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S L O V A S T A R O S T Y
Máme za sebou referendum a jeho obecní výsledky jsou nadstandardní. Jak

Vaší účastí - přes 60%, tak i počtem hlasů pro „přistoupení" - 80%. Slušná bilance,
není-liž pravda! Obyvatelé naší pravicově zaměřené obce opět prokázali své
odhodlání a nejinak i odborářští lídři na úřadě, když na jaře, ještě bez jistot, které
jsou dnes téměř hmatatelné, se při koncipování kolektivní smlouvy prozíravě dívali
kupředu a nezapomněli na veledůležitý bod: budeme se učiti (doučovati) cizím
(dnes už vlastně domácím) jazykům.(Za své!) Neboť nejen podepsat, ale hlavně
naplnit to proklamované odhodlání - to je, oč tu běží. Ostatně co může být
přirozenější potřebou, neřku-li povinností občana než to, že bude mluvit řečí,
kterou se ve svém státě domluví. Tohle už nebude ta tradiční a posmívaná česká
servilita, nýbrž zcela přirozená a spontánní vůle směřující k vlastní samostatnosti.
Aspoň se umět zeptat na cestu, na tu správnou, nejkratší, eventuelně nejzajímavější.
Při příležitosti cest Vám přeji, i se všemi svými kolegy na radnici, hezkou, klidnou
a dlouhou dovolenou. Kdybyste v ní měli 19. července volné okénko, tak nedaleko
Velhartic začínají újezdští skauti stavět tábor pro budoucí pobyt svých svěřenců
a zvou nás, ať se přijedeme podívat - stačí karimatka, spacák nebo stan a možná
automapa. Jak znám pana Jacka, bude se hrát na kytaru a zpívat, o nějaké to skautské
překvapení nebude nouze, dojista bude čas i na přírodu, neformální setkání,
radůstky u buřtů, slovíčka a plány. Bližší informace dostanete u nás, nebo
u Samsona ( pan Jacek) - 721865023. Tak co tomu říkáte, ještě jednou okusit
vůni jehličí a táborákový kouř ...

Děti -19. června se v naší Masarykově škole reprezentoval L stupeň velkolepou
akademií se zpěvy, tanci, mluveným slovem a vším co k takové záležitosti patří.
Jak už to tak bývá, i rodiče si přišli na své - kostýmy a rekvizity jimi vyrobené si
nijak nezadaly s celkovou nádherou. Děti sklízely aplaus na místě (takhle plný
divadelní sál ještě nepamatuji) a vzájemné blahopřání jistě následovalo i v kruhu
rodinném. A tak by se mohlo stát, že obrovská práce, vůle a obětavost pedagogů
by mohla zapadnout jako něco samozřejmého a přirozeného. Proto píšu- děkujeme
Vám, paní a páni kantoři! Jak za diváky, tak hlavně za ty malé hrdiny, kteří Vaši
práci možná nevědomky přetavují v dušičkách do trvalého pocit radosti a pýchy
z vlastní i kolektivní tvůrčí práce. A protože prázdniny patří dětem a učitelům
jako odměna za celoroční dřinu - užijte si je vrchovatě.

Letně a nekonfliktně j sem začal a teď abych tuhle prázdninovou idylu přerušil
starostmi všedních dnů. Aspoň telegraficky - tenhle měsíc přišly čtyři petice: na
Blátově začala bouřka kvůli výstavbě nových rodinných domků, když starousedlíci
se bojí navýšení dopravy na stávajících přístupových silnicích; zRohožníku se
na nás obrátili obyvatelé ulice Žehušická, kterým vadí výstavba garážových domů,
navržených pro bezpečné a ekologické parkování čtyřkolových idolů, respektive
vadí jejich umístění; naši noví spoluobčané z Lesní čtvrti už po několikáté poukazují
na žalostný stav komunikace Ochozská, jejíž dostavba zřejmě nebyla ošetřena
při sepsání smlouvy s Ekospolem; a stále ještě chybí umístění osmi dětí ve školce,
pročež se jiní kolegiální rodičové dotazují, jak k tomu mohlo dojít. Všem bude
pochopitelně odpovězeno a třebaže nepředpokládám (nebo právě proto), že by
naše vysvětlující odpovědi mohly být zítra jiné a lepší nežli dnes, máme před sebou,
předpokládám, další jednání a vysvětlování.

Hezkou dovolenou. Petr Mach
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ZASEDANÍ RADY

Zprávy z jednání Rady
Rada schválila

pronájem nebytových prostor v Lo-
mecké MUDr. Trnčíkové, praktické
lékařce, a uložila Ing. Šafaříkovi před-
ložit návrh smlouvy o pronájmu ne-
bytových prostor v Lomecké ulici za
účelem zřízení ordinace praktického
lékaře pro MUDr. Jarmilu Trnčíkovou
za obvyklých podmínek pronájmu jako
v objektu Živonínská 1630.

Rada souhlasila
s uzavřením smlouvy o věcném bře-

menu na pozemku č. pare. 1988 a 2664
v k.ú. Újezd nad Lesy a pověřila sta-
rostu podpisem smluv po konzultaci
s právním zástupcem JUDr. Fialou.

Rada uložila
vedoucím odboru pravidelně před ko-

náním rady písemně informovat místo-
starostku ÚMČ o splnění úkolů, které
z rady byly uloženy

Rada vzala na vědomí
zápis z jednání FV ze dne 19.5.2003.

Rada schválila
úpravy rozpočtu č. 12, uvedené

v bodě l zápisu FV a schválila změny
rozpočtu 13 a 14 uvedené v bodě 2 a 3
tohoto zápisu dle přiložené tabulky
a souhlasí s čerpáním výdajů rozpočtu
za l. čtvrtletí roku 2003 a uložila Ing.
Koblicové matriály předložit najednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.

městské části Praha 21
Rada pověřila

Ing. Šafaříka vedením odboru OMI
do 30. září 2003 a schválila zařazení do
10. platové třídy dle platového výměru.

Rada jmenovla
předsedu a členy likvidační a škodní

komise dle přiloženého návrhu od l. led-
na 2003.

Rada schválila
umístění propagačního panelu ve

vstupním prostoru budovy ÚMČ za část-
ku 2.500,- Kč.

Rada neschválila
poskytnutí finančního příspěvku mo-

delářskému klubu v Černošicích a po-
věřila tajemnici písemně podat informaci
žadateli o neposkytnutí příspěvku.

Rada pověřila
tajemnici, aby písemně seznámila za-

městnance úřadu s tím, že oprávnění po-
dávat informace sdělovacím prostřed-
kům jsou za MČ uvolnění a neuvolnění
zastupitelé, za Úřad MČ Praha 21 ta-
jemnice a v přenesené působnosti ve-
doucí odborů.

Rada souhlasila
s upraveným návrhem Zřizovacích

listin MS Rohožník, MS Sedmikráska
a I. MS a uložila starostovi předložit
návrh Zřizovacích listin na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21.

Rada postoupila
odvolání rodičů nepřijatých dětí do

MS na MHMP.

Rada schválila
zápůjčku služebního vozidla Dacia

k zajištění provozu letního tábora a pově-
řila tajemnici přípravou smlouvy o zápůjč-
ce a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Rada souhlasila
s rozšířením provozního řádu dět-

ského hřiště v Poříčské ulici o bod č. 8
zákaz kouření a kladení ohňů.

Rada vzala na vědomí
zápis z jednání KW ze dne 19.5.2003.

Rada vzala na vědomí
zápis z jednání výběrové komise, sou-

hlasí s výsledkem výběrového řízení na
zhotovitele rekonstrukce chovného ryb-
níku firmu Novastaw a.s. a uložila Ing.
Šafaříkovi návrh smlouvy předložit na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke
schválení.

Rada MČ Praha 21 souhlasila
s darem ve výši 25.000,- Kč pro MČ

Koloděje na rekonstrukci předškolního
zařízení a uložila starostovi předložit
darovací smlouvu na jednání Zastupi-
telstva MČ Praha 21.

Rada schválila
vyplacení odměn neuvolněným čle-

nům rady ve výši jedné měsíční odmě-
ny v měsíci červnu dle NV č. 37/2003.

Poděkování
Děkuji místnímu úřadu, všem přá-

telům a známým za blahopřání a dary
u příležitosti mých 85.narozenin.
Děkuji též členům z klubu „Újezdských
lvů", kteří přišli v sobotu v den naro-
zenin na krátké odpolední posezení při
harmonice.

Poděkování
Dovolte, abych prostřednictvím na-

šeho zpravodaje poděkovala všem uči-
telkám mateřské školy Sedmikráska,

MEZI LIDMI
které se po celý školní rok vzorně starají
o naše nejmenší. Naposledy pro ně byl
připraven týden dětí, kdy vedle výletu
do Žlebů se další den hledal poklad,
nebo za dětmi přijelo divadlo, byl uspo-
řádán karneval a různé hry a poslední
den děti při táboráku zpívaly písničky,
které se během roku naučily a večer
ulehaly spát do stanů. Pro děti to byl
překrásný týden, za který patří dík Vám,
paní ředitelko Vlková, tak i Vám paní uči-
telky Kosanová, Buřičova a Hlinovská.

Dětem přeji hezké, slunné prázdniny
a Vám, paní učitelky načerpání sil pro
nastávající školní rok.

Michaela Prosová

PODĚKOVANÍ
Za své rodiče - Václava (82 let)

a Vlastu (80 let) Novákových, prosím
o zveřejnění poděkování MUDr.
Kataríně Feuereislové, praktické lé-
kařce - Rohožník, Újezd nad Lesy, za
vzornou péči o rodiče, kteří se stali ob-
čany Újezda nad Lesy od října 2002.

Vzhledem k jejich věkuje nutná čas-
tá lékařská pomoc. Ze strany MUDr.
Feuereislové jsem se setkala s takovou
péčí o pacienty, která je vzorem pro naše
zdravotnictví.

Zároveň prosím o zveřejnění podě-
kování pracovníkům sociálního odboru



MEZI LIDMI
Městské části Praha 21 pod vedením
vedoucí paní Okrouhlíkové, a to kon-
krétně pracovníkům pečovatelské
služby - donáška obědů, za lidský pří-
stup při plnění jejich pracovních povin-
ností.

JUDr. Vlasta Humlová

Společenská kronika
Dne 10.6.2003 jsme v naši městské

části opět prožili jednu společenskou
událost uspořádanou tentokrát pro naše
nejmenší, a to „Vítání občánků", které
připravily členky komise SPOZ v čele
s její předsedkyní paní I. Zajacovou.
Obřad se konal v důstojném prostředí
svatební síně Úřadu MČ Praha 21, který
také tuto akci finančně zabezpečil.
Tentokrát byl počet zúčastněných ma-
lých občánků v rovnováze - 14 hol-
čiček a 14 chlapečků. Doufám, že je to
do budoucna dobré znamení a že se do

rovnováhy pomalu dostane i život
v naší občanské společnosti. Naše nej-
mladší ratolesti přivítala jménem Úřadu
MČ Prahy 21 jeho místostarostka paní
Andrea Zikmundová. Děti byl obdaro-
vány drobnými dárky a jejich maminky
kytičkou. Kulturní program tentokrát
pro radost malých i velkých vyplnily
děti z Mateřské školy č. l - Staroko-
línská, pod vedením paní učitelky Kup-
rové.

S přáním všeho nejlepšího do života
dětem i jejich rodičům se jménem na-
šeho Zpravodaje připojuje i celá jeho
redakční rada.

Pavel Švejnoha, šéfredaktor

Poděkování za novou
služj u pro naše občan y.

Jak si zajisté většina z Vás všimla,
hlavně obyvatelé sídliště Rohožník,

podařilo se zajistit pro občany naši MČ
nový druh služby pro veřejnost, který
zde dosud nebyl, a to je automat na stolní
i perlivou „Káranskou vodu". Toto za-
řízení funguje spolehlivě již několik let
v sousedním městě Úvaly a bylo též
našimi občany v hojné míře využíváno.
Nyní naši občané již nemusí jezdit pro
vodu k přespolním. Informace pro ty,
kteří se na sídlišti tak nevyznají: je
umístěno v ulici, která vede k lékárně
a to velká většina z Vás zná. Celou tuto
akci projednala s firmou „Petružálek"
z Kolína a zajistila také její úspěšnou
realizaci si. Martina Nejtková, pra-
covnice OŽPD Úřadu naší MČ Praha
21. Martino, patří Ti dík nás všech.
Nyní záleží na tom, jak bude našimi
občany toto zařízení využíváno, aby se
firmě vyplatilo nainstalovat další i na
jiných místech naší rozlehlé městské
části.

Pavel Švejnoha

ZE 9COLY

Jsme malí, ale ák ovní
Dne 29 .května se uskutečnilo v Divadle Pod Úrovní

v prostorách základní školy pohádkové představení
„Sněhuláčí rodinka z Masarykovy školy z Újezda nad Lesy",
a to dopoledne pro děti z Mateřské školy Sedmikráska
a prvňáčky, večer pro rodiče. Děti ze školní družiny si zahrály
s velkou chutí, možná i proto, že literární, výtvarná i pohy-
bová stránka představení byla převážně jejich vlastním dílem.
Celý projekt by se neuskutečnil bez výrazné pomoci dospě-
lých: Inka Hlaváčková, Milan Horák, Lucie Chramostová,
Lenka Králová, Miroslav Kůrka, Hanka Kůlová, Martin
Štole, Markéta Vaničková, Zdeněk Voříšek. Samozřejmě nej-
větší dík patří dětem - prvňáčkům: malým sněhulákům Zu-
zance Osifové, Pikolce Palové, Tadeášovi Chramostovi, Ku-
bíčkovi Podlipnému, zatoulané kočičce Terezce Vodičkové,
kočičkám Misce Ruskové, Denisce Barešové, Klárce Vojto-
vé, zlaté rybičce Petrušce Tomanové, velkému počtáři Ondro-
vi Šiklovi a pejskům Vojtíškovi Stejskalovi a Tomáškovi Va-
ničkoví, a dětem ze 4.tříd: kytaristkám Janě Řezáčové, Lucce
Janouchové a Veronice Švomové, mamince Elišce Halbrštá-
tové, náhradní mamince Karolíně Šťastné a zejména Gábině
Tomanové, která ztvárnila roli vypravěče, tatínka a tanečního
mistra. Takže ještě jednou děkuji dětem slovy maminky Sně-
huláčí rodinky: „Ještě že vás tady máme, naše milé, hodné,
hezké, chytré, šikovné, veselé, nadané, hravé, no prostě naše".

Na závěr bych ráda poděkovala paní Hance Pelčákové za
pěkná slova o školní družině v Újezdském zpravodaji

Zdenka Havlíková, vychovatelka ŠD

Naá nejmena divadelní umělci
Dne 29. května nám v kinosále Masarykovy školy před-

vedli naši prvňáci a dvě starší dívky divadelní hru „ Sněhuláčí
rodinka". Tuto hrujsme měli možnost vidět sice již v loňském
roce před Vánocemi, ale nyní v mnohem dokonalejším a pro-
pracovanějším provedení znovu. Hra přinesla neopakovatel-
ný zážitek. Je třeba zvláště ocenit práci a trpělivost paní uči-
telky Zdeny Havlíkové, která s dětmi celou hru režírovala
a nacvičila. Vyslechli jsme spoustu sice známých, ale nově
pojatých písniček a básniček. Objevily se i tance a mnohdy
akrobatické výkony. Děti byly často odměňovány za své vý-
kony dlouhotrvajícím potleskem a přítomné maminky a ba-
bičky byly až dojaty. Na závěr byli všichni účinkující odměněni
věcnými dary a na oplátku herci rozdali divákům sněhuláčí
botičky. Děkujeme našim nadějným umělcům a těšíme se,
že po prázdninách zase něco pěkného nacvičí.

Helena Vojtova



ZE 9COLY

Jaký byl Den ,P'?
Ve středu 4.června se v naší škole uskutečnil tzv.Den proti

drogám nebo také Den dětí. Výuka probíhala netradičně,
jednalo se spíše o školu hrou. Žáci na 2.stupni byli rozděleni
do smíšených skupin od 6.-9.ročníku a během celého
dopoledne absolvovali 3 stanoviště, která se svojí pracovní
náplní vztahovala k drogové problematice. Každé stanoviště
svým označením mohlo více či méně prozradit, jaké úkoly
děti čekají. Namátkou vybírám - zdrogovaný zeměpis (vyu-
žívání povzbuzujících účinků mezi domorodci a šamany,
zmapování výskytu drog), barevné kompozice (malování pocitů

a představ spojených s drogami), internet a drogy (práce
s oficiálními portály zaměřené na drogy), atd. Žáci 9.tříd byli
zapojeni jako asistenti učitelů, případně byli průvodci skupin,
pomáhali s organizací.

Předpokládané organizační zmatky se nekonaly. Všichni
věděli, kam jít a bez problémů se přesouvali z jednoho sta-
noviště na druhé. Práce z jednotlivých dílen vyzdobily školní
chodby, děti si také mohly prohlédnout, jak ve stejné dílně
pracovali jejich kolegové.

Zorganizováním této akce získala také naše škola hod-
notný dar z nakladatelství Reader's Digest- 50 encyklopedií
Vše o Zemi.

Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení školního roku 2003/2004 proběhne l .9.2003 od 8.00 hod. v parku před budovou Masarykovy základní

školy, Staroklánovická 230.
Daniela Figránová za ZŠ



ZE 9COLY

9C PLNI SPORTOVNÍ KLUB -9BK Uiezd nad Lesv

( něco málo informací a výsledků z akcí)

4.6/03 Pevnost BOyaRD aneb za pokladem újezdských lapků
Letos již počtvrté uspořádali členové ŠSK při základní škole ke Dni dětí zábavné odpoledne. Na stovku školáků

(rozdělených do více než 20 skupinek) tak opět dostalo možnost „hrábnout si do pokladu" (viz foto č.l). Že zájem byl, to
potvrzují „chtivé" oči čekajících (foto č.2 + 3).

Než však mohl zavládnout spokojený úsměv nad „úlovkem" (foto č.4 - mimochodem nejúspěšnější skupina), bylo nutno
splnit řadu i záludných úkolů. Indicie z nejméně 12 stanovišť (výběr ze 16) musely dát dohromady nápovědu, jak se dostat
k pokladu. Další obrázky zachycují některé úkoly, kde k nejméně příjemným patřilo noření se do hlubin podzemních prostor
školy (foto č.5-8). Ale ani ty příjemnější úkoly nebyly zcela bez problémů - např. tyrolský traverz (9), souboj (10), slepec
(11), pavouci síť (12), hledání „jehly v kupce sena" (13), nebo jen obyčejné uříznutí kousku kulatiny (14).

Tak lapkové, zase za rok - ahoj !



Účast atletů SK Újezda nad Lesy v Přeborech Prahy dorostu a žactva
Dne 18. a 19.května se na atletickém

stadionu v Edenu konaly Přebory Prahy
dorostu a žactva v lehké atletice, kte-
rých se zúčastnili také atleti ze Školního
sportovního klubu při ZŠ v Újezdě nad
Lesy. Svěřenci trenérky Z.Olšanové
a D.Bakičové v tvrdé konkurenci před-
ních pražských atletických oddílů získa-
li celkem 9 medailí. V kategorii doros-
tenců obsadil 3.místo Martin Olšan
v běhu na 2000m překážek a v kategorii
dorostenek získala 2.místo Radka
Lhotová v běhu na 1500m překážek.

V kategorii žáků získal 3.místo Jan
Rokos v běhu na 800m. Největší žeň
měly žákyně. Ke dvěma zlatým
medailím v běhu na 800m a 300m,
které Markéta Plzeňská získala prvního
dne, přidala ještě druhý den stříbro
v běhu na 150m. Největším překvape-
ním bylo 2.místo ve štafetě 3x300m,
kterou běžely naše atletky v sestavě
M.Bakičová, T.Režňáková a M.Plzen-
ská, kdy našim mladým borkyním odo-
lala pouze štafeta Olympu Praha. Škoda,
že pořadatelé zařadili naši štafetu až do

druhého běhu. Totéž se bohužel stalo
i Martinovi Olšanovi, kdy jej pořadatel
v běhu na 1500m z nepochopitelných
důvodů zařadil až do druhého běhu.

Blahopřejeme všem medailistům
a upozorňujeme případné zájemce o leh-
kou atletiku z řad mládeže z Újezda nad
Lesy a širokého okolí, že se mohou při-
jít podívat na trénink atletického spor-
tovního oddílu v pondělí, ve středu
a nebo ve čtvrtek v odpoledních ho-
dinách na hřiště ZŠ Újezd nad Lesy, Sta-
rokláno vička 260.
za ŠSK Újezd nad Lesy Petr Plzeňský

11. + 12.6.'03 Obecní šplhoun
I tato akce, otevřený přebor obce ve šplhu na tyči a laně, byla letos pořádána počtvrté. Kdysi naše (tj.česká) parádní

disciplína s olympijským vítězem Aloisem Hudcem už ale asi příliš neláká.
Přesto 47 startujících nebylo zase tak úplně málo.
A kdo je tedy obecním šplhounem pro tento rok?
Královská disciplína - o hlavního šplhouna obce: Šplh na laně bez přírazu (start ze sedu) - 4,5m :

Radek Moravek (*79) 06:38 sec
Doplňkové disciplíny :
Šplh na laně s přírazem

(4,5m)
Šplh na tyči s přírazem :

(4,5m)

chlapci - muži
Philipp David (*91) 08:83 sec

Štole Filip (*85) 04:47 sec)

ženy - dívky
Bakičová Martina (*89) 06:78 sec
Bakičová Markéta (*89).... 06:16 sec



KULTURA

Podle textů lidových loutkářů

Johannes doktor Faust

aneb strašlivá komedie s čertem a ještě strašlivějším
do pekla vzetím ubohého FAUSTA při strašném faierverku
a hrůzyplném hromobití

Doktor Faust se v touze po moci, slávě a bohatství upíše peklu.
Ďábel Mefistofl mu má sloužit 36 let a po jejich uplynutí si smí
odnést Faustovo tělo i duši. Faust si najme do služby malé

Pimprle a spolu s ním navštíví portukálské království, kde ohromí panovníka i jeho dvůr efektními kouzly.
Je však označen za čaroděje a vypovězen z hradu. Po marném pokusu o záchranu vlastní duše, najme
Faust dva sousedy, kteří mají v noci hlídat, aby nebyl Faust odnesen Mefistofelem do pekla. Místo slíbených
dukátů si však vyslouží jen pár na hřbet od podomka „Úckneka".

Legenda o doktoru Faustovi má svou předlohu v historické postavě jistého Georgia Sabellica, řečeného
Faust, který žil pravděpodobně na přelomu 15. a 16. století. V loutkovém divadle mají hry o doktoru Faustovi
velkou tradici. Patřily k nejčastějším a osvědčeným titulům repertoáru kočovných divadelních trup.
Inspiračními zdroji byly již od 16. století písně, pověsti a knihy o Faustovi, divadelní podobu ovlivnilo také
drama Christophera Marlowa Tragická historie o životě a smrti Doktora Fausta. České verze loutkových
Faustů obsahují vlastní specifické prvky, a to krucifixovou scénu, a tzv. „vartovačku" (nepostrádá je ani
inscenace divadla Minor).

Inscenace Fausta v divadle Minor vznikla jako součást projektu Sláva barokní Čechie, který v roce 2001
organizovalo Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha a Národní galerie ČR. Inspirovala se poetikou
starých českých loutkářských textů, konkrétně vychází z verze připisované neznámému principálovi A. B.,
která poprvé vyšla tiskem v roce 1862 a v duchu iluzivního barokního divadla je pojata jako výpravný
„spektákl,, s mnoha scénickými efekty.

Umístění inscenace na nádvoří Novoměstské radnice má zvláštní napětí-diagonálně přes Karlovo náměstí
je pražský Faustův dům).

RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ

Režie: Jiří Nekvasil
Dramaturgie: Klára Hamanová

Výprava: Petr Matásek
Hudba: Jan Matásek

Obsazení:
Faust: Jan Španbauer
Mefisto : Petr Vodička

Pimprle: Naďa Husáková / Lenka Volfová
Wagner, Král Portukálský, Dvořenín, Střik, Pik, kmotr Vomáčka: Martin Legerski

Ďábel: Radim Vizváry
Anděl: Kateřina Mendlová

kmotr Čubicár: Jan Španbauer
Úcknek: Petr Vodička

Účinkuje též živá andělská a ďábelská hudba

NÁDVOŘÍ NOVOMĚSTSKÉ RADNICE
26. - 31. SRPNA 2003



KULTURA

Ekumenická bohoslužba „Pod Úrovní"

V prostorách nového divadla „Pod Úrovní" v Masarykově
škole se na Svatodušní pondělí uskutečnila zřejmě první eku-
menická bohoslužba v historii Újezda nad Lesy. Bohoslužby
ve všední den se nad očekávání pořadatelů zúčastnila skupina
asi 30 lidí ze čtyř církví (evangelíci, husité, katolíci a adventisté).

V divadle, kde se bohoslužba konala, jsem byl poprvé
a dle názvu jsem očekával atmosféru podzemních sklepních
prostor. Ve skutečnosti je však divadlo téměř pod střechou.
Slavená liturgie jednoty bratrské byla pěkná a bez doprovodu
jsme zazpívali i pár písní. Kázání společně přednesli tři pří-
tomní duchovní.

Po skončení bohoslužby byl prostor na vzájemné sdílení

se, a bylo vidět, že si máme co říci. Hodně se mluvilo zejména
o plánech na výstavbu kostela v Újezdě. To, že se v této měst-
ské části nekonají v současnosti žádné pravidelné bohosluž-
by a že v tomto „sídlišti" rodinných domů není žádný chrá-
mový prostor, zřejmě trápí v Újezdě více lidí. Čas ukáže, zda
toto svatodušní nadšení nevyprchá. Za reálnější výstup z de-
baty lze považovat plán na pravidelné, zřejmě ekumenické
bohoslužby, které by se „Podúrovní" měly konat od podzimu
každý měsíc.

Přeji nám újezdským, abychom dokázali mezi sebou vytvo-
řit kostel z živých kamenů, tak jak to namaloval pan Steiner
do obrázku kostelíčka v obálce tohoto zpravodaje. Povede-li
se to, pakjistě bude jednodušší dát dohromady i stavbu z cihel
a betonu.

Jan Kirschner

BOHOSLUŽBY V OKOLÍ ÚJEZDA

NEDĚLE
- Československá církev husitská Úvaly, Pražská 180 ve 14.00 h
- Českobratrská církev evangelická - Horní Počernice Třebešovská 2101 v 9.00 h

Jarov, U Kněžské louky 9 v 9.30 h
- Římsko katolická církev - Dolní Počernice Národních hrdinů v 8.30 h

(dětská bohoslužba) v 10.00 h

POZOR -O PRÁZDNINÁCH SE BOHOSLUŽBY V 10.00 H. NEKONAJÍ

SOBOTA
- Církev adventistů sedmého dne, Strašnice, Vilová 26 (Betlémská kaple) v 9.00 h

'^Dfet 4*it4Át 4^uW XtU*c
4JJ^J^ & 0 /Vás srdečně zve na prodejní výstavy

Olga Stárková - obrazy
2.7. -26.7., vernisáž2.7. v 1 7.00 hodin

Stálá prodejní výstava:
J. Černý, J. Hanzlík, T. Hřivnáč, K. Chabá, E. Janoušová, B. J i r k ů , K. Kodet, J. Kristofori, J. Moček, K

Z. Oberthorová-Popelková, M. Patřičný, M. Pošvic, A. Reon, E. Srncova, H. štefková-Hrušková,
O. Vyleťalová a další

Těšíme se na Vaši návš těvu
otevřeno: středa ažpátek 14.00 -18.00 hod., sobota 14.00 -17.00 hod

Na telefonech 602 341 31 8 a 777 246 1 47 je možio domluvit návštěvu kažlý den do 20.00

Oberthor,
. Tichý,

hodin.

Třebětínská 591, Praha 9 - Újezd nad Lesy, tel.: 281 972 211
(cca 100 m za Českou spořitelnou na hlavní Novosibřinské ulici)
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Běh Terryho Foxe
V sobotu 24.května jsem byla na

4.ročníku běhu Terryho Foxe v Kláno-
vicích. Nálada byla po celou dobu vý-
borná, počasí závodu přálo. Abych to
upřesnila - nebyl to závod v pravém

slova smyslu, ne nadarmo byl podtitu-
lek „Tisíc startů, ale jeden cíl." Byl to
totiž běh, který přispíval na konto ra-
koviny. Během sportovního dopoledne
se vybralo necelých 30 000 Kč, které
poputují na tyto účely. Lidé mohli podle
částky, kterou přispěli, získat čelenku,

létající talíř nebo tričko. Závodu se mohli
zúčastnit opravdu všichni. Bylo možno
zhlédnout sportovce na kolech, bruslích,
koloběžkách, běžce, maminky s kočár-
ky i lidi se psy. Ten, kdo si vyrazil zaspor-
tovat, určitě nelitoval...

Veronika Valentová, 9.B MZŠ

NOVE KNIHY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Robert LUDLUM
Agatha CHRISTIE
Joan JOHNSTON
Vázquez AI FIGUEROA
Dean KOONTZ
Ed McBAIN
Ben ELTON
Stephen HUNTER
Bruče FOGLE
Jaroslav ČEJKA
Michael SPARROW
Vlastimil VONDRUŽKA
Henry DENKER
Antonín RAŠEK
Petr ŠABACH
Helena RŮŽIČKOVÁ
Jana ŠVARCOVÁ
Sveva MODIGNANI

Dějiny Rakouska
Operace Akvitánie
Zločiny pro dva
Texasan
Tuareg
Koutkem oka
Kniha špekouna Ollieho
Neplodnost
Peklo v bažinách
Velká kniha péče o psa
Satan a liška a další příběhy
Příhody venkovského lékaře
Zdislava a ztracená relikvie
Nejtěžší zkouška
Lásky z Teufelshofu
Čtyři muži na vodě
Deník mezi životem a smrtí 2
Ekonomie
Vanilka a čokoláda

Jaroslav DIETL
Jan HNÍZDIL
George ORWELL
Michal VIEWEGH
Bohuslav EICHLER
Barbara CARTLAND
Matthew REILLY
Halina PAWLOWSKÁ

Rozmarné a tajuplné příběhy
Na počátku bylo slovo
Bolesti zadjako životní realita
Nadechnout se
Případ nevěrné Kláry
Základy státoprávní teorie
Zámek lásky
Souboj
Banánové chybičky

Upozornění pro čtenáře Místní knihovny

Místní veřejná knihovna upozorňuje čtenáře, že v době
od 18.7.2003 do 22.8.2003 bude knihovna uzavřena. Bude
čerpána řádná dovolená knihovnice a navazovat bude
pravidelná revize knižního fondu.

Přijďte se proto na prázdniny „předzásobit" v předstihu.
Výpůjční doba během uzavření knihovny je prodloužena na
2 měsíce.

Hezké prožití prázdnin a dovolených s knihou vám přeje
Marie Tomaidesová

knihovnice

POLICIE INFORMUJE

Zpráva o trestné činnosti v obci Újezd nad Lesy za měsíc květen 2003
V měsíci květnu 2003 bylo na zdejší

součásti Policie ČR, MOP Újezd nad
Lesy evidováno celkem 25 trestných
činů, které byly spáchány na území měst-
ské části Újezd nad Lesy, což je oproti
měsíci dubnu 2003 nárůst o osm trest-
ných činů. V měsíci květnu 2003 došlo
celkem k osmi případům vloupání do
vozidel, další tři vozidla byla odcizena
a jedno bylo úmyslně poškozeno. Za
uvedené období došlo k vloupání do
jednoho rodinného domu a také do čtyř
novostaveb. Pachatele zajímá nejvíce při
vloupání do těchto novostaveb bílá tech-
nika, zejména kotle, bojlery, topná tě-
lesa, ale i vany, záchody, baterie.

V dalších třech případech se jedná

o vloupání do sklepních kojí, byl vylou-
pen jeden zahradní domek a provedena
jedna krádež ve skladu. Byl oznámen
také požár lesního porostu, ke kterému
došlo mezi obcemi Újezd nad Lesy a Klá-
novice, na Blátově byla poškozena
čistička odpadních vod. V současné době
se také velmi rozmáhá sprejerství, které
je také kvalifikováno jako trestný čin.
Opakovaně bývá poškozena omítka zá-
kladní školy a v poslední době bohužel
také i další objekty.

Z celkem tří přestupků evidovaných
v měsíci květnu 2003, které byly spá-
chány v obvodu Újezd nad Lesy, se
v jednom případě jednalo o řidiče za-
jištěného při jízdě pod vlivem alkoholu,

v jednom případě byl poškozen kabel
Českého Telecomu na rohu ulic Polep-
ká x Čenovická a v dalším případě bylo
odcizeno čelní sklo z vozidla.

V měsíci květnu byl v klánovickém
lese otevřen nový oddíl Městské policie
hlavního města Prahy, a to psovodi. Těšíme
se na spolupráci s našimi novými kolegy
a věříme, že i oni přispěj í k Vaší bezpečnosti.

Na červen 2003 chystáme společné
akce s oddílem jízdní policie Policie ČR,
Správy hl.m.Prahy. Již 3.června 2003
byla v klánovickém lese provedena akce
společně s hlídkou jízdní policie, další
jsou připraveny na 11.6. a 26.6. 2003

mjr.Křišťan Antonín
vedoucí MOP Újezd nad Lesy



POLICIE INFORMUJE

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Prevence pro klidnou dovolenou
Začalo období léta, prázdnin, dovolených, odpočinků a hlavně cestování. Většina občanů

i v naší městské časti opouští své byty, domky. Začalo období ideální pro zloděje. Co vše
lze udělat pro klidný odpočinek bez strachu o svůj majetek?

Preventivní opatření před odjezdem na dovolenou

- Nechlubte se svými majetkovými poměry.
- Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně.
- Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi.
- Přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu.
- Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené.
- Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.
- Uložte žebříky a nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do vašeho rodinného domku.
- Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní

schránku.
- Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen.Využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení

rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.
- Zdokumentujte své věci (seznam, fotodokumentace), popřípadě sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou

policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.

Cenné věci v bytě
- Zloději kradou především takové věci, které mohou snadno a rychle prodat a získat za ně peníze. Šperky,výrobky spotřební

elektroniky, historicky cenné předměty atd.
- Ve světě je běžné označování cenných věcí poštovním směrovacím číslem a kódem, který umožní identifikaci ulice a bytu.

V případě, že věc bude ukradena a nalezena, urychlí to její návrat majiteli.
- Doporučujeme pořídit si pečlivou dokumentaci všech cenných předmětů, sbírek, šperků atd. Zvláštní pozornost věnuje

detailům, které by v budoucnu mohly usnadnit pátrání po těchto věcech a jejich poznání.
- Za zbytečné nepovažujte ani rozhodnutí pořídit si fotodokumentaci zařízení bytu. Velmi usnadní jednání s pojišťovnou o

určení výše plnění vaší pojistné smlouvy.

Vyhodnocení výsledné činnosti za měsíc květen 2003

V měsíci květnu bylo strážníky detašovaného pracoviště Klánovice zjištěno celkem 302 přestupků.

Struktura zjištěných přestupků : 250 - přestupků v dopravě
42 - veřejný pořádek
10 - přestupků ostatní

Telefonní čísla na MP Klánovice : stálá služba 281 91 88 86 nebo 1.156
Telefonní čísla na Policii ČR Újezd nad Lesy : stálá služba 281 97 31 44 nebo 1.158
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RŮZNÉ

Vážený pane starosto,

Zvete spoluobčany ke spolupráci, a tak si dovoluji vyslovit
svůj názor na věci, nad kterými zůstává můj rozum stát a dou-
fám, že mně dáte uspokojivé vysvětlení.

Jako občan této obce a této republiky mám povinnosti,
ale snad také ještě práva. Proto se ptám, jak je možné, že ve
výběrovém řízení na získání obecního bytu po neplatičích
vždy zvítězí úředník místního nebo bytového úřadu či zastu-
pitel (např.p.Vlásenko nebo Saitz)? Kde tito lidé berou milio-
nové částky na koupi těchto bytů, a to nemluvím o dalších,
jako je bývalý vedoucí bytového úřadu p.Voska, jejichž byty
by mohli dostat lidé s dětmi. Byty nejsou a tito žijí (přesto,
že mají žádost několik let) s dětmi v naprosto nevyhovujících
podmínkách a mladá manželství díky tomu často končí roz-
vodem, na který opět doplácí ti nejmenší. Komu tato společ-
nost a lidi, které jsme volili, tedy bude pomáhat? Odpovím
Vám klidně sama - těm, kteří mají peníze a mohou si proto

dovolit přij ít a zazvonit za dveřmi matky samoživitelky s astma-
tickým synem a vyhrožovat, že má sice 90 dní na vystě-
hování, ale je docela možné, že začnou jako majitelé jejího
bytu, který před třemi dny koupili, stavební úpravy a vypnou
tedy i nejspíš vodu a elektřinu. Není to o morálce?

Ještě mi dovolte jednu otázku. Na mou žádost o splátkový
kalendář a prominutí penále bylo odpovězeno negativně.
Stejně tak dalším, např.pí Klinikové, Šauerové. Jen některým,
kteří ač neplatili několik let, penále odpuštěno bylo. Kde je
tedy spravedlnost? U nás v obci rozhodně ne!

Jediná instituce zdejšího úřadu, které bych chtěla touto
cestou poděkovat, jakým způsobem se spravedlivě snaží dělat
svou práci, je oddělení péče o děti na sociálce. Klaním se
a obdivuji všechny ostatní poctivé pracovníky úřadu, že mohou
v těchto podmínkách a těmito již jmenovanými lidmi pra-
covat.

S pozdravem
Jana Franzová

Nástupní ostrůvek - tržiště
Doba se změnila a s ní přišlo i mnoho

nových věcí, např.drobný prodej zboží.
Jedná se o ostrůvek MHD u samoobslu-
hy na světelné křižovatce v Újezdě. Prak-
ticky celý je obsazen trhovci s různým
zbožím. Nastoupit a vystoupit z autobu-

aneb peníze hýbou světem
suje prakticky nemožné, zvláště v odpo-
lední přepravní špičce, kdy ve stanici
stojí více autobusů. Cestující, a to i děti
nebo maminky s kočárkem, jsou nu-
ceni chodit mimo ostrůvek, což je vzhle-
dem k dopravně přetížené vozovce

docela riskantní. A co na to trhovci? Ti
mají přece zaplaceno za místo. Pokud
dojde ke zranění, kdo ponese odpo-
vědnost? Jak je v tomto státě zvykem,
všichni dají ruce pryč! A člověče, po-
moz si sám.

Cestující z Újezda

Otevřený dopis Zastupitelstvu Městské části Praha 21
Vážení členové zastupitelstva, obracíme se na Vás v zále-

žitosti nedostatku volných míst v mateřských školách v Újez-
dě nad Lesy. Situace, která pro příští školní rok 2003/2004
v mateřských školách nastala, je naprosto kritická. Jen MS
Sedmikráska odmítla asi 60 žádostí o přijetí nových dětí.

Každémuje jasné, že s rozšiřující se výstavbou rodinných
domů v Újezdě a okolí přibývá dětí předškolního věku. Jen
minulému zastupitelstvu, v čele se starostou Slezákem,
jakoby nic nedošlo. Kdo jiný ale by se měl touto problema-
tikou zabývat, sledovat demografický vývoj a situaci předví-
dat, plánovat řešení, než ten, kdo rozhoduje o výstavbě v obci
a má pod kontrolou příslušné údaje?

Je chvályhodné, že MU jedná o výstavbě nové školky na

Blátově (u školy v Polesné ulici), ale to neřeší situaci v ro-
dinách s malými dětmi, které žádaly o umístění do MS na
příští školní rok. Zajímalo by nás, jaká konkrétní opatření
minulé a stávající zastupitelstvo v tomto směru udělalo (zatím
víme jen o uzavření oddělení stávající školky na Blátově),
a hlavně jaké kroky ještě hodlá podniknout.

Tímto dopisem bychom chtěli podpořit hledání řešení,
které by napomohlo komplikovanou situaci v mnoha rodi-
nách vyřešit již v novém školním roce. Navrhujeme nalezení
provizorních prostor pro MS např. v nově opravené ZŠ v parku
nebo v opuštěné MS Sibřina, případně zřízení zvláštního auto-
busu do jiné školky s volnými místy.

Za mnoho postižených rodičů: manželé Arbonovi, Hart-
manovi, Boukalovi, Lenka Krupařská, Veronika Janečková

Uvítáme další podněty a názory občanů.

Viktor Dýk a Evropská unie
Na konci devatenáctého století

napsal tento básník ironické desiluze -
v té době starý něco přes dvacet let ve
sbírce s příznačným názvem „Marnos-
ti" báseň „Česká ukolébavka", jejíž po-
slední sloku stojí za to citovat:

Tvé děti z desáté ruky
rozumy budou brát,
a po Evropě nosit
už obnošený šat.
Spi sladce, milé dítě,
je nejlíp v Čechách spát.

Trocha takové poezie jistě nikoho ne-
zabije. ViktorDyknepolemizuje s myšlen-
kou, jestli jsme nebo nejsme Evropané,
ví dobře, co Evropa znamená, a varuje
před odpadem, především myšlenko-
vým. Problémy obrazujícího se národa
v říši jeho apoštolského veličenstva se
v mnohém podobaly problémům dneš-
ním. Viktor Dýk používal ve své tvorbě
básnické často ironii jako básnickou
ozdobu a ve Křtu svatého Vladimíra měl
ostatně zářný vzor. Možné, že už znal
i výrok francouzského filosofa P.J.

Proudhona (1809 - 1965), že „ironie je
nepřemožitelný nástroj pokroku".

Citovanou sloku berme jako varo-
vání před dovezenými rozumy a pře-
cházejme klidně kolem trafik, plných
literárního hnoje. Spěme v době k tomu
určené a ne před televizní obrazovkou.
Když vznikala Dykova sbírka, padala
už Amerika na záď před Novosvětskou
symfonií, za kterou ostatně tomu Če-
chovi z Rakouska zůstala dlužná ho-
norár.

L. Jenšovskv
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Česká republika řekla EU ,ANO"
Za příznivý vývoj referenda, které se

konalo ve dnech 13. a 14.června, by
mohli označit eurooptimisté výsledek
voleb. Ty totiž jasně ukázaly, že Češi
i přes některé výhrady, se chtějí k EU
přidružit. Jestli je to ale kvůli kampani,
do které vláda investovala 200 milionů,
můžeme těžko posuzovat. „Ano" řeklo
ve volbách přes 3 000 000 lidí, „Ne"

řeklo kolem l 000 000 občanů. Ankety,
které probíhaly, jasně ukázaly, že se do
EU těší nejvíce studenti, kteří jsou si
vědomi, že budou moci studovat téměř
v celé EU. Naopak vstupu se bojí malí
a střední podnikatelé a někteří země-
dělci, kteří se obávají, že se svým kon-
kurentům nevyrovnají.

Naši politici se také dělili do něko-

lika skupin: na eurooptimisty, eurorea-
listy a europesimisty. V té první skupině
byli převážně všichni sociální demo-
kraté, eurorealistou se nazval prezident
Václav Klaus a proti vstupu do EU byli
komunisti. Ti na prvomájových osla-
vách vyzývali lid, aby k volbám šli, ale
hlasovali proti UE.

Vše ale dopadlo nakonec jinak. Je nyní
zbytečné dělat ukvapené závěry, protože
ukáže až čas, jak si Češi v EU povedou...

Veronika Valentová

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii
konané ve dnech 13.-14.06.2003

Výsledky za obec

Kraj: Hlavní město Praha
Okres : Praha 14
Obec: Praha 21

Okrsek

790

791

792

793

794

Celkem

Počet
oprav,

občanů

1 464

1 273

1 242

1 197

1 111

6287

Vydané
obálky

954

821

781

690

631

3877

Účast
v %

65.16

64.49

62.88

57.64

56.80

61.67

Odevzd.
obálky

954

821

781

686

631

3873

Platné
hlasy

celkem

939

792

766

667

608

3772

Počet
hlasů
ANO

777

666

609

546

417

3015

Počet
hlasů

NE

162

126

157

121

191

757

Slovo šéfredaktora
Vážení spoluobčané a naši čtenáři. Chtěl bych se ohléd-

nout zajednou akcí, která právě proběhla v uplynulých dnech
a to je v naší novodobé historii první referendum, kterého se
mohli zúčastnit všichni naši občané s volebním právem. Po-
prvé jsme mohli svobodně rozhodovat o tom, jestli část naší
po dlouhé době tak těžce nabyté suverenity odevzdáme ve
prospěch nadnárodního uskupení spojených států Evropy.
Bude nyní záležet na nás, jakou pozici si v novém uskupení
vybudujeme a že budeme moci sílou svého hlasu ovlivňovat
i záležitosti, které se nás budou bezprostředně dotýkat.

Rád bych se vyjádřil ještě k výsledkům referenda, které
mě přece jenom v některých ohledech překvapily, a to nejen
v nadpoloviční účasti voličů (která ale nebyla nezbytnou
podmínkou platnosti referenda jako například na Slovensku

a v Polsku), ale i v procentech, ve kterých volily jednotlivé
skupiny obyvatelstva. Studenti mě nepřekvapili svojí angažo-
vaností, ale procento jejich souhlasu bylo vyšší, než jsem
předpokládal. Nejvíce mě potěšili svým vysokým souhlasem
občané nad 60 let; většina z nich prožila svůj život ve dvou
totalitních režimech a vědí dobře, co znamená, zůstaneme-li
sami v nejtěžších chvílích svého národa a státu. Byli jsme
v minulosti naší republiky členy dvou elitních uskupení. Do
jednoho jsme vstoupili dobrovolně v dobré víře, že nás ochrá-
ní před rozpínavostí fašistického Německa, ale byli jsme svými
spojenci Velkou Británií a Francií „hozeni přes palubu" a do-
nuceni přijmout potupnou „Mnichovskou dohodu" a tím byl
nastartován první zánik našeho státu a nakonec okupace pod
německým protektorátem. Do druhého „elitního uskupení"
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RŮZNÉ
jsme byli vmanévrováni proti své vůli již Teheránskou a Po-
stupimskou dohodou, které se týkaly poválečného uspo-
řádání Evropy, zde se opět rozhodovalo o nás bez nás. Nebylo
se pak čemu divit, když po komunistickém převratu v roce
1948 po nás ze staré Evropy ani neštěkl pes a byli jsme bez
jakýchkoliv protestů zvenku zařazeni do sovětského bloku.
Epizodou byla naše snaha o vymanění se ze sovětského vlivu
v roce 1968, pokus o demokratizaci naší občanské společ-
nosti a o ukončení hospodářského vykořisťování naší země.
A jak to dopadlo, to již pamatuje většina z nás. Byli jsme
osvobozeni od „kontrarevoluce" brutálním vpádem „spřá-
telených vojsk" Varšavské smlouvy. Dočkali jsme se druhé,
i když skryté okupace, rozpadu občanské společnosti a dal-
šího rozvratu hospodářství. Postihla nás největší vlna emi-
grace od roku 1948 a několik set tisíc občanů opustilo naši
republiku většinou navždy. To všechno si tito naši občané
uvědomili a volili ano nejen pro sebe, protože každá změna
s sebou nese vždy z počátku těžkosti, ale pro spokojený život
svých dětí a vnuků, aby nás již nikdy nemohl potkat podobný
osud. Nyní máme již demokratické pojistky dvě a to naše
členství v obranné alianci NATO a právě referendem schvá-
lený vstup do Evropské unie.

Poslední poznámku bych chtěl věnovat referendu jako
fenoménu v naši ústavě. Myslím si, že je velká chyba, že
pro hašteření politických subjektů tam již dávno referendum
nebylo zákonně ukotveno. Nemohlo by se pak stát, že by se
tak netransparentně a bez projevení vůle většiny občanů
rozdělil tak snadno a neodvolatelně náš společný stát Čechů
a Slováků, který již jedno rozdělení za druhé světové války

bez úhony přestál. Troufám si tvrdit, že i přes velkou vzed-
mutou vlnu nacionalismu na Slovensku by se nakonec většina
občanů rozhodla pro jeho zachování. Již dnes si začínáme
uvědomovat, že to nebylo „to pravé ořechové" a až v blízké
době začnou toto období hodnotit historikové, j sem přesvěd-
čen, že své role se zhostí určitě objektivně a dobře, protože
tak budou konat v demokratickém prostředí.

Na závěr bych chtěl popřát Vám všem, kteří jste volili ano,
abyste svou volbou nebyli zklamáni a dočkali se lepších
zítřků co nejdříve a chci Vám poděkovat za Vaši účast při
hlasování. Jenom tak si můžete říkat, že jste rozhodovali sami
0 svém osudu a že za vás nerozhodovali „ti druzí". Doufejme,
že vstup do Unie pomůže nejen podnikatelům, našemu země-
dělství, ale i prostým občanům a že zde nebude již prostor
díky přebírané právní legislativě od EU pro beztrestné tune-
lování bank a záložen, státních a polostátních podniků
a okrádání prostých občanů jakoukoliv formou a že stejné
a rovné právo bude platit pro každého občana jakékoliv ná-
rodnosti v jakékoliv země Unie. Abychom si v takovémto
velkém soustátí zachovali svoji národní identitu a hrdost na
svůj původ, jazyk i dějiny, oprašme to mnohdy zprofanované
slovo „vlastenectví", které nám tolik pomohlo se vymanit
z rakousko-uherského područí a nebojme se k němu hlásit
1 v dnešní nové Evropě, ve které existují ještě daleko menší
národy a státy než jsme my, které mají na rozdíl od nás mno-
hem větší národní uvědomění. Nenechme se tudíž jimi zahan-
bit a proto vzhůru do Evropy ve které jsme vždy byli a bu-
deme, se vztyčenou hlavou, národní hrdostí a vlastenectvím!

Páve/ Švejnoha, šéfredaktor

Dne 11.6.2003 se u nás uskutečnila akce oddílu jízdní
policie ČR. Ve 14.30 h na dvůr Úřadu MČ Praha 21 přivezli
dva krásné koně. Po osedlání vyrazili spolu se svými jezdci
na projížďku po okolních lesích.

Po dovolených vám v některém dalším čísle Zpravodaje
přineseme více informací o této akci. Na závěr několik foto-
grafií, které mluví za vše.
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ČERVENCOVÁ ZAHRÁDKA

Uživ ané tvary ovocných dřevin a letní řez
Nejužívanější tvary ovocných stromů

u nás jsou stromy s terminálem, t.j. se
středním výhonem nebo s dutou kotlo-
vitou korunou. Na tyto tvary j sou různé
názory, například př. RNDr.Stanislav
Peleška prosazuje na každé přednášce
kotlovité koruny a jeho kolega př. Karel
Cibulka tvrdí - když ovocný strom, tak
jedině s terminálem. Dva vynikající od-
borníci v ovocnářství a každý má jiný
názor.

Já osobně po převzetí zahrady po
otci jsem postupně odstraňoval vysoko-
kmeny a nahrazoval je zákrsky, u kte-
rých jsem zapěstoval duté kotlovité
koruny. Pro rozevření koruny jsem po-
užíval různě dlouhé rozporky mezi
kosterní větve a různá závaží, která
jsem vyvažoval na konec kosterních
větví. Neposlušné větve jsem stahoval
přes laťky izolovaným drátem k zatlu-
čeným kolíkům nebo ke kmeni. Takto
upravené stromky jsem ponechal asi je-
den rok a více (dle odrůdy), aby dostaly
svůj tvar. Pravidelným letním a jarním
střihem je udržuji v takové výšce, abych
mohl ze země provádět postřik, stříhat
a hlavně sklízet. Nekopíroval jsem př.
Pelešku, ale sám jsem dlouholetou praxí
přišel na to, že duté kotlovité koruny
mají svoje přednosti. Do celé otevřené
vzdušné koruny svítí blahodárné slun-
ce, které působí na růst a vyzrálost ovo-
ce. V dnešní době není třeba sklízet

metráky ovoce, protože spotřeba je da-
leko menší nežli dříve. Raději méně, ale
kvalitní. Sázím stromky s výbornými
odrůdami. Na zahrádkách by neměly
chybět odrůdy: Rubín, Šampión, Glos-
ter, Spenser, Melodie, Bohemie, Ru-
binola, Topaz, Spartan, Rajka, Hana
a další.

V pěstitelské praxi jsou zásahy do
koruny stromů v době vegetace méně
obvyklé. Někteří pěstitelé je dokonce
označují za škodlivé, opak je však prav-
dou a měli bychom jim věnovat větší
pozornost. Důležité je při letním řezu,
aby stromy byly zdravé a dobře vyživo-
vané.

V první řadě odstraňujeme vzpří-
mené bujně rostoucí letorosty vyrůsta-
jící na vrcholu stromu. Dále vylamuje-
me letorosty, které začínají vyrůstat
v blízkosti velkých ran po odřezání
silných větví a stejně tak vyřezáváme
letorosty, které korunu zbytečně zahuš-
ťují nebo rostou nevhodným směrem.
Všechny odstraňujeme od základu, t.j.
od kmene nebo od kosterních větví
nikdy nezkracujeme. Zakrátíme jen málo
bujně rostoucí letorosty na 5 - 8 cm
a počítáme s nimi na květní obrost
v příštím roce. Řez na vnější pupen
používám všude tam, kde chceme, aby
nový letorost korunku „otvíral". Letním
řezem prosvětlíme a provzdušníme
korunu stromu a tím podpoříme růst

a vyzrávání plodů. Letní řez se nesmí
uspěchat, začínáme s řezem koncem
července (záleží na odrůdě) a končíme
nejpozději koncem srpna. Uvedené pěs-
titelské zásahy můžeme uplatňovat na
stromech - peckoviny dříve, jádroviny
později - dle dozrávání a na keřích
angrešt, rybíz, maliník. Všechny větší
rány vzniklé po řezu ošetříme latexem,
voskem apod., abychom zabránili in-
fekci. Řez přirozeně nemůže být vždy
stejný, ale musíme respektovat podmín-
ky prostředí, podnože, druhy a odrůdy.

Je nás mnoho, kdo zvelebujeme své
zahrádky a řezem ovocných stromků se
snažíme, aby úroda byla co nejkvalit-
nější.

Všichni jsme amatérští samouci, ale
také všichni si myslíme, že ten náš řez
je ten nejlepší, ale věřte, že tomu tak
není. Každý stříháme svoje stromečky
trochu odlišně. V jednom se určitě se-
jdeme, že dobře ostříhaný stromek musí
být prosvětlený, vzdušný, aby slunce
působilo na růst, vyzrálost a kvalitu plodů.

Sklad hnojiv v červenci a srpnu
uzavřen.

Poděkování manželům Šibravovým
za věnované svody a okapové žlaby, které
naše objekty již potřebovaly.

Hodně úspěchů na svých zahrád-
kách, pěkné léto přeje

výbor ČZS Újezd nad Lesy
SLÍZ.

SPORT

V době, kdy píši tento příspěvek, máme za sebou konec
sportovní sezóny 2002/2003 a musím říci, že sezóny velmi
úspěšné. Posuďte sami: hráli jsme s našimi družstvy celkem
v devíti mládežnických soutěžích od staršího dorostu až po
minifotbal 8, kde hrají ti nejmenší fotbalisté od 6 do 8 let. Ve
čtyřech soutěžích jsme bojovali o absolutní špičku tabulky
a skončili třikrát druzí a jednou třetí. V dalších čtyřech kate-

goriích jsme hráli ve středu tabulky nebo v její horní polo-
vině. Jedinou kategorií, kde jsme hráli ve spodní polovině
tabulky, byl minifotbal 8B. Myslím, že tato kategorie nám
dělala stejnou radost jako ty ostatní ne-li ještě větší, protože
se jedná o ty nejmenší šesti a sedmileté děti na které je radost
se dívat bez ohledu na sportovní výsledek. Jedinou vadou na
kráse by snad mohlo být, že se nám nepodařilo postoupit
alespoň v jedné z kategorií. Co se nepodařilo letos, o to bude-
me usilovat příští rok.

Podrobnosti o jednotlivých kategoriích a jejich soutěžích
v závěrečné části našeho příspěvku.

Poděkování
Úspěchů, kterých jsme dosáhli, by nebylo bez práce našich

obětavých trenérů a pomoci rodičů, kteří jsou neformální,
ale přirozenou součástí FK Újezd. Proto všem patří dík za

14



SPORT
jejich práci a podporu. Mezi ostatními musím zvlášť podě-
kovat pánům Milanovi Křikavovi za dar v podobě sady krás-
ných dresů a Ondřeji Cikhartovi za fotbalové branky pro ka-
tegorie minifotbalu. Každý takový počin nás povzbudí k další
práci. Přátelé, díky!

V letošním roce končí v dorostenecké kategorii čtyři naši
odchovanci a přechází do kategorie dospělých. Jedná se
o tyto hráče: Douša Petr, Jirásek Zdeněk, Fuchs David a Lauer
Tomáš. Všem těmto hráčům přeji hodně úspěchů v jejich
dalším fotbalovém i osobním životě.

Rozloučení se sezónou
V pátek 20.6. jsme jako již tradičně ukončili sezónu utká-

ním rodičů našich fotbalistů na hřišti SK Újezd nad Lesy.
Velmi nás potěšilo, že se na utkání sešlo téměř třicet fotbalistů
z řad rodičů a srovnatelný počet povzbuzovatelů ženského
pohlaví. Mnoho a mnoho dětí se přišlo podívat na své rodiče
a rodiče spoluhráčů, j ak předváděj í výkony, kterých se často
dožadují u svých ratolestí. Byl jsem tam, hrál jsem, ale nevím
jestli jsme to těm našim dětem opravdu ukázali. Co však vím
určitě, že nás fotbal bavil a následná oslava ještě více. Klo-

básy byly chutné, pivo jako obvykle výtečné, nálada skvělá,
co více si přát.... To hlavní bych málem zapomněl, rodiče
žáků zvítězili nad rodiči hráčů minifotbalu 3:2.

Zahájení nové sezóny
Nová sezóna tak jako každý rok začne soustředěním, o kte-

rém jsem informoval již v minulých číslech Újezdského
Zpravodaje. Proto snad jen připomenu, že soustředění začíná
9. a končí 23. srpna. Ti, kdo se nepřihlásili, tak mohou učinit
ještě na poslední chvíli u pana Petra Vejra (603 259 691).

Letní fotbalové dny
Na konci srpna pořádáme již 7. ročník třídenního turnajo-

vého klání v kategoriích minifotbalu, kterého se zúčastní nejlepší
družstva z Prahy a okolí, jako je SPARTA, SLAVIE, BOHE-
MIANS, VIKTORIE ŽIŽKOV, JUNIOR PRAHA, FK ÚJEZD
NAD LESY a další. Proto tedy na 29. až 31. srpen zveme
všechny příznivce FK Újezd, případně dalších družstev, aby
přišli na hřiště SK Újezd nad Lesy a povzbudili své hráče.

Miroslav Bareš
mi.ba@volny.cz

Sportovní výsledky od 19.5.2003 do 20.6.2003

Starší dorost -I.tř., skup. B

Mistrovské zápasy:
Háje JM „B" - FK 0:0
V zápase jsme nastřelili tyč i břevno, ale gól jsme nedali ani
z několika samostatných úniků. A jelikož domácí také neměli
střelecký den, skončilo utkání bez branek.

FK-PSK Union 2:0(2:0)
g. Batěk Z., Jirásek Z.

V souboji s prvním mužstvem tabulky jsme velmi rychle vedli
1:0. V polovině prvního poločasu se po několika nepromě-
něných šancích prosadil krásným průnikem přes tři hráče
soupeře Zdeněk Jirásek. Po zbytek utkání jsme spíše nechá-
vali hrát soupeře, ale přesto jsme dovedli utkání k vítěznému
konci.

FK - Semi Kačerov 2:0 (2:0)
g. Batěk Z., Olšan M.

Na slabého soupeře stačil průměrný výkon našeho mužstva.

Trója-FK 2:2(2:0)
g. Jindřich L., Otopal T.

V posledním utkání tohoto soutěžního ročníku jsme přijeli
na nepěkné prašné škvárové hřiště do Tróji. Zápas jsme začali
mírnou optickou převahou, leč vedení se ujali domácí, poté
co trestný kop brankář Chumlen vyrazil jen před sebe a do-
bíhající útočník mířil přesně. Aby toho nebylo málo, popěti
minutách po dalším velkém zmatku v naší obraně se dostal
míč k úplně volnému hráči, pro kterého nebyl problém zvýšit
již na 2:0 pro domácí. Do poločasu se stačil ještě zranit

Zdeněk Batěk, čímž muselo dojít o přestávce k podstatným
změnám na postech jednotlivých hráčů. Změny naštěstí pro-
spěly a domácí se za celý druhý poločas nedostali k ohro-
žení naší branky. My jsme si vy tvářeli jednu šanci za druhou,
leč naši hráči se předháněli v zahazování vyložených šancí.
Sice jsme dva góly dali, ale to, co byl schopen zahodit Luboš Jin-
dřich, který sám měl min. pět šancí, bylo až neuvěřitelné!?l?

V tomto soutěžním ročníku jsme skončili na třetím místě
s 41body (12 výher, 5 remíz, 3 prohry; skóre 49:23). Na první
Viktorii 8 jsme ztratili 5 bodů, na druhý PSK Union nám
chyběly 3 body. Bohužel se nám nepodařilo postoupit z této
skupiny, když jsme velmi zbytečně ztratili body z domácích
zápasů s mužstvy ze středu tabulky (Chabry, Čakovice).

Mladší dorost - I.tř., skup. B

Mistrovské zápasy:
FK-Nebušice 8:0(3:0)

g. 3x Batěk Z., 2x Kohout V, Veselý D.,
Novák J., Požárek M.

Utkání se soupeřem, na jehož hřišti jsme na podzim vyhráli
rekordně 11:1, bylo od začátku poznamenáno očekáváním
lehké výhry. Ale začátek utkání byl od nás dosti nepřesný
a snaživý soupeř našim chodícím hráčům stačil. Utkání se
rozhodlo až v IS.minutě, kdy se po trestném kopu trefil hlavou
Zdeněk Batěk. Pak už to byla hra kočky s myší a jen jsme si
vylepšovali skóre.

Praga - FK 0:1(0:0)
g. Novák J.
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Největším nepřítelem v tomto zápase nebyli ani soupeřovi
hráči, ale škvára, těžký míč a"poměrně často v náš nepro-
spěch chybující domácí pomezní rozhodčí. Přesto je naše
výhra naprosto zasloužená, neboť brankové šance jsme si
vypracovávali, ale nedokázali jsme je zakončovat. Až v polo-
vině druhého poločasu se prosadil Jarda Novák.

FK-Modřany 14:0(8:0)
g. 3x Batěk Z., 2x Chumlen J., 2x Kohout V.,
2x Novák J., 2x Veselý D., Požárek M.,
Sochovič O., vlastní

Jednoznačný zápas proti velmi slabému soupeři...

FK-Bohnice 7:3(2:1)
g. 3x Chumlen J., Požárek M., Sochovič O.,
Novák J., Veselý D.

V posledním zápase sezóny jsme porazili Bohnice bez větších
potíži. Ačkoliv soupeř na začátku druhého poločasu vyrovnal
na 2:2, udržovali jsme si neustálou převahu a byla jen otázka
času, kdy přidáme další góly.

V konečné tabulce jsme skončili na 2. místě s 50 body (16
výher, 2 remízy, 2 prohry; skóre 88:22). Na první Satalice
jsme ztratili 5 bodů.

Starší žáci - I.tř., skup. B

Mistrovské zápasy:
Řeporyje-FK 1:2(1:1)

g. Kohout V, Novák J.
Utkání se hrálo na hezkém hřišti za dosti vysokých teplot.
Od začátku utkání se hrálo většinou na polovině soupeře,
leč velké množství našich centrů ani samostatné úniky nebyly
využity a naopak po hrubé chybě naší obrany se dostali
domácí do vedení. I po obdrženém gólu náš tlak pokračoval,
leč spalovali jsme jednu šanci za druhou a až samostatný
průnik Kohouta rozhodl, že jsme o poločase alespoň remizo-
vali. Do druhého poločasu jsme nastoupili s ještě větší útoč-
nou snahou o rychlé rozhodnutí utkání a gól jsme dali poměr-
ně rychle (po neproměněném samostatném úniku Kohouta
se trefil z dorážky Novák). Po vstřeleném gólu jsme však
místo snahy o další vstřelený gól spíše předváděli snahu
o obdržení gólu, jelikož jsme každou nahrávkou místo
vlastních spoluhráčů nacházeli soupeřovy hráče a jen díky
jejich mírně horším kvalitám jsme udrželi těsné vedení až
do konce.

FK-Kyje 9:0(5:0)
g. 3x Engelmann V, 2x Sochovič O., 2x
Veselý D., Gruber J., Čermák T.

Jednoznačný zápas, ve kterém jsme si vypracovávali jednu
brankovou příležitost za druhou...

Zbraslav-FK 0:3(0:1)
g. Vejr P, Engelmann V, Novák J.

V dalším utkání jsme si zajeli pro velmi cennou výhru na
hřiště Zbraslavi. Za velkého vedra jsme začali aktivně a vy-

pracovali jsme si trvalou územní převahu, leč dlouho bez
gólového vyjádření. Ačkoliv šance jsme si vypracovali, proti
velkému domácímu brankáři jsme se nemohli prosadit. Až
po odraženém rohu se trefil přízemní střelou k tyči Petr Vejr.
Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu jako první
a podařilo se nám i skóre zvýšit. Po samostatných únicích se
trefili Jarda Novák a Vojta Engelmann.

FK-Čakovice 3:0 kontumačně
Ačkoliv jsme se na závěrečný zápas vcelku úspěšného roku
velmi těšili, nebylo nám přáno, jelikož hosté z Cakovic nepřijeli.

V letošní sezóně jsme skončili na druhém místě s 50 body
(16 výher, 2 remízy, 4 prohry; skóre 73:30). Na první Tróju
jsme ztratili 4 body. Přesto po loňském postupu z II. třídy
považuji letošní soutěžní ročník starších žáků za velmi
úspěšný i s ohledem na vytíženost klíčových hráčů (pravi-
delné starty za mladší a starší dorost). Navíc jsme přišli před
začátkem o 3 hráče v této kategorii, kteří chtěli hrát za
Xaverov (R.Matoušek, T.Bárta, O.Kraj)

Mladší žáci „A" - I.tř., skup. A

Mistrovské zápasy:
FK-Stodůlky 0:8(0:2)
Bohužel na vedoucí tým tabulky jsme nestačili v žádném
směru, a těžká prohra je plně zasloužená...

Zličín-FK 2:5(1:3)
g. 3x Forst T., 2x Vejr P.

Po vynikajícím výkonu jsme naprosto zaslouženě vyhráli
a s ohledem na další výsledky v naší skupině jsme zachránili
první třídu mladších žáků i pro další ročník. Naši hráči
vědomi si důležitosti utkání začali na krásně připraveném
hřišti velkým náporem a během prvních pěti minut jsme
nepustili domácí na naši polovinu. Bohužel vypracované
šance jsme neproměňovali. Pak však přišly góly Tomáše
Forsta a Petra Vejra a zdálo se, že utkání dovedeme ke zdár-
nému konci (i když pořád jsme měli v hlavách zápas s Rep-
skými, kdy jsme také vedli 2:0 a nakonec prohráli 4:6).
V 25.minutě však přišel nepochopitelný zkrat rozhodčího
Vilda. Domácí hráč se po průniku naším vápnem ocitl
s míčem v min. 0,5m autu, přesto však ještě nahrál před naši
branku, kde již nehrající naši hráči nechali zakončit
domácího útočníka. K překvapení všech rozhodčí gól uznal.
Pomsta (fotbalová) však přišla v zápětí, když Tomáš Forst
posadil míč z rohového kopu přímo na hlavu Petra Vejra,
který všem domácím „ vysvětlil,,, jak to bylo s předchozím
gólem - 3:1. Druhý poločas však začal pro nás studenou
sprchou, když po rohovém kopu snížil naprosto nekrytý hráč
v našem malém vápně na 3:2.A vypadalo to na velmi
dramatický zápas, zvláště když našim hráčům začaly ubývat
fyzické síly (hrálo se ve velkém tempu). Domácí hráči
ukazovali, že se nechtějí vzdát bez boje a zejména vyškrábnutí
gólové střely u levé brankové tyčky Luckou Novákovou bylo
velmi důležité. Ve 40.minutě však již asi podvacáté ukázal
Tomáš Forst domácím obráncům záda a zvýšil na 4:2.
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A když v 55. minutě zvýšil na 5:2, mohli jsme začít oslavovat
vítězství a záchranu v této soutěži....
Vítězná sestava: L. Nováková - P. Vejr - P.Novák, T. Floryan
(40. T. Šebesta), E.Kohout - M.Koliandr, J.Dobeš, J.Moudrý,
M.Repetný (53. F.Bareš) - T.Forst, J.Křelina

FK - Bohemians „C" 3:1 (0:1)
g. Forst T., Moudrý J., Vejr P.

Do zápasu jsme nastupovali s vědomím zachráněné soutěže
i s vědomím velké prohry při posledním zápase s Bohemians
(na podzim jsme prohráli 0:5). Takřka po celý zápas jsme
byli pod tlakem sice mladého, avšak velmi dobře pohybově
vybaveného soupeře. Ten se i ujal vedení po našem špatně
obsazeném rohu . V první minutě druhého poločasu ukázal
všem svou rychlost Tomáš Forst, když převzal míč u našeho
velkého vápna a sólem přes šest protihráčů se dostal až před
brankáře hostí, kterému nedal šanci -1:1. Hosté vědomi si
své převahy pokračovali ve velké ofenzívě, ale do vyložených
gólových šancí jsme je nepustili. A se vším ostatním si po-
radila v bráně Lucka Nováková. Trest za neproměňování
šancí přišel v poslední minutě zápasu, když velmi důrazný
Jakub Moudrý dokončil svůj průnik vítěznou brankou. Jakou-
koliv možnost vyrovnání odmítl Petr Vejr, když trestný kop
zamířil z 35metrů přesně pod břevno soupeřovy branky.

Trója-FK 1:0(1:0)
Poslední utkání jsme nezvládli, když na škvárovém hřišti jsme
podlehli 1:0. Nutno dodat, že jsme nastoupili bez hráčů MF10
„A ", kteří byli šetřeni na souboj o 2. místo.

Hlavní cíl jsme splnili, když v konečné tabulce jsme se
umístěním na 7. místě (z 12) s 27 body (9výher, 13 proher;
skóre 30:59) zachránili (a to i přes odchody M. Kadlece (před
sezónou Junior Praha) a K. Pelikána (v zimní pauze odešel
hrát do Xaverova).

Mladší žáci „B - Il.tř., skup. C

Mistrovské zápasy:
Umbro-FK„B" 1:6(0:2)

g. 2x Forst T., 2x Vejr P., Moudrý J.,
Koliandr M.

Utkání jsme odehráli v deseti hráčích, jelikož hráči z MF10
"A„ se šetřili na odpolední zápas o druhé místo na Krči.
Takže utkání odehrálo devět mladších žáků a Tomáš Vejr
(hráčMFS). Na začátku utkání měli domácí mírnou převahu,
která vyústila ve tři vyložené šance, ale žádna neskončila
střelou do prostoru naší branky. Takže jsme se osmělili i my
ve hře dopředu. Výsledkem naší snahy byly lehce vstřelené
góly, když domácí ve hře dozadu mírně zaostávali. Snížení
přišlo až za stavu 6:0. Toto utkání alespoň našim hráčům
ukázalo, že pokud se bojuje, je možno vyhrávat i souboje,
které vypadají dopředu špatně.

FK„B"-Real 5:0(2:0)
g. Nováková L., Dobeš J., Koliandr M.,
Kovář M.. Novák P.

Od první do poslední minuty jednoznačný zápas, ve kterém
se soupeř vůbec neprosadil.

Horní Měcholupy - FK „B" 0:3 (0:1)
g. 2x Vejr T., Nováková L.

Do utkání jsme nastoupili v netradiční sestavě, když vzhledem
k důležitému odpolednímu zápasu MF10 „A„ mohl nastoupit
z „ desítky,, jen Dan Hlubuček do branky, a tak musel na-
stoupit i Tomáš Vejr z MF8. Zápas se hrál na umělé trávě
a ta dělala zejména v prvním poločase našim hráčům velké
problémy. Ovšem do žádných gólových šancí jsme domácí
nepustili a hrálo se spíše ve středu hřiště. Na konci prvního
poločasu našel míč úplně volnou Lucku Novákovou na malém
vápně soupeře a ta otevřela brankový účet utkání - 1:0. Ve
druhém poločase jsme již měli mírnou převahu, kterou také
brankové vyjádřil Tomáš Vejr, když o pět let starším proti-
hráčům vstřelil dva góly a rozhodl tak zápas.

FK-Háje 2:6(0:4)
g. 2xVejr P.

Proti staršímu soupeři jsme moc šancí neměli.

V konečné tabulce jsme skončili na 5. místě (z 11) s 31 body
(9 výher, 4 remízy, 7 proher).

Minifotbal 10 „A" - I.tř., skup. A

Mistrovské zápasy:
Krč-FK 0:1

g. Repetný M.
FK-Xaverov 1:4

g. Křelina J.
Meteor-FK 1:1

g. Fišer M.
FK-King 4:2

g. Fišer M., Zach D., Kovář M., Repetný M.

Po konci letošního ročníku jsme na druhém místě s 37 body
(11 výher, 4 remízy, 3 prohry; skóre 54:20). Na Xaverov
jsme ztratili 17 bodů, a při rovnosti bodů s třetí Sp. Krč
rozhodly naše lepší vzájemné zápasy.

Minifotbal 10 „B" - Il.tř., skup. B

Mistrovské zápasy:
Slavoj Praha - FK 18:0
FK - Horní Měcholupy 4: l

g. 2x Hlubuček D., Štrunc E., Vejr T.
FK - Dolní Měcholupy 4:2

g. Kovář M., Fišer M., Zach D.,
Tuan Hoang Phong

FK-Kbely 2:3
g. Hlubuček D., Bednář J.

V konečné tabulce jsme na 6. místě (z 12) s 29 body (9 výher,
2 remízy, 11 proher; skóre 68:74).
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ÚSPĚCH ÚJEZDSKÉHO TAEKWONDO NA MÁJOVÉM POHÁRU

V sobotu 17. 5.2003 se v Praze konal pod záštitou primá-
tora hl. m. Prahy - MUDr. Pavla Béma Májový pohár v Taek-
wondo WTF. Tohoto turnaje se zúčastnil i sportovní klub
Kangsim Dojang, který již třetím rokem působí v Újezdě
nad Lesy. V konkurenci týmů z celé České republiky se
újezdským bojovníkům podařilo získat vynikající 2. místo
a předčit tak všechny ostatní pražské týmy (jen v Praze je 8
oddílů). Přestože někteří závodníci mají stále ještě poměrně
malé závodní zkušenosti, podali opravdu dobrý výkon a před-

vedli, že mají bojového ducha a touhu
zvítězit. Především závodnice v ju-
niorské kategorii Zuzana Lincová do-
kázala jít téměř za hranice svých mož-
ností a přes nepřízeň rozhodčích svou
soupeřku ke konci boje doslova pře-
válcovala a nakročila si tak k celko-
vému vítězství v turnaji. Je jen veliká
škoda, že se tentokrát nemohli zúčast-
nit závodníci Jan Kotrč a Tomáš Po-
lesný, kterým se podařilo zvítězit na
předcházejícím turnaji v únoru a dub-
nu. Celková bilance Májového poháru
pro újezdský oddíl tedy činí 2 zlaté
(Zuzana Lincová, Miroslav Rozšaf-

ný), 4 stříbrné (Jan Berger, Marcela Mikova, Robert Husák,
Tomáš Brousek) a l bronzová medaile (Tomáš Kouba).

Taekwondo WTF je korejské bojové umění, které se od
ostatních bojových umění liší svojí specializací na kopací
techniky. Od roku 2000 je také oficiálním olympijským spor-
tem a v tomto ohledu tak předčí i u nás známější karate.

Náš oddíl sídlí v nově vybudované tělocvičně (Staroklá-
novická 230, Újezd nad Lesy), kde máme velmi dobré pod-
mínky k tréninku. Každé září se koná nábor, kde přijímáme
nové členy.
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Marek Doxanský - trenér a předseda SK Kangsim Dojang776 700 496; madox@seznam.cz; www.kangsim.wz.cz

ČERVENCOVÉ KALENDÁRIUM
Bělovlasý pan rada ze Sibřiny

Když se v roce 1926 přistěhoval do
Sibřiny mladý inženýr s manželkou
a ročním Milošem, měl j iž kus pestrého
života za sebou. Narodil se téměř na den
dvaadvacet let po bitvě u Sadové, 4.čer-
vence 1888, podle příjmení zřejmě poto-
mek vojáka, který u Chlumce nad Cidli-
nou nalezl domov. Na reálku do Hradce
měl pár kroků, na Vysokou báňskou do
Štýrského Hradce i později do Příbrami
už dál. Přátelství s kolegy ze Srbska
a Ruska rozmnožilo jeho jazykové zna-
losti a vyvolalo pozornost rakouské tajné
policie. Do počátku světové války stihl
ještě praxi důlního inženýra ve Štýrsku
a na Mostecku.

Za císaře pána a jeho rodinu bojoval
jako důstojník v Haliči, ale již po roce
byl zatčen jako špion, neboť u kolegy
Srba našli jeho adresu. Zatímco čekal
v Komárně na rozsudek smrti, povedla
se Františku Josefovi za celý život jedi-
ná věc dokonale - zemřel - a nastupující
Karel L, jak bylo zvykem, vyhlásil amnes-
tii.Po marných pokusech být zatčen pro
spolupráci s černohorskými partyzány

na jižní frontě a po zániku monarchie
postavil se ještějako dobrovolník proti
Němcům na jihu Moravy.

Za času sibřinského byl už význam-
ným pracovníkem Čs. patentního úřadu
s titulem rady, členem obecního zastu-
pitelstva za národní demokraty, Soko-
lem a přítelem všech lidí dobré vůle.
Po druhé válce byl krátce starostou
Sokola Nová Sibřina a funkcionářem
národních socialistů. Obyvatelé Sibřiny
i Újezda ho znali a měli rádi jako „radu
Šmída" (aby ho odlišili od Šmídů dal-
ších, především od Šmída ševče). Toto
jméno bez protestů snášel, i když vý-
slovnost jména Schmidt byla správně
„smyt".

Rada Schmidt byl Čechem tělem
i duší, mluvil i psal dokonalou češtinou
a když byl zavřen v komárenských ka-
sematech, napsal dvě divadelní hry
a dvě sbírky básní. Příkladem mu byly
snad Havlíčkovy „Tyrolské elegie"
nebo „Balada ze žaláře v Readingu"
Oscara Wilda.

Charakterního a čestného českého
úředníka nemohli němečtí okupanti na

patentním úřadu potřebovat, více se jim
hodil jako pomocný dělník v ČKD.
A tak využíval volného času ke zdoko-
nalování svých jazykových znalostí
a četl Dostojevského v originále. Po
krátkém oddechnutí přišla další oku-
pace a do ní vstoupil rada Šmíd důstoj-
ně jako osobnost, nezastírající své pře-
svědčení. Na historickém sjezdu odbo-
rářů byl mezi těmi sedmi statečnými,
kteří hlasovali veřejně proti cestě komu-
nistů k moci. A tak teď už ministerský
rada byl poslán do důchodu bez důcho-
du. Nastoupil jako laborant do Selekty
ve Stupicích a do práce chodil pěšky
přes pole. Své, od studia již vyvanuté,
znalosti chemie obnovil poradami s vrs-
tevníky svého syna. Plné rehabilitace
se dočkal, díky kratičkému uvolnění
v době „socializmu s ludskou tvárou",
až půl roku před svou smrtí 27.ledna
1969.

Vzpomeňme ministerského rady
Ing. Josefa Schmidta, který se narodil
před 115 lety a který nám zanechal
příklad, jak naložit se svým životem.

L. Jenšovskv

SRPNOVÉ KALENDÁRIUM
Bohumil Laušman ( 30.8.1903 -9.5.1963 )

Úvodem se sluší poznamenat, že dvojčíslo si žádá i dvojité
kalendárium a že politik, jehož vysoce kulaté jubileum by-
chom měli vzpomenout, si zasloužil, aby na něj v dobrém vzpo-

mínali i političtí odpůrci současnosti. V té souvislosti připo-
meňme slova Voltairova „Pane, nesouhlasím s Vaším názo-
rem, ale dám život zato, abyste jej mohl vyslovit." Bohumil
Laušman ten život totiž dal.
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Politické i sociální otázky přivedly mladého bankovního Rakouska (Majer odjel do Spojených států). I když se Lauš-
úředníka mezi sociální demokraty v té době již oproštěné od manovým návratem argumentovalo mezi nesloučenými so-
Šmeralovců a těšících se náklonnosti všemi uznávané autority ciálními demokraty, (vyneslo to Státní bezpečnosti řadu
T.G.M. V letech 1935-39 byl poslancem Národního shro- zatčení) nebyl to návrat, ale únos. Den před Štědrým večerem
máždění a na ustavujícím sjezdu Národní strany práce byl 1953 unesli agenti Státní bezpečnosti (prý za pomoci ra-
jako 351etý zvolen generálním tajemníkem. Před nástupem kouského soustraníka) Bohumila Laušmana do Českosloven-
fašismu a hrozící okupaci prozíravě zvolil exil. ská, postavili jej před soud a na základě vykonstruovaných

V londýnské státní radě pracoval až do konce války, v roce důkazů vsadili do vězení.
1944 se zúčastnil povstání na Slovensku. V první poválečné Po deseti letech vazby Laušman zemřel v ruzyňské, ne-
vládě byl ministrem průmyslu a významně se podílel na zná- blaze proslulé věznici „za velice záhadných okolností." Lze
rodňování průmyslových podniků. Jako řada politiků ( do- oprávněně předpokládat, že hlavním důvodem náhlého konce
konce i E.Beneš) neprohlédl záludnost Fierlingerovu a teprve bylo nebezpečí, že Bohumil Laušman svěří své rozsáhlé vě-
po čase naivních snah o spolupráci se orientoval napravo domosti o poúnorovém vývoji Československa papíru. Je jen
společně s V.Majerem, s nímž se sblížil v Londýně. V únoru málo případů, kdy politik napsal ve vězení dílo, které dosáhlo
1948 byl ještě přehlasován levým křídlem Fierlingerovým milionových nákladů. Kdoví, jak by se vyvíjel svět, kdyby v kri-
a nepodal demisi. minále v Landsbergu pisateli „Mein Kampfu" zakroutili krkem.

Ale již rok nato zvolil podruhé exil, bohužel pouze do L. Jenšovský

Slabiková křížovka :
Tajenka doplňuje výrok paní Warrenové ve hře G.B.Shawa o její živnosti „Celý život musí ženy ...."

VODOROVNĚ: A. Jihoafrická reka; mladíci; anglicky samice; pigmentové skvrny na pokožce. - B. Absolventi
nižšího vysokoškolského studia; hematomy; slovensky čičorky ( vikvovité rostliny). - C. Kovbojové; pražské
výrobní družstvo; opera B.Smetany; předpona označující původ z hub. - D. Prodejna zbraní; zálusk; obytné
stavby; opera E.d, Alberta - E. Tajenka. - F. Severočeské tukové závody; malé sladkovodní ryby; exotické koberce;
mého. - G. Jméno herce Vostřela; budižkničemové; osmanské paláce; vyroněná. - H. Opomenuli; misantrop;
náhražka coca-coly. -1. Opět; topůrko; sloučenina selenu; zora.

SVISLE : 1. Borovice; předpona nej-
vyšší souměrnosti; president; největší
evropská sladkovodní ryba. - 2. Rusky
až; semafor; Osman; přináší. - 3. Evro-
pané; město v severozápadní Číně;
ponechaná. - 4. Ženské jméno; český
violoncelista; meduňka. - 5. Český
herec; mládenci; stavebnina; cizí ženské
jméno. - 6. Jihoevropský vítr; nástroj
kopáče; srážka. - 7. Psice; pláž; vodní
pták; město v severním Oregonu. - 8.
Africký čáp; středisko antického Řecka;
prudký jed;. 9. Zahálka; Verneův kapi-
tán; vytvořit včelí roj. - 10. Chodníček
kolem manéže; lidští samci; vlastnictví;
podzemní část rostliny. - 11. Povel
vozky; činí; lysá; přírodní pryskyřice.

Pomůcka : Poka, Narat, Dále




