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OBCHVAT

Slovo öÈfredaktora.
Chtìl bych jenom krátce glosovat

jednu událost, která se odehrála ve dvou
rovinách. Je to pøedev�ím veøejné
shromá�dìní obèanù, které se konalo
dne 20. února v 16.30 hodin ve spo-
leèenském sále v nové budovì Masary-
kovy Z� a týkalo se hydrogeologických
vlivù na projektovanou stavbu
silnièního obchvatu na�i mìstské èásti
a druhý je èlánek v denním tisku MF
DNES ze 4. bøezna 2003. Na tom prv-
ním mi pøipadalo, �e se ho zúèastnilo
více odpùrcù obchvatu ne�li jeho za-
stáncù a ze zainteresovaných obèanù
bydlících na komunikaci Starokolínská
� Novosibøinská jsem zaregistroval
pouze paní místostarostku Zikmun-
dovou. Na komisi, která tuto zprávu
pøedkládala, to muselo pùsobit dojmem,
�e vìt�ina obyvatel na�í MÈ si stavbu
obchvatu vùbec nepøeje. Obèas mi pøi-
padalo, �e diskutující obèané jsou hlu�í
k argumentùm komise, �e není mo�né
trasu obchvatu realizovat ve trase alter-
nativního návrhu trasy vysokorych-
lostní �eleznice, který by mohl stavbu
obchvatu prodlou�it v  krajním pøípadì
i o nìkolik desítek let. Byli zde pøítomni

více ne� z 1/4 celkového poètu v�ech
zúèastnìných pøedev�ím starostové
a zastupitelé okolních obcí, kterých se
také stavba obchvatu dotýká. Tito v�ak
diskutovali velmi vìcnì a konstruktiv-
nì. Nebýt rozhodného a srozumitelné-
ho vystoupení pana starosty Macha na
závìr celého jednání, �e si na�e MÈ
stavbu obchvatu rozhodnì pøeje, a to
v co nejkrat�ím èasovém horizontu, byl
by závìr celého jednání znaènì rozpa-
èitý. Jediné, co by se dalo tomuto shro-
má�dìní je�tì vytknout, je to, �e o jeho
konání vìdìlo velmi málo obèanù a jeho
propagaci nebyla vìnována taková po-
zornost, jakou by si zaslou�ilo. Já sám
jsem se o této akci dozvìdìl a� 1 den
pøed jejím uskuteènìním.

Je�tì k èlánku v MF DNES, kde se
omílají stále stejné argumenty od stej-
ných lidí, kteøí se diví, �e zde byla stav-
ba nìjakého obchvatu plánována � ano,
a to ji� dokonce pøes dvacet let. Je na-
opak pravdou, �e vìt�í poèet sjezdù a ná-
jezdù na obchvat a z nìj dopravu v centru
obce zklidní a ne �e ji do obce pøivede.
Nakonec zde opìt v�e uvádí na pravou
míru vyjádøení pana starosty Petra
Macha o nutnosti a prospì�nosti stavby

obchvatu. Jen bych poopravil údaj
v poètu projí�dìjících automobilù, �e
to nejsou dennì stovky aut, ale podle
serióznì provedeného dopravního
prùzkumu je to a� 12 000 motorových
vozidel dennì. Vìt�ina obyvatel na�í
MÈ potøebuje takto pøedimenzovanou
dopravu z obce vymýtit a ne jenom
�naøedit�, jak se objevuje v nereálném
návrhu na �pøevedení� dopravy na tìle-
so dálnice D 11. Je toti� neporovnatelný
rozdíl, jezdí-li vám dennì takový poèet
aut vìt�inou jen v tempu popojí�dìní
místy jen 4 m od oken domù, nebo 300
m od vás ve více jak 7 m hlubokém
záøezu a hlavnì vy��í rychlostí, která
brání kumulování �kodlivin.

Jako velice vyvá�ený a objektivní do-
kument na toto téma doporuèuji
k prostudování na�im ètenáøùm, kteøí
se o danou problematiku zajímají, èlá-
nek Ing. Vojty, nového èlena na�í re-
dakèní rady, který aè sám bydlí na
�Bo�kovnì�, se projektovanou stavbou
zabývá v �irokém zábìru. Bere zde
v úvahu v�echny známé skuteènosti
a shrnuje je do velice pøehledného ela-
borátu, srozumitelného i naprostým
laikùm, jen� vychází v tomto èísle.

Pavel �vejnoha
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Uk·zky slohovÈ tvorby û·k˘ 9.roËnÌku
1) Výroky o pubertì

1. Pøe�ije� pubertu, pøe�ije� v�echno
2. Puberta je ten nejvy��í strom, co do nìho uhodí blesk
3. Puberta je bouøe, která èasem pøejde, ale zanechává po

sobì následky
4. Dospívání je výzva, po které zùstane jizva
5. Kdy� puberta nastoupí, uèitelé k tobì s na�tvaností

pøistoupí
6. Puberta je období lidského �ivota, kdy je nejménì

vhodné psát výroky o pubertì
7. Puberta je jako povodeò. Pøijde, odplaví v�echny moz-

kové buòky a pak zase odejde
8. Puberta je období, kdy èlovìk neví, co dìlá, aèkoliv

dìlá, co chce
2) ��ádná revoluce nikdy nesplnila to, co si od ní lidé sli-bovali�.

Petr Pithart
- úvaha

Revoluce je pojem, kterým by se lidstvo mìlo zabývat,
zvlá�� v dne�ní dobì, kdy je ka�dé rozhodnutí dùle�ité.

Odjak�iva chtìli lidé svou situaci nìjak øe�it, a� u� své

postavení, zpùsob �ivota, podmínky pro �ivot� Vìt�inou,
kdy� u� byl problém témìø neøe�itelný a nesnesitelný, tak
uva�ovali o revoluci � v�e se zase zmìní k dobrému.

Ale vìt�ina revolucí pøinesla více zla ne� u�itku. Pøirozenì
se vìci øe�í a vyvíjí revolucí, ale mnozí chtìli uskuteènit své
pøedstavy hned teï, ale neuvìdomovali si, �e to není nejlep�í
zpùsob øe�ení. Nemysleli toti� dopøedu na dùsledky svých
èinù. Hodnì revolucí v dìjinách lidstva skonèilo patoky krve.
A� u� nìkdo chtìl nastolit ráznou vládu, anebo blahobyt pro
v�echny lidi. Ka�dý èlovìk má na vìc svùj názor a pøinucení
k jednomu názoru spousty lidí s rùznými názory a mo�nostmi
znamená nenávist, nespokojenost a nìkdy i válku. Kdy� se
ov�em situace pozvolna øe�í a na øe�ení se podílejí alespoò
zástupci v�ech názorových skupin, tak se najde kompromis.
A pak se nekonají emocionální protesty a masakry. Samo-
zøejmì, øe�ení není v�dy tak jednoduché.

Nìkdy ov�em revoluce mù�e být pøínosem, ale musí se,
pokud to jde, takový úkon peèlivì zvá�it a nezaujatì øe�it.
A také se v�ít do v�ech zúèastnìných.

Je na místì, abychom se pouèili z minulosti, zabývali se u�
uskuteènìnými revolucemi a pak snáze nalezneme odpovìï.

autor:  Jan Kotrè 9.C
Ukázky pocházejí z dílny �ákù 9.A, 9.C a jsou uvedeny jen
s drobnými jazykovými úpravami.
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LAVICE jako LAVICE
Jaký je rozdíl mezi okoukanou ��kolní� lavicí a tou, do

které usedají èlenové Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR?
To mìli mo�nost porovnat �áci na�í �koly. (viz foto è.1)

V rámci výuky obèanské výchovy ale náv�tìvì historických
reprezentativních prostor snìmovny pøedcházela beseda s po-
slankyní  pí Novákovou v prostorách na�í �koly. �áci 7. a 8. tøíd
tak mìli mo�nost vyzpovídat pøímého aktéra poslaneckého dìní.

Pøíle�itosti v�ak dostali i dal�í �áci. Jednalo se o zástupce
ze 4. a�  9. roèníkù, kteøí jsou za své tøídy povìøeni spolu�áky
k jednání ve �kolním parlamentu. I jim se tak nabídla mo�nost
pøímého porovnání èinnosti poslance � politika a poslance �
�áka. Pøítomnosti paní poslankynì pak byla vyu�ita i pro
pøedání jmenovacích dekretù tìmto na�im �kolním poslan-
cùm. (viz foto è.2)

foto è. 1 foto è. 2
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Pøi pohledu na foto è.3, které zachycuje èleny �kolního
parlamentu opìt v historických prostorách, pak nezbývá ne�
si pøát, aby co nejvíce z nich jednou usedlo do tìchto míst
a rozvá�nì øídilo chod na�í spoleènosti.

Foto è. 4 a 5 � v historických prostorách zaujmou i vysta-
vené kopie nejdùle�itìj�ích dokumentù na�í historie � napø.
Zlatá bula sicilská, Patent o zru�ení nevolnictví a Zákon
o zru�ení poddanství a feudálních povinností aj.

äKOLA

foto è. 3 foto è. 4 a 5

�kolní sportovní klub � �SK Újezd nad Lesy
V mìsíci dubnu poøádá horo-

lezecký oddíl Gekon dvì akce,
o kterých Vás chceme informovat.

První je tradièní, tentokrát ji�
16. závod �kolní mláde�e ve
sportovním lezení. Mù�eme být
jen zvìdavi, zda padne podzimní
rekord  - úèast 203 závodníkù.

Více napoví propozice a ilu-
straèní foto.

Foto A se vrací k loòskému roku a mù�ete zde vidìt vítìze
jednotlivých kategorií celoroèní soutì�e �Újezdský pohár�,
kterými se stali � zleva Líza, �tìpka a Kaèka Bure�ovy, Lubor
Mare� a Matìj Hartman.¨Poslednì jmenovaný je i na fotu B,
kde mu to slu�í jako 1 na stupních vítìzù v Satalicích (z tìch
je i foto C - leze Líza Bure�ová).

foto  A

foto  C

foto  B

Druhá akce je urèena zku�enìj�ím a tradici si teprve buduje,
ale vyzkou�et ji mù�e ka�dý. V�dy� projet se kousek na kole,
vylézt na kámen a tro�ku se probìhnout - to nemù�e pøece
být zase tak slo�ité. Nakonec u� to dva roky po sobì nìkteøí
dokázali. Dal�í informací najdou zájemci opìt v propozicích.



23

äKOLA



24

äKOLA

Integrovaná støední �kola po�tovní
Uèòovská 100/1, 190 00 Praha 9
INFORMACE O STUDIU

Tradice �koly:
�kola vznikla v roce 1952 jako Støední odborné uèili�tì spojù. V roce 1994 se stala Integrovanou støední �kolou po�tovní.

Od roku 1996 sídlí �kola v nové budovì na Jarovì. Zde získala vyhovující prostory pro výuku vèetnì 4 uèeben výpoèetní
techniky, z nich� jedna je pøipojena stále na Internet a dvì jsou specializované na po�tovní program APOST, uèebny techniky
administrativy vybavené elektronickými psacími stroji, 3 odborné uèebeny pro praktickou výuku, 5 jazykových uèeben
a dal�ích. V areálu �koly jsou tìlovýchovná zaøízení vèetnì posilovny, pingpongového sálu, bazénu a høi�tì s umìlým povrchem.

�kola je zapojena do protidrogového programu a pùsobí zde výchovná poradkynì, která spolupracuje s pedagogicko-
psychologickou poradnou.

Ve �kole pùsobí Klub mladého diváka, pro �áky jsou organizovány ly�aøské a jarní výcvikové kurzy a výbìrové zahranièní
poznávací zájezdy. �áci se úèastní kulturních akcí � divadelních a filmových pøedstavení, koncertù, výstav a vlastivìdných
procházek po Praze. Mohou se zapojit do pìveckého krou�ku a pou�ívat Internet.

Ve �kole je mo�nost stravování ve �kolní jídelnì SOU stavebního a jsou instalovány automaty na teplé i studené nápoje
a na obèerstvení.

�kola má stálý kádr pedagogických pracovníkù a spolupracuje s Unií rodièù.

VE �KOLNÍM ROCE 2003/2004 SE BUDOU OTVÍRAT NÁSLEDUJÍCÍ OBORY:
Po�tovní a penì�ní slu�by

Studijní obor SO� zakonèený maturitní zkou�kou. �áci studují kromì v�eobecných pøedmìtù dva cizí jazyky (A,N,F,R)
ekonomiku a úèetnictví, právní nauku, výpoèetní techniku a techniku administrativy s obchodní korespondencí. Získají
znalosti a dovednosti v oblasti po�tovních a penì�ních slu�eb.
Zasilatelství

Studijní obor SO� zakonèený maturitní zkou�kou. �áci studují kromì v�eobecných pøedmìtù dva cizí jazyky (A,N,F,R)
ekonomiku a úèetnictví, právní nauku, výpoèetní techniku a techniku administrativy s obchodní korespondencí, zbo�íznalectví,
logistiku, celnictví, dopravní zemìpis a absolvují praxi v dopravních a zasilatelských firmách. Získají znalosti a dovednosti
v oblasti pøepravy a zasilatelství.
Po�tovní manipulant/ka

Ètyøletý studijní obor SOU, ukonèený maturitní zkou�kou. �áci studují kromì v�eobecných pøedmìtù jeden cizí jazyk
(A,N), ekonomiku a úèetnictví, výpoèetní techniku a techniku administrativy. Získají znalosti a dovednosti v oblasti po�tovních
a penì�ních slu�eb, vèetnì odborné praxe na po�tách.
Pøijímací zkou�ky se nekonají. Pro pøijetí je dùle�itý prospìch ze základní �koly � do 1,9 a minimum trojek.
Tel.266106230 � øeditelka, 266106279 � sekretariát, 266106334 � zást.øeditelky
Fax: 266106496
e-mail: issp@issp.cz,  www.issp.cz
Dopravní spojení: tramvaj èíslo 1,9,16 stanice Spojovací

autobus èíslo 109,145,177,195 stanice Spojovací

JarnÌ burza obleËenÌ a sportovnÌch vÏcÌ v†Zä KolodÏje
O prvním dubnovém víkendu pro Vás opìt chystáme ji�

tradièní jarní burzu obleèení a sportovních vìcí. Pøíjem vìcí
� v pátek 4.dubna od 16 do 18.00 hodin v tìlocviènì Z�.

Burza - v sobotu 5.dubna od 9 do 12.00 hodin
Výdej - v nedìli 6.dubna od 10 do 11.00 hodin
Seznamy pro soupis nabízených vìcí jsou k dispozici

v mateøské a základní �kole i v kolodìjské samoobsluze.
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DUBNOV¡ ZAHR¡DKA

MalÈ ohlÈdnutÌ za uplynul˝m rokem
Pøes nadprùmìrnou úrodu jablek byl rok 2002 pro za-

hrádkáøe dosti nepøíznivý. Pomìrnì málo sluneèných dnù,
de�tivé poèasí a z toho plynoucí nadmìrná vlhkost vzduchu,
to v�echno vytváøelo ideální podmínky pro vznik a �íøení
nemocí u ovoce i zeleniny. Zejména strupovitost a hniloba
jablek znaènì sní�ila jejich kvalitu. Jablka byla postupnì
napadána èernou a hnìdou hnilobou plodù. Snad nejvíce se
to projevilo u u�lech-
tilé odrùdy Rubín, ale
i u nìkterých dal�ích
odrùd. Mnoho za-
hrádkáøù si klade
otázku, co zapøíèiòuje
toto houbovité one-
mocnìní a jak se pro-
jevuje. Odpovìï na
tuto otázku nám mù�e
poslou�it nejen pro po-
uèení, ale i k zamy�-
lení. Jedná se o moni-
liovou hnilobu plodù
zpùsobenou houbou
Sclerotinia Fructige-
na. Vyskytujícímu se
stadiu této houby se
dnes obecnì øíká mo-
nilióza a v Evropì se
objevuje od konce 19.století. Jde pøedev�ím o chorobu jablek
a hru�ek, u peckovin se vyskytuje na �vestkách a renklódách.

Podhoubí moniliózy se u infikovaných plodù rozrùstá
nejprve pod poko�ku, která v tìchto místech zhnìdne. Teprve
pak se rychle rozrùstá v du�inì, nebo� cukry a dostatek vody
jí poskytují výborné podmínky. Postupnì je zachvácen celý
plod a na jeho zhnìdlém povrchu se objeví �lutobílé kupky
konidioforù, na nich� se uvolòuje obrovské mno�ství konidií
(jednobunìèné oválné zárodky infekce). Plod je záhy pro-
rostlý podhoubím, které rychle spotøebovává v�echny �iviny
v plodu. Tento sesychá a mìní se v tvrdý shluk podhoubí �
malou mumii. Proto se takto napadenému ovoci øíká �mumi-
fikované plody�. Podhoubí mù�e pøerùst i do letorostù (ze-
jména kdy� je poranily kroupy) a tyto v krátké dobì usychají.

Na mumifikovaných plodech ponechávaných na stro-

mech vyrostou na jaøe nové pol�táøky konidioforù. Z nich
uvolnìné konidie roz�iøuje do okolí vítr a hmyz. Pøedstavují
hlavní zdroj infekcí a neznièí je ani velký mráz. Za vegetace
pøispívají k roz�iøování nákazy zejména sr�ni a vosy, které
na svém tìle rozná�ejí konidie na dosud zdravé plody. Proto
zku�ení a rozumní zahrádkáøi kladou takový dùraz na odchyt
tohoto hmyzu do lahví. Uvìdomíme-li si, �e z jediného mu-
mifikovaného plodu, který zùstal viset na stromì nebo le�et
v zahradì, se na jaøe uvolní kolem 4 milionù konidií moniliózy,

pochopíme význam
mechanické obrany
proti �íøení této nemo-
ci. Ta spoèívá pøede-
v�ím ve vèasném a dù-
sledném odstraòování
mumifikovaného ovo-
ce, shrabáním a za-
kompostováním spa-
daného listí ihned po
odpadu, dodr�ování
hygieny stromù, skla-
dovacích prostor
a v soustavné péèi
o zahradu. Vedle tìch-
to opatøení mù�ou
sehrát svou roli také
fungicidní (houbo-
morné) chemické pøí-
pravky.

Vùbec není pøehnané tvrzení, �e hlavní podíl na roz�i-
øování moniliózy má èlovìk svou nedbalostí. Jen se pozornì
podívejme kolem sebe. I zde v Újezdì n/Lesy ka�doroènì
uvidíme spousty ovoce naka�eného moniliózovou hnilobou,
strupovitostí nebo èervivostí a ponechaného v zahradách na
stromech i pod nimi, nebo vyvezeného do lesa, kde le�í na
hromadách, a� do svého rozpadu. Nebylo by proto správné
pøíèiny hniloby a dal�ích nemocí ovoce a zeleniny hledat
jen v nepøíznivých klimatických podmínkách. Ztráty zpùso-
bené ka�doroènì moniliózou jsou nejen obrovské, ale skoro
úplnì zbyteèné. Tento pro nás nepøíznivý jev mù�eme ovlivnit
a zmírnit, chce to jen vìt�í ohleduplnost ke svému okolí a pøí-
rodì. Pøispìje k tomu i peèlivý jarní úklid na zahradì, pokud
jsme jej neprovedli z nejrùznìj�ích dùvodù ji� na podzim.

Franti�ek Kroupa

Na zahrádce v dubnu
Duben je nejistý mìsíc, zkou�í milov-

níka zahrádky jak jen mù�e, ne nadar-
mo má druhý název apríl. Nedoèkavý
zahrádkáø leckdy podlehne klamavému
teplému poèasí bez ranních mrazíkù,
provede venkovní výsadbu a kdy� pak
ráno zjistí, �e ranní mrazík výsadbu zni-
èil, øíká si a pøí�tí rok tuto chybu neudì-
lám a zase podlehne.

Ovocná zahrada - dokonèujeme

výsadbu ovocných døevin, rovnì� za-
èátkem mìsíce ukonèíme øez jádrovin.
U peckovin provedeme øez. Jsou-li na
kmenu nebo silných vìtvích peckovin
klejotokové rány, vyøízneme je no�em
a� do zdravého døeva, vytøeme octem
zøedìným vodou v pomìru 1:1 a po
oschnutí zatøeme �tìpaøským voskem.
Za sucha vydatnì zaléváme novì vysa-
zené ovocné døeviny.

Postøiky -
Rybíz, na jeho� listech jsou klenuté

puchýøe zpùsobené sáním m�ice rybí-
zové, o�etøíme Pirimorem, zvlá�tì na
spodní stranì. Postøik angre�tu a rybízu
pøed kvìtem Fundazolem chrání proti
americkému padlí a rzi vejmutovkové,
Novozirem proti pøedèasnému srpno-
vému opadávání listù pùsobené mu hou-
bou pakustøebkou rybízovou.
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Angre�t: proti americkému padlí po-
u�ijeme pøed kvìtem postøik z pøíprav-
ku Beaton 25WP, Bayleton 25WP,
Karathane, Rubigan a Fundazol ji� vý�e
uvedený. Po odkvìtu, dle intenzity za-
sa�ení v rozmezí 8 a� 10 dnù pøípravek
Discus, který mù�eme bìhem vegetace
max. 3x opakovat, ochranná lhùta je 14
dnù. Pøi men�ím zasa�ení pou�ijeme
stejné pøípravky jako pøed kvìtem, ale
ty mají del�í ochrannou lhùtu.

Jablonì a hru�nì: o�etøíme proti stru-
povitosti pøed kvetením Novozirem,
jablonì proti padlí Sulikolem nebo
Bayletonem. Tam, kde jsou vajíèka m�ic,
mer, svilu�ek, píïalek, pøíp. napadené
�títenkami nebo puklicemi pou�ijeme
pøípravek Oleoekamet, Oleoekol, Biool
nebo Torant a to pøi teplotì vy��í ne�
7°C. V místech, kde je vìt�í výskyt kvì-
topase jabloòového, o�etøíme jablonì,
jakmile jeden den pøestoupí teplota
17°C, pøípravkem Oleoekamet, Oleo-
ekol nebo Torant, výsti�ný název je :
støíkat na zajeèí ou�ko.

Jahodník: s deformovanými srdéè-
kovými listy o�etøíme proti roztoèíku
jahodovému pøípravkem Basudin nebo
Sumithion.

Pøi pøípravì postøikù v�dy peèlivì
dbáme na správné dávkování pøíprav-

ku, zde dvojnásob platí �dvakrát mìø
a jednou øe��.

Vinná réva - jakmile je pùda pro-
høátá alespoò na 10oC, zaèneme s vý-
sadbou do pøedem pøipravených jam
min. hloubky 60cm, s dobøe vyhno-
jenou zeminou - kompost, pøípadnì
pøidáme Cererit v mno�ství jedna hrst
na rostlinu.

Zelináøská zahrada - na pøedem
pøipravené záhony vyséváme koøeno-
vou zeleninu, cibuli, mák, hrách, sá-
zíme jarní èesnek, cibuli sazeèku. Jed-
notíme a doséváme porosty koøenové
a jiné zeleniny z èasných výsevù. Do-
konèujeme výsadbu brambor. Pøipra-
vujeme sadbu teplomilných rostlin tj.
je celeru, rajèat, paprik, do kelímkù
sejeme okurky, cukety a melouny. Pøed
mrazíky nebo �kùdci pøikrýváme záho-
ny netkanou textilií. Zaèínáme s ochra-
nou zeleniny proti pl�ùm. Sbíráme je
pod nastra�enými prkénky, lapáme je
do kelímkù s pivem zasazenými do
zemì nebo je hubíme metaldehydo-
vými pøípravky (Slug Pellets).

Okrasná zahrada - vysazujeme
okrasné døeviny, zvlá�tì jehliènany
a stálezelené listnáèe (rododendrony)
a døeviny, které se pøi podzimní vý-
sadbì �patnì ujímají ( bøízy, �ácholany,

komule, ibi�ky). Pøestárlé trsy trvalek,
které kvetou na podzim nebo v létì,
rozdìlíme a pøesadíme na jiné místo.
Pùdu zlep�íme kompostem a Cereritem.
U jarních cibulovin odstraòujeme od-
kvetlé kvìty, napadené cibule prùbì�nì
odstraòujeme. Vysazujeme první dávku
nara�ených hlíz meèíkù moøených 30
minut ve Fundazolu nebo Rovralu. Vy-
séváme letnièky, jejich� semenáèky jsou
otu�ilé proti nízkým teplotám. Velko-
kvìté chryzantémy mno�íme ka�do-
roènì z øízkù. Drobnokvìté chryzanté-
my zpravidla po tøech letech pìstování
na stanovi�ti mno�íme rozdìlením trsù
a pøesazením na jiné místo. Ukonèíme
øez rù�í. Je poslední mo�nost seøíznout
nízko nad zemí komuli Davidovu,
kruèinku barvíøskou, oøechoplodec
klandonský, hortenzii latnatou a jiné
døeviny kvetoucí na nových výho-
nech.

Zahrádkáø má v dubnu snad nejvíce
práce, které se nemù�e naba�it, ale jak
dobøe ví, ani ji vynechat. Jinak by si po
zbytek roku vyèítal, co neudìlal, a tak
tìlo bolí, ale dobrý zahrádkáø pracuje
a zase pracuje, ale s láskou a to je nej-
krásnìj�í.

A tak pøí�tì nashledanou
za výbor ÈZS BEXN

DUBNOV¡ ZAHR¡DKA

Vliv sluneèního záøení na rostlinstvo
Slunce je bùh v�eho tvorstva �ivého i ne�ivého, tj. ve�keré

flóry i fauny na na�í zemi i v moøích. Ji� v dávných dobách
uctívali Mexièané slunce jako svého boha. Svými tepelnými
úèinky vznikl �ivot jak na zemi, tak i v moøi.

Poèínaje obdobím prvohor pøed kamenouhelným obdo-
bím, dobou ledovou a dal�ími etapami ve vývoji na�í zemì,
bylo slunce, vzduch a voda �ivotodárné velièiny, které pøi-
ná�ely prvotní �ivotní pochody na celé na�í planetì. Slunce
spolu s mrazem, vodou, vzduchem a okyslièováním zpùso-
byly rozklad hornin, ze kterých pøi dokonèování fází rozkladu
vznikla úrodná pùda. Víme, �e samo slunce bez vody nepøi-
ná�í �ádný �ivot pro ve�kerou floru. Za zmínku stojí obrovské
saharské pou�tì v okolí Nilu, které rozvodem závlahy se staly
úrodnou zemí. Ve�keré rostlinstvo potøebuje ke svému �ivotu
mimo sluneèní záøení uhlík, vodík a kyslík. Pro produkci
pìstování kulturních plodin humusotvorné a minerální �iviny,
jejich� zdrojem je pùda a do pùdy dle potøeby pøidaná prù-
myslová hnojiva.

Sluneèní svìtelné a tepelné paprsky mají velký vliv na

vývoj a rùst ve�keré flóry. Slunce vysílá po celý den paprsky:
èervené, �luté a modré. Intenzita sluneèního záøení zále�í na
úhlu dopadu na zemský povrch. Ráno vysílá slunce dlouhé
èervené paprsky, potom støední �luté a okolo poledne krátké
modré.

Slouèením tìchto základních paprskù je sluneèní záøení
bezbarvé. Za zmínku stojí takzvané ultrafialové záøení
s vlnovou délkou 100 a� 400 jednotek nm, které je lidskému
organizmu �kodlivé. Intenzita sluneèního záøení se rozli�uje
dle úhlu dopadu na povrch zemské kùry. Èím ostøej�ím úhlem
dopadají svìtelné a tepelné paprsky na na�i zem, tím ménì ji
oteplují a zemská kùra je pohlcuje.

Tím nastává znaèné ochlazení v na�í zemìpisné �íøce.
V urèitém podzimním èasovém období nastává horizontální
odklon na�í zemì od vertikální osy poledníku smìrem k Ark-
tidì severopolární. Zaèátkem slunovratu se vrací zemì do
pùvodní polohy. Nejsilnìj�í  sluneèní tepelné záøení je na
rovníku (tropické). Dále ji� ménì intenzivní je v teplotním
pásmu 24. rovnobì�ky obratníku Raka (takzvaném subtro-
pickém pásmu).
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Základní barvy sluneèního záøení jsou jen tøi: èervená,
�lutá a modrá. Tím vzniká sluneèní spektrum, bezbarvé mono-
frekvenèní záøení. Ostatní svìtelné barvy jsou doplòkové
(komplementární) a vznikají podle toho, jak se mezi sebou
v urèitém podílu kompletují. Dokladem je rozlo�ení slu-
neèního svitu v trojbokém hranolu a v duze. Ranní paprsky
nejsou pro rostlinstvo tak prospì�né jako paprsky �luté, které
svojí slab�í silou pøispívají k nejvìt�ímu rùstu v�eho
rostlinstva. Nejsilnìj�í tepelné záøení vysílá slunce okolo
poledne, kdy je v takzvaném zenitu. Krátké paprsky v barvì
modré, které zapøíèiòují to, �e rostliny se brání proti nadmìr-
nému tepelnému záøení. Vadnou a uzavírají své dýchací prù-
duchy (vláseènicové kapiláry), aby zamezily pøíli�nému vod-
nímu výparu.

Intenzita sluneèního záøení se zesiluje nebo zeslabuje slu-
neèními filtry, tj. oblohou zda je jasno nebo zamraèeno, silou
a mohutností mrakù. Napøíklad zeslabení sluneèního záøení
zpùsobuje vysoká vláknitá oblaènost, tak zvaný  �cippus�,
kde nastává lom svìtelných paprskù v ledových krystalcích
mrakù. Dále i délka sluneèního dne, to jsou klimatické faktory
ovlivòující vývoj a rùst ve�keré flóry.

Síla sluneèního záøení má vliv na tvorbu �krobu, cukru
a jiných stopových sluneèních produktù. Pomocí asimilace

(fotosyntézy) pøi potøebném mno�ství chlorofylu v zeleni lis-
tové nastává biologická pøemìna látek v organizmu, co� jest
biochemický proces, pøi nìm� se v rostlinách mìní anorga-
nické látky v organické. Èím vìt�í listová plocha, tím progre-
sivnìj�í, pomocí fotosyntézy, je tvorba �krobových cukerna-
tých slouèenin, které pak pøecházejí do plodu rostliny. Dal�í
významný souèinitel sluneèního záøení je proudìní vzduchu
(tropické nebo severopolární), které zvy�uje nebo sni�uje
intenzitu sluneèního záøení. Ve�keré rostlinstvo potøebuje ke
svému vývoji a koneènému rùstu urèitou teplotu, která vyplý-
vá z dostateèných sluneèních paprskù. Nejvìt�í absorpce  zá-
øení probíhá za ni��ích teplot ke konci kvìtna, zaèátkem
èervna a v druhé polovinì srpna a� záøí. Teplomilné rostliny
(meruòky, broskvonì, vinná réva), které vytváøejí plody v srpnu
a bìhem záøí, potøebují dostatek sluneèního záøení a chladnìj�í
noci, aby absorbované produkty cukru hroznového, ovocného
a øepného se v noci pomocí otevøených kapilár nevypaøovaly
zpìt do ovzdu�í. Dal�í zákonitý souèinitel je udr�ování potøeb-
ných vlhkostních pùdních pomìrù. Zásobení pùdy humuso-
tvornými látkami, racionální pou�ití prùmyslových hnojiv �
to jsou faktory, které mù�eme ovlivnit spolu s udr�ováním pùdy
v dobrém strukturálním stavu, co� bude pøispívat ke zvy�ování
kvalitní úrody ve�kerých výpìstkù na na�ich zahradách.

Krejèí Jar.

DUBNOV¡ ZAHR¡DKA

KALEND¡RIUM

Ljubì Hermanové by bylo 23.dubna devadesát!
dá, co v�ak to slovo znamená, to vìøte,
vìdìla bych ráda �. Posluchaè jí zaèíná
u� vìøit, �e � �ivot je jako spøe�ení, nad
kterým práská biè. Èlovìk se párkrát
o�ení a u� je mládí pryè�. Její hlasový
rejstøík sahal od koloraturního sopránu
po komorní alt, její písnì od �ansonu
po kuplet. Tak jako má èe�tina jako je-
diný jazyk na svìtì slovesný vid, tak
paní Hermanová vymyslela vid u pod-
statných jmen. Kdy� posloucháte její
píseò o první pra�ské kavárnì voní, vám
slovo Turek po èerstvì mletém kafi.
Kdy� posloucháte nádherný �anson
o otráveném hlodavci od Jiøího Suché-
ho (a J.W.Goetha), nemù�ete se ubránit
dojmu, �e v my�kách divících se �jak
je ta láska krásná� je trochu slepièího.

V první filmové roli �Peníze nebo
�ivot� (to jí bylo dvacet) zpívala zná-
mou Je�kovu ��ivot je jen náhoda�,

v posledním svém filmu �Poslu�nì hlá-
sím� dala své zralé �enství sexuální pro-
fesionálce, kterou �vejk vyru�í s poru-
èíkem Dubem v zafrontovém nevìstin-
ci. Po válce, kdy� Werich �pøi�el na
veèeøi� hrála mu konverzaèní partner-
ku. Jen tak se mihla v komparsu, kdy�
hrál Rudolfa Druhého.Se svým druhým
uèitelem Oldøichem Novým hrála dvì
sezony v hudebních komediích v No-
vém divadle. Za války byla z rasových
dùvodù �odmlèena�.

Obdivuhodná byla její vitalita a tì-
lesná zdatnost. Ve vìku, kdy její vrstev-
nice sedaly ke kafíèku s kremrolí, nebylo
na ní stopy nadbyteèného tuku a její
roz�tìpy a pøemety stranou mohly do sou-
tì�e. Byla pøitom výbornou kuchaøkou
a milovnicí dobrého jídla. Dá se øíci,
�e do konce �ivota �ila v dokonalé hor-
monii (neopravovat!!) �koda, �e u� toho
musela 21.kvìtna 1996 nechat !

L. Jen�ovský

Kdy� se v �estnácti letech vymkla
z vlivu otce � nad�eného milovníka
tehdy je�tì pouze mu�ské kopané � kdo
mohl tu�it, �e zaèíná plát hvìzda, která
dosvítí a� v hlubokém dùchodu. Zvlád-
la brzy operetní klasiku v dobì, kdy
�enství nebylo manifestováno nadmì-
reèným výstøihem, a komediální èino-
hru, zalo�enou na brilantní konverzaci.
Mìla to �tìstí, �e jako uèitelé se jí ujali
tací velikáni jako Jan Werich a Oldøich
Nový a �e v na�ich krajích mìl tradici
text písnièek kvalitou le�ící hluboko
v oblasti poezie.

Bylo hnutím osudu, �e pøi zakládání
divadla Na zábradlí se se�la s básníkem
Jiøím Suchým, jeho� texty Ljubì v pra-
vém slova smyslu sedly. Její èverná-
sobné man�elství opravòovalo její pesi-
mistické tvrzení, �e � láska, to jsou jen
písmena a z tìch písmen se slovo sklá-
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SPORT

FK ⁄jezd nad Lesy

Vá�ení sportovní pøátelé a pøíznivci fotbalu,
jak jsem slíbil v minulém èísle Újezdského zpravodaje,

budeme vás pravidelnì informovat nejen o sportovních
výsledcích FK, ale i o tom, jak se nám daøí plnit cíle, které
jsme si stanovili pro leto�ní rok. Dnes vás seznámíme
s podobou realizaèního týmu, který se stará o chod klubu
a jeho rozvoj.

V˝konn˝ v˝bor FK ⁄jezd nad Lesy:
Miroslav Bare� � pøedseda
Ev�en Pospí�il � tajemník
Franti�ek Chumlen � místopøedseda
Petr Vejr � místopøedseda
Jiøí Borovièka � èlen výkonného výboru

SportovnÌ Ëinnost klubu zajiöùujÌ:
Jan Mann � trenér kategorie minifotbal MF8 (hráèi

do 8 let vìku) a nejmen�ích hráèù mini-
fotbal MF7 (hráèi do 7 let vìku)

Petr Køelina � trenér kategorie minifotbal MF10 (hráèi
do 10 let vìku)

Ev�en Pospí�il � trenér kategorií mlad�í a star�í �áci
Miroslav Beran � trenér kategorií mlad�í a star�í dorost
Miroslav Bednáø, Milan Køikava, Petr Vejr, Jiøí Borovièka �
podílejí se na pøípravì kategorie MF8

Do této kategorie také patøí celá øada nejmenovaných ro-
dièù, kteøí dle svých mo�ností pomáhají pøi trénování a sou-
tì�ních utkáních u nejmlad�ích kategorií. Rádi ve svých øa-
dách uvítáme ka�dého, kdo by se chtìl zapojit do realizaèního
týmu a podílet na pøípravì na�ich hráèù.

Zde musím zmínit klíèovou osobou pro chod klubu a titána
újezského fotbalu Jana Manna, který je sekretáøem klubu
a zároveò má na starosti materiálnì technické zabezpeèení.

Zcela samostatnou kapitolu tvoøí doprava hráèù k sou-
tì�ním utkáním na cizích høi�tích, která trvale pùsobí kom-
plikace a je závislá na rodièích na�ich hráèù. Obecnì platí,
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èím vy��í kategorie a star�í hráèi, tím ménì dobrovolných
øidièù. Proto vyvíjíme maximální úsilí, abychom získali vlast-
ní vozidlo, které bude slou�it pro pøepravu hráèù k utkáním.
Nicménì otázku dopravy k utkání se nám v�dy podaøilo vyøe-
�it, co� je zásluha v�ech, kdo nám v tomto pomáhají a nejsou
zde uvedeni.
SportovnÌ v˝sledky od 16.2.2003 do 14.3.2003

Dorost
Troja - FK 2:4 (2:0)
Bohnice � FK 0:3 (0:1)
StaröÌ û·ci
Dal�í výsledky venkovního turnaje v Bohnicích:
8.zápas FK � Troja 0:1 (0:1)
9.zápas FK � Èakovice 1:0 (1:0)

g. Zikmund F.
Ve skupinì jsme skonèili na pátém místì.
MladöÌ û·ci
Výsledky v halové soutì�i Memoriál Ondry Bakaláøe (hala
Odolena Voda):
Skupina o 9.-13. místo:
FK � Troja �A� 1:9 (0:3)

g. Forst T.
FK � Bohnice �B� 4:5 (1:4)

g. 2x Vejr P., Forst T., Koliandr M.
FK � Junior 4:0 (2:0)

g. 2x Bare� F., 2x Císaø J.
FK � Vysoèany 3:4 (1:3)

g. 2x Pelikán K., Moudrý J.
V této skupinì jsme skonèili poslední, èím� jsme v leto�ním
roce obsadili 13.místo (z 18 úèastníkù).
Venkovní turnaj v Troji:
FK � Bohnice 1:0 (1:0)

g. Vejr P.
Minifotbal 10 ÑAì
Výsledky v halové soutì�i Trilobit cup � O pohár èerpací
stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Odolena Voda):
9.zápas FK �  Støí�kov 1:3 (0:1)

g. Bare� F.
10.zápas FK � Kyje 4:5 (3:3)

g. 3x Bare� F., Veselý T.
Minifotbal 10 ÑBì
Výsledky v halové soutì�i TRILOBIT cup � O pohár èerpací
stanice PHL Trilobit Tuklaty (hala Odolena Voda):
9.zápas FK � ÈZU 3:2 (1:2)

g. 2x Bednáø J., Bare� F.
10.zápas FK � Loko Vltavín 6:3 (4:2)

g. 3x Veselý T., 2x Hluboèek D., �trunc E.
Minifotbal 8
Dal�í výsledky v halové soutì�i PETR cup � O pohár èerpací
stanice PHL Petr Bìchovice (hala Bìchovice):

SPORT
8.zápas FK � Junior 2:6 (0:2)

g. Bednáø J., Podlipný D.
9.zápas FK � ÈAFC 3:7 (1:3)

g. 2x Vejr T., Bednáø J.
10.zápas FK � Jílové 8:3 (5:0)

g. 5x Vejr T., 2x Bednáø J., Mrazík �.
Minifotbal 7
Výsledky v halové soutì�i SAOS cup � O pohár Stavební
a obchodní spoleènosti SAOS (hala Bìchovice):
9.zápas FK � Braník 5:3 (1:2)

g. 2x Podlipný J., Baudi� J., Køikava D.,
Mrazík �.

10.zápas FK � Junior 1:4 (1:2)
g. Vejr T.
Minifotbal 6
Výsledky v halové soutì�i STAKO cup � O pohár stavebnin
STAKO (hala Bìchovice):
9.zápas FK � Háje 0:12 (0:4)
10.zápas FK � Braník 4:2 (3:2)

g. 2x Baudi� J., Eibich M.

Aktu·lnÌ informace:
Chcete-li být pravidelnì informováni o trénincích, o vý-

sledcích apod., mù�ete sledovat na�e stránky: www.fkujezd.
aktualne.cz.

Zajímají-li Vás v�echny výsledky mu�stev hrající soutì�e
pod PFS, vyu�ijte následující adresy: www.fotbalpraha.cz.

TrÈninky ñ jaro 2003
(na tyto trÈninky zveme vöechny st·vajÌcÌ hr·Ëe i novÈ
z·jemce o fotbal):

Dorost:
Úterý 17:30 � 19:00 hø. Bìchovice
Støeda 17:30 � 19:00 hø. Bìchovice
Pátek 17:30 � 19:00 hø. Bìchovice
Star�í �áci:
Úterý 17:30 � 19:00 hø. Bìchovice
Støeda 17:30 � 19:00 hø. Bìchovice
Pátek 17:30 � 19:00 hø. Bìchovice
Mlad�í �áci:
Úterý 16:30 � 18:00 hø. Bìchovice
Støeda 16:30 � 18:00 hø. Bìchovice
Pátek 16:30 � 18:00 hø. Bìchovice
Minifotbal 10:
Úterý 16:00 � 17:30 hø. SK Újezd nad Lesy, Èentická ul.
Ètvrtek 16:00 � 17:30 hø. SK Újezd nad Lesy, Èentická ul.
Minifotbal 8:
Úterý 15:30 � 17:00 hø. SK Újezd nad Lesy, Èentická ul.
Ètvrtek 15:30 � 17:00 hø. SK Újezd nad Lesy, Èentická ul.
Minifotbal 7:
Úterý 16:45 � 18:00 hø. SK Újezd nad Lesy, Èentická ul.
Ètvrtek 16:45 � 18:00 hø. SK Újezd nad Lesy, Èentická ul.
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Vá�ení spoluobèané,
dne 20. února 2003 byl pøistaven velkoobjemový kontejner v ulici Tou�ická. Jeliko� nebyl naplnìn, byl ponechán

na stanovi�ti pøes víkend a nìkdo nám ho odcizil.
Kontejnery pro nás pøistavuje firma Pra�ské slu�by nebo firma Skobla. Touto cestou bychom vás chtìli poprosit,

pokud uvidíte nìkoho jiného, jak odvá�í pøistavené kontejnery, a bude vám nìco podezøelého (napø. odvoz v pozdních
hodinách), zavolejte prosím na místní odd. Policie ÈR, buï na linku 158, nebo na tel. 281973144, nebo uvìdomte
Odbor �ivotního prostøedí na tel: 281971688-89, linka: 43.

O�PD - M. Nejtková

EKOLOGIE

Termíny pøistavení kontejnerù na velkoobjemový odpad na druhé ètvrtletí roku 2003
V leto�ním roce jsme pro vás opìt z organizovali pøistavení kontejnerù

na velkoobjemový a rostlinný odpad.
Kontejnery budou pøistaveny postupnì po desáté hodinì a po naplnìní budou odvezeny.

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

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatøí?
Rozhodnì NE : stavební odpad, su�, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, øedidla a jiné

nebezpeèné odpady, odpad ze zahrady
Co patøí do kontejneru na rostlinný odpad?
ve�kerý druh rostlinného odpadu tzn. listí, tráva, vìtve ze stromù aj.
Mìsíc stanovi�tì datum zavezení druh kontejneru
duben Roho�nická 10. 4. jen na velkoobjemový odpad

Tou�ická 18. 4. jen na rostlinný odpad
Roho�nická 18. 4. jen na rostlinný odpad
Netu�ilská 18. 4. jen na rostlinný odpad

kvìten Tou�ická              15. 5. jen na velkoobjemový odpad
Roho�nická 23. 5. jen na rostlinný odpad
Netu�ilská 23.5. jen na rostlinný odpad
Tou�ická 23 .5. jen na rostlinný odpad

èerven Tou�ická 13. 6. jen na rostlinný odpad
Roho�nická 13. 6. jen na rostlinný odpad
Netu�ilská 13. 6. jen na rostlinný odpad
Netu�ilská 26. 6. jen na velkoobjemový odpad

O�PD - M. Nejtková
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Z ⁄JEZDSK… HISTORIE

PRAHA 21
MÌSTSKÁ ÈÁST: ÚJEZD NAD LESY

1975 � poèátky výstavby na východním okraji obce (Roho�-
ník) pro ministerstvo dopravy a vnitra

1976 � opìtné pøejmenování ulic vyhovující názvùm hl. mìsta
1976 � plynofikace Roho�níku vè.regulaèní stanice na zem-

ní plyn - kotelna a vysokotlaká pøípojka z hl. plynovodu
1976 � vodovodní pøivadìè z Jiren pro Roho�ník - nový vo-

dojem
1978 � èistírna odpadních vod na Blatovì pro Roho�ník od

roku 1986 i pro ostatní obyvatelstvo
1979 � (1.3.) otevøena mateøská �kolka pro 120 dìtí
1980 � zahájena plynofikace celé mìstské èásti
1980 � zahájena kabelá� elektrických a telefonních ven-

kovních vedení
1989 � zahájena pokládka vodovodního potrubí - �elivka
1991 � dokonèena 16 tøídní �kola (od r.1976)
1999 � na sídli�ti Roho�ník postupnì budovány pùdní nástavby
2000 � v mateøské �kole zmìnìn jeden pavilon pro slu�ebnu

Èeské policie
2001 � Z� roz�íøena o novou budovu �koly vèetnì diva-

delního sálu ad.
2001 – schválen znak a prapor MÈ
2001 � pøestavba budovy mìstského úøadu
2002 � (1.7.) ustanovena mìstská èást Praha 21

Engelbert Svoboda

1945 � ve dnech 5.�9.V. byl kladen aktivní odpor proti
nìmecké armádì. Za cenu 12 padlých mu�ù a 5 tì�ce
ranìných. Bìhem okupace bylo zatèeno 15 újezd-
ských obèanù, 6 zahynulo v koncentraèních tábo-
rech, 15 bylo zavleèeno do Nìmecka

1949 � (1.1.)Újezd se stává souèástí okresu Praha - sever
1954 � (1.1.)Újezd se sluèuje s Novou Sibøinou
1954 � nová nádra�ní budova v Klánovicích a èekárna ve

smìru na Kolín
1954 – nové pojmenování ulic (èíselná soustava) u poloviny

ulic
1956 � pøístavba Z�, vývaøovna
1959 � (1.1.)Újezd se stává souèástí okresu Praha - východ
1962 � vybudována vodní nádr� na Blatovì
1967 – telefonizace
1968 – zahájena výstavba kanalizace
1968 – zahájena výstavba asfaltových komunikací - 45 km
1969 – nové širokoúhlé kino
1970 – výstavba nových trafostanic do r.1980
1973 � poèátek rekonstrukce fotbalového høi�tì vè.kabin

a �aten
1974 � nová hasièská zbrojnice vè.technického vybavení
1974 � (1.7.) Újezd se stává souèástí Prahy 9
1975 � zavedena mìstská hromadná doprava

Shluková øetìzovka s dostøednou støídavou doplòovaèkou (2-1-1-1)
KÿÕéOVKA PRO VOLN› »AS

„Lesní lokalita“
Øetìzovka:

1. vzdorující
2. obal na kapalinu
3. èeský dirigent
4. horská kalamita
5. pøesnì
6. odøíkavec
7. tabulka
8. zhotovený z lan
9. autorský poèin

Doplòovaèka:
1. jihoevropský plod
2. psaní
3. kabátek (lidovì)
4. slovenské �enské jméno
5. rosa
6. staveni�tì pod vodou
7. houba
8. ko�e�inový hlodavec
9. dýchací orgán savcù

Tajenka je v políècích oznaèených teèkou eljén
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MedvÌdk˘m k†uv·ûenÌ
G. B. Shaw, proto�e byl Ir, dìlal si

z Anglièanù legraci kde mohl. A tak
napsal v úvodu ke své høe �Pygmalion�,
známé nyní spí�e jako �My fair lady�,
v pøedmluvì �Anglièané komolí svou
øeè, a této výslovnosti uèí své dìti�. An-
glièané na nìj vyzráli a svou výslovnost
kodifikovali tím, �e za správnou pova-
�ují výslovnost hlasatele BBC (pøíp. te-
levize). Dìsivá je pøedstava, �e by to
mohlo platit u nás.

V roztomilé reportá�i o je�tì rozto-
milej�ích tøech medvìdech, které jejich

⁄VAHY

chovatel Chaloupek dokázal umístit nì-
kde u Berouna v kousku lesa, vynalezl
televizní hlasatel podstatné jméno
�medvìdárium� ( tady mi to poèítaèový
gramatik podtrhl ! ). Co se mu nelíbilo?

Koncovka � �árium � (podtr�eno),
je neèeská, pùvodem latinská a lze ji
kombinovat opìt jen s kmeny latinský-
mi. A tak máme akvárium, terárium,
vivárium, kolumbárium, solárium i del-
finárium (poèitaè spokojen). Ústupkem
èe�tinì jsou dlouhé hlásky �-á �, pøípad-
nì � k � místo � c � a � f � místo � ph �.
Koho by napadlo podle svrchu napade-
ného vzoru psát obdobnì �koèkárium�

Pravda o pravdÏ a nepravd·ch
Patøí témìø k dobrému vychování ohánìt se pravdou

jako podstatným jménem snad ve v�ech pádech, ani�
bychom se starali o to podstatné. Zaènìme s definicí
pravdy jako výroku. Pravda je shoda se skuteèností. Jak
prosté! Je ale prostá ta skuteènost? Jednoduché to mají
vyznavaèi exaktních vìd. Jejich poèínání nemá smysl
zacházejí-li s pojmy, které se se skuteèností rozchá-
zejí, Proto u� v pøedminulém století (1870) osvícený
pape� Pius IX. se vzdal absolutní neomylnosti a pone-
chal si ji jen v otázkách víry a morálky.

Fyzici i chemici jsou v�ak vychováváni k tomu, aby svá
tvrzení vázali na podmínky jejich platnosti. A tak neøíkají,
�e rychlost svìtla je 300 000 km za sekundu, pokud nedodají
�ve vakuu � (ve vodì je ta rychlost jen 225 000 km a v mnoha
dal�ích prostøedích je�tì ni��í). Tvrdí-li, �e teplota (døíve
bod) varu vody je 100 ° nesmí zapomenout na písmeno C.
U písmene R, F, nebo K by to èíslo muselo být jiné.

V mezilidských vztazích se s pravdou zachází bez ohledu
na podmínky její platnosti a vìt�inou ji znaènì ovlivòuje
na�e pøání. A tak tvrzení, �e �sousedovic Pepík je impotentní�
je vyvoláno pozorováním, �e se v poslední dobì nìjak motá
kolem na�í dcery. Dokazovat skuteènost je svízelný problém
lékaøský, který by mohl pøípadnì vést k tomu, �e dotyèná
neschopnost je vyvolána pouze spatøením na�í dcery. Ve
sdìlovacích prostøedcích (u vzdìlancù �médií�) se s takový-
mi tvrzeními setkáváme èasto a vìt�inou to konèí konsta-
továním, �e politický protivník je lháø .

Le� je záva�ný pøeèin, a je li ekonomicky významný, vede
a� k mnoha letùm vìzení. V dávné dobì �lo mnohdy i hrdlo,
mù�eme-li vìøit rytíøi des Grieux, který spílá slu�ce Mano-
ninì pùvabnými ver�i

Odnauète se lhát
Le� hroznì nemám rád.
Kdo l�e ten krade a pak visí
Kdo l�e ten v�dycky ublí�í si.

Le� je prvním druhem nepravdy a k tomu, aby byla l�í je
vedle neshody se skuteèností tøeba, aby byla vìdomá, úmy-
slná. Vìt�ina l�í je mínìna ve zlém a pá�e �kodu. Tolerovat
lze milosrdné l�i, nebo jen zamlèování pravdy, v pøípadech,
kdy pravda mù�e mít tragické újmy na zdraví � jestli�e hádka
s man�elkou zvý�í náhle krevní tlak o 30 mmHg, není po-
chyb, �e u rodièù hypertonika mù�e zpráva o nehodì jejich

a místo obory s jeleny �jelenárium�.
Èe�tina umí s názvy zvíøat smyslu-

plnì zacházet � viz lokality jako Srní,
Horní Jelení, nebo chovná zaøízení jako
psinec, vepøinec, exkrementy jako sle-
pièinec, kravinec  a pro lidské poèínání
konina, nebo kravina. Budou-li med-
vídci trvat na �áriu, pak to musí být
nutnì � ursárium� (poèítaè se vzteká).
Medvìdi�tì podle vzoru mraveni�tì by
se muselo asi v�ít, ale co nám vadí na
Medvìdím kopci, Medvìdím háji,
Medvìdí hùrce? Medvídci, uva�ujte,
ale nekoukejte na televizi !

L. Jen�ovský

syna vést k cévní pøíhodì mozkové. Hodnotu krevního tlaku
nemají lidé napsanou na èele, ani v legitimaci a pøedstava, �e
obecní drbna pobì�í s tou zprávou nejdøíve k lékaøi je smì�ná.

Neshoda tvrzení se skuteèností, která není vìdomá je omyl.
Mýliti se je lidské a patøí k dobrému vychování prohla�ovat
nepravdu za omyl v prvém pøiblí�ení, ne� se dáme do zji��o-
vání, zda nejde náhodou o úmysl. Lháøi z povolání formulují
svá tvrzení tak, aby bylo obtí�né jejich úmysl dokázat.

Je netaktní a netaktické v prvém pøiblí�ení tvrdit, �e jde
o le�, a nechat na posti�eném, aby dokazoval, �e jde o omyl.
To mù�e konèit v záva�ných pøípadech u soudu. Klasické ji�
pøíklady ètyø mýlek jsou ve �vejkovi na zaèátku tøetí kapitoly.
První mýlka ve�la do dìjin � �vejk se vracel od Banzetù v Nuslích,
kdy� ho jeden pán pra�til klackem, pak si na nìj posvítil a pravil
�to je mejlka, to není von� a pra�til ho ze vzteku je�tì jednou.

Nìkteré omyly mají masový charakter. Vedle povìr jako,
�e se nemá stoupat na dekl od kanálu, �e ohøívaný pokrm
z hub je jedovatý, �e doma pálená slivovice je lep�í, ne� kupo-
vaná a mnoha dal�ích, je je�tì velká skupina omylù, kde musíme
být velice opatrní. Jsou to dogmata, èlánky víry, tedy tvrzení,
která nejsou odvozena rozumovì a která nelze rozumovì
(racionálnì) vyvracet.

Alexis Carrel, nositel Nobelovy ceny v roce 1912 (za te-
penný steh) napsal ve své knize �Èlovìk, tvor neznámý� vìtu
� Lpí-li na�e mysl na jakémkoli dogmatu, pak se mìní vzhled
a význam i zcela konkrétních jevù�. Je dobøe si to uvìdomo-
vat, chceme-li vìøícího èlovìka o nìèem pøesvìdèovat. Pokud
ho pøesvìdèujeme, �e v Penny-marketu je pivo levnìj�í, ne-
budou problémy. Pokud jde o �ivot vìèný, odka�me ho na
epigram Karla Havlíèka Borovského z doby kolem roku
1850: �Bo�e milý, jsi-li, chraò du�i mou, mám-li jakou.�

Nebezpeènou formou nepravdy je polopravda. Schopen-
hauer napsal kdysi kní�ku �Eristická dialektika�, kde uvádí
27 fíglù, jak dostat v diskusi za pravdu. Zbìhlý debatér doká�e
smontovat kousíèek pravdy s kusem nepravdy, a dosahuje
netu�ených výsledkù.

Z uvedeného snad vyplývá, �e z d�ungle nepravd, omylù,
polopravd a l�í nás spolehlivì vyvede jen vzdìlání. Vìdìl to
rektor Karlovy univerzity Jan Hus, profesor té�e �koly
T.G.Masaryk, uèitel národù Komenský i Havlíèek. Je na nás,
abychom na tom zapracovali.

L.Jen�ovský
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PLACEN¡ INZERCE

STAVEBNINY KRUTSK›
ÑPARTNER PRO VAäI STAVBUì

STAVEBNINY KRUTSK›

placen·
 inzerce & reklama

⁄ËetnÌ firma nabÌzÌ externÌ spolupr·ci p ī zpracov·nÌ VAäEHO ⁄»ETNICTVÕ.
J⁄, P⁄, DPH, mzdy, vË. daÚ p¯izn·nÌ.

SoÚa Babinsk· - ⁄jezd nad Lesy        Tel.: 282 971 407, 602 404 735

OZN¡MENÕ
Z dùvodu rekonstrukce zahrady, budou kontejnery na tøídìný odpad pøesunuty z ulice Hol�ické (proti

domu èp. 463) na roh ulic Hol�ická a Sulovická.
O�PD - M. Nejtková

Na r˘zn˝ch oslav·ch V·m zazpÌv·me
a zahrajeme na kl·vesy

PETR ŠIMON se zpěvačkou

TEL.: 281 971 887   MOB.: 605 532 699

PRAHA 9 ⁄jezd nad Lesy

MALOV¡NÕ - LAKOV¡NÕ
drobnÈ zednickÈ opravy

Pav e l  N E DV Ã D

281 970 109, 607 666 271

KONTEJNERY
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Pavla Matouökov·
K BÏchovic˘m 251, Praha 9 - KolodÏje

Tel.: 281 972 008
Mobil: 723 117 376

OpÏt otev¯enÈ

KADEÿNICTVÕ
D ¡ M S K … ,  P¡ N S K … ,  D Ã T S K …

NabÌzÌme: St¯ih·nÌ p·nskÈ - 41,- KË
St¯ih·nÌ a fouk·nÌ d·mskÈ - 144,- KË
Trval· s koneËnou ˙pravou - 220,- KË
a dalöÌ...

ProvoznÌ doba: PondÏlÌ 12 ñ 18 hodin
⁄ter˝ 8 ñ15 hodin
St¯eda 12 ñ 18 hodin
»tvrtek 8 ñ 15 hodin

Specializace :
l prodej a servis profesionální audiotechniky
l zesilovaèe, reproboxy, kabely, konektory
l spotøební elektronika  / CD, MG, hifi /
l ozvuèování spoleèenských akcí
l kulturní poradenství
l agentá�ní èinnost v umìní

Opravíme va�e hudební pøístroje !!!
Pøi prvních nákupech drobný dárek a slevy !!!

Otevíráme 1.2. 2003
v prostorech bývalé prodejny Suzuki.

TONNY MUSIC
a u d i o  p r o d e j  a  s e r v i s

Ing. Antonín Smrèka
Za¯ÌËansk· 686 Praha 9 - ⁄jezd nad Lesy

Tel. : 281971634, 281970628 mobil : 602849354

e-mail : audioservis@volny.cz

www.tonnymusic.cz

placen·
 inzerce & reklama

Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“Restaurace, Penzion a Galerie „Kolmanka“
Provozovatel:  Stanislav KlikarHodkovská 1210Praha 9 - Újezd nad LesyTel.: +420 777 308 302

Otevírací doba:Po � So 17.00 � 24.00Ne 17.00 � 22.00

Posezení v klidném prostøedí, výborná kuchynì

vlasovÈ studio  MISHELL
603 789 042

kosmetick˝ salon  eMKa
603 788 743,  281 970 856

s Ìd l i ö t Ï  Rohoûn Ìk ,  é Ì öovsk·  1627

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

Poñ»t  14ñ19,   d·le  dle  objedn·vek

❋

M. Vykou¯il
Mobil: 605 436 119

❋

Po cel˝ t˝den - p¯ijedu!!!

❋  SERVIS ❋  TELEVIZE ❋

❋  VIDEO ❋

Na tomto mÌstÏ mohl b˝t V·ö inzer·t
kter˝ jste si nepodali

v hodnotÏ 300,- KË

POZOR! Od 1.3. otev¯ena VE»ERKA
na Novosib¯inskÈ vedle galanterie.

NOV› MAJITEL!

OtvÌracÌ doba:
Po ñ P· 7.30 ñ 12.00; 15.00 ñ 20.30
So ñ Ne 8.00 ñ 12.00; 14.00 ñ 20.30

V nabÌdce z·kladnÌ potraviny, peËivo, cukrovinky, mraûenÈ
zboûÌ, st·ËenÈ vÌno, pivo, cigarety, zvÌ¯ecÌ potrava.

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu!
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»ENTICK¡ 503,  ⁄JEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

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

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICK›CH A VÕÿIV›CH

Josef T·borsk ,̋ Praha - ⁄jezd n/Lesy
éichlÌnsk· 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765

Ing. JIÿÕ KABA - SOUDNÕ ZNALEC

CENY A ODHADY NEMOVITOSTÕ
Praha 9

Tel.: 281 924 972,  Mobil: 603 331 825

AntÈny
TV + SAT + VKV + Kabel

Mont·ûe
Opravy
⁄drûby
MÏ¯enÌ sign·lu
PropojenÌ a se¯ÌzenÌ TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelov· televize (UPC)
NapojenÌ dalöÌch TV na
st·vajÌcÌ antÈnu
STA, ITA, kabelovÈ
rozvody
Revize

fa: Lehovec; tel.: 281 973 053, 603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz

R o d i n n ·  s t a v e b n Ì  f i r m a
BedrnÌk

l Stavba rodinn˝ch dom˘
l Rekonstrukce objekt˘ a bytov˝ch jader

l ZajistÌme projekt
l ZhotovenÌ plot˘ a z·m. dlaûbyPacov 97 p. ÿÌËany

251 01
Tel.: 608/ 966 362, 737/ 112 979, Fax: 323/ 603 720

Petr »ADIL, Bar·kova 627,   250 82 ⁄valy
Tel.: 281 982 087  l Mobil: 606 550 808

PO ñ NE PÿIJEDU

placen·
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Nejlevnìj�í povinné ruèeníHavarijní poji�tìníPoji�tìní nemovitostí�ivotní poji�tìní
U Pluta, Kojická 962 777 692 579281 970 400

HLED¡M STUDENTA/STUDENTKU
na v˝uku anglickÈho a nÏmeckÈho jazyka pro û·ka 4 t .̄ Zä.

Tel.: 602 318 588

ÈESK Ý JAZYKhledám douèování ÈJpro �áka 8. tø. Z�Tel.: 737 235 908

Ji¯Ì Kopeck˝
SoudnÌ znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostÌ

w w w. vo l n y. c z / o d h a d y n e m o
E - m a i l :  o d h a d y n e m o @ vo l ny. c z

         Meinlinova 312  Tel./Fax: 281 971 998
190 16 Praha 9 - KolodÏje    Mobil: 602 352 741

Vyst¯ihnÏte si a zaloûte mou vizitku !!!

O d h a d y  a  o c e Ú ov· n Ì  n e m ov i t o s t Ì

AUTODOPRAVA
NONSTOP

l odvoz kontejnery

l sutÏ, odpad, pÌsky

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

M I L A N   P E T R U � Á L E K
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

l p¯eprava materi·lu

l avia, liaz, tatra

l zemnÌ a v˝kopovÈ pr·ce

placen·
 inzerce & reklama
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ROMANTIKA - radost z d·rku, »entick· 1314, Praha 9 - ⁄jezd n/L, Tel.: 281 972 362

V·ûenÌ z·kaznÌci,
Vöichni se urËitÏ jiû tÏöÌte na jaro. Proto se
p ījÔte inspirovat nov˝m jarnÌm a velikonoËnÌm
zboûÌm, kterÈ jsem pro V·s p īpravila uû nynÌ
na poË·tku b¯ezna.
TÏöÌm se na shled·nÌ  -  M. äebÌkov·

radost
z d·rku

Romantika

77777

www.querea.cz

P…ÿOV… V›ROBKY
ËiötÏnÌ pe¯Ì, öitÌ dek a polöt·¯˘

StarokolÌnsk· 192, Praha 9 - Blatov

Tel.: 601 236 775

   STAVÕTE,
PÿESTAVUJETE,

RENOVUJETE?
Zprost¯edkuji velmi v˝hodnÈ ceny stavebnÌho materi·lu.
Slevy aû 40 %!
Tel.: 721 426 756

OTEVØENO OD PONDÌLÍ DO NEDÌLE1430 � 2000 hod.

ParfumerieParfumerieParfumerieParfumerieParfumerie

Tel.: 281 972 605
602 253 055

Chotìnovská 635, Újezd n./L.

placen·
 inzerce & reklama
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Firma KvÏtiny Lucka
V·s zve na jarnÌ a velikonoËnÌ v˝stavu, kde V·m nabÌdneme
velikonoËnÌ vÏnce na dve¯e i na st˘l.
K prodeji budou i tradiËnÌ aranûm· pro radost a potÏöenÌ.
To vöe najdete v ˙jezdskÈm zahr·dk·¯skÈm Ñare·lu sn˘ì,
ve Staro˙jezdskÈ ulici, smÏrem na KolodÏje, 300 m od semaforu

v p·tek 4.dubna 2003 od 12.00 -18.00 hod.
v sobotu 5.dubna 2003 od 08.00 -17.00 hod

TÏöÌm se na V·s        Lucka

Lucie DlabaËov· »enovick· 1445, ⁄jezd nad Lesy    Tel. 281 972 342

INSTALAT…RSK… - Z¡ME»NICK…
TOPEN¡ÿSK…

fa INZÁTO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLU�BY:

SEMERÁD ZBYNÌK  -  ÈENTICK Á 503,  ÚJEZD NAD LESYMOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

Újezdský zpravodaj − měsíčník. Vydává: Úřad MČ Praha 21 − Újezd nad Lesy. Adresa redakce: MČ Praha 21− Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16,
tel. 281 971 689. Titul navrhl: Rudolf Mikyška. Redakční rada: Pavla Jakubcová, Lubor Jenšovský, Petr Mach, Engelbert Svoboda, Ludomír Vojta. Jazykové
korektury: Hana Jančová. Šéfredaktor: Pavel Švejnoha. Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 − Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK
ČR E − 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad − 1400 ks. Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv

stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŸLEéIT… UZ¡VÃRKA VéDY 16. V MÃS.INZER¡TY - NA M⁄ 1 P. FINAN»NÕ ODBOR
PÿÕSPÃVKY - NA M⁄ DO SCHR¡NKY

AUTOŠKOLA
⁄jezd nad Lesy
Hodkovsk· 1188

Tel.:  607 928 382,  281 971 520

l PLAVKY 2003 - d·mskÈ, p·nskÈ, dÏtskÈ
l SpodnÌ a noËnÌ d·mskÈ pr·dlo pro

vöechny vÏkovÈ kategorie
l SpodnÌ a noËnÌ p·nskÈ pr·dlo
l PunËochovÈ zboûÌ

Ivana ätruncov· - BÏluöick· 1721, ⁄jezd n/L. - Blatov
Tel.: 605 145 399       281 971 262

PRODEJ V»ETNÃ DOPRAVY
KVALITNÕ ZAHRADNÕ ZEMINY, PÕSKU, KA»ÕRKU, äTÃRKU A KŸRY

TEL.: 603 255 770

AUTODOPRAVAZEMNÍ PRÁCE
   TER…NNÕ ⁄PRAVY                                                 ODVOZ

ZAHRAD A POZEMKŸ NA KLÕ» VäECH ODPADŸ, SUTÕ
KOP¡NÕ SKLEPŸ, Z¡KLADOV›CH P¡SŸ A V›KOPOV… A JIN… ZEMINY
KANALIZA»NÕCH, VODOVODNÕCH A PLYN. PÿÕPOJEK V»ETNÃ ULOéENÕ A NALOéENÕ NA VŸZ
TRH¡NÕ PAÿEZŸ

www.a-cervenka.czwww.a-cervenka.cz
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