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Vážení čtenáři
V  tomto čísle Újezdského zpravodaje Vás chceme
pozvat na výstavy.  První výstava je zaměřená
na ochranu životního prostředí.  Jedná se o vý-
stavu dětských výtvarných prací „NAŠE SOVY“
a je součástí projektu „SOVY DO ŠKOL“.

Další  pozvánka směřuje do Horních  Počer-
nic. Zde je výstava zaměřena na přicházející
Velikonoční svátky a s tím související přípravy
a různé tradice, se kterými se seznámíte.

Martina Nejtková,  redakce

3,-kc
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Zápis ze 45. schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 12. ledna 2005

Schvaluje

- jednací řád komise koncepce
a  rozvoje dle připomínek členů
rady MČ Praha 21 a  zároveň
pověřuje starostku pí  Zikmun-
dovou po provedení úpravy
podpisem tohoto  řádu

- dodatek č. 2 ke smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor  v  ob-
jektu Masarykovy základní ško -
ly, Staroklánovická 230, 190 16
Praha 9 pro Občanské sdru-
žení D-CLUB a zároveň pově-
řuje starostku pí Zikmundovou
podpisem tohoto dodatku

- zápis z jednání likvidační ko -
mise ze dne 16.12. 2004 dle
přílohy,  která je součástí usne-
sení

- dodate k  č .  2  ke  smlouvě
o poskytování pečovatelské
služby uzavřené dne 3. 12. 2003
mezi MČ Praha 21  a  M Č  Ko -
loděje a zároveň pověřuje sta -
rostku pí Zikmundovou pod-
pisem tohoto dodatku

- změnu organizačního schématu
Úřadu MČ Praha 21  ke dni
13.  1. 2005, které je nedílnou
součástí usnesení

- platové výměry zástupce ta -
jemníka ,  vedoucích odboru
a  vedoucích oddělení na zá-
kladě navýšení platů dle MV
č. 697/2004 Sb., dle přílohy,
která je  nedí lnou součást í
usnesení

- rozpočet  fondu zaměstnavatele
a  nové znění „Zásad pro  p o -
skytování finančních příspěv-
k ů  z  fondu zaměstnavatele“
v  roce 2005

- splátkový  kalendář pro  byto -
vou jednotku Žlebská 1620/3
(pan Jiří Hruška) se splatností
do konce roku 2005 v  jed-
notlivých splátkách  1000,-Kč.
Podmínkou je podepsání při -
znání dluhu před sepsáním
splátkového kalendáře  a  z á -
roveň schvaluje splátkový  ka -
lendář pro  bytovou jednotku
Rohožnická 1607/1 (paní Ive -
ta Němečková) se splatností

do konce roku 2005 v  jed-
notlivých splátkách 1 000,-Kč.
Podmínkou je podepsání při -
znání dluhu před sepsáním
splátkového kalendáře

- smlouvu o nájmu nebytových
prostor v objektu budovy čp.
1630, katastrální území Újezd
nad Lesy,  na dobu 10 let  pro
MUDr.  Kateřinu Feuereislovou
a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podpisem této
smlouvy

- dodatek č.  1 ke smlouvě o dílo
č. TEC/04/7885/086/1502 ze
dne 25. 6. 2004  a  1.  7. 2004
a zároveň pověřuje starostku
pí Zikmundovou podepsání to-
hoto dodatku za objednatele

Odkládá

- stanovení výše nájemného pro
oddíl stolního tenisu TJ Sokol
pro  rok 2005 na příští jednání
rady MČ Praha 21  a  pověřuje
pana místostarostu Slezáka
vstoupit v jednání s panem Si-
kačem ohledně stanovení výše
nájemného pro  tento oddíl
a zároveň schvaluje nájemné
p r o  O b č a n s k é  s d r u ž e n í
D-CLUB ve výši 2000,-Kč/měs.
A  to  o d  1.1.  2005 do 31.12.
2005

- uzavření  dodatku  č .  8  ke
smlouvě o nájmu nebytových
prostor s f irmou MEDISAL,
spol. s.r.o  a  t rvá na zachová -
ní zubní ordinace po MUDr.
J .  Tučkové  v  nebytových pro -
storách objektu Zdravotního
střediska  na  Rohožníku, Živo -
nínská 1630, Praha 9 a záro -
veň ukládá starostce pí Zik-
mundové informovat MUDr.
Jágra v  intencích jednání Rady
MČ Praha 21

Neschvaluje

- poskytnutí příspěvku na výuku
anglického jazyka pro navržené
pracovníky (hlasování:  3 čle-
nové  rady proti)

- poskytnutí nevratné dotace na
rekonstrukci výtahu ve výš i
200 000,-Kč a zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 infor-

movat žadatele – společenství
vlastníků, Žíšovská 1628, Pra -
ha 9 Újezd nad Lesy

Souhlasí

- s podnájmem nebytových pro -
stor v objektu Živonínská 1630
Svazu postiženým civilizačními
chorobami

Bere na vědomí

- zápis z jednání 9. schůze kon-
trolního výboru ze dne 15.  12.
2004 a ukládá Úřadu MČ Pra -
ha 21, Odboru majetku  a  i n -
vestic předložit Kontrolnímu
výboru seznam stížností včet-
ně podkladů a zároveň ukládá
tajemníkovi Úřadu MČ Praha
21 zajistit přítomnost zástup-
ce  OMI na příští schůzi toho-
to výboru

- zápis ze zasedání KVV ze dne
15.  12. 2004 a  zároveň uklá-
dá Úřadu MČ Praha 21 při -
pravit finanční rozvahu na po-
stavení pomníku významným
občanům Újezda nad Lesy

- žádost o vrácení neoprávněně
vybraného poplatku  ve výši
26 040,-Kč za zábor z po-
zemku České dráhy, a.s. parc.č.
4356/1 a zároveň ukládá Úřa -
du MČ Praha 21 uvolnit tuto
požadovanou částku  ve  pro -
spěch žadatele

- zápis z 11. jednání komise pro
informatiku a  zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21poskyt-
nout tajemníkov i  komise pro
informatiku v digitální podobě
popis postupu nejčastějších úřed-
ních činností pro  zveřejnění
na stránkách www.praha21.cz
a v Újezdském zpravodaji pro
občany MČ Praha 21

Odvolává

- paní Evu Pravdovou z funkce
člena bytové  komise ke dni
12.1. 2005 a zároveň jmenuje
paní Marii Snížkovou do funkce
člena bytové  komise ke dni
13.1. 2005

- Ing. Vojtěcha Vosku z funkce
tajemníka KKR ke  dni  12.  1.
2005 a zároveň jmenuje Ing.
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Františka Bel icu do funkce
tajemníka KKR ke  dni  13.  1.
2005 a Ing. Tomáše Vaníčka
členem KKR ke dni 13. 1. 2005

Zápis ze 46. schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 26. ledna 2005

Ruší

- usnesení č. 462 ze dne 4. 2.
2004 a  zároveň ukládá sta -
rostce pí Zikmundové vstou-
pit v jednání s Ing. Barešem
o novém návrhu smlouvy vy-
pracované právní  kanceláří
JUDR. Stránského

Schvaluje

- prodloužení nájemní smlouvy
pro provozovnu stánku „Ovo -
ce-zelenina-drobné zboží“ na
konečné stanici na otočce Ro -
hožník s Jaromírem Johnem
za s tejných podmínek jako
u minulé smlouvy a to  na
1. polovinu roku 2005 a  zá-
roveň ukládá Úřadu informo-
vat žadatele v intencích jed-
nání Rady MČ Praha 21

- žádost o vybudování bezbari-
érového přístupu do knihovny
a propojení knihovny se sou-
sední  místnost í  a  zároveň
schvaluje uvolnění finančních
prostředků na tuto akc i  z  ka -
pitoly odboru majetku  a  i n -
vestic a ukládá Úřadu MČ Pra -
ha 21  realizovat tuto akci

- rekonstrukci místní komunikace
Toušická v úseku ul.  Novosib-
řinská – Chmelická na pozem-
cích parc.č. PK 785 a 438/3
za podmínky, že investor stavby
prodejny potravin LIDL za-
jistí provedení geometrického
plánu na pozemek parc.č. PK
785 –  LV č.  1 na vlastní  ná-
klady a zároveň ukládá Úřadu
informovat žadatele v intencích
jednání rady MČ Praha 21

- smlouvu o zřízení věcného bře -
mene na pozemcích parc.č.
2286, 2513, 2520, 3534, 2872,
3022, 3023, 3104, 3105 a 3106
zapsaných  v  katastru nemovi -
tostí u Katastrálního úřadu pro

hl. m. Prahu na LV č. 2329
pro  k.ú. Újezd nad Lesy a zá-
roveň pověřuje starostku  p í
Zikmundovou podpisem smlou-
vy  o  zřízení věcného břemene
a ukládá Úřadu MČ Praha 21
zajistit další úkony vedoucí ke
vkladu do katastru nemovitostí

- poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 20.000,-Kč MŠ
Sedmikráska  z  rezervy rozpočtu
MČ Praha 21  na  rok 2005 na
opravy stávajících zařízení pro
děti

- snížení poplatku za zábor ve -
řejného prostranství na rok 2005
u pí Heleny Šafaříkové  –  p ro -
vozovna Večerka na otočce Ro -
hožník na 60.000,-Kč a u pana
Romana Jakeše – provozovna
tabák – drobné zboží na otoč-
ce Rohožník na 35.000,-Kč
a zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 informovat žadatele
v intencích jednání Rady MČ
Praha 21

- předloženou smlouvu o zabez-
pečené komunikaci  a přístupu
k datům a zároveň pověřuje
starostku pí Zikmundovou pod-
pisem této smlouvy

- výpověď smlouvy o obstará -
vaní domu Společenství vlast-
níků Žíželická 1613 dle článku
IX.  k  31.   če rvenci 2005

- smlouvu o úhradě příspěvku
na náklady spojené s provozem
lékařské služby první pomoci
na první čtvrtlet í  roku 2005
mezi MČ Praha 14  a  MČ Pra -
ha 21 a  zároveň pověřuje sta -
rostku pí Zikmundovou pod-
pisem této smlouvy

Odvolává

- ke dni 27. ledna 2005 redakční
radu Újezdského zpravodaje

Zápis ze 47.  schůze Rady MČ
Praha 21 ze dne 9. února 2005

Souhlasí

- aby v soudním sporu manželé
Vostárkovi proti  MČ Praha 21
zastupovala naši MČ Advokátní
kancelář JUDr. Jiřího Stránského

- s nákupem pozemku v k.ú. Újezd
nad Lesy parc.č. 502 o výmě-
ře  8  m2 za cenu 3 400 Kč
a ukládá Úřadu MČ Praha 21
zajisti nákup výše uvedeného
pozemku a zároveň ukládá paní
starostce Zikmundové předlo-
žit tento materiál na nejbliž-
ším zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 21

Schvaluje

- výběr nejvýhodnější nabídky na
dodavate le  v ýměny  s táva -
jících dřevěných oken za plas-
tová v  budově MŠ Rohožník
v následujícím pořadí:

1. HOCO BAUELEMENTE s.r.o.,
Černokostelecká 143, 100 00
Praha 10

2. V E K R A ,  s . r.o, Hlavní 456,
250 89  Lázně Toušeň
A zároveň ukládá Úřadu MČ
Praha 21 předložit příslušnou
smlouvu o dílo na příští jed-
nání Rady MČ Praha 21 se
společností HOCO BAUELE-
MENTE s.r.o., Černokostelec-
ká 143, 100 00 Praha 10

- poskytnutí finančních prostřed-
ků MŠ Rohožník v celkové výši
do 68 000,-Kč na řešení ha-
varijního stavu provozu kuchy-
ně  z  rezerv y   v  kapitole 10  –
všeobecná správa  a  zároveň
ukládá Úřadu MČ Praha 21
předkládat Radě MČ Praha 21
kontrolní rozpočty na havarij-
ní stavy

Revokuje

- Usnesení rady MČ Praha 21
č. 958 ze dne 26. 1. 2005
v plném rozsahu a zároveň
schvaluje snížení poplatku za
zábor veřejného prostranství
u pana Jaromíra Johna na
1. polovinu roku 2005 v částce
11880,-Kč a zároveň ukládá
Úřadu MČ Praha 21 infor-
movat žadatele pana Jaromíra
Johna v intencích jednání Rady
MČ Praha 21

Doporučuje

- stanovení zvýšené úplaty od
rodičů za předškolní vzdělání
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na částku 500,-Kč za 1 mě-
síc za dítě prvních a druhých
ročníků mateřských ško l  a  zá -
roveň schvaluje vzhledem k ne-
dostatku finančních prostřed-
ků MŠ I. doplacení příspěvku

této MŠ částkou 6 000,-Kč
za 6 měsíců ) t j .  leden -  čer-
ven 2005) a zároveň ukládá
ředitelům, ZŠ a MŠ předložit
finančnímu výboru do 30. 6.
2005 počty dětí jednotlivých

ročníků v období po 1. 9. 2005,
aby mohl finanční výbor před-
ložit radě MČ Praha 21 návrh
na řešení stávající situace v mě-
sících září  –  p rosinec 2005

MEZI LIDMI

Do únorového Újezdského zpravodaje jsem zaslala k uveřejnění článek, jehož částí tématu bylo
kritické hodnocení práce zastupitelstva z pohledu občana Újezda nad Lesy.  Ke  svému překvapení jsem
po vyjití zpravodaje zjistila, že do mého textu bylo rušivě zasahováno jednak menšími úpravami textu,
čímž smysl je změněn a jednak vypuštěním celé zřejmě „nepohodlné“ pasáže. Nevím, došlo-li  k tomuto
zásahu redakční radou nebo přímo vedením zastupitelstva. Proti těmto praktikám však protestuji
a  touto cestou se uplatňování cenzury v Újezdském zpravodaji veřejně bráním.

Hana  Procházková

Milí spoluobčané Újezda nad Lesy
S  radostí jsem si minulý měsíc z obchodu odná-

šela nový Zpravodaj, ale radost mne po přečtení
brzy přešla. Nejvíce mě zajímal rozvoj  obce v  roce
2005, zdali bude Újezd nad Lesy za rok lepším
místem žití, než je nyní.Pro některé občany zcela
jistě, ale budou to změny podstatné? Pro větší
představu jsem otevřela stránky internetu, kde je
zveřejněný rozpočet obce na rok 2005. Namátkou
jsem si vybrala dvě investice, o kterých je zmínka
ve zpravodaji. Na první stránce měsíčníku jsme se
dozvěděli, že obec bude zvelebovat okolí městské-
ho úřadu. Přesněji pokládat zámkovou dlažbu
a oplocení objektu. Jsem ráda, že všichni naši za-
stupitelé mají ideální podmínky pro práci, ale
mají stejné podmínky občané pro využití obce?
Nevím, kolik z nás si uvědomí, že toto vylepšení
spolkne 810.000,-Kč. Druhá investice je otočka
na Rohožníku, kde mají vyrůst stánky.  Vím, že
otočka  je  nevyhovující, potřebuje rekonstrukci.
Doufám, že se občané Rohožníku neurazí, když
řeknu že investice za 2.500.000,- Kč je luxus, kde
účelem bude nákup tabáku, zeleniny a vietnam-
ského zboží. Vím, že obec se snaží zkvalitňovat
podmínky občanům, ale jsou takto vynaložené
peníze dobře zhodnocené? Jsou projekty,  kde se
rozhodně ušetřit nedá, jako např.  kanalizace, škol-
ství, zdravotnictví a kultura. Naopak na spoustě
věcí se ušetřit dá. Jde především o špatné pláno-
vání  či  realizaci. Nechci pouze kritizovat, ale uve -
du příklady z investic roku 2004 zrealizovaných na
Blatově. Blatovský park  u  Starokolínské je z 50 %
v  roce nepoužitelný,  protože zde není dostatečné
osvětlení. Stačilo pouze chodníček udělat na kraji

silnice a užití by  bylo hned jiné. Druhý  příklad je
oprava silnice v Nadějovské ulici a blízkém okolí,
kde následující měsíc začala rekonstrukce rybníku.
Přetížené tatry vyhloubily díry  a  oprava silnice
může začít znovu. Paní starostka  uvedla jako
jednu z priorit též opravu místních  komunikací,
což je pozit ivní,  ale z plánovaného rozpočtu
3.000.000Kč bylo schváleno pouze 1.500.000Kč.
Na výstavbu chodníků si nikdo v návrhu ani  ne-
vzpomněl, což je dost žalostné. Myslím si, že
částka  1.500.000,-Kč je hodně malá vůči rozloze
Újezda nad Lesy.

Byla bych  ráda, kdyby  tento příspěvek zastupi-
telům ukázal, že občanům není jedno, jak se
investují společné peníze. Dále z rozhovoru paní
starostky vyznělo, že obec má spoustu dobrých
projektů a nápadů, kde chybí pouze peněžní pro -
středky pro jejich  realizaci. Nebylo by dobré  ve
zpravodaji otevřít  novou rubriku  a  in formovat
občany o těchto záměrech? Zde je jeden takový
nápad, který by možná podpořil nejeden spolu-
občan. Obec by například vyhlásila akci Den Země
„Daruj strom“, což vy znamenalo, že každý by  s i
mohl koupit určitý stromek, zároveň by zaplatil
jeho roční údržbu a obec by ho následně vysadi-
la. Strom by měl cedulku  toho, kdo ho daroval.
Obec by vystavila darovací smlouvu na určitou
sumu, což by znamenalo, že dárce  by si  mohl
tuto částku odečíst ze základu daně z příjmu.
Vím, že by obec měla určité náklady,  a le  rozhod-
ně by ušetřila spoustu peněz a dárce  by  by l  také
spokojený.

D. Šulcová
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY S KŘEMÍLKEM A VOCHOMŮRKOU

V druhé polovině ledna v naší škole opět proběhl zápis dětí do
1. třídy,  tentokrát už na školní rok 2005-2006.

K naší radosti se škola po obě dvě odpoledne naplnila dětmi, jejich
rodiči, prarodiči a sourozenci.

Děti si vyzkoušely, co všechno už umí.
Zpívaly,  recitovaly, vyprávěly,  kreslily, hledaly a skládaly Křemílka

a  Vochomůrku.
Oblékaly sebe i panenky, zapínaly aktovky a zavazovaly tkaničky.

Počítaly, poznávaly barvy a tvary.
Komu se ani potom ještě nechtělo domů, mohl si pohrá t  se  star-

šími spolužáky z 5. a 8. třídy.
Celkem jsme na příští školní rok zapsali více než sto dětí, které

se většinou těší na to,  že se už brzy stanou školáky.
První třídní schůzka  rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční

v  úterý 31.5. 2005 v 17 hodin v prostorách  1. stupně ZŠ.
Případný dodatečný zápis si domluvte  na tel. č. 281  970 653 -  101.

V.  Vacková  1.stupeň ZŠ

Zápis do mateřských  š kol
se bude konat ve dnech 2.a 3.3.2005 vždy od 13  do  17 hodin v jednotlivých mateřských školách.
Zápis do nové mateřské školy bude probíhat v 1.  MŠ Starokolínská 132,
u  p í  ředitelky Jany Cenkrové.

Hana Kořínková
referentka školství ÚMČ Praha 21

Vážená paní dr.  Kazdová,
cítím se velmi dotčena Vaším

článkem v únorovém zpravodaji
na téma „Vánoční strom“. Jsem
dcera  m a n ž e l ů  Kovandových
a  tento krásný smrk  by l  chlou-
bou naší zahrady již v době, kdy
moji rodiče začali rodinný dům
stavět. Ne vždy je ovšem možné
udržet   s i  to, co máte  rád, po-
kud tím můžete ohrozit ostatní.
K  tomuto bolestnému rozhod-
nutí jsme společně s rodiči do-
spívali několik let, ale bohužel
již nebylo jiné možné řešení. Jak
jistě víte, smrk má povrchové  ko -
řeny a v  nechráněném porostu
je  velmi citlivý na poryvy větru.
V posledních letech jsme s  hrů-
zou sledovali jeho boj s větrem
a  bylo nám jasné, že by při  mož-
ném vývratu ohrozil sousední domy
i inženýrské sítě. Nebylo proto
jiné řešení, než jej pokácet. Byli

jsme velmi rádi, že mohl svou
krásou ještě několik týdnů potě-
šit i občany Újezda a v naší obci
snad poprvé stál krásný vánoční
strom.

Vaše obecné hodnocení všech
občanů a jejich důvodů ke  k á -
cení stromů se mě osobně velmi
dotýká. Můj otec patří k l idem,
kteří  se  velmi zaujatě věnují mys-
livosti  a péči  o přírodu. Na naší
zahradě již z vlastnoručně sebra -
ných semínek vypěstoval desítky
stromů, které  poté vysazuje do
lesa a do svého revíru nedaleko
Úval ,  kde se  o  ně  s  kolegy mys-
livci průběžně stará. I  z našeho
smrku jsme zachovali semínka
a jeho následovníci tedy za ně-
kolik let porostou v okolním lese.

Já jsem se v Újezdě nad Lesy
narodila a k této obci mám ve l -

ký vztah, i když dnes zde již trva -
le nežiji.  Pamatuji si zelené lou-
ky a porosty na místech, kde dnes
stojí nové domy. I zde musela
zeleň ustoupit potřebám bydlení
a my, „strarousedlíci“, jsme  mu-
seli chápat, že je to z různých
důvodů nutné. Možná, že i Vy
sama dnes v této zástavbě bydlíte
a tímto problémem se vůbec ne-
zabýváte.

Zamyslete se, prosím, nad tím,
co Vy osobně pro  rozvoj Újezda
můžete udělat a jak můžete   p ři -
spět k rozšíření zeleně na své
zahradě i  okolí. Myslím, že toto
je věc, kterou by měl udělat každý
z nás, a to ještě dříve, než obecně
hodnotí důvody ostatních.

Přeji všem krásný březen a ze-
lenou zahradu,

Lucie Kovandová ml.

MEZI LIDMI
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Karel  Koželuh (7.  března 1895 – 27. dubna 1950)

trovství USA. Bylo komické, že v době jeho nej-
větších úspěchů hráli za Československo pražští
Němci Menzel a Hecht ! Za druhé světové  války
trénoval spolu s bratrem Janem v klubu pro  b o -
haté Američany na Floridě. Ford mu za první lekci
věnoval nový typ vozu. Ještě jako padesátník byl
v profesionálním tenisu ve dvouhře na šestém  místě
a v deblu první.Po  válce působil jako nehrající
kapitán Československého mužstva  v  Davisově po-
háru.

Vztah Karla Koželuha k Újezdu se týká až po-
sledních  chvil jeho života.  Postavil  si  na hlavní
třídě v Klánovicích, aleji Hany Benešové, své úrovni
odpovídající vilu. Když se 27. dubna 1950 už za
tmy vracel do Klánovic se svou paní vozem, který
řídil jeho kamarád, došlo v místech, kde dnes
stojí  Penny-Market ,  k  havárii. Na silnici se dvěma
jízdními pruhy stál nákladní automobil s vlekem,
který měl poruchu. Řidič chtěl předjet, ale pře -
hlédl protijedoucí osobní auto –  s t rhl vůz zpátky,
ale nedokázal ubrzdit a vjel pod vlek. Řidič a vedle
sedící Kare l  Koželuh byli na místě mrtvi. Paní Ko -
želuhovou bylo možno vyprostit kufrem těžce zra -
něnou. Havárii přežila.

V Klánovicích  bydlel ještě dlouho potom Karlův
bratr František,  který na klánovických  kurtech  z a -
cvičoval mládež do tenisového umění. Tehdejší
obyvatelé si ho mohou pamatovat, jak jezdil ame-
rickým bourákem k panu Ťukalovi, dědovi dneš-
ního zlatníka,  na křižovatku pro maso.

L. Jenšovský

Už se asi nedozvíme, zda podnětem ke sportovní
pohádce o Klapzubově jedenáctce  byl Eduardu
Bassovi spolek sedmi bratrů Koželuhů, kterým v té
době už pomalu táhlo na třicítku. Všichni byli spor-
tovně založení, ale největšího věhlasu a profesio-
nálního úspěchu se dočkal  Koželuh Karel.

Jako  tenista nastoupil už ve svých čtrnácti letech
v mnichovském Tennis Clubu na místo  t renéra.
V  roce 1914 už ho najdeme na fotografii A. C.
Sparty ve  fotbalovém mužstvu, kde stojí  vedle
Peška-Kádi, pilíře sparťanské zálohy.  Koželuh vy-
střídal ve středu útoku zakladatele „české uličky“
Václava Piláta, jako brankář se v tomto  teamu
tyčí Vlasta Burian. Kare l  Koželuh hrál  i  lední  ho-
kej,  jak bylo tehdy obvyklé, led pro hokej  se vy-
tvářel poléváním tenisových dvorců, jejichž stojany
na s íť  byly vyjímatelné. Na pražské Štvanici byly
proti sobě na západní straně LTC (  Lawn Tennis
Club ) Praha a směrem po proudu I.ČLTC  (  v ý -
znam zkratek je  stejný, jen Č značí český a I .  je
římská jednička.

I  když i  jako hráč  kopané a ledního hokeje to
dotáhl Kare l  Koželuh na reprezentanta Českoslo-
venska  –  v  kopané třikrá t  v  roce 1923, v hokeji
v  roce 1925 mistr Evropy – největšíchn úspěchů
dosáhl v tenise. Jako hráč  evropské extratřídy jez-
di l  po evropských  kurtech ,  až  v  roce 1922 poprve
nastoupil na kurty ve Spojených státech .  I  v  kon-
kurenci doby Tildenovy se stal jedním z předních
světových profesionálů – do roku  1930 vyhrál tři -
krát jejich mistrovství světa, třikrát vyhrá l  i  mis-

ZAHRÁDKA V BŘEZNU
Březen za kamna vlezem, to

je známé staré  přísloví.  Ale mi-
lovník zahrádky nebo alespoň
rozkvetlého balkonu nelení. Ne-
může-li na zahrádku vyběhnout,
připravuje se alespoň duševně
a  rozmýšlí, co letos bude pěsto -
vat.  V březnu, i  když je třeba
ještě sníh, vykukují  z něho první
kvítka na skalkách nebo na zá-
honech. První z těchto kytiček je
talovín zimní, který svou jasně
žlutou barvou  vedle sněženek
rozzáří jarní zahrádku.  Později
se na sluníčko proderou různo-
barevné krokusy,  tyto  d robné
cibuloviny jsou vytrvalé a na stej-
ném místě se pěkně rozmnožují.
Další krásnou vytrvalou bylinkou

je hlaváček jarní a violka  vonná,
která  byla v Německu součástí
rituálu vítání jara.  Také hořce
svými modrými květy patří mezi
oblíbené květinky na zahrádkách.
Pro růže nastane již brzy doba
pro pěstební zásahy. Jakmile půda
rozmrzne, odstraníme od star-
ších  keřů krycí vrstvu.

Namrzlé dřevo odstřihneme,
stromkové  a  keřové růže hlubo-
ko seřízneme na 5 – 12 oček.
U pnoucích růží odstraníme starší
výhony, boční obrost sestřihne-
me na několik centimetrů. Pro
všechny tyto  rostliny platí, že
slabé a zakrnělé větve musíme
odstranit. Provzdušníme tak keř,
který pak má více světla, lépe

prospívá a v íce kvete. Živé ploty
thují upravujeme střihem, než
začnou rašit.

Hezkou a užitečnou ozdobou
zahrádky jsou nejen krmítka
a budky pro ptáky, ale i  pítka
umístěná někde v klidném kout-
ku. Právě v březnu se vrací mno-
ho druhů stěhovavých ptáků
a  voda je přiláká na zahrádku,
kde budou nejpřirozenější ochra -
nou před škůdci.

Odvážné rostliny, které si  trou-
fají čelit zimě, aby mohly zapla-
vit svými květy odpočívající za-
hradu, jsou vřesovce. Nejsou
náročné, spokojí se s minimální
péčí. Pokud chceme, aby nám
na zahradě nebo balkoně něco
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Půda a hnojení na našich zahradách a zahrádkách
Základem pro  veškeré  rostlin-

stvo na našich zahradách  ovoc-
ných nebo zelinářských je půda
a do ní vložené živiny,  k teré
jsou základem úrodnosti. Sklizní
odebíráme značnou část půd-
ních živin, které musíme do půdy
o p ě t  v racet .  P ro  n e z bytnou
biologickou činnost je zapotřebí
zásobova t  p ů d u  o rganickými
humusotvornými hnojivy jak se
dříve  uvádělo – statkovými. Jak
chlévskou mrvou a  z  n í  vyrobe-
ným kvalitním kompostem, tak
i  z  chovu drobného zvířectva
(králíků, slepic, holubů). Z to -
hoto trusu můžeme udělat kva -
litní hnojivový základ ve  formě
kompostu, do kterého přidává -
me veškeré  zbytky rostlin, trávu
a dosud nevykvetlé plevele. Sle-
pičí trus můžeme skladovat  od-
děleně a používat  ke hnojení

veškerých stromů jak samotný,
tak  i  ve  formě zálivky (v ze-
leninové zahradě) vykvašený v po-
měru 1:10 na  několik zálivek
k růstu zeleninových plodin, takže
již nemusíme používat strojená
hnojiva (ta jsou nutná pouze jako
doplněk při nedostatku někte -
rých živin). Půda se v důsledku
ubývání přirozených biologických
faktorů umrtvuje i v důsledku po-
klesu zemědělské živočišné výro -
by. Jako náhrada se dá použít
zelené hnojení, kde se podle ame-
rického způsobu hospodaření od-
pady obilné i další pěstební pro -
dukce (např. cukrovky) zaorávají.
Dále se mohou dělat i podsevy
jednoletých plodin, jejichž zele-
ná hmota se  pozděj i  zaorá.
Všechny tyto metody pomáhají
k  regeneraci a k zvýšení úrod-
nosti půdy. Mezi významné pod-

sevy patří  vikev  letní, peluška,
hrách a j iné motýlokvěté rostli-
ny. V současné době se dopo-
ručuje podsev  s  vazenkou. Zá-
roveň podsevy těmito  rostlinami
pomáhají svým hustým záponem
k potlačování a hubení různých
nežádoucích plevelů. Taktéž vikvo -
vité rostliny přijímají živiny z méně
rozpustných sloučenin, které pak
snáze předávají následným plo-
dinám. Je vhodno ještě připo-
menout, že podsev víceletou voj -
těškou není vhodný pro použití
do ovocné zahrady, zde naopak
preferujeme zelené hnojení jete -
lotravními a jinými směskami. Na
závěr bych  chtěl zdůraznit, že ze-
lené hnojení nám zahrádce s po-
mocí strojených hnojiv plně na-
hradí nedostatek  organických
hnojiv živočišného původu.

Jaroslav  Krejčí

stále kvetlo, pořídíme si právě
tyto  rostlinky. V mírné zimě již
od Vánoc rozkvétají v mnoha
barvách.  V  březnu a dubnu do-
kvétají  keře jasmínu nahokvěté-
ho  a  teď je právě čas na jeho
řez. Slabé větvičky odstraníme
a boční větve zkrátíme na 3 očka.
V době řezu keř tvarujeme a vy-
vazujeme, aby  nám po Vánocích
zase bohatě kvetl.

Jako  každý rok na jaře  na tom-
to místě připomínáme ošetření
některých  keřů a  s t romů na naší
zahrádce. Černý rybíz prohléd-
neme, jestli nemá zduřelé pupe-
ny napadené roztočem rybízo-
vým. U málo napadených  keříků
pupeny otrháme a více napade-

né zmladíme a ošetříme příprav-
kem OMITE. Broskve ošetříme
prot i  kadeřavosti v době nalé-
vání pupenů měďnatým nebo
sirnatým přípravkem SCHAMPI-
ONEM nebo KUPRIKOLEM. An-
grešt potřebuje naši péči. Proti
americkému padlí před květem
ošetříme Bayletonem a po od-
květu ještě jednou. Také švestky,
třešně, višně a meruňky v době
nakvétání stříkáme proti škůd-
cům SCHAMPIONEM.

Všechny členy Zahrádkářů zve -
me na neděli 6.3.2005 na člen-
skou schůzi do jídelny školy v Po -
lesné ulici ve  14 hodin. Přijďte
si popovídat s přáteli při malém

občerstvení,  třeba  se  i  něco
zajímavého dozvíte. Další akcí
v  Areálu snů je jarní velikonoční
výstava L. Dlabačové  11.-13.3.
2005. Sadbové brambory je mož-
no objednat ještě do poloviny
března na telefonních číslech  :
281972155  Nohe j lov i ,  n e b o
281972219 Líznerovi.

Všechny občany zveme dne 6.3.
2005 v 16.30 hod k pomníku
T. G. Masaryka k malé vzpo-
mínce na našeho prvního prezi-
denta  při  příležitosti jeho 155.
výročí narození.

Na shledanou někdy příště
Za výbor Zahrádkářů

ZNOH

HISTORIE

Z č innost i  komise výstavby  M N V  v  l etech  19 6 0  –  1990

stavbu realizovat, změnil Ing. Plevka z  ÚHA vytá-
pění na zemní plyn ve snaze naší obci pomoci
s plynofikací. Pro investory  to znamenalo vybu-
dovat z dálkového plynovodu od Říčan přípojku
a  redukční stanici. Tato změna se realizovala.

Plynofikace
Při výstavbě Rohožníku měla být vybudována

centrální kotelna na tuhé palivo -  uhl í .  V době,
kdy byli oba investoři  j iž  pevně rozhodnutí vý-
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HISTORIE

Koncem 70. let  připravil i  a prosadili I. a II.
etapu plynofika c e  k  realizaci Ing. Březnovský,
Ing. Matoušů a pan Jermář. Získali peníze, příděl
plynu a dodavatele. I.  etapa vedla z  Rohožníku
do Klánovic, kde plynofikaci zajišťovala  pan Ing.
Kika. Celá stavba, jakož i  další,  byla prováděna
v akci Z. Dodavatel Plynostav  Pardubice – závod
Horní Počernice realizoval stavbu dost nešetrným
způsobem. Celou zimu byly ulice rozkopány a ne-
sjízdné, protože pokládku zabezpečil až na jaře
roku  1981. Projekčně byla připravena III. etapa. Tou-
to etapou připadla další výstavba komisi výstavby,
která zahájila svoji činnost po 6 letech. Byla to hroz-
ná situace, protože jsme byli úplní laici v oblasti
plynu a navíc bez dodavatele. Plynostav  od dal -
ších prací odstoupil. Jednak nechtěl pracovat za
finance akce Z, protože nakonec při vyúčtování
překročil rozpočet  o  1. mil  Kč a vyúčtoval  i  pří -
pojky za 200.000,-Kč, které nebyly položeny.  Na-
štěstí jsme tyto neuhradili a následně se staly před-
mětem vyšetřování policie na základě udání občana,
který přípojku zaplatil. Ale pracovníci Plynostavu
mu ji neudělali. Přesto jsme museli požadovanou
částku 1 mil .  Kč uhradit. Vyrobili jsme novou
dokumentaci na již položenou II. etapu a znovu
jsme žádali peníze v akci Z. Díky tomu, že ONV byl
benevolentní, ale i St. banka, celý podvod prošel.
My jsme mohli pokračovat v dalších  etapách za
daleko nižší náklady. Horší bylo, že se nedal se-
hnat dodavatel, který by  byl ochoten převzít tyto
stavby a měl  zároveň  k  tomu oprávnění. Zkoušel
jsem různé podniky, nabízel jim mzdové prostřed-
ky,  vše  bylo marné. Jednou jsme se seznámil ná-
hodou s paní, která  s tavěla dům v Kynické ulici
a zajímala se o plynovou přípojku. Zjistila, že
chodí na obědy s pracovníky z gen. ředitelství
plynáren,  a  tak nám umožnila navázat kontakt
s lidmi, kteří mohli pro nás něco udělat. Ovšem
se souhlasem plynáren pana Šímy. Vypravili jsme
se za ním, coby nejvyšší delegace obce vč. KSČ,
ale bylo nám řečeno, že to nelze. Ale doporučil
nám obrátit  se na Výstavbový závod na ředitele
Ing. Tichého. Tento  chytrý pán spolu s panem
Šumem vymysleli to, co dneska nazýváme soukro -
mý podnik.  Komise výstavby zastoupená mojí
osobou byla investorem a zároveň dodavatelem.
Všichni  potřební  pracovníci dosta l i  povolení
k  vedlejší pracovní činnosti a byli placeni ze mzdo-
vých  fondů. Závod Výstavba nám poskytl technic-
ký dozor, mistra, odborné svářeče, kopáče, asfa l -
téry,  svářecí agregáty, nákladní auto. Někdy nám
poskytl i bagr a zároveň nám garantoval práci po
předání n.p. Plynárny vč. protokolů tlakových zkou-
šek s  t ím, že s i  veškerou koordinaci budeme řídit
sami. Školení o bezpečnosti prováděli pracovníci
Výstavby.  První léta se platilo hodinově vč. pří -
platku za  přesčas podle hod. sazeb., které  byly

dány pro určité profese. Svářeči dostávali měsíčně
1.440  –  1.600 Kčs, kopáči 1.000 – 1.200 Kčs
a  ročně jsme položili cca 2 000 m dokonce jed-
nou i  3  000 m potrubí. Aby  bylo možné tyto
peníze vykázat, psaly se výkazy tak,  že  se  praco-
valo po všech sobotách a nedělích, příp. dovole-
ných. V z imě se pracovat nedalo, a tak nakonec
dal ONV souhlas s úkolovou mzdou za položení
1  m potrubí.

Mým úkolem bylo zajistit zemní práce tj. vy-
bagrování rýh, jejich zaházení, odvoz přebytečné
zeminy na skládku, připravit zajištění projektu vč.
potřebného projednání a stavebního povolení
a následného předání a kolaudace. Prováděl jsem
výkazy prací, zajišťoval zařazení  do akce Z a ob-
starával  veškerý trubní materiál bez limitu. Vše
záviselo na známostech. První léta dodávaly ma-
teriál Železárny Chomutov.  Byla to zásluha kolegy
v  práci a jeho známosti s vedoucím výroby,  který
nám v nadplánu nechal ročně vyrobit  2 km po-
trubí. Dopravu nám zajišťoval vždy pan Sikač,
protože železárny, když nutně potřebovaly vysklad-
nění, zaslaly vozové zásilky do Kralup nebo do
Uhřiněvsi.  Odtud jsme je pracně dopravovali
o  velikonočních svátcích, protože za nevyložení
zboží bylo vysoké penále. Proto jsme uvítal i  po-
moc pana Ing. Zátky z Ferony,  který nám zajišťo -
val  roury  z  Vítkovic. Balíky rour 12 m dlouhých
se skládaly autojeřábem a také jejich  rozvoz se
děl stejným způsobem, zatímco roury z  Chomu-
tova  byly 6 m dlouhé, takže se daly rozvážet
i ručně. Při  rozvážení nám hodně pomohl pan
Doškář s jeřábem. Bagry na zemní práce nám p ů j -
čoval pan Marek z Průmstavu, nejvíce pak pan
Ing. Machlíček z Montovaných staveb a pomáhali
i  z  Výstavby plynáren. Pod bagrem nám občas po-
máhal i  pan Bultas, hlavně doprovázel bagr pana
Šandory, mistra nad mistry  v  bagrování, který jej
vždy převážel v dopravní sobotní a nedělní špičce
až na Jižní Město. Nejhorší bylo zajištění nějaké
skládky.  Protože jsme pracovali převážně v sobotu,
neděli  a o svátcích,  byly veřejné skládky uzavřeny.
Měl i  j sme uzavřenou dohodu se  Svazarmem
v Úvalech.  Tam se  vozilo přes 2000 m3 do jejího
naplnění včetně 1500 m3,  které  zbyly po Průmsta -
vu. Pak otevřel  MNV v Úvalech novou skládku
a později MNV Sibřina skládku v lomu v Květnici,
odkud jsem před lety vyváželi kámen na naše
komunikace v 60. letech, naváželi jsme i pole
u Škvorce, ale dobrá  byla skládka na Blatově,
dokonce nám bylo povoleno zavážet díry  v  lese
v Klánovicích a lesní cestu v obci, protože se mnohdy
bagroval  z  povrchu štěrk.  Na zavážení povrchů
jsme používali  kamennou drť z Blatova podniku
silnice, neboť jsme měli vlastní deponii ve St.
statku. Projekty nám z části dělala proj. složka
plynáren, pokud měla volnou kapacitu, převážně
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ale projektanti na vedlejší pracovní poměr.  Pro -
jekční práce jsme propláceli sami, protože na akce
Z  byly peníze uvolňovány podle požadavku MNV.
Později je projektantům proplácel přímo ONV.
O finanční prostředky na schválené akce nebyla
nouze, protože v 80. letech  bylo na hodnotu díla,
tj.  rozpočtové náklady vč. projektu a přirážek,
dáváno 80% peněz. Z tohoto pak bylo 30 % na
mzdy v případě, že nebyl přímý dodavatel.  Tak
nám vycházela na 2000m plynovodu hodnota díla
1   mi l .  Kč .  Z  toho na materiál a práce přicházela
částka 800.000,-Kč a na mzdy 240.000,-Kčs. Proto
jsme bezproblémově mohli uhradit veškeré  faktury
za nájemné strojů, dovozy, skládky, opravy  komu-
nikací apod. Stejně tak mzdy a případné odměny.
Způsob, jak to děláme, znal na ONV jedině ve -
doucí akcí Z pan Rollo a pí  Dvořáková.  Ta pro
nás vždy zajistila potřebný finanční obnos, proto -
že měla záruku, že jej účelově využijeme. To  byl
základ důvěry mezi ONV a MNV, protože občas
na nás chodily kontroly z ONV i Státní banky,
které vždy vyzněly kladně.

MNV navštěvovaly různé delegace, když jim na
ONV neprozradili, jak to děláme. Vždy jsme to
zástupcům okolních MNV vysvětlili tak,  aby  se
nedověděli o pracovnících  z  Výstavbového závo -
du, protože při silnějších politických loktech  by  je
mohli přetáhnut k sobě.

Vlastní práce začínaly vždy v sobotu ráno  v  7
hod. p o  14 dnech .  Všichni  s e  sjeli v objektu Lípa
a odtud se přemístili na pracoviště. Největší pro -
blém byl zorganizovat v týdnu celý tento tým tak,
aby nikdo nechyběl,  protože sebemenší výpadek
kohokoliv znamenal nemožnost zahájení prací. Při -
tom roury na pokládku musely být rozvezeny v týdnu
předem tak,  aby si mohli svářeči připravit větší
celky k položení. Byli to perfektní svářeči, protože
jim nikdy žádný svár neunikal. Za celou dobu byly
jen 3 úniky a to tím, že byly kazové díry v izolovaném
potrubí, které nebyly při pokládání vidět. Přitom se
potrubí sváželo jako nekonečný had a ručně se
pokládalo postupně do výkopu. Osobně jsem zod-
povídal za práci bagristů, protože jsme museli pře -
konávat nástrahy podzemních sítí, zvláště el. a tel.
kabelů. Přestože jsem měl dokonalé znalosti o všem,
co leží pod zemí, přesto se nějaký kabel poškodil.
Měl jsem ale vycvičené opraváře všech firem tak,
že provedli opravu dříve, než stačil někdo poruchu
nahlásit. Protože byli přímo placeni. Největší naší
starostí bylo ale počasí. Dá se říci, že nám větši-
nou přálo po všechna léta.

Délka položeného potrubí se pohybovala podle
počtu bagrů, tvrdosti podloží a počtu různých
překážek,  které jsme překonávali. Práci také kom-
plikovalo to, že jsme museli pokládky rozložit na
více místech v obci,  aby se uspokojily jednotlivé
obč. výbory.

Největší délka položeného potrubí za 2 dny
byla 520 m na Blatově se 2 bagry. Bylo vše
zahrnuto  a  místy  i  zametená ulice, protože ob-
čané si  rádi tuto práci udělali, takže zbyly jen
propojovací jámy.  Při pokládání jsme zažili všeli-
jaké situace. Při  překopu Staroújezdské ulice bez
povolení jsme za pomoci příslušníků Pomocné stráže
tuto uzavřeli, jako  by se na ní  něco přihodilo a za
2 hodiny byla položena chránička včetně potrubí.
Byl proveden zásyp pískem a upraven povrch pře -
kopu. Při pokládce přípojky v zatáčce na Staroú-
jezdské ulici se podařilo dodělat poslední svár
v poslední chvíli velké bouřky a průtrže, která
vzápětí celý výkop zatopila. Výkop byl urychleně
zasypán tekutou zeminou a hrůzou jsem trnul, aby
tam žádné auto nespadlo, i když ulice byla uza-
vřena. Na pokládku potrubí do chodníku od MNV
na připojení pekárny pana Kollingera a sálu na
křižovatce jsme museli přemístit zastávku autobu-
su před samoobsluhu. Dopravní podnik žádal pro -
vést normální úřední postup včetně komisí NVP
a policie. Měl jsem na to jen 2 dny. Nakonec
riziko vzal na sebe dispečer za náš slib, že práci
provedeme za jeden den. V 19:00 hod jsem mu
hlásil hotovo  a  ráno jezdily autobusy zase nor-
málně. Mnohdy se našli  dobří l idé, kteří  nám
pomohli. Při  s tavbě komunikace u nové  školy
v  Polesné ulici jsme v předstihu položili potrubí
podle stávajícího kanalizačního potrubí – šachet,
které  stavba později snížila, protože byly špatně
zaměřené. Tím se ale plyn ocitl skoro na povrchu,
takže jsem jej museli položit znovu. V Budčické
ulici nám do výkopu tekl písek s vodou tak,  že
jediná možnost byla položit potrubí na tento  p í -
sek a stále jej podhrabávat, až se dostalo do
patřičné hloubky.

A  tak pokračovala etapa za etapou, každá byla
jiná. Poslední námi položená XIII. etapa v  roce
1990 byla projekčně připravena, včetně projed-
nání. Po jižní straně obce je položeno potrubí
o průměru 106 mm až na Blatov,  kde je  potřeba
provést propojení se Severní větví. Tento průměr
se položil  i  do Staroújezdské ulice tak,  aby umož-
nil v budoucnu vybudovat přípojku  d o  Koloděj.
Zažil jsem při této práci mnoho starost í  i  radostí,
krásných  chvil a poznával jsem ulice metr po metru.
Jeden rok jsem strávil 24 sobot a nedělí  při  p o -
kládce, kdy jsem položili 3 km potrubí. Dostával
jsem odměnu za rok ve výši 2000 až 2500 Kčs,
od roku  1986 na návrh ONV měsíčně odměnu
1400 Kčs, případně prémii za včasné ukončení
a  předání provozovateli, včetně kolaudace.

Všechny problémy s plynárnami řešil pan Ing.
M. Matoušů, hlavně pak zajišťoval plynové  regu-
látory,  kterých  byl absolutní nedostatek.  Jeho zá-
sluhou bylo zajištěno celkem 500 ks regulátorů až
do doby, kdy se plynárenské podniky dohodly
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o zákazu prodeje v Technomatu v Hradci Králo-
vé. Naše komise dodávala regulátory odběratelům
zdarma. Ročně jsme na jejich nákup ušetřili cca
80 000 Kčs. Po zákazu prodeje si regulátory museli
kupovat občané sami, což nám velmi zazlívali,ale
neprávem. Stejný osud postihl i provádění přípo-
jek,  které se dělaly v pořadí, jak získávali občané
stavební povolení. Tyto přípojky byly  též  v  režii
MNV. On si  totiž místní poslanec zastupitelstva
NVP vyšlápl na ředitele plynáren, který nechtěl
okamžitě vyhovět jeho požadavku na zřízení pří -
pojky. Ředitel nechal provádění přípojek v naší
obci prošetřit a způsob provádění zakázal s tím,
že další budou dodávat výhradně plynárny, čímž
se značně zkomplikovalo vyřizování pro nové odbě-

ratele. Vždycky se někdo našel, kdo věci pomohl
do hrobu. Způsob předávání regulátorů byl  v  Praze
ojedinělý,  a le  byl ONV nakonec schválen za po-
platek 20 Kčs ročně až do roku 2007. O celou
agendu v komisi se staral pan Nechanský a pan
Krásný.  Také byl vyřešen problém připojování domů
při státní silnici přes pozemky sousedů, které  p o -
volily plynárny jako výjimku  v  P raze. Jak se uká-
zalo, zvolený středotlaký systém je velmi dobrý,
protože zvýšením tlaku je možno připojovat další
odběratele i  za cenu, že je pro  každý dům insta -
lován samostatný regulátor.

Dělali jsme při zaměstnání, co jsem stačili, do-
končení čeká na naše následovníky.

Engelbert Svoboda

Pro děti a mládež

Meg Cabot Princezniny deníky
Meg Cabot Místo pro princeznu!
Christiane Gohl Julie a bílý poník
Christiane Gohl Julie a španělský hřebec
Christiane Gohl Julie na koňské farmě
Louise Rennison On je  fakt boží!
Martina Dierks Spiknutí babiček
Darren Shan Krvavé  chodby
Miroslava Besserová Snowborďáci
Darren Shan Darren Shan a madame Okta
Roald Dahl Prevítovi
Václav Čtvrtek Vodník Čepeček
Jan Malík Míček Flíček
Irena Gálová Adélka,  Adámek a abeceda
Katherine Applegate Povedená Claire
Jela Mlčochová Případ zpívajícího ducha
Lenka Lanczová Prázdniny pro zaláskované
Katherine Applegate Ben se zamiloval
Irena Brandejsová Nejsem žádná popelka
Luděk Stínil Líbej, ale nemiluj
Lucie Lomová Anča a Pepík
Jules Verne Podivuhodné setkání v džungli

Pro dospělé

Jiří Černý Obrázky z dějin
zeměpisných objevů

Václav  Větvička Moje vzpomínková
dobrá jitra

Wilbur Smith Oko tygra
Sigmund Freud Nespokojenost v kultuře
Erich Fromm Psychoanalýza a náboženství
Anne Franková Deník Anne Frankové
Marie Kubátová Lesk a bída podnikání
Marie Kubátová Sladký strašidlo
Marie Kubátová Balada o Sněžce
Ilona Borská Poutník pod hvězdami.

Příběh Josefa Čapka
Ingrid Noll Lékarnice
Mary  Renault Býk přichází z moře
Anna Bauerová Věčné návraty.

Kronika země Bójů
Nadine Gordimer Poutníci
Gabriel Garcia Marguez Zpověď trosečníka
Friedric Durrenmatt Řek hledá Řekyni
Anchee Min Byla jsem madam Mao
P.D. James Případ pro psychiatra
Věra  Fojtová Sanatorium smrti
Nadžma Mandle
Agatha Christie Zkouška neviny
Diane Chamberlain Světlo pod hladinou
Helen Fielding Bujná fantazie

Olivie Joulesové
Sándor Márai Odkaz Ester
Charles Higham Letec

P Ř Í R Ů S T K Y
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
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Erich  von Däniken Zlomek času
Choga Regina Egbeme Za zlatými mřížemi
Liz Rigbey Osudové léto
Harlan Coben Podrazák
Wolf Serno Ranhojičova pouť
Barbara Cartland Zamilovaný vévoda
Barbara Cartland Klam odvážných srdcí
Josef Pieper Tomáš Akvinský
Ladislav Chmel Bylinková  kuchařka
Liz Simpson Léčivá s í la kamenů
Stanislav Lem Deník nalezený ve  vaně
Michal Wernisch Modrá knížka aneb Jeblo mu
Barbara Cartland Pomsta lorda Ravenscara
Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik
Peter A. Klimley Skrytý život  ž raloků
Svatopluk Matyáš Stíhací esa Luftwaffe

1939-45
Václav Šorel Češi a Slováci v oblacích

P.W. Stahl Tajná eskadra  KG 200
Robinson Jeffers Básně z Jestřábí věže
Nora  Roberts Prvorozená
Jackie Collins Americká hvězda

adresa: Lomecká 656
190 16   P raha 9 -  Újezd nad Lesy

Půjčovní doby: Pondělí 10.00 hod. až 11.00 hod.
11.30 hod. až 18.00 hod.

Středa 10.00 hod. až 11.00 hod.
11.30 hod. až 17.00 hod.

Pátek 10.00 hod. až 11.00 hod.
11.30 hod. až 16.00 hod.

Marie Tomaidesová,  knihovnice
Tel: 2819 73 864

ZVEME Vás
na

Velikonoční koncert
dne 19.3.2005

od 17 hod v D-Clubu
v Praze-Újezdě n.L.

( budova nové Masarykovy školy ).

Účinkují děti ze ZUŠ Čelákovice

( pobočka Šestajovice )

+ pěvecký sbor CASD Praha-Strašnice.

Vstup - volný
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ÚJEZDSKÉ MUZEUM INFORMUJE
Újezdské muzeum sídlí v budově Masarykovy  ZŠ  v  Polesné ulici.
Aby se ÚM dostalo do našeho povědomí a stalo se kamínkem v mozaice patriotismu místních

občanů, plánujeme uskutečnění výstav a doprovodných přednášek a besed v pravidelném rytmu
čtyřikrát  do roka .  Vernisáže plánovaných výstav budou v březnu, květnu, září  a l istopadu, vždy 2.
sobotu v měsíci .   Každá výstava potrvá 6 týdnů, lze ji zhlédnout vždy v sobotu od 10  d o  17 hodin.

Plán výstav  na  rok 2005:

BŘEZEN: Sportovní úspěchy újezdských klubů a tělovýchovných organizací

Vernisáž: sobota  12.3.
Dále otevřeno: 19.3., 26.3.,2.4., 9.4., 16 . 4 .       v ž d y  10 –17 hod.

KVĚTEN: Újezdští občané bojují za svobodu

Vernisáž : sobota  7.  5.
Dále 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6.

ZÁŘÍ: Tvorba profesionálních umělců a činnost galerií v Újezdě nad Lesy

Vernisáž: sobota  10.9.
Dále 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10.

LISTOPAD: Žil i  s námi a mezi námi – významné osoby,  které žily v Újezdě n.L. nebo které  se
zasloužily o rozkvět obce
Vernisáž: sobota  12.11.
Dále 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.

K březnové výstavě:

Újezdské kluby mají co ukázat, ale proč zůstávat jen u této klubovní činnosti. Nepochybujeme
o  tom, že mezi námi žijí občané, kteří  schovávají doma památku na své individuální sportovní úspěchy
v minulosti. Žijí mezi námi mistři  republiky, Evropy a ….kdo ví. Nebuďte  zbytečně skromní a pochlubte
se,  půjčte  své medaile, diplomy, poháry  č i  novinové výstřižky na výstavu.  Kontaktujte Ing. Brouska na
tel.č. 603 522 889.

Ke květnové výstavě:

  V květnu s laví celý svět 60. výročí vítězství demokracie a svobody nad fašismem a nacismem.
Součástí obecních oslav bude i  výstava,  v  níž  připomeneme ty statečné občany Újezda n. L., kteří
bojovali  na frontě východní, západní i africké, či doma čelili hitlerovským vyhlazovacím praktikám.
Chceme výstavu pojmout šířeji a zahrnout do ní nejen období 2. světové  války,  a le  i  let  1914-18  a
1948-89.
  A bychom si mohli připomenout utrpení i statečnost újezdských občanů v těchto dobách, obracíme
se na všechny občany s prosbou o pomoc. Na výstavě  bychom rádi vystavili fotografie legionářů  z  1.
sv.  války,  vojáků zahraničních jednotek z  2.  sv.  války, partyzánů, účastníků pražského povstání v obci,
občanů pronásledovaných  rakouskými, německými i  komunistickými orgány.  Prosíme o zapůjčení nebo
věnování jejich  válečných vyznamenání, dopisů z front a vězení, kopie rozsudků smrti i persekučních
výměrů. Pro další potřeby muzea bychom byli moc vděčni za vzpomínky na tyto bojovníky od jejich
rodinných příslušníků, kamarádů, spolužáků. Budeme vděčni i za informace o publikacích, kde se
o těchto lidech píše. Chceme tak zachytit osudy lidí žijících tu dobu /třeba i dočasně/ na území
Újezda n.L., tj. vlastního Újezda a bývalých obcí Blatov  a  N ová Sibřina.

Věříme, že nám svou konkrétní pomocí pomůžete vyvracet mýtus, že nám vždy někdo svobodu
věnoval. Své materiály či informace nabídněte laskavě Dr.  Schmidtov i  na tel.č. 281  971 554 nebo
731  719 401 nebo pí  Tomaidesové  na  tel.č. 281  973 864.

 Muzejní rada
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Divadelní festival
10.– 13. března

P.O.P.A.D.
Pražská Oblastní Přehlídka Amatérského Divadla.

Největší přehlídka amatérského
divadla v ČR.

Festival pro dospělé.
Pořádá Amatérská Divadelní Asociace

ve spolupráci s D-CLUBEM
Podrobný rozpis v příloze a před divadlem.

CENA VSTUPNÉHO:  Dobrovolné.

POHÁDKA PRO DĚTI.
15. března – 15:00 – ÚTERÝ
EXPEDICE VOLOVEC

aneb
Pohádka o hraběti Rdousilovi

Pro děti od 4let
CENA VSTUPNÉHO: 35.- děti, 45.- dospělí

ROZPIS PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ SE KONÁJÍ
NA JEDNOTLIVÝCH FESTIVALECH JE
K DISPOZICI JAKO PŘÍLOHA TOHOTO

PROGRAMU ,TAKÉ SI JEJ MŮŽETE
PROHLÉDNOUT PŘED D-CLUBEM NEBO VÁM

HO ZAŠLEME NA VÁŠ E-MAIL .

Vstupenky se dále prodávají a divadlo se otevírá vždy 30 minut před začátkem představení.
Změna programu vyhrazena.

D - Club  Staroklánovická 230, Újezd nad Lesy (budova nové Masarykovy školy)

tel.: 604 430 069 ředitel - p. ŠUBRT  e-mail: orbit@wo.cz

FESTIVAL POHÁDEK PRO DĚTI

01.dubna – 02.dubna

POHÁDKOVÝ LES
A

Noc s Andersenem

Festival určený nejen pro děti.
Podrobný rozpis v příloze nebo před divadlem.

CENA VSTUPNÉHO : dle přílohy.
Pohádkový les provází soutěž

VERŠE PRO POHÁDKU

BŘEZENBŘEZENBŘEZENBŘEZENBŘEZEN
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POPAD 10. - 13. brezna 2005
Čtvrtek 10. 3. Horní Počernice

19.00 Právě začínáme: Petr Urban: Krysař  ( 120min.)
21.30 Neomluvené divadlo: Marcel Bystroň, Petr Lehečka :  Kačer  (60min.)

Pátek 11. 3. Újezd nad Lesy

16.00 Divadlo Amatérů:Daniel Tůma:   Variace na italské téma  (60min.)
17.35 Divadlo Bez obav:  Kateřina Lysíková :  Už žádné potíže   (80min.)
20.00 Mrsťa Prsťa: Martin Drahovzal a Mrsťa  Prsťa :  Maskaráda  (30min.)
21.30 DS Monde: Pierre-Henri Cami (př. J iří  Konůpek): 9x Cami  (50min.)

Sobota  12. 3. Újezd nad Lesy

9.00 Riyo:  Peter Shaffer:   Equus  ( 120min.)
11.40 Divoj: M. Brering (př.Jan Werich): K rál a žena  (30min.)
12.50 Divoj:  A. P. Čechov (př. M. Melanová):  Slzy,  které svět nevidí  (30min.)
15.00 Rachtámiblatník: Zdeněk Podskalský: Žena v trysku století  ( 120min.)
18.00 DS Tyrš: Karel Pleiner:  Babinec /Entrtajneři  ( 120min.)
21.20 Divadlo na cestě: V. K. Klicpera :  Ženský boj  (60min.)

Neděle 13. 3. Újezd nad Lesy

9.00 Divadlo bez zábran: Pavel Dostál: Případ Grendwai  ( 105min.)
11.40 Arthure: Daniela Fischerová :  Náhlé neštěstí  (70min.)
13.45 us Marvin: Milan Uhde: Zubařovo pokušení  (35min.)
15.20 Divadlo Promiňte: Christoper Durang (př.  H. a L.  Synkovi): Nevyléčitelní  ( 105min.)
17.35 Divadlo na zkoušku:  Felix Mitterer, Edward Albee: Buráky a písek  (85min.)

20.00 Vyhlášení výsledků

V  tomto přehledu jsou uvedeny všechny přihlášené soubory.  Časy,  které jsou zde uvedeny,
jsou předběžné a my se budeme snažit je dodržet. Ale přesto může dojít ke skluzům, a tak
se za tyto časové posuny předem omlouváme.

Jak jste si určitě všimli, ta k  první den 10.3. začínáme v Horních  Počernicích.  Jsme rádi, že
spolupráce mezi námi  „divadelníky“ funguje a my tak můžeme využít jejich  technicky lépe
vybavený sál.

Tento  festival  je  grantově podporován Magistrátem hl.m. a Ministerstvem kultury.  Proto je
vstupné na všechna představení  DOBROVOLNÉ.

Těšíme se na Vás.

Z a  D-CLUB a  Amatérsko u  Divadelní Asociaci
                                                          Jiří ŠUBRT
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KULTURA

POHÁDKOVÝ LES 2005
A

NOC S ANDERSENEM
SPOLEČNÝ PROJEKT MASARYKOVY ZŠ A D-CLUBU

Pátek 1. 4. D-CLUB

10.00 D-CLUB: Jiří  Šubrt: Potrestaná Beruška  (60min., 5kč)

18.00 Slavnostní zahájení Noci s ANDERSENEM. (Hlavní vchod do školy)
Uvítají  Vás  zde školní trhy i  re j  pohádkových masek,  ve  kterých děti této školy budou
soutěžit o tu nejvyvedenější. A nejen to,  také Vás ohromí… . Ale to si  nechme jako
překvapení.

19.00 Nebojte se strašidel :  Loutková  revue na strašidelné půdě, kde žijí strašidla PEPÍNO
a ŠPEKOUN,   k terých se nikdo nebojí, legrační klaun BIMBO č i  pavoučice AGÁTA,
slavná pěvecká hvězda.
Vystoupí zde také Vaši známí JŮ a HELE. (70min., 40kč)

21.00 Večerní představení pro  d ě t i  :   VELKÉ PŘEKVAPENÍ.

Sobota 2. 4. D-CLUB

15.00 Divadlo a Život:  Luboš Šterc  :  Jak rozezpívat princeznu. (90min. s přestávkou, 10kč)

17.00 Vyhodnocení soutěží : Pohádkový les –   VERŠE PRO POHÁDKU.

Noc s ANDERSENEM –   MASKA PRO ANDERSENA.

A nejen tato představení máme připravena pro děti. Můžete přij ít  a sami se přesvědčit.

Ceny za jednotlivá  představení jsou předběžné. Na tuto akci jsme požádali MČ21
o grantovou podporu. Pokud se  tento grant naplní, pak bude vstup na všechna

představení zdarma. Děkuji za pochopení.

Za D-CLUB
Jiří ŠUBRT



16

OŽPD

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ROSTLINNÝ ODPAD

Vážení spoluobčané

     Dne 16. dubna 2005 budou přistaveny postupně po osmé hodině velkoobjemové
kontejnery  n a  rostlinný odpad na níže uvedených stanovištích.

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Julius Meinl
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –   u  parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)

Po naplnění budou kontejnery jedenkrát  vyměněny.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru na rostlinný odpad patří.

Rozhodně ANO: rostlinné zbytky ze zahrad

Rozhodně NE: ostatní druhy odpadu

U  kontejnerů budou prováděny kontroly.  Proto  Vás žádáme, dbejte  na t řídění odpadu a odkládejte
do těchto  kontejnerů jen rostlinný odpad.  Pokud bude zjištěno, že se v kontejneru nachází jiný druh
odpadu, než pro který je určen, uloží se postih a firma pro nás tyto akce nebude chtít organizovat.

OŽPD – M. Nejtková

Š T Ě P KOVÁ N Í

Zároveň se sběrem rostlinného odpadu proběhne štěpkování drobných větví.

Větve shromaždujte  dne 16. 4. 2005 na stanovištích, kde budou přistaveny kontejnery  na
rostlinný odpad:

1. ulice Toušická – u spořitelny
2. ulice Rohožnická – na parkovišti u samoobsluhy Julius Meinl
3. na rohu ulic Valdovská x Hrádková
4. na rohu ulic Starokolínská x Novolhotská –   u  parku na Blatově
5. na rohu ulic Staroújezdská x Druhanická (u hasičárny)

Větve shromažďujte  na hromadě vedle kontejnerů (nedávat  do kontejnerů). Štěpkování bude
probíhat během dne na výše uvedených stanovištích. Kdo bude mít zájem, může si štěpky
odnést. Ostatní budou použity pro potřeby   ÚMČ Praha 21.

Akce štěpkování bude ukončena do 15:00 hod. Prosíme po 12:00 hod na stanoviště již
větve  nevozit, nebo dávat  do kontejnerů.

Nejtková Martina
OŽPD ÚMČ Praha 21
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Termíny přistavení velkoobjemových  kontejnerů na rok 2005

 březen Dědická x Ranská 5. 3. velkoobjemový odpad

Rohožnická 5. 3. velkoobjemový odpad

Toušická 19. 3. velkoobjemový  odpad

Netušilská 19. 3. velkoobjemový odpad

 duben                     kontejnery  na  rostlinný odpad

 květen Žehušická x Měšínská 7.  5. velkoobjemový  odpad

Sudějovická x Holšická 7.  5. velkoobjemový odpad

Dědická x Ranská 21.  5. velkoobjemový odpad

Bělušická x Pilovská 21.  5. velkoobjemový odpad

 červen Toušická (u spořitelny) 11.  6. velkoobjemový odpad

Rohožnická 11.  6. velkoobjemový odpad

Druhanická x  Staroújezdská 25. 6. velkoobjemový  odpad

Hrádková  x  Svojšická 25. 6. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině, po naplnění VOK nebude vyměňován.
Předpokládaný odvoz  VOK je po naplnění nebo v odpoledních hodinách (kolem 14.00 hod).

Co do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika  –  p račky,  myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?

Rozhodně NE: stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy,  ředidla a jiné
nebezpečné odpady, odpad ze zahrady

M. Nejtková  -  O Ž P D
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Městské centrum sociálních služeb a prevence

Co je KONTAKT a s jakými dotazy se na něj lidé nejčastěji
obracejí aneb Pět let sociálně právního poradenství v KONTAKTu

Infocentrum sociální pomoci KONTAKT je součástí Městského centra sociálních služeb a prevence,
poskytuje sociálně právní poradenství a informace o sociálních službách  v hl .  m. Praze.  Adresa:
KONTAKT, Palackého náměstí – podchod metra  B ,  128 00 Praha 2;
e-mail: infokontakt@mcssp.cz; www.mcssp.cz
tel.: 222 563 704, 222 646 151
mobil: 731 056 708, 731 056 172.
kontaktní osoba: PhDr. Marie Šusterová

Otevřeno pro  veřejnost:
Po  a  S t  10  –  18  h o d i n ,     Č t  8  –  16  h o d i n ,     P á   8  –  12 hodin
Další poradny:
Poradna pro seniory a handicap: Po  10  –  18 hodin
Poradna pro  rodiče, jejichž děti užívají drogy: St  16  –  18 hodin
Poradna pro ženy po operaci prsu a jejich blízké: 1. středa 14  –  17 hodin

Za pět let činnosti se na KONTAKT obrátilo 17 tisíc klientů, z toho v  roce 2004 přes 4 tisíce
osob. Za pět let  pracovníci Infocentra zodpověděli při osobním kontaktu, telefonicky, dopisem nebo
e-mailem  více než 21 tisíc dotazů, z  toho v  roce 2004 přibližně 5 100 otázek.
V hlavním městě Praze  je  KONTAKT Městského centra sociálních služeb a prevence jediným zaříze-
ním, kde na jednom místě získáte aktuální přehled o sociálních službách i  o je j ich  propojení
a návaznosti.

Nejčastěji se na KONTAKT obracejí lidé v obtížné životní situaci –  když  řeš í  rodinnou krizi nebo
záležitosti spojené s rozvodem.  Velkou skupinu tvoří  l idé  nezaměstnaní a  t i ,  k teří  řeš í  pracovně právní
problémy.  Na  Kontakt se obracejí opakovaně rodiny i jednotlivci, kteří  se dosta l i  do složité bytové
situace. Častými návštěvníky kontaktu jsou bezdomovci,  k teří hledají levné ubytovny, azyly a další
dostupnou pomoc. Významnou skupinou tazatelů jsou lidé ve složité sociální situaci. Ti se přicházejí
informova t  na současnou výši životního minima a na možnosti sociálních dávek,  které jim mohou
překonat nelehkou finanční situaci. Typickými návštěvníky Infocentra jsou lidé s postižením a senioři.
Většina jejich  dotazů pátrá  po nabídce sociálních služeb.  V  Kontaktu nabízejí pro seniory a l idi  se
zdravotním postižením speciální poradnu. Zájemci mohou při j ít  přímo, nebo se objednat na telefonu
222 563 704 nebo na mobilech   7 31 056 708 a 731 056 172.

Za pět let  KONTAKT MCSSP připravil  k vydání i  několik informačních publikac í  –  Informace,
kontakty a služby pro osoby se zdravotním postižením, každoročně aktualizuje brožuru pro lidi bez
domova, dvakrát j iž vydal  Informace, kontakty a sociálně zdravotní služby pro seniory.  V elektronické
podobě pro občany Prahy  připravil  Poradenství v Praze aneb Nebojte se zeptat. V současné době aktualizujeme
soubor pro  rodiny s malými dětmi, nastávající maminky a ženy na mateřské dovolené.

Pozvání
Chcete se s námi podívat na trh y  v  Polsku

v  Kudové a Klodsku? Máte možnost se přihlásit
u  p í  Svátkové  tel: 281972999 nebo u pí Zajacové

tel: 281970138. Termín zájezdu je 9. dubna 2005
– odjezd v 5:00 hod ze zastávky Auto Štangl.
Cena zájezdu 200,-Kč.

ČČK

S pozdravem
PhDr. Marie Šusterová

Za Městské centrum sociálních služeb a prevence
Informace na mobilu: 604  23  10 85

Pevná linka 222 563 704
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RŮZNÉ
Ornitologie a projekt Sovy do škol

Ornitologie má na území nynější České republiky dlou-
holetou tradici. Již v roce 1928 byla založena Českoslo-
venská ornitologická společnost, která sdružovala zájemce
o ptáky na území bývalé Československé republiky. Její po-
kračovatelkou je současná Česká společnost ornitologic-
ká, která má nyní 2000 členů. Je dobrovolným zájmovým
sdružením profesionálů i amatérů zabývajících se pozoro-
váním, výzkumem a ochranou ptáků. Je partnerem mezi-
národní organizace BirdLife International.

Česká společnost ornitologická (ČSO) realizuje řadu
projektů zaměřených na výzkum a ochranu ptáků. Jsou to
např. mapování hnízdního rozšíření ptáků, výzkum migrace
a ekologie ptáků pomocí kroužkování, monitoring hnízd-
ních populací vodních ptáků a sledování příletu a odletu
tažných druhů ptáků. Výzkumu a ochraně některých dru-
hů či skupin druhů (např. čáp bílý, čáp černý, labuť velká,
dravci  a sovy) se věnují specializované pracovní skupiny.
Ekologická výchova se provádí např.  formou akce Vítání
ptačího zpěvu (International Dawn Chorus Day) a Světo -
vé či  Evropské festivaly ptactva (World/European Bird -
watch). ČSO vydává dva odborné časopisy, interní zpra -
vodaj Zprávy ČSO a populárně zaměřený časopis Ptačí
svět. Každoročně vydává výpravnou brožuru Pták roku.

Na území České republiky hnízdí 220 druhů ptáků –
mezi nimi je 10 druhů sov. Všechny naše sovy patří mezi
zvláště chráněné druhy ptáků. Na území Prahy bylo proká-
záno hnízdění 5 druhů sov. Jsou to: sova pálená (Tyto
alba), výr velký (Bubo bubo), sýček obecný (Athene noctua),
puštík obecný (Strix aluco) a kalous ušatý (Asio otus). Za-
tímco kalouse ušatého a puštíka obecného můžeme pova -
žovat za pražské sovy vykazující již po řadu let  relativně
stálou početnost, u sýčka obecného a zvláště sovy pálené
došlo v posledním desetiletí – podobně jako na celém
území České republiky – k nápadnému poklesu početnosti.

Cílem ekovýchovného projektu Sovy do škol je získání
nové generace amatérských i  profesionálních ornitologů,
milovníků ptactva a ochránců přírody. Projekt zahrnuje před-
nášky s ukázkou živých sov, noční výpravy za volně žijícími
sovami, multikulturní soutěže a výstavy Naše sovy a týden-
ní ornitologické soustředění pro nejlepší účastníky projektu.

Přednášky se živými sovami zprostředkují ročně okolo
deseti tisíc pražských dětí jedinečný zážitek kontaktu
s těmito nádhernými živočichy, pocházejícími ze záchran-
né stanice pro handicapované živočichy.

Nočních  výprav se  pod vedením pražských ornitologů
ročně zúčastní několik stovek dětí, stejně jako soutěže

s výtvarnými, literárními, odbornými i audiovizuálními kate-
goriemi. Vítězné práce jsou představeny široké veřejnosti
v  rámci slavnostního předání cen a výstav  v  prestižních
pražských výstavních síních.

Závěrečné týdenní soustředění p ro nejlepší účastníky
projektu je další příležitostí zvýšit znalosti dětí a prohlou-
bit jejich vztah k přírodě.

Jedinečný projekt Sovy do škol získal již od počátku
široký ohlas a uznání odborné i široké veřejnosti. Svědčí
o  tom řada citací v médiích  i  skutečnost, že v roce
2004 navštívil ornitologické soustředění český ministr
životního prostředí Libor Ambrozek.

Ve školním roce 2003/04 probíhal v Praze první roč-
ník projektu „Sovy do škol“. Přednášky s ukázkami živých
sov proběhly na 46 základních školách a gymnáziích.
Zúčastnilo se jich celkem 9348 žáků a studentů. Druhé
etapy projektu – podvečerních výprav za sovami do 29
pražských přírodních lokalit (především rozsáhlejších par-
ků a zahrad) – se zúčastnilo téměř 1000 dětí z těch škol,
kde probíhaly přednášky. O spolupráci při  vedení výprav
byli požádáni vybraní ornitologové – členové České spo-
lečnosti ornitologické, kteří  sovy lákali pomocí nahrávky
jejich hlasů. Nejčastěji zjištěnou sovou v období od ledna
do poloviny března byl puštík obecný. Pro ty účastníky,
kteří měli možnost ho slyšet v noční Praze, to  byl neza-
pomenutelný zážitek.

Součástí projektu byla také víceoborová  soutěž – účast-
níci přednášek byli inspirováni k vytvoření výtvarných, l i -
terárních i  dramatických děl. Ta pak byla představena
veřejnosti na výstavě „Naše sovy“. Pro nejúspěšnější au-
tory – vítěze jednotlivých  kategorií – bylo uspořádáno
odborné týdenní ornitologické soustředění, kde mělo 40
nejlepších dětí možnost seznámit se přímo v  terénu
s mnoha ptačími druhy. Od ornitologů se pak děti do-
zvěděly celou řadu zajímavostí z jejich života. A právě
závěrečná fáze celého projektu – pobyt v květnové příro -
dě –  byla dokladem toho, že má smysl naší mládeži
neustále umožňovat kontakt s živými tvory  a  motivovat je
tak k ochraně přírodního prostředí a vést je tak ke
správnému chápání zákonitostí a souvislostí v přírodě.

Dne 1. března 2005 v 18:00 hod se koná zahájení vý-
stavy dětských výtvarných prací „NAŠE SOVY“ v prostorách
Národního muzea Praha, Václavské nám. 68, Praha
1.  Výstava bude otevřena do 31. března 2005. Více infor-
mací se dozvíte na internetových stránkách  www.sovy.cz.

M. Nejtková  -  OŽPD




