3) zákona o ochraně přírody a krajiny a městské zeleně č. 114/1992 Sb. – ochrana přírody, krajiny a městské zeleně, dle ÚPn

hl.m. Prahy
4) zákona č. 13/1997 Sb. o  pozemních komunikacích.

Abychom mohli vydat stanovisko, musí Vámi předložená žádost obsahovat příslušné náležitosti. Předejdete tak zbytečným
průtahům a výzvám jejich k doplnění.

K obecným náležitostem  patří :
- vyplněná žádost
- platný výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy
- zjednodušená projektová dokumentace, obsahující podklady pro   námi posuzované skutečnosti
- plná moc v případě zastupování stavebníka

Pro posuzování dle zákona č.185/2001 Sb. a příslušných vyhlášek je nutno předložit:

Zprávu, jak budou likvidovány odpady vzniklé při  stavební činností.
V případě demoličních prací rozdělit vznikající odpad dle druhů a kategorií a předložit návrh jejich likvidace. Zde je nutné
dbát na důsledné vytřídění hlavně nebezpečného odpadu ( mezi něj patří např. eternitové střechy) a zajistit jeho správnou
likvidaci odpovídající zákonu č. 185/2001 Sb. Upozorňujeme, že na území hl.m. Prahy může s nebezpečným odpadem
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původce nakládat pouze na základě souhlasu odboru životního prostředí  magistrátu hlavního města Prahy. Každý  je povinen
si zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. Dále Vás chceme upozornit,
že odpady je nutno přetřídit a v souladu se zákonem dát přednost využití odpadů před jejich odstraněním.
Pro posuzování dle zákona č. 86/2002 Sb. a příslušných vyhlášek je nutno předložit:

Počet, druh a typ topných médií ( kotel ústřední vytápění, elektrický přímotop, krb….), druh paliva v nich spalovaných
a údaje o charakteru látek vypouštěných do ovzduší.

Pro posuzování dle zákona č. 114/1992 Sb. a příslušných vyhlášek a Územního plánu hlavního města Prahy  je nutno
předložit:

Situaci v měřítku (např. 1:500 nebo 1:200 u domů a doplňkových staveb, v případě velkého stavebního záměru v měřítku
1:1000) se zákresem veškerých zastavěných a zpevněných ploch (v případě přístavby ke stávajícímu se jedná o původní
i nově navrhované plochy), zákres ploch a staveb odstraňovaných a včetně inženýrských sítí.

Výkresy „ Pohled na objekt“ (v případě přístavby původní i navrhovaný).
Zákres všech stromů a keřů do situace s označením těch, které budou dotčeny stavbou a bude žádáno o jejich kácení.
Textovou část projektové dokumentace – průvodní zprávu s popisem stavby a opět včetně popisu jak zastavěných, tak
i zpevněných ploch ( rozsah a hlavně druh použitého materiálu – např. plná dlažba, betonové nebo plastové zatravňovací
dlažby; plochy původní i nově budované, případně i plochy a stavby odstraňované ) a velikost pozemku.

V případě dalších úprav – např. terénní, budování opěrných zdí  apod. požadujeme nejen jejich zákres, ale i jejich popis.

U větších staveb např. bytový dům, škola, školka, nákupní centra, větší obchody, čerpací stanice , komunikace…. musí
být součástí předložené dokumentace návrh sadových úprav.

Pro posuzování dle zákona č. 13/1997 Sb. je nutné předložit:

U rodinných domů nebo doplňkových staveb je nutno předložit situaci se zákresem objektů a vjezdu na pozemek. V textové
části uvést, zda je pozemek již připojen ke komunikaci a zda bude využíván vjezd stávající, nebo bude budován nový vjezd.

Je nutno uvést, jak je řešena doprava v klidu (parkování dle požadavků stavebního úřadu).

Pokud  budujete nový nebo přemisťujete stávající vjezd na pozemek, vydává se samostatné správní rozhodnutí.
V tomto případě předkládáte silničnímu správnímu orgánu žádost s následujícími náležitostmi:
1) výpis z katastru nemovitostí  ( ne starší 3 měsíců)
2) snímek katastrální mapy
3) situaci širších vztahů se zákresem řešeného pozemku ( např. katastrální     situace)
4) 3 vyhotovení přehledné situace  se zákresem vjezdu, komunikace a nejbližšího okolí včetně okótování šíře vjezdu, šíře

komunikace případně i chodníku a vzdálenosti od rohu či hranice pozemku; popis stavebních úprav pro vlastní vytvoření
vjezdu

5) plnou moc – v případě, že zastupujete majitele
6) souhlas majitele komunikace s připojením pozemku

U větších staveb ( bytové domy, školky, obchody, obchod. centra, čerpací stanice, komunikace..…..) je nutno předložit
situaci v příslušném měřítku,  textovou část, řešící celkovou dopravní situaci – počet garážových a  parkovacích stání,
dopravní  řešení napojení na komunikaci, navrhované dopravní značení apod. V těchto případech doporučujeme konzultaci
přímo se silničním správním orgánem na ÚMČ Praha 21.

Ohlašovací povinnost

V případě, že Vaše stavební práce na objektu či drobný stavební záměr podléhá z hlediska stavebního úřadu pouze ohlašovací
povinnosti a vzniká-li při této činnosti odpad – zvláště vzniká-li nebezpečný odpad ( např. výměna střešní krytiny), jsou-li
dotčeny dřeviny či vzniká-li nový stacionární zdroj ( např. zahradní krb), je nutno požádat o stanovisko OŽPD.

Veškeré tyto náležitosti jsou nezbytné pro posouzení  Vašeho stavebního záměru. Pokud předložíte neúplnou žádost,
která nemá v přílohách požadované informace pro posouzení, musíme Vás vyzvat k jejich doplnění a řízení se tak zbytečně
protahuje.

Všem stavebníkům, kteří plánují stavby složitější nebo na hranici zastavěnosti pozemku apod., doporučujeme nejprve
konzultaci na našem odboru, kde Vám pomůžeme najít přijatelné řešení.

D. Slabochová - OŽPD
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KONTEJNERY A ŠTĚPKOVÁNÍ
Podzimní úklid zahrádek

nepatří. Na stanovišti Valdovská x Hrádková jsme byli nuceni
vytřídit komunální odpad. Vůbec nás to nepřekvapilo, protože
o pár metrů dál u kontejnerů na tříděný odpad se toto děje
pravidelně. Zajímalo by nás, zda se jednalo opravdu o stejné-
ho jedince, který naši snahu stále ignoruje. U spořitelny si
zase někdo odložil část svého motorového vozidla (autose-
dačky a pneumatiky). Je smutné, že se našli i tací, kteří v zá-
věru dne svůj rostlinný odpad na zahrádkách pálili. V podstatě
ale můžeme všechny účastníky pochválit, neboť opravdu
většina z Vás vysypávala pytle, větve dávala stranou na
štěpkování  a opravdu vozila rostlinný odpad.

Protože tuto akci celkově hodnotíme jako úspěšnou a pří-
nosnou pro ochranu životního prostředí a protože ještě všech-
no listí nespadlo, rádi bychom přistavili kontejnery i v druhé
polovině měsíce listopadu. Nestačíme Vás již informovat ve
zpravodaji o dalším termínu, čtěte proto informace OŽPD
ve vývěsních skříních ÚMČ Praha 21 a na internetových
stránkách www.praha21.cz.

OŽPD – M. Nejtková, D. Slabochová

Naši pracovní sobotu dne 23. 10. 2004 jsme začali pro
podzimní úklid poněkud netradičně výsadbou stromů na hřišti
nově zřízené školky při ZŠ v Polesné ulici. Z náhradní
výsadby, která byla uložena jako kompenzace při kácení na
soukromých pozemcích, byly vysazeny dvě lípy a jeden
červený javor. Náhradní výsadba bude prováděna i na dalších
pozemcích obce s cílem zlepšit naše životní prostředí.

Pak už následovalo přistavení kontejnerů na rostlinný
odpad a zároveň štěpkování. Velice nás překvapilo a potěšilo,
jaká byla účast u kontejnerů a zájem o štěpkování. Jsme rádi,
že tak velké množství lidí využilo naši nabídku a zúčastnilo
se podzimního úklidu rostlinného odpadu.  Listím a ostatními
rostlinným zbytky ze zahrad jste naplnili celkem sedm kon-
tejnerů. Zájem o štěpkování předčil naše představy, byl tak
veliký, že se doštěpkovávalo ještě během následujícího týdne.
Tyto štěpky  jsme převážně použili pro zamulčování živého
plotu v nově zřízené mateřské školce při ZŠ v ulici Polesná.
Opět se mezi rostlinným odpadem objevily věci, které tam
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Sportovní výsledky
Soutěžní sezóna je plném proudu a my může provést

hodnocení průběžných výsledků.

Mládež
Oba dorosty si ve svých soutěžích drží pozice ve středu

tabulky. Nebýt nepříjemných zranění, která vyřadila ze hry
klíčové hráče, mohla být naše umístění ještě o něco lepší.
V kategorie starších žáků nejsme spokojeni s umístěním
v dolní polovině tabulky, ale je třeba přiznat, že v této kategorii
nedisponujeme tak silným kádrem. Mladší žáci hrají stále
velmi dobrý fotbal a bojují o první místo s Motorletem.
V obou kategoriích minifotbalu MF10 a MF8 také bojujeme
ve svých třídách o první místa, což je mimořádně povzbuzující
do příštích let.

Dospělí
Po sedmi odehraných kolech II. třídy je B-tým do-

spělých na 5. místě tabulky a bez problémů drží krok s její
špičkou. Muži „A“ po výtečném výkonu na hřišti dosud
prvního Slovanu Kunratice a vítězství 4:0 převzali vedení
v I.B třídě skupiny B.

V mimořádně dobré formě jsou také obě družstva do-
spělých, která zatím neztratila ani bod. Muži „A“ pod vede-
ním nového trenéra Václava Šebesty vyhráli čtyři zápasy
a vedou tabulku I.B třídy o skóre před dalšími dvěma adepty
na postup – týmy Kunratic a Jižního Města Chodov. B-tým
mužů tvoří rezervu A-týmu a velmi mne těší, že se nám
podařilo zapojit do kádru mladé hráče, vyšlé z dorostu, což
se v minulosti ne vždy dařilo. B-tým po dvou kolech drží
druhou příčku a vše nasvědčuje tomu, že se bude bez pro-
blémů pohybovat v horní polovině tabulky II.třídy.

Mikulášská zábava
Jako již každým rokem proběhne začátkem prosince

Mikulášská zábava v restauraci na Blatově. Přesný termín
Mikulášské zábavy je sobota 4.12. v 19:30. Předprodej
vstupenek bude zahájen začátkem listopadu. Pro podrobnější
informace sledujte obvyklá vývěsní místa.

Miroslav Bareš,  předseda klubu
mi.ba@volny.cz

Výsledky utkání:

Muži „A“ – I.B tř., skup. B
Mistrovské zápasy:
Un. Žižkov – Újezd n/L 4:1 (3:1)

g. Homola P. (pen.)
Újezd n/L – Újezd P4 1:0 (0:0)

g. Mathé L.
Prosex - Újezd n/L 1:1 (0:0)

g. Daníček J.
Újezd n/L – Libuš „B“ 2:1 (0:1)

g. 2x Homola P. (1. z pen.)
Kunratice - Újezd n/L 0:4 (0:3)

g. 3x Mareš V., Daníček J.

Muži „B“ – II.tř.,  skup. B
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – Fórum 3:3 (0:0)

g. Dlabal J., Rak L., Jindřich L.
Malešice „B“ - Újezd n/L 3:4 (2:2)

g. 2x Jindřich L., Jirásek Z.,
Mareš P.

Újezd n/L – Suchdol 3:3 (0:1)
g. Beránek J., Jindřich L.,
Brabec M. (pen.)

Třeboradice - Újezd n/L 5:0 (3:0)
Újezd n/L – Radlice 1:1 (1:0)

g. Jindřich L.

Starší dorost – I.tř., skup. B
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – PSK Union 0:2 (0:2)
Satalice - Újezd n/L 1:2 (1:1)

g. Požárek M., vlastní
Újezd n/L – Braník 0:5 (0:3)
Újezd n/L – Uhřiněves 7:1 (5:0)

g. 2x Chumlen J., Kohout V.,
Sochovič O., Čermák T.,
Gruber J.

Chabry - Újezd n/L 3:1 (2:0)
g. Kapek J.

Mladší dorost – přebor
Mistrovské zápasy:
Dukla - Újezd n/L 3:2 (1:2)

g. Kohout V., Novák J.
Újezd n/L – Sp. Krč 2:4 (1:2)

g. Štrob P., Šefrna T.
Aritma - Újezd n/L 1:3 (1:1)

g. 2x Kohout V., Veselý D.
Újezd n/L – Zličín 2:2 (2:1)

g. Sochovič O., Gruber J.
Meteor „B“ - Újezd n/L 4:0 (1:0)
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Starší žáci „A“ – I.tř., skup. B
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – Meteor „B“ 2:3 (2:0)

g. 2x Vejr P.
Stodůlky - Újezd n/L 6:0
Újezd n/L – Xaverov 0:6 (0:1)
Aritma - Újezd n/L 2:0 (0:0)
Újezd n/L – Admira/Slavoj 3:2 (1:2)

g. 2x Moudrý J., Vejr P.

Starší žáci „B“ – II.tř., skup. C
Mistrovské zápasy:
Háje „C“ – Újezd n/L 8:0 (4:0)
Újezd n/L – Braník „B“ 1:6 (0:3)

g. Fišer M.
Inferno - Újezd n/L 0:9 (0:5)

g. 3x Kadeřábek M.,
2x Santarius V., Novák P.,
Koliandr M., Nováková L.

Újezd n/L – Hostivař 0:7 (0:4)
Kyje - Újezd n/L 5:0 (3:0)

Mladší žáci  – II.tř., skup. D
Mistrovské zápasy:
Motorlet „B“ - Újezd n/L 3:0 (2:0)
Kyje - Újezd n/L 0:7 (0:2)

g. 3x Křelina J., 2x Štrunc E.,
Veselý T., Santarius V.

Újezd n/L – Třeboradice 5:0 (2:0)
g. 3x Fišer M., Štrunc E.,
Kovář M.

Xaverov „B“ - Újezd n/L 0:2 (0:0)
g. Fišer M., Kovář M.

Minifotbal 10 „A“ – I.tř., skup. A
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – FK Vikt. Žižkov 7:1 (4:0)

g. 3x Bednář J., 2x Podlipný D.,
Halčák J., Plašil T.

H. Měcholupy - Újezd n/L 0:6 (0:2)
g. 4x Bednář J., Plašil T.,
Borovička J.

Újezd n/L – Háje „B“ 3:2 (2:0)
g. Podlipný D., Bednář J., Jaroš J.

Motorlet „B“ - Újezd n/L 0:2 (0:0)
g. Bednář J., Štěrba M.

Újezd n/L – Sp. Krč 1:1 (1:1)
g. Mrazík Š.

Minifotbal 10 „B“ – II.tř., skup. D
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – ČAFC 1:1 (1:1)

g. Štěrba M.

Dolní Počernice - Újezd n/L 4:1 (1:1)
g. Jaroš J.

Újezd n/L – Lucato 1:3 (0:1)
g. Mrazík Š.

Háje „B“ - Újezd n/L 0:4 (0:3)
g. Štěrba M., Mrazík Š.,
Podlipný D., Halčák J.

Újezd n/L – Real „B“ 10:0 (4:0)
g. 4x Plašil T., 3x Podlipný D.,
2x Křikava D., Štěrba M.

Minifotbal 8 „A“ – I.tř., skup. A
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – Zbraslav 6:1 (4:0)

g. 2x Podlipný J., Andras L.,
Foltman P., Havel J., Pinkas M.

Újezd n/L – Př. Kopanina 3:1 (2:1)
g. 2x Havel J., Podlipný J.

Aritma - Újezd n/L 1:2 (1:1)
g. Podlipný J., Foltman P.

Újezd n/L – Junior „B“ 5:1 (4:1)
g. 2x Baudiš J., Havel J.,
Novotný D., Foltman P.

Slavia - Újezd n/L 3:3 (2:2)
g. Černý T., Andras L.,
Podlipný J.

Minifotbal 8 „B“ – II.tř., skup. A
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – Běchovice 25:0 (12:0)

g. 6x Podlipný J., 5x Baudiš J.,
4x Foltman P., 2x Andras L.,
2x Havel J., 2x Novotný D.,
2x Vaníček J., Rubeš D.,
Přibyl R.

Újezd n/L – Podolí „B“ 5:1 (4:0)
g. Andras L., Rubeš D.,
Foltman P., Baudiš J., Petr J.

Chodov - Újezd n/L 1:11 (0:6)
g. 3x Rubeš D., 2x Foltman P.,
2x Havel J., Andras L., Liška V.,
Podlipný J., Černý T.

Újezd n/L – KING 3:1 (2:1)
g. 2x Foltman P., Havel J.

Krč - Újezd n/L 12:0 (7:0)
.

Aktuální informace:
Chcete-li být pravidelně informováni o trénincích, o vý-

sledcích apod., můžete sledovat naše www stránky:
www.fkujezd.aktualne.cz.

Zajímají-li Vás všechny výsledky mužstev hrajících soutěže
pod PFS, využijte následující adresy: www.fotbalpraha.cz.,
příp. neoficiální stránky fotbal.vysledky.com.
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TJ Sokol Újezd nad Lesy
Stolní tenis se po několikaleté přestávce opět vrátil na scénu, a to s tím úmyslem umožňovat sportovní vyžití místním

pingpongovým nadšencům.
Přijďte se podívat každou středu a pátek v 19 hodin do sportovní haly při základní škole na křižovatce v parku. Třeba se

vám to zalíbí a rozšíříte naše řady.
V letošní sezoně hraje družstvo mužů soutěž Pražského svazu stolního tenisu. Veškeré informace a výsledky zápasů

najdete na adrese www.ping-pong.cz
Jakékoliv připomínky či dotazy na oddíl pište prosím na email: sokolujezd@email.cz

za oddíl stolního tenisu
Miloš Měřínský a Irena Pačesová
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VVVVVás srás srás srás srás srdečně zvdečně zvdečně zvdečně zvdečně zve na pre na pre na pre na pre na prodeodeodeodeodejní výsjní výsjní výsjní výsjní výstttttaaaaavuvuvuvuvu

KrisKrisKrisKrisKristian Ktian Ktian Ktian Ktian KODET - KODET - KODET - KODET - KODET - Komorní výsomorní výsomorní výsomorní výsomorní výstttttaaaaavvvvvaaaaa
obrobrobrobrobrazy a grazy a grazy a grazy a grazy a grafafafafafikikikikikaaaaa

2222277777.....111110.–20.–20.–20.–20.–277777.....1111111111.....
slavnostní vernisáž za účasti autora se koná 27.10. v 18.00 hodin

Stálá prodejní výstava:

A. Born, M. J. Černý, J. Hanžlík, K. Chaba, B. Jirků, K. Kodet, J. Kristofori,
 J. Mocek, M. Pošvic, E. Srncová, J. Tichý, O. Vyleťalová a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Otevřeno: středa až pátek 14.00-18.00 hod., sobota 14.00-17.00 hod
Na telefonech 602341318 a 777246147 je možno

domluvit návštěvu každý den do 20.00 hodin.

Třebětínská 591, Praha 9 - Újezd nad Lesy, tel.: 281972211
(cca 100 m za Českou spořitelnou na hlavní Novosibřinské ulici)

Tradiční turistický pochod
Praha 14 pořádá v sobotu 13. listopadu tradiční turistický

pochod „14 km kolem Prahy 14“. Start i cíl je před restaurací
TJ Slavoj Hloubětín v Hloubětínské ulici 88.

Protože Praha 14 slaví 10. výročí svého vzniku, bude mít
letošní pochod bohatý program. Účastníci budou mít možnost
zastavit se na několika zajímavých místech: prohlídnout si
kostel sv. Bartoloměje, navštívit společnost Coca Cola, kde

se dozví o její historii i současnosti, lze si zajezdit v jezdec-
kém klubu. V Galerii 14 je k vidění výstava „Překročit práh
budoucnosti“, a kdo by si chtěl zasportovat i jinak, může si
na závěr zaplavat v bazénu Hloubětín. Na tyto doprovodné
programy je vstup se vstupenkou zakoupenou na startu, který
je od 8.30 - 11.30 hodin. Každý účastník obdrží mapku trasy
malého a velkého okruhu a v cíli, nejpozději v 18 hodin, čeká
na účastníky suvenýr s logem Prahy 14. Startovné je pro
dospělé Kč 20,-, pro děti a důchodce Kč 10,-.

Klimešová

Ordinace praktického lékaře – MUDR.Tomáš Hruška
Novosibřinská 111                        tel. 2 8197 0369                           mobil   728 727

24 hodin s lužba    
 

Ordinační  hodiny Pondělí 7.00 - 11.30
Úterý 7.00 - 11.30
Středa 7.00 - 11.30 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.00 - 11.30
Pátek 7.00 - 11.30

 
Po telefonické domluvě je možná návštěva lékaře v bytě, nebo pacienta v ordinaci

Panu doktorovi se omlouvám     Pravdová
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Občanské sdružení „ Maminy z újezdské roviny „

Pořádá akci s názvem

LAMPIONÁDA
Milé děti,  pospěšte si,

Masky na bundy oblečte si.
Rodiče ať s vámi jdou,

pak lépe se vám půjde tmou.

Co si s sebou máte vzít ?

Lampión, co krásně svítí.
Buřtík, chlebík, pitíčko,
ať zaplní se vám bříško.
Také prut na opékání,

ať buřtík sníte bez čekání.

Na Psím plácku - na rohu ulic Sudějovická a Hulická
4. listopadu o 17. hodině

Společné opékání vuřtů 17-18 hodin, průvod v maskách vyjde
z dětského hřiště v 18 hodin, ohňostroj

V případě nepříznivého počasí  ( vytrvalý déšť, vánice ) se akce nekoná.




