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i se symbolickou čarodějnicí, kterou vyrobily děti
ze školní družiny Masarykovy ZŠ. Poté nastal čas
opékání buřtů a volné zábavy.

Čarodějnická rada závěrem uděli la  velkou po-
chvalu a poděkování všem, kteří  přispěli k zdár-
nému průběhu této akce, zvláště pak:
paní starostce Zikmundové, panu Adamovi  z  MÚ
Prahy 21, panu školníkovi Horákovi, paním uči-

telkám Matějkové, Tmějové  a  Rejmonové z  Masa-
rykovy ZŠ, firmám Lacina-Koutský a Dárky  Pod-
roužek a také příznivcům našeho sdružení pánům
Eibichovi a Hartmannovi za přípravu hranice a panu
Tmějovi za poskytnutí dřeva.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští Slet
čarodějnic v roce 2006!

Radka  Pešková

P Ř Í R Ů S T K Y
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pozvánka pro seniory
Sbor pro občanské záležitosti a Český červený kříž zve seniory na přátelský

taneční večer,  který uspořádáme dne 3. 7. 2005 od 16:00 hod v jídelně nové
školy  v  Polesné ulici.

Bude připraveno malé pohoštění a o dobrou náladu se postará živá
kapela pana Lhotáka  a  Voháňky.

Těšíme se na setkání s Vámi.
SPOZ A ČČK. -  I .  Zajacová

Pro děti a mládež

   autor        d í l o

František Nepil Tatínek se vyplatí
Antonín Matějka Co mě baví  u Vltavy
Jan Kotas Od adventu do adventu

Ludvík Středa Kosí bratři  a větrný kohout
Ludvík Středa Kosí bratři  na výletech
Martina Drijverová Povedené prázdniny
Pavel  Kohout Říkali  mu Frkos
Ivona Březinová Lucka  Luciperka



17

KULTURA

Ivona Březinová Holky na vodítku.
Jmenuji se Ester

Patrik Cauvin Já tě žeru Pythagore
Kathryn Lamb Svět podle Alex
Oliver Hilf Kluci jsou přece prima
Patricia Schroder Peprmintky
Sabine Both Na co se rýmuje láska?
Sara  Kadefors Samota  ve  dvou
Sandra Lanczová Andílci a machři
Thomas Březina Záhada starého mlýna
Sandra Lanczová Kdysi dávno
Marvel Characters Spider - Man
Marvel Characters X -Men
Gustav Krum Velká kniha komiksů

Pro dospělé
     a u tor    d í l o
Ake Edwardson Tance s andělem
Barbara Erskine Žila jsem již před staletími
Anchee Min Císařovna orchidej
Sebastien Japrisot Příliš dlouhé zásnuby
Dennis Kane Kupónový král
Evan Hunter Tajemství domu Bordenů
Sándor Márai Judita
Jack  Kerouack Vize Gerarda
Eva Heller Nejdřív pomsta, potom zábava
Umberto Eco Jméno růže
Adous Huxley Šedá eminence
Richard Bach Dvouplošník
Michal Viewegh Lekce tvůrčího psaní
Franz Kafka Proměna
Josef Václav Sládek Básně 2
Amélie Nothomb Atentát
V.C. Andrews Zlomená křídla
Stanislav  Kokoška Praha v květnu 1945
Miroslav Žamboch Líheň 2 Královna smrti
Vlasta  Javořická Dvě růže .  Díl  1
Vlasta  Javořická Dvě růže .  Díl  2
Andrei Makine Za času řeky lásky
Robert Haris Pompeje
Ivan Slavík Čeští prokletí básníci
Vlasta Pittnerová Slečinky
Vlasta  Javořická Matčin osud
Rebecca A. Brown Horolezkyně
Ed Mcbain Ruská ruleta a j iné povídky
Martin Nezval Únos zpěvačky
Jindřich Lion S humorem na suchary
Sissi Flegel Láska se zakazuje!
Rudolf Mihola Všihni dobří herci a zpěváci
I .  J .  Parker Ostrov vyhnanců
Stuart Woods Nelítostný souboj
Luboš Nečas Marta  Kubišová.

Asi to  tak bůh chtěl.

Franceska Simon Darebák David
Daniel Kuhnl Osudová žena
Soňa Štroblová Bleděmodrý kaviár
Vlasta  Javořická Jabloň v květu
Jackson Lilia Braun Kočka, která mluvila s duchy
Og Mandino Největší obchodník na světě
Elizabeth Moon Rychlost temnoty
Viktorín Šulc Všichni musí zemřít
Zdeněk Neubauer Skrytá pravda země
Richard Dubell Mše pro Medicejské
Inna Rottová Ostrov stálého štěstí
Tony Horwitz Modré poledníky
Jiří  J iránek Čile po Chile
Peter Freund Laura  a  Pečeť sedmi měsíců
Toby Buckland Zahradní ploty a zídky
Roger Sweetinburgh Úpravy zakázek
Petr Klučina Lodě veslové a plachetní
Cornelia Schinharl Basic skvělá párty
Josef Čermák Záda už mě nebolí
Eva Hudečková Sedmihlásek
František Dvořák Po Pražském hradě a okolí
Miloslav  Švandrlík Proč se  to  říká
M. Papathanasopoulou Ty, má sladká moci
F. Birkner-Mahler Kdo by tě nemiloval
Karen Essex Kleopatra
Karen Essex Královna králů
Colin Falconer Hedvábná stezka
Petr  Vokáč Hirošima nebyla první
Frank Herbert Mučená hvězda
Kevin J. Anderson Skrytá říše. Sága sedmi sluncí
Pavel Henning Dva  Romeové a Julie
Mary Higgins Clark Kam se poděly děti
Sven Hassel Monte Cassino
Carmen Bin Ládin Temné království
Paulo Coelho Záhir
Jean Plaidy Královna této  říše
Willy Breinholst Zdravíčko, pane doktore
Willy Breinholst Konec dobrý, všechno dobré

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

Půjčovní doba:
pondělí 10.00 hod - 11.00 hod

a 11.30 hod - 18.00 hod
středa 10.00 hod - 11.00 hod

a 11.30 hod - 17.00 hod
pátek 10.00 hod - 11.00 hod

a 11.30 hod - 16.00 hod

Marie Tomaidesová, knihovnice
Tel: 2819 73 864
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O dění ve  škole nechme dnes promluvit  žáky
samotné:

Při  příležitosti 60. výročí  od konce II. světové
války se naši učitelé rozhodli zpestřit   nám výuku,
a proto pro nás přichystali dva projektové dny,  ve
kterých jsme se přihlásili do různých dílen. Cel-
kem jich  bylo 17, např. Literární kavárna, Anthro -
poid, Heydrichiáda, Českoslovenští letc i ,  Pearl
Harbor a j iné. V každé dílně byli žáci různých
ročníků a tříd II. stupně, aby se seznámili  a na-
učili se spolupracovat.

My jako  reportéři  jsme měli  za úkol monitoro -
vat dění na celé škole, abychom napsali článek
o  každé skupině a jejím počínání.

Ve čtvrtek  ráno jsme nedočkavě postávali před
školou a těšili se na naši celodenní práci, ale
první pohled na počínání skupin nás udivil, ne-li
zklamal. Žáci byli znudění, ospalí a pomalu se
probouzeli. Většinou bez dohledu učitelů nevěděli
ani, co mají dělat. Po druhé hodině jsme však
byli mile překvapeni. Zajímavým zpracováním za-
daných úkolů se žáci zabavil i  na každou volnou
chvíli. Samozřejmě nikdy nelze zabavit všechny podle
jejich  představ, ale s t ím si  naši  učitelé docela
dobře poradili.

Ve  skupince pod vedením pana učitele Nováka
děti připravily scénku popisující nečekaný útok
Japonců na americkou námořní základnu Pearl
Harbor v Tichomoří. Průběh útoku nápaditě za-
chytili a zpracovali. Zprostředkovali všem přihlíže-

První  den se v  každé skupině připravovaly pod-
klady pro prezentaci skupinové  práce, která další-
ho dne seznamovala žáky z I. stupně s druhou
světovou válkou, zejména s jejím koncem. I. stu-
peň, doprovázen svými učiteli, pozorně naslouchal
pečlivě připravenému výkladu našich druhostup-
ňových žáků. Nadšeně postupovali všemi dílnami
a  velice se j im to líbilo.

jícím nezapomenutelný zážitek,  který byl utvrzen
tím, že mezi námi v průběhu scénky procházely
havajské tanečnice, nabízející čerstvé  ovoce a osvě-
žující nápoje. Opak této úspěšné skupiny se nám
podařilo nalézt v učebně českého jazyka. Vstou-
pili jsme do třídy, kde se na nás upíraly naprosto,
ale naprosto znuděné oči žáků. Na otázku, čím se
zabývá  tato dílna, jsme se dočkali strohé odpově-
di,  respektive nepromluvili ani slovo.  Paní učitelka
Hlaváčková se snažila zachránit pověst své  skupi-
ny tím, že nám podala stručné informace o tom,
jak by  to mělo správně vypadat. Naštěstí tato
dílna byla ojedinělá a my jsme se setkávali s kvalitní
prací žáků.

Další zajímavá dílna se věnovala národním hr-
dinům, československým letcům a jejich důležité
úloze ve druhé světové  válce. Paní učitelka Hola-
sová nejdříve pustila film Tmavomodrý svět, který
navodil smíšené pocity a atmosféru, týkající se II.
světové  války.  Po jeho skončení otevřeli diskusní
kroužek a žákům se naskytl prostor, kde mohli
vyjádřit své emotivní zážitky a připomínky k němu.

Potichu jsme se vkradli do následující učebny,
a  co nevidíme? Koná se tu nějaká soutěž!! Naše
odvážná redaktorka Lea nechce být pozadu a hlásí
s e   d o  rozstřelu zábavné hry „Chcete být milioná-
řem?“. Otázky k tématu druhé světové  války
a místo peněz máme k dispozici bonbony. „Proč
to nevyzkoušet“?? Lea se neohroženě vrhá do hor-
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kého křesla. Zodpovídá prvních šest  otázek, ale
poté ztroskotá. Hrdinsky opouští křeslo a diváci
tleskají, je tu výborná atmosféra, všichni se skvěle
baví.

Dílna paní učitelky Koupové zvětšovala mapy
a obrázky,  které  potom děti z I. stupně vybarvo -
valy.

V dalších dílnách se  kreslilo, v Literární kavár-
ně žáci četli dopisy pamětníků Pražského povstání
a odpovídali na ně, výtvarně se zpracovávaly bás-
ničky a také jsme se setkali s dílnou, jež  svůj
úkol pojala velice originálně, měla zpracovat boje
o Český rozhlas a nahráli  rekonstrukci ataku na
kazetu. Také se pořádaly exkurze, děti se podívaly
do Památníku heydrichiády v Resslově ulici, na-
vštívily Vojenské  muzeum a konaly se dva cyklo-
výlety na místa spojená s událostmi druhé světo -
vé  války.

Žáci si pochvalovali změnu stereotypu školního
vyučování a zábavnou metodou si procvičili své

znalosti o druhé světové  válce. Všem učitelům
děkujeme za originální nápad, jejž zrealizovali na
výbornou.

Gabriela Holubová,  Petra Holubová,
Lidka Rybářová  9 .  B

Michaela Harzová, Iveta Zalabová  8.  B,
Lea Skálová  6 .  C

ČERVNOVÉ KALENDÁRIUM

Jiří  Voskovec, 19. června 1905–4. července 1981
Nedělitelná součást V + W, herec, režisér,  dra -

matik, spisovate l  a  překladatel,  rodák z Černých
Bud, což je severní část Sázavy, nejmladší z dětí
muzikanta  a  vojenského kapelníka Viléma Eduar-
da Wachsmanna ( za Rakouska ), posléze Vaks-
mana ( za pobytu v Rusku  )  a  konečně od roku
1921  Václava  Voskovce, generálního inspektora
vojenských hudeb ČSR. Jméno Wachsmann bývá
používáno mylně k podpoře domněnky o židov-
ském původu. Jan Werich  ve  své knížce vzpomínek
„Potlach“ jednoznačně vyvrací všechny domněnky
o jejich náboženství, a když v USA museli nábo-

ženství uvést, označili se za husity.  Prapraděd
Voskovcův pocházel z Grossglogau an der Oder,
což je nyní Glogów po proudu Odry  kousek od
Vratislavi. Praprabába z matčiny strany byla prý
Dačická z Heslova.

S Janem Werichem se setkává už  v  „Křemen-
cárně“, ale střední školu dokončuje v lyceu v Dijonu
– sklon k Francii pobabil po babičce z matčiny
strany.
S  Werichem studuje i práva  na  Karlově univerzitě,
oba z  práv zběhnou a v proslulém Devětsilu se
zasvětí umění, zprvu amatérskému. Voskovec si
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ale potřebuje vydělat na cestu za svou láskou
Simonou Mainovou,  a  tak si zahraje v  první „Po -
hádce máje“ pod pseudonymem Petr Dolan. Tím-
to filmem ale porušil stanovy amatérského spolku
a  j e  z  D evěts i lu vy loučen.  V roce  1927  a l e
v devětsiláckém Osvobozeném divadle uvedou V+W
své první dílo „Vest Pocket   Revue“, které  má
úspěch a umožní Voskovcovi jednak cestu za lás-

kou do Ital ie  (  vezme si pak ale její sestru Made-
lainu ), jednak získání licence na divadlo, které  se
stane jejich stánkem až do nástupu fašizmu, před
kterým musí oba i  s Jaroslavem Ježkem emigrovat
do Ameriky.

Pamětníkům divadelních  rolí Jiřího Voskovce se
už nutně musí třást ruka, jejich  role filmové patří
ale do klasiky - Pudr a benzin (1931), Peníze
nebo život, Hej rup, Svět patří  nám (1937). Pot í -
že, které  provázely jejich emigraci, vylíčil Jan We -
rich  ve zmíněné knížce a Voskovec  v  rozsáhlé ko -
respondenci. Po návra tu  s i  Voskovec  už  j en
zarežíroval „Divotvorný hrnec“ a zahrál v obnove -
ném „Césarovi“. Když bylo zřejmé, že divadlo se
už nepodaří osvobodit, dvojice V+W se rozešla.
Werich se  svou paní Češkou zůsta l  v  Praze  a  Vos-
kovec se svou paní Francouzkou nastoupil neofi-
ciálně do Paříže jako zaměstnanec UNESCO.
O jeho divadelní a filmové tvorbě máme jediný
doklad v nejlepším filmu, jaký byl  kdy v  USA  n a -
točen – „Dvanáct rozhněvaných mužů“, kde vy-
tvořil George Voskovec roli hodináře (s knírkem),
který svým projevem nezapře  evropský původ. Ve
druhé verzi už nehraje.

Ač krasavec s úsměvem, o kterém platí „kdyby
neměl uši, tak se směje kolem hlavy“, absolvoval
tři manželství, s Madelaine Mainovou se  rozvedl,
podle Wericha to  byla fajnovka, která se paní
Zdenkou nesnášela, s Anne Gerletteovou si dobře
rozuměl, ale dvě dcerky – Viki  a Gigi  -  musel i
adoptovat – a Anne zemřela  v  roce 1958 na ra -
kovinu. Christine McKayová J iřího Voskovce přeži-
la.

Vedle několika filmů, na nichž se podílel, oživil
Werich – j iž s Horníčkem Baladu z hadrů a Těž-
kou Barboru v televizních inscenacích. V některých
knihovnách se dají  najít svazky jejich her ( vydané
v době jim nenakloněné !). A tak snad nejtrvalej-
ším pomníkem jsou  nahrávky Ježkových melodií
s jejich  texty na kompaktních discích (CD). As-
poň tak  !

L. Jenšovský

ZAHRÁDKA V ČERVNU

Dříve  než  se  rozepíši o měsíci
červnu na zahradě, vrátím se
o měsíc zpět, ke květnovému 60.
výročí osvobození naší vlasti od
nacistické  okupace.  V našem
spolku  a  i  ve výboru jsou ve -
směs starší členové ,  a  tak poža-
davek od našeho úřadu MČ na

pomoc k plánovaným oslavám se
setkal s kladným ohlasem. Čle-
nové výboru douklidili park  před
školou, jen nám bylo líto, že
mladá generace  nen í  vedena
k pořádku  tak,  jak  byly vedeny
naše generace. Je skutečně za-
rážející pohled na uklízející paní

s holí  a z írajícího  školáka. Pro
nás byl park „svatý“ a také jsme
se k němu tak chovali, vždyť je
to jedna z mála pěkných ploch
v naší obci a my zahrádkáři  s i
ho velmi vážíme, proto  tak  ob-
sáhlá úvaha.

Další pomoc od našeho spol-
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ku  byla výzdoba jídelny ve  škole
v  Polesné. Vše bylo provedeno
pod taktovkou naší členky a od-
bornice Lucie Dlabačové  a  byl
to  takový malý sponzorský dar
od našeho spolku všem přítom-
ným, hlavně hostům, spolubo-
jovníkům bývalého učitele v místní
škole p. Stanislava  Krause. Bylo
radostí se dívat do tváří lidem,
kterým se blíží devadesátka a jsou
plni síly, zdravého rozumu a opti-
mismu. To plat í  i  o  organizáto -
rech a záměrně se zmíním jen
o těch skutečně dříve naroze-
ných pí  Dr. Jaroslavě Jiráskové
a Dr. Miloši Schmidtovi. Oprav-
du se před nimi skláníme a dě-
kujeme. O to více nás mrzí, že
to vše zhlédla jen hrstka lidí.
Vždyť, kdyby nebylo konce války,
třeba bychom se nemohli věno-
vat svým koníčkům ani užívat
našich zahrádek.

V časopise jsme se dočetli, že
se opakujeme, můžeme dokázat,
že opak je pravdou. Vždyť  novi -
ny nečteme také celé, ale vybírá -
me si, co nás zajímá, čiňte, milý
čtenáři ,  také tak. Další názor
tlumočený osobně, byl opačný,
je  to  fajn, alespoň nemusím hle-
dat v knihách  a  v  horách  o d -
borných časopisů, mám tu v kost-

ce,  co je  t řeba. A tak jsme tu
na stránkách Zpravodaje opět.

Ovocná zahrada:

Měli bychom sklízet  třešně, ale
sklidil je za nás dubnový mráz,
někde byl  až –7oC. Nezapomí-
náme na radu Dr.  S tanislava
Pelešky,  průřez  t řešní nejlépe
v době sklizně, menší řezy se
pěkně zatáhnou, větší potřeme
balzámem. Do poloviny měsíce
máme ještě možnost ovocné stro -
m y  s  velkou násadou plodů
přihnojit do děr nebo brázd po
obvodě koruny 0,2 – 0,5% roz-
tokem plného hnojiva. Slabě ros-
toucí dřeviny ještě navíc rozto -
kem ledku, močoviny,  z ředěnou
močůvkou, nebo zředěným kva -
šeným drůbežím trusem.

Příliš dlouhé prodlužující le-
torosty hlavních větví  u mlad-
ších meruněk zkrátíme o jednu
třetinu až polovinu. Tím pod-
poříme lepší tvorbu oplodného
obrostu a větší úrodu v příštím
roce. Tento  řez se jmenuje Šit-
tův,  to jen pro zajímavost.

Za sucha stromy vydatně za-
vlažujeme. Ukončíme vylamování
neplodných letorostů u révy vin-
né, na náhradních čípcích je však
zásadně ponecháme. Po odkvě-

tu ještě přihnojíme révu vinnou
roztokem plného hnojiva. Vhod-
ná je také mimokořenná výživa po-
střikem na listy roztokem tekutých
hnojiv Vegaflor, Harmavit apod.

Zeleninová zahrada:

Sklízíme, ale hlavně začátkem
měsíce ještě vyséváme letní  sa-
láty,  karotku, červenou řepu,
keříčkové  fazole, černou ředkev.
Koncem měsíce můžeme začít
vysévat  pro podzimní sklizeň
a  to  kedlubny, květák, salát. Kon-
trolujeme porosty rajčat, okurek
a  brambor,  při výskytu plísně
aplikujeme postřik např.  Kupri-
kol.

Okrasná zahrada:

Borovicím zkrátíme počátkem
měsíce letorosty na polovinu, aby
vytvořily nižší a kompaktnější tvar
koruny. Čilimníkům a janovcům
odřízneme odkvetlé konce výho-
nů, aby vytvořily nové letorosty,
které pokvetou v  příštím roce.
Řez do starého dřeva děláme
obezřetně.

Trávník pravidelně sečeme, za-
vlažujeme a v případě  zapleve -
lení dvouděložnými plevely ošet -
říme hebricidy  Starane, Trastan
b, nebo Lontrel.

Jahody:

A protože červen je  také označován jako měsíc jahod a v letošním roce budou jahody velmi ceněny,
protože, jak víme, třešně nebudou, přinášíme Vám v předstihu malý přehled odrůd vhodných k pěstování.
Nejlépe se vysazují v srpnu.

Jednoplodící
Název země původu odolnost k chorobám sklizeň
Andrea Slovensko středně odolná středně raná
Bounty Kanada odolná pozdní
Dagmar ČR středně odolná středně raná
Dita ČR odolná středně raná
Elvíra Holandsko odolná raná
Induka Holandsko středně odolná středně raná
Karmen ČR odolná středně raná
Korona Holandsko odolná středně raná
Lesana ČR patentovaná středně raná
Senga Sengana Německo málo odolná středně raná
Tenira Holandsko odolná středně raná

Remontantní = stáleplodící odrůdy
Everest země původu - Anglie
Linda země původu - ČR
Ostara země původu - Holandsko
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ZAHRÁDKA V ČERVNU

Sdělení:

Od Úřadu MČ Praha 21-Újezd
nad Lesy naše organizace obdr-
žela grant ve výši  20 000 Kč na
investiční činnost a příspěvek na
kulturní činnost, v našem přípa-
dě na zájezdy,  ve výši 10 000 Kč.
Úřadu MČ velmi děkujeme a jsme

s i  j i s t i ,  že  peníze  využ i jeme
s  rozmyslem a co nejefektivněji.

Dle slibu jsme v květnu uspo-
ř á d a l i  p ř ednášk u  n a  t é m a
„Okrasné dřeviny na našich  z a -
hradách“, přednášející Dr.  J i ří
Žlebčík z VÚ Průhonice. Na po-
řadu byly listnáče s ukázkou více
než šedesáti druhů, každý účast-

ník obdržel jmenný přehled vhod-
ných listnatých dřevin. Přednáš-
ka  velmi zajímavá, ale posluchačů
mohlo být více.

Na shledanou příště.

Za výbor ČZS – organizace Újezd
nad Lesy

Blanka Exnerová

RŮZNÉ

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem rodičům (33) a všem zaměstnancům, kteří se zúčastnili brigády na

úpravu zahrady ve  školce v Lišické ulici dne 16.4. 2005. Neméně zdatně pomáhaly děti, aby měly
zahradu krásnou. Celá akce skončila posezením u kávy a čaje a všichni odcházeli s pocitem dobře
investovaného času.

Anna Vlková
ředitelka MŠ Sedmikráska

Jarní brigáda na dětském hřišti „Psí plácek“

Určitě zaznamenali, ať ti, kdo
bydlí v nejbližším okolí, nebo ti,
kdo sem cíleně dochází, že i  bě-
hem letošního jara se dětské hřiště
v Hulické ulici dalo do „gala“
a pro své hravé návštěvníky při -
pravilo přívětivé prostředí dopl-
něné o zbrusu nový krásný altán.

Za vším je pořádný kus prá -
ce, které odvedlo Občanské sdru-
žení „Maminy z újezdské roviny“
(neboli OSMUR) spolu s několi-
ka svými stálými příznivci. Činí
tak neúnavně již pátým rokem,
vždy na jaře a na podzim.

Letos byla brigáda svolána na
sobotu 23. dubna, a kdo se do-
stavil na hřiště vybaven „lehkou
či těžkou technikou“ nebo jen
s  chutí pomoci, podílel se na
vyhrabávání listí, sekání trávy,
natírání herních prvků, dohazo-

vání antuky a válcování hřiště, re -
novaci plotu nebo odvozu odpadu.
Pro všechny bylo zajištěno i skvělé
občerstvení včetně domácích kolá-
čů, buchet a výtečné polévky.

U horního vstupu hřiště byla
instalována informační tabule,
kde bude pro malé  i  velké ná-
vštěvníky vyvěšen „Herní řád dět-
ského hřiště“. Zde budou uve -
dena pravidla, která bude nutné
dodržovat během pobytu na hřiš-
ti, aby výsledky výše popisované
brigády nepřišly nazmar,  jak se
bohužel vždy průběžně děje. Na
této info desce se také včas do-
zvíte  o  připravovaných akcích pro
děti  i  o příští brigádě (další po-
mocníci budou vřele vítáni).

Údržba hřiště je zajišťována
z  grantu Úřadu městské části
Prahy 21, ze vstupného na akce

OSMURu (jako je  Mikulášská
a  Karneva l )   a  především svépo-
mocí. Velký dík tímto patří panu
Philipovi, který zcela nezištně po-
máhá již od samého začátku.

Hlavní investice při zakládání
hřiště v  r.  2001 a  2002 byly f i -
nancovány z  grantů od Úřadu
městské části Prahy 21 a Magis-
trátu hl.města  Prahy.

Bylo by skvělé, kdyby všechny
vynaložené finanční i nefinanční
prostředky na tomto hřišti co nej-
déle sloužily svému účelu - na-
šim dětem.

Radka  Pešková
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HRAJEME SI O PRÁZDNINÁCH
v budově bývalé školy v Sibřině

od 11. července do 29.července 2005

 -   p rovoz   od  7  do  16  hodin   -
Program zajišťují pedagogičtí pracovníci  a je koncipován podobně jako v  mateřské škole;
bude přizpůsoben dle aktuálního počtu dětí a jejich  potřeb.

Závazné přihlášky spolu s 50% zálohou přijímáme 22.června od 16  do  18 hodin
v budově bývalé školy v Sibřině v I.patře.

Stravování zajištěno.

Bližší informace na tel. čísle 737 852 254

HLEDÁTE VHODNÝ SPORT PRO  VAŠE DÍTĚ?
TJ Sokol Újezd nad Lesy, oddíl stolního tenisu pořádá v  roce 2005

NÁBOR  chlapců a děvčat
pro hru s nejmenším míčkem

Nábor dětí je každou středu v  19:00 hodin ve  školní tělocvičně Masarykovy  ZŠ vchod od lesa
(škola v parku).
S  sebou si  vezměte pálku,  tenisky a sportovní oblečení.
Chcete-li se dozvědět více, zavolejte :607  711 625 (Miloš Měřický)

STOLNÍ TENIS – SPORT PRO KAŽDÉHO

Ztráta mobilního telefonu roz-
hodně není žádnou výjimkou.
Nepříjemnosti s tím spojené
v podobě nenávratně vzdálených
telefonních  č í s e l  v y volávají
opravdu nezáviděníhodnou si-
tuaci.

Další závažné skutečnosti není poškozený člo-
věk ušetřen v  případech loupeže. Po zážitcích  ta -
kovéto události se oběť z psychického šoku vy-
volaného prožitým traumatem může vyrovnávat
i několik dní či měsíců.

Pracovníci služby kriminální policie a vyšetřování
zaznamenali již několik případů spáchání trestného
činu loupeže, kdy velký zájem pachatele je zaměřen
právě na telefonní aparát .  I  v  řadě případů, které
končí dopadením násilného nenechavce, je vystra -

šený majitel odcizených věcí na dlouhou dobu šo-
kujícím zážitkem poznamenán. Je třeba si uvědo-
mit, že při  takové události může dojít i k ublížení
na zdraví. V tuto  chvíli zraněnému nezmírní zdra -
votní potíže ani kladné šetření policistů. Důležitější
je si uvědomit fakta  ovlivňující proces, kdy se
z člověka stává oběť trestné činnosti a svým vhod-
ným chováním tak předejít vlastní újmě na zdraví,
majetku či pocitu nedotknutelnosti své osoby.

Snadnou kořistí jsou lidé, kteří se zejména pohy-
bují sami na odlehlých místech nebo podceňují
situaci v pozdních  večerních hodinách  a  to bez
rozdílů pohlaví. Důležité je připomenout dětem,
jež jsou držiteli mobilních  telefonů, aby své mnohdy
drahé přístroje nevystavovaly na odiv neznámým
osobám, ale ani spolužákům.

ppor. Bibiana Fuchsová, PIS OŘP Praha III.
tel.  974 858 207
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Taekwondo! Újezd dobyl Německo!

V sobotu 23. 4. 2005 se v německém Stuttgartu konal již 10.  ročník mezinárodního turnaje
Lecaf Cup. Turnaje se zúčastnilo 27 týmů z Německa, Bosny a Hercegoviny a také český
tým sestavený ze tří oddílů z Humpolce, Ostrav y  a  újezdského Kangsim.

Turnaj začal pro naše závodníky velice dob-
ře, když prvenství získali  ve svých  váhových
kategoriích starší žáci Jakub Šťastný a Pavel
Pospíšek. Suverénně vstoupil do bojů i  Tomáš
Kouba, kterému soupeř dokázal odolávat pou-
ze pár minut. Tomáš měl jednoznačnou převa -
hu  i  ve finále a získal Újezdu další zlatou
medaili. Junior Tomáš Brousek ve  váhové  kate -
gorii  do 63 kg měl silné soupeře, ale dokázal,
že je  nevídaným bojovníkem. Nezalekl se ani
soupeřů s černými pásky,  z  n ichž dokázal dva
porazit ve vyřazovacích bojích.  Ve finále se
bohužel nechal rozhodit nesportovním chová -
ním soupeře a neudržel slibný náskok.  Přesto
je jeho druhé místo výrazným úspěchem a ve l -
kou výzvou do budoucna. Své  kvality dokázal i Robert Husák,  k terý potvrdil svou přezdívku
„Kladivák“. Tvrdostí a aktivním pojetím boje dokázal nakonec vyhrát v juniorské kategorii
do  72 kg .  Po vítězství dalších juniorů Miroslava  Rozšafného (do 63 kg)  a  Marcely Mikové

(do 46 kg) se dostával tým do euforie. Nikdo
nečekal, že v Německu, kde je Taekwondo WTF
na tak vysoké úrovni, dokážeme takto silně
uspět. Tečku za turnajem udělal senior Adam
Valenta (do 67  kg) a jak jinak než vítězstvím.

Českému týmu se podařilo získat prvenství
v celkovém hodnocení oddílů před všemi ně-
meckými oddíly i před Bosnou a Hercegovi-
nou a to především zásluhou „Újezďáků“, kteří
získali pro český tým 7 zlatých a jednu stří -
brnou medaili. Takovýto úspěch se samozře j -
mě musel oslavit,  a to především dobrým jíd-
lem a zmrzlinou. Návrat domů proto probíhal
ve skvělé náladě.

Za zmínku stojí i umístění Marcely Mikové
na maďarském turnaji Universum Cup, na který se „Máca“ vydala hned následující víkend po
svému německém vítězství. Přestože prohrála ve finále s maďarskou reprezentantkou, stříbrná
medaile jí docela slušela.

Závěrem bych  chtěl poděkovat  rodičům závodníků, kteří nám vyšli vstří c  a  s  ochotou nás
na turnaj dopravili svými vozy. Děkuji i samotným závodníkům za předvedené výkony a je jen
škoda, že výjezdy do ciziny jsou tak finančně náročné a účast závodníků z Újezda nad Lesy
na zahraničních turnajích je limitována.

tel.: 776 700 496 Marek Doxanský
www.kangsim.wz.cz asistent reprezentačního trenéra

trenér újezdského oddílu Kangsim Dojang

RŮZNÉ




