
17

ZE ŠKOLY

Náplň:

půl litru mléka, 2 vanilkové pudinky,
5 lžic cukru, 1 máslo

Medové placky paní Vobecké

50 g másla
2 polévkové lžíce medu
200 g cukru
trochu rumu nebo rumové tresti
2 vejce
lžička jedlé sody
500 g hladké mouky
marmeláda (nejlépe rybízová)

máslový krém :

350 g másla, pudink z půl litru mléka,
cukr dle chuti.
Na mírný oheň dáme máslo, med, cukr
a rum. Necháme rozehřát, odstavíme ze
sporáku a vmícháme vejce a jedlou
sodu. Opět dáme na oheň a mícháme

do zhoustnutí. Do horkého základu
přidáme mouku a zpracujeme. Těsto
rozdělíme na 4 díly a vyválíme tenké
placky na celý plech. Pečeme při teplo-
tě asi 180 stupňů. Po vychladnutí
skládáme a mažeme placky střídavě
máslovým krémem, marmeládou a opět
máslovým krémem. Vršek polijeme
čokoládovou polevou. Dáme vychladit
a nakrájíme na čtverečky o rozměru asi
5 x 5 cm.

Meruňkový dort paní Bullové

1 a půl hrnku polohrubé mouky
1 a čtvrt hrnku cukru krupice
6 lžic horké vody
5 vajec
půl prášku do pečiva
1 marmeláda
1 balíček piškotů
1 meruňkový kompot
1 želé, trochu kokosu

Ve šlehači třeme žloutky s cukrem do
běla, přidáme 6 lžic horké vody a po-
lohrubou mouku smíchanou s práškem
do pečiva. Z bílků ušleháme sníh a opa-
trně vmícháme do těsta. Těsto vlijeme
do vymazané a vysypané formy. Peče-
me v předem vyhřáté troubě asi 40 mi-
nut.

Krém:

Z 1 hrnku mléka a 1 vanilkového pu-
dinku uvaříme hustý pudink.1 hrnek
moučkového cukru, 1 vanilkový cukr
a 1 kostku másla utřeme a po částech
vmícháme vychladlý pudink.
Dort rozkrojíme a namažeme marme-
ládou, na tu naskládáme piškoty, které
polijeme šťávou z kompotu. Na to na-
mažeme vrstvu krému a přiložíme kor-
pus. Celý korpus namažeme krémem
a na vrch naskládáme meruňky (zbavené
slupek). Nakonec dort zalijeme želati-
nou a strany posypeme kokosem.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

na školní rok 2005/2006 se bude konat 20. a 21. ledna 2005 vždy od 14.00 do 18.00 hodin

v budově 1. stupně ZŠ (v parku).

    V. Vacková

RŮZNÉ

           Slavnostně jsme otevřeli
          klub Neposeda

Vážení přátelé,
s radostí Vám oznamujeme, že v pondělí
4. října 2004 jsme pro veřejnost slavnostně

otevřeli klub Neposeda. Jak akce probíhala? Za účasti
zástupců městské části, sponzorů a řady rodičů ve čtyři ho-
diny odpoledne děti (kdo jiný) přestřihly stuhu ve vstupu do
klubovny. Za dveřmi na ně pak čekaly různé hry a soutěže.
Nálada byla výborná, všichni podávali skvělé výkony! Krásně
nám vyšlo počasí, a tak se soutěžilo nejen v místnosti, ale
i na dvoře. Snahu všech účastníků jsme v závěru díky našim
partnerům mohli odměnit hodnotnými cenami. Protože se
pohybujeme v areálu památkově chráněného objektu s letitou
historií, kdo jiný by měl zakončit naše soutěžní klání než
šermíři, konkrétně Divadlo historického šermu REBEL.
Děkujeme!

Od října je již klubovna pro děti a mladé lidi otevřena
v pravidelném čase, a to vždy ve středu a ve čtvrtek od 15 do
17 hodin. Tento program má název „klubové aktivity“ a je
určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se ve svém volném
čase nechtějí nudit. Klubové aktivity mohou navštěvovat děti
(od první třídy) a mladí lidé zdarma, možnost přijít do klu-
bovny není nijak omezena. Účastníci nejsou vázáni pravi-
delnou docházkou. Každý návštěvník může využívat nabídky
klubových aktivit: zapojit se do připraveného programu nebo
si po dohodě s pracovníkem klubu vypůjčit různé hry, po-
můcky atd. Všichni návštěvníci mohou přijít se svými nápady,
žádostmi, aktivně se zapojit do her, soutěží, zorganizovat
akci apod. Klubové aktivity hojně navštěvuje řada dětí, přijďte
se podívat i Vy!

Od listopadu dále rozšiřujeme nabídku – každé pondělí
od 17 do 18 hodin mohou jednotlivé děti navštívit psycho-
ložku Martinu a povídat si s ní o svých problémech. Jak to
tedy je? Jedná se o individuální konzultace s dětmi týkající
se problémů ve škole (školní neúspěšnost, konflikty se spo-
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lužáky, s učiteli, šikana, poruchy chování), rodinných problé-
mů (konflikty s rodiči, se sourozenci), drogová problematika
atd. V případě závažnějších problémů nabízí možnost zpro-
středkovat kontakt se specializovanými institucemi na
konkrétní  problematiku. Do budoucna je možné služby
rozšířit např. na skupinová sezení a zahrnout také poradenství
a konzultace pro rodiče.

Náš projekt by nebylo možné zrealizovat bez podpory řady
institucí, firem i jednotlivců. Děkujeme Vám všem: Alena
a Věra Králíkovy, Praha 4 a 10 - Bohouš Golda, nakladatelství
Růžolící Chrochtík s.r.o., Praha 9 - EKIS s.r.o., Horní Po-
černice - Hostinec Na Staré poště, p. Prokůpek - Jan Pivoňka,
www.file.cz, Průhonice - Jan Syrovátka, zahradník, Praha 4
- Jaroslava Janečková, nákup a prodej, Běchovice - JHP
mosty s.r.o., Praha 10 - Jiří Jaroš, ZISTA, Praha 9 - Karel
Vágner – Marie Jiříková, Běchovice - Marie Sejková,
Běchovice - Markéta Bílková, Prodejna Markéta, Běchovice
- Městská část Praha – Běchovice - Milan Petružálek, Praha
9 - My Key, s. r.o., Běchovice - Petr a Katka Novákovi, Černý
Most - Petr Požárek, čerpací stanice PETR, Běchovice -
Potraviny Žežulková, Běchovice - Pražská plynárenská a.s.,
Praha 1 - Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.,
Praha 10 – SAOS s.r.o. - Tiskárna BETIS, Běchovice - Tomáš
Hála, www.monty.cz - Václav Hájek, IPEX, Běchovice -
Velkotržnice – Lipence s.r.o., J. Podr - Zajacovi, Běchovice.
Podpořte nás i Vy! Ptáte se jak? Staňte se naším dobro-
volníkem - věnujte nám věcný dar - věnujte nám finanční
dar - informujte o nás své přátele a známé - máte-li www

stránky, umístěte na ně Neposedovu ikonku - …  Pro bližší
informace nás prosím kontaktujte.

Za o.s. Neposeda
Meli Zajacová

Kontakt:

NEPOSEDA – občanské sdružení, reg. MV ČR č. VS/1-1/
41 754/99-R
sídlo:  Českobrodská 53, Běchovice
www.neposeda.org, neposeda.klub@post.cz
KLUBOVNA NEPOSEDA – Českobrodská 1, 190 11 Praha
– Běchovice (ve dvoře)
IČ: 69793298
č. ú. Česká spořitelna a. s., Praha 3: 0021988329/0800

Vážení a milí přátelé
nás kardiaků, astmatiků, diabetiků –
prostě všech mezi námi žijících nemoc-
ných, kteří se snaží bojovat za svůj malý
živůtek, dovolte, abychom Vám před kon-
cem kalendářního roku podali stručný
výčet našich letošních nezdarů i úspěchů.
Tedy postupně:
- pravidelně se cvičilo v Masarykově

škole každé pondělí / průměrná účast
21cvičících / se zdravotním dozorem
E. Kučerové a pod vedením vynika-
jící cvičitelky Ing. Politzerové

- zúčastňovali jsme se pravidelných
vycházek do okolí Prahy, pořáda-
ných naší proseckou organizací

- členky naší ZO pomáhaly s organi-
zací dvou rekondic kardiaků /Rokyt-
nice n. Jizerou a Malá Skála/, které
připravovala a vedla M. Kollinová.

- podíleli jsme se organizačně na
návštěvách divadelních inscenací /
každý jedno vynikající představení/
zajišťovala a vedla M. Kotlinová
a S. Plocková

- jezdili jsme na společné zájezdy
s TP, Sdruž. důchodců a zahrádkáři

- zhlédli jsme v Multikinu ČM film
„Horem pádem“

- přišli jsme s kytičkou gratulovat
k životnímu jubileu našich členů
/50,60,70,75 a 80 let/

- L. Říhová složila úspěšně cvičitelské
zkoušky a je žádanou cvičitelkou
nejen na našich, ale též celostátních
rekondicích

- stav členské základny je 125 členů,
z nich je 8 ZTP a 2 ZTP/P
Neúspěchem skončil pokus o uspo-

řádání 2 vycházek do historického okolí
Újezda /nemoc pořadatelky/, ale spojí-
me je příští rok s návštěvou nově ote-
vřeného újezdského muzea a přednáš-
kou Dr. Schmidta o našem domově.

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali za sponzorské dárky pro všechny
naše rekondice pí Kabelkové z Kolodějí
a firmě SEFA, rovněž také GŘ Village
Cinemas ČR za poskytnutí volných vstu-
penek na film „Horem pádem“.

Tolik k našim aktivitám. Veškeré naše
aktuální programy můžete najít na naší
nové vývěsní tabuli u MÚ 21, kterému
děkujeme za její zřízení.

Tím se dostáváme ke spolupráci
s MÚ 21, který nám vychází všestranně
vstříc, zúčastňujeme se všech svoláva-
ných schůzek a podporujeme svou

účastí místní aktivity. Pí E. Kučerová je
naší zástupkyní v Soc. zdravotní komisi.

Vrátíme se zpět do března t.r., kdy
jsme experimentálně uspořádali
výroční členskou schůzi v Divadle pod
úrovní – zdá se, že úspěšně, a proto
bychom rádi ve spolupráci s ředitelem
p. Šubrtem pokračovali i nadále.

Víc Vám už nepovíme. Děkujeme
touto cestou všem, kdo nám pomáhali
vykřesat jiskřičku radosti a naděje pro
naše postižené spoluobčany, jak MÚ
21, Sdruž. důchodců, tak obětavým
členům z našich řad, bez kterých by tato
organizace nežila. Velmi nás potěšil
upřímný přístup a pomoc našich mlad-
ších členů při rekondici v Malé Skále
– v těch vidíme budoucnost organizace
a ze srdce jim děkujeme.

A Vánoce před námi!
Přejeme Vám všem krásné, klidné vá-

noční svátky, veselý vstup do nového roku
2005 a hlavně zdraví a dobrou pohodu.

Váš výbor ZO SPCCH:
Z. Ladová, M. Kollingerová, E. Kučerová,

M. Kotlinová, J. Marešová, L. Říhová,
E. Štrasmajrová
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Vážení zákazníci,
Vánoce – vůně jehličí, skořice, vanilkové rohlíčky od babičky, kapr ve vaně, prostě klid a pohoda.
Nebo nervózní čekání ve frontě v hypermarketu, ostré lokty stejně napjatých zákazníků až po pocity smutku a osamění…

pokud je vám příjemnější první varianta, jako každý rok vás zvu na klidný a příjemný nákup nejrozmanitějších produktů,
které potěší každého.

Letos vám nabízím kazety značek Hugo Boss, Fahrenheit, Elizabeth Arden, Dolce Gabanna, Armani, Bvlgari, C. Klein
a další. Určitě vás potěší novinky od značek Gucci, Dunhill, Light Blue, Jil Sander atd. Samozřejmě nebude chybět ani
klasický Chanel No.5, Laura Biagotti, Kenzo apod.

Ne všichni obdarovávají své nejdražší parfémy a pro ty jsem připravila různé druhy dámských a pánských balíčků.
Pokud máte zájem o dárkový balíček nehtové regenerační kosmetiky, firma MAVALA je tou nejkvalitnější, kterou na

zdejším trhu máme (vhodné i pro muže, kteří si potrpí na pěstěné nehty bez záděrek).
Přípravky firmy Mavala:

1) podkladové a hydratující laky
2) dvoufázové laky na křehké a citlivé nehty
3) vrchní laky na francouzskou manikúru
4) laky na rychlé zaschnutí
5) fixní a zpevňující laky
6) zpevňovače nehtů (používá se 1-2x týdně, vydrží 1 rok)
7) výživné krémy
8) krémy na ruce
9) krémy na kůžičku

10) olejové pečující odlakovače
11) olejové tužky na nehtové lůžko

Všechny přípravky jsou bezesporu velmi kvalitní, což dokazují zákaznice, které mají po 2-3 měsících důsledného používání
dlouhé a pevné nehty. (ceny od 160 do 530,-Kč)

Každý měsíc probíhá v prodejně parfumerie v Chotěnovské ulici propagační a poradenská akce s profesionální manikérkou,
která Vám nejen jednotlivé produkty předvede, ale i praktickou ukázkou manikúry ukáže, jak nejlépe o nehty pečovat. Ob-
jednávky na telefonu 777 253 057, akce zdarma při koupi 3 výrobků – 1 řasenka zdarma.

Dárkové balíčky a kazety můžete najít i u firmy Freeman s jejich účinnými regeneračními šampony, kondicionery a další
vlasovou kosmetikou (vzorky masek v malém balení za 20,-Kč, tělové máslo proti celulitidě, emulze na unavené nohy a na
ruce do 200,-Kč)

Rovněž vám tato firma nabídne nové přípravky na akné pro teenagery a protivráskové krémy (200 – 300,-Kč)

Nemohu opomenout ani českou firmu Ryor, která se drží na špičce žebříčku kvality dlouhá léta a i tato firma vám připra-
vila bohatý výběr vánočního zboží. A na závěr speciální pánské sety v malém i větším provedení, které jistě naše muže potěší.

Vážení přátelé,
ať už si vyberete sady mýdel a bylinkové koupele pro babičky, neodolatelné parfémy Mezd pro náročné obojího pohlaví,

či léty prověřenou kvalitu řasenek a make-upů od Max Faktoru, určitě nakoupíte v prodejně „Parfumerie“ v Chotěnovské
ulici v klidu a pohodě.

Přeji všem stávajícím i budoucím zákazníkům šťastné a veselé Vánoce a hodně klidu a spokojenosti v roce 2005.

Nynější pracovní doba: Od 10.12.(pátek) vánoční pracovní doba:
po – pá 14:30 – 19:00 po – pá 14:00 – 20:00
so 08:00 – 12:00 so 08:00 – 20:00
ne ZAVŘENO ne 14:00 – 20:00

24.12.2004     08:00 – 16:30

POZOR!!! Na nákupy do 10.12. nad 1000,- SLEVA 10%
PARFUMERIE  Helena Chadimová

Chotěnovská 635
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Předčasné Vánoce
Lidé se odjakživa na Vánoce těší. Začíná to adventem

a celé toto období končí silvestrovskými oslavami. Ale nyní,
v době, kdy lidé stále spěchají, se Vánoce tak trochu odbývají.
Vždyť za našich babiček se peklo několik desítek druhů vá-
nočního pečiva a nyní je trend poněkud jiný. Hospodyně si
řeknou, že je s tím moc práce, a tak raději sladké pamlsky
kupují v obchodech. Ale je tady i druhá skupina spěchajících
– a to jsou obchodníci.

Tento trend nastává především u hypermarketů. Bojíte se,
že nestihnete koupit vánoční dárky, nadílku na Mikuláše nebo
umělý stromek? Máte štěstí. Obchodníci totiž myslí za Vás!
Není tedy problém zajít si v říjnu nakoupit na Vánoce. Ze
všech stran se na Vás hrnou „neuvěřitelné a stoprocentně
výhodné“ nabídky, kterým nemůžete odolat. A pak si rvete
vlasy, když vidíte, že za týden šly ceny ještě více dolů. A to
je ten okamžik, kdy chcete zase ušetřit. Musíte si koupit opět
věci za bezkonkurenčně nejnižší ceny, abyste si za týden zase
… A dál už to znáte. Je to takový koloběh, který nejde
zastavit.

Některým tento způsob vyhovuje, ale myslím si, že stále
ještě většině z nás nelahodí hudba rolniček v listopadu. Na
druhou stranu se ale snažím pochopit tyto prodejce. Kon-

kurence je velká, předhání se, kdo více a lépe prodá. A tak se
nemůžeme divit, když v některých městech vidíme výzdobu
už v září.

Když nad tím tak přemýšlím, i já spadám do generace,
která si Vánoce neužívá naplno. Díky tomu, že jsme zne-
chuceni vánoční nabídkou tak brzo, vše ponecháváme na po-
slední chvíli. Není výjimkou, když spolužáci nemají dárky
pro rodiče 23., a narychlo se plaší a stresují. Vyčítají si, že to
stále jen odkládali. A do hry vstupují zase naši milí obchod-
níci. Myslí právě na tento druh zákazníků, kteří si nechávají
nákupy na poslední chvíli. A tak se stává, že rodinka místo
toho, aby si užívala vánoční klid u stromečku s puštěnou
televizí plnou pohádek, stráví dopoledne 24. někde čekáním
u kasy. A jsme zase u toho. Pak spěchají domů a balí dárky
proto, aby si je za pár hodin mohli zase rozbalit. Pak uplyne
Štědrý večer, který je ale štědrý pouze na obsah dárků. Roz-
hodně tam není ta pohoda, která k Vánocům náleží. Když se
probudíte další den, ani nechcete věřit, že už je to všechno
za Vámi. A pak je to stálé přísahání, že příští rok se tohoto
stresu vyvarujete a budete „nasávat“ Vánoce pomaleji. Ale
ono to bude zase stejné. A možná ještě horší…

Ale i přesto doufám, že letošní Vánoce si všichni naplno
užijeme a budeme je trávit s rodinou. Protože co je hezčí
pocit, než vidět své příbuzné nebo rozzářené dětské oči?

Veronika Valentová

SPORT

V posledním čísle letošního Újezdského zpravodaje mů-
žeme oproti loňskému roku uvést kompletní pořadí našich
družstev ve všech soutěžích. Po podzimní části soutěží si
stojíme stále velmi dobře, zvláště pak v soutěži dospělých.
Muži „A“ vedou tabulku s náskokem 4 bodů, což nám dává
velmi dobrou výchozí pozici do jarní části, kterou bychom
rádi zakončili postupem do I.A třídy.

Sportovní výsledky
Poslední kolo podzimních soutěží se odehrálo o víkendu

13. a 14.11.  I přes nepřízeň počasí se podařilo odehrát všechna
utkání jak na domácí půdě, tak na hřištích soupeřů.

Mládež
Starší dorost je bohužel na předposledním místě tabulky

I. třídy. V této kategorii trpíme nedostatkem hráčů, což vede
k nutnosti doplňovat kádr hráči z mladšího dorostu. Hlavním
cílem starších dorostenců je nesestoupit. Naopak velmi dobře
se v pražském přeboru daří právě mladšímu dorostu, který
v posledním kole porazil mužstvo z prvního místa - Motorlet

„B“. A pevně drží svým šestým místem střed tabulky. V ka-
tegorii starších žáků dává deváté místo slušné vyhlídky na
záchranu v jarní části soutěže. Druhé místo mladších žáků
je velkou nadějí pro postup, protože v této soutěži první Mo-
torlet nemůže vzhledem k umístění dalších družstev stejného
oddílu postoupit. V obou kategoriích minifotbalu MF10
a MF8 také stále bojujeme o první tři místa, což je mimořádně
povzbuzující do příštích let.

Dospělí
Po podzimní části II. třídy je B-tým dospělých na 6. místě

tabulky a bez problémů drží krok s její špičkou.
Jak jsem již napsal v úvodu, muži „A“ vedou po podzimu

I.B třídu s náskokem čtyř bodů před Kunraticemi a třináct
bodů před třetí Libuší. Skvělé výkony v závěru podzimu jsou
příslibem před jarní soutěží. Zimní příprava bude zaměřena
na dosažení postupu.

Mikulášská zábava
Jako již každým rokem proběhne začátkem prosince Mi-

kulášská zábava v restauraci na Blatově. Přesný termín Mi-
kulášské zábavy je sobota 4.12. v 19:30. Pro podrobnější
informace sledujte obvyklá vývěsní místa.

Protože příští číslo Újezdského zpravodaje bude patřit již
do roku 2005, dovolte mi, abych Vám všem popřál v tomto
mikulášském období hezké a klidné Vánoce, veselého Sil-
vestra. A zachovejte nám přízeň i v příštím roce 2005.

Miroslav Bareš, předseda klubu,   mi.ba@volny.cz
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Výsledky utkání:
Muži „A“ – I.B tř., skup. B
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – Chodov 2:0 (0:0)

g. Novák L., Mareš V.
Klánovice - Újezd n/L 0:4 (0:3)

g. Mareš V., Michalský P.,
Ryšavý J., Homola P.

Újezd n/L – Troja 2:1 (1:0)
g. 2x Hepute S.

Satalice - Újezd n/L 0:4 (0:1)
g. 2x Mareš V., Ryšavý J.,
Novák L.

Muži „B“ – II.tř.,  skup. B
Mistrovské zápasy:
Březiněves - Újezd n/L 0:3

kontumačně (inzultace
rozhodčího dom. hráčem)

Újezd n/L – Hloubětín 0:0
Troja - Újezd n/L 2:2 (0:1)

g. Jindřich L., Beránek J.
Újezd n/L – Chabry 1:2 (1:2)

g. Jindřich L.

Starší dorost – I.tř., skup. B
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – Hloubětín 1:3 (0:2)

g. Chumlen J.
Vršovice - Újezd n/L 3:2 (0:2)

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

g. Kohout V., Veselý D.
ČAFC - Újezd n/L 3:1 (2:0)

g. Dadek M.

Mladší dorost – přebor
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – ČAFC 1:2 (1:1)

g. Dadek M.
H.Měcholupy - Újezd n/L 1:5 (1:2)

g. 2x Kohout V., Veselý D.,
Sochovič O., Zikmund F.

Braník - Újezd n/L 1:2 (0:2)
g. Kohout V. Gruber J.

Újezd n/L – Motorlet „B“ 3:1 (3:0)
g. Kohout V., Machala T.,
Veselý D.

Starší žáci „A“ – I.tř., skup. B
Mistrovské zápasy:
Satalice - Újezd n/L 2:1 (0:1)

g. Dobeš J.
Újezd n/L – Řeporyje 0:2 (0:1)
Libuš - Újezd n/L 1:4 (1:1)

g. 2x Vejr P., Koliandr M.,
Moudrý J.

Újezd n/L – Vršovice 1:1 (1:1)
g. Kadeřábek M.

Starší žáci „B“ – II.tř., skup. C
Mistrovské zápasy:
Tempo – Újezd n/L 0:2 (0:1)
Újezd n/L – D.Měcholupy 3:3 (1:1)

g. 2x Moudrý J.., Vejr P.
D.Počernice - Újezd n/L 8:1 (4:1)
Újezd n/L – Kačerov 0:6 (0:4)

Mladší žáci  – II.tř., skup. D
Mistrovské zápasy:
Loko Vltavín – Újezd n/L 0:7 (0:3)

g. 5x Fišer M., Veselý T.,
vlastní

Újezd n/L – Řepy 14:1 (7:0)
g. 6x Fišer M., 3x Štrunc E.,
3x Kovář M., Veselý T.,
Křelina J.

Minifotbal 10 „A“ – I.tř., skup. A
Mistrovské zápasy:
Dukla - Újezd n/L 1:1 (0:1)

g. Podlipný D.
Újezd n/L – Meteor 0:1 (0:1)
King - Újezd n/L 0:0
Újezd n/L – Optimum 0:9 (0:3)

Minifotbal 10 „B“ – II.tř., skup. D
Mistrovské zápasy:
Dubeč - Újezd n/L 2:1 (1:1)

g. Křikava D.
Újezd n/L – Xaverov „B“ 0:1 (0:0)
Újezd n/L – D.Měcholupy 3:1 (3:0)

g. 2x Plašil T., Halčák J.

Minifotbal 8 „A“ – I.tř., skup. A
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – Bohnice 3:0 (2:0)

g. Baudiš J., Rubeš D.,
Podlipný J.

Motorlet „B“ - Újezd n/L 1:3 (1:3)
g. 2x Andras L., Petr T.

Újezd n/L – Admira 1:1 (1:1)
g. Havel J.

King - Újezd n/L 0:0

Minifotbal 8 „B“ – II.tř., skup. A
Mistrovské zápasy:
Újezd n/L – Tempo 0:2 (0:2)
Hostivař - Újezd n/L 4:2 (2:0)

g. 2x Foltman P., Rubeš D.,
Podlipný J.

Újezd n/L – Kunratice 0:4 (0:2)
.
Aktuální informace:

Chcete-li být pravidelně informováni o trénincích,
o výsledcích apod., můžete sledovat naše www stránky:
www.fkujezd.aktualne.cz.  Zajímají-li Vás všechny výsledky
mužstev hrajících soutěže pod PFS, využijte následující adresy:
www.fotbalpraha.cz. příp. neoficiální stránky fotbal.vysledky.com.



22

SPORT

FUTSAL
Ptáme se a oni nevědí, co to je ???

Česká republika – reprezentační družstvo je bronzové v Evro-
pě. Nyní a to poprvé se zúčastní mistrovství světa na TCHAI-
WANU, kde narazí v základní skupině na Brazílii – nejžha-
vější kandidát na titul, plus Austrálie a Thajsko. (termín
21. 11. až 5. 12. 2004)

V polovině února příštího roku Česká republika pořádá
mistrovství Evropy v Ostravě. Dále se zúčastňuje renomo-
vaných mezinárodních turnajů. Domácí soutěž se skládá
z 1. ligy – celorepublikové a dvou též celorepublikových
druhých lig – západ a východ. Nižší soutěže: divize Krajské
a okresní přebory. Soutěže hrají i ženy, včetně  soutěží škol.
Republikové i evropské soutěže hrají též junioři v kategoriích
15, 18  a 21 let.

ALE i MČ Praha 21 se může pochlubit svým účastníkem
ve DRUHO nejvyšší celorepublikové soutěži ve DRUHO
LIZE – skupina západ.

Újezdské mužstvo nastupuje pod názvem klubu   ROHOŽ-
NÍK PRAHA 21.

(soupeři : např: Karlovy Vary, Cheb, České Budějovice,
Ústí nad Labem, Jindřichův Hradec, Kladno, Rakovník,
Slaný , Plzeň, Benešov a „pražák“ SELP Praha )

Tolik úvodem o A mužstvu. Náš klub ROHOŽNÍK Pra-
ha 21 má své B mužstvo, které hraje STŘEDOČESKÝ PŘE-
BOR. Účastníci soutěže: 2 x Slaný, 3 x Kladno, Kralupy, Jí-
lové, Třebušice, Katusice, Stochov a pražský klub SKALKA.

O jaký sport jde?

Mluvíme o halovém sportu, který nese název:
FUTSAL - FIFA

Je to sálový „fotbal“ se speciálním míčem s malým odsko-
kem. Startuje 5 + 1 hráč a hokejové střídání…

Vzhledem k náročnosti povrchu a velikosti haly a jejímu
nutnému schválení řídící komisí FUTSALU, naše A mužstvo
startuje až v hale SOU Zelený Pruh – Praha Krč. B mužstvo
hraje v krásné školní hale v Jesenici.

Díky sponzorské firmě MERLIN. Co z naší Městské části
Praha 21, hrajeme v nových drezech s naším logem RO-
HOŽNÍK Praha 21, současně sponzor kryje náklady na pro-
nájem haly A mužstvu pro ligovou soutěž a tréninkovou
přípravu.

Pro „zatraktivnění „ naší soutěže proti nám „amatérům“
klubu ROHOŽNÍK v různých klubech nastupují hráči hrající
1. ligu, reprezentanti nebo hráči, kteří prošli profi soutěžemi
v EVROPĚ – např. v RUSKU!!!

Přesto se náš klub již několik roků DR69 v druhé lize.
Dříve název ROHOŽNÍK Letňany PRAHA.

SLZY!

Sportovní výsledky A mužstva jsou velmi dobré a letošní
předpokládané umístění v polovině tabulky nebude problém…

ALE! – při jednání o činnosti klubu vždy platí heslo:
„O penězích jde až v první řadě…“

Pro různé podnikatele i veřejnost z naší Městské části

Praha 21 – (Újezd nad Lesy, Koloděje, Běchovice) několik
ČÍSEL – pro jednoho velkého jiného „jiné“…

Náklady na jedno utkání : - rozhodčí (3x) 3.000,- Kč
- hala 1.800,- Kč
- zdravotní služba 250,- Kč
- režie/měsíc/ 800,- Kč
- trénink hala 1.500,- Kč
- míče 8 x / rok 10.000,- Kč

- náklady na dresy, praní, údržba, doplnění – ani neuvádíme

Chceme-li hrát tuto soutěž MUSÍME dle PROPOZIC
složit před soutěží na konto Řídící komise futsalu – ČMFS
následné částky…

6.000,-Kč – startovné  - (t.č. soukromá půjčka) a
10.600,-Kč – soutěžní kauce – (t.č. DLUH ! – tichá dohoda

do konce roku)

B mužstvo muselo složit soutěžní vklad - Středočeský
přebor 8.000,-Kč. Dále zde nejsou uváděny náklady na halu
v Jesenici, rozhodčí a vůbec náklady na soutěž B mužstva…

I výše psané heslo možno poopravit.
„Boj o funkcionáře a spolupracovníky jde též až v první

řadě…Vše je u nás otevřeno…

A nyní z jiného pohledu – sportovní výsledky  A mužstvo
– PODZIM 04.
Indoss PLZEŇ - prohra - 1 - 5 : kandidát prostupu do

1. ligy
SELP Praha - prohra - 3 - 5 : mužstvo doplněno

o bývalé reprezentanty
Motáček Plzeň - výhra - 4 - 1
EB Kladno - remiz - 4 - 4 : sestoupilo z 1. ligy
Rakovník - výhra - 7 - 3 :
Voj Lesy - výhra - 5 - 0
Jindřich. Hradec - výhra - 6 - 4

B mužstvo  - slabší střed tabulky. Tč. více jak amatérský
přístup. Chybí tréninková příprava  (nájem haly)… dále bez
komentáře.

ZAJÍMAVOST. Dnes má na úspěších zásluhu předseda
klubu MUDr. Vojtěch ENGELMANN.

V oficiálním časopise FUTSAL FIFA - MAGAZINE
o Vojtovi ENGELMANNOVI čteme jako o  autorovi časopisu
OFSAJD, který před mnoha lety byl předchůdcem dnešního
časopisu FUTSAL FIFA Magazíny. Mravenčí práce redak-
tora, nakladatele a vydavatele v jedné osobě vznikal časopis
o Ů Malé kopané! A který získal velkou oblibu. Dále čteme
slova futsalového reprezentanta: „ Obdivuhodné bylo, že se
někdo odhodlal se do něčeho takového vůbec pustit – troufám
si tvrdit, že nebýt „OFSAJDU“, jen těžko by vznikal i jeho
následovník FUTSAL magazine…

Ještě před několika lety byl Vojta Engelmann členem
Komise futsalu ČMFS. Loni se stal prezidentem druho-
ligového klubu Rohožník Letňany Praha, který se po roce
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změnil na klub ROHOŽNÍK Praha 21, Jinak řečeno –
futsalový klub reprezentující Újezd nad Lesy…

Vedení klubu doplňuje sekretář Jirka Mík, tč. důchodce –
dříve dlouholetý profesionální pracovník ČMFS a současné
sekretář fotbalu SK Újezd nad Lesy…

Poznámka na závěr:

1. celostátní ligu z Prahy hraje pouze mužstvo BENAGO
Praha a VIKTORIA Žižkov. Tedy 1. a 2. ligu z PRAHY
hrajeme pouze čtyři družstva ( Rohožník a Selp).

Rozvoj tohoto spotu je velký na MORAVĚ, v ČECHÁCH
v OBLASTI Slaný a Kladno.

FUTSAL je dosud neobjevený sport, který v sobě skrývá
mimořádně velký potencionál…

Internetové stránky ČMFS – AFUTSAL:
(www.futsalmagazine.cz)

SPORT

Vedení klubu:

Předseda klubu Kvalifikovaný trenér
MUDR. Engelmann Vojtěch Mgr. Adamec Petr

Újezd nad Lesy Praha
TM: 724 307 113 TM: 602 265 027

Autor článku a sekretář klubu
Jiří Mík

TM: 732 487 076

PS: radost mi dělá i velký fotbal SK Újezd nad Lesy , t.č.
1. místo v tabulce a náskok čtyři body…

Vánoční výstava na Chvalské tvrzi posedmé

VÁNOČNÍ  VÝSTAVA

Maminky z Občanského sdružení MUM

si Vás dovolují pozvat na tradiční Vánoční výstavu betlémů, ručních
a výtvarných prací dětí z mateřských i základních škol,

která se uskuteční ve dnech

11. – 13. 12. 2004, vždy od 9.30 do 17.00 hodin.
V sobotu 11. 12. od 14.30 nám přijde zazpívat dětský soubor

Paleček
ze Základní umělecké školy v Horních Počernicích,

v neděli 12. 12. též od 14.30 si můžete přijít zazpívat koledy se

Scholou od sv. Ludmily.

Zastavte se ve svém každodenním shonu a přijďte se potěšit,
vychutnat kouzlo tradičních svátků a třeba se i něčím inspirovat.

Těšíme se na Vás.

                                                                                                         OS MUM
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Újezdské muzeum uspořádá ve spolupráci se všemi mateřskými školami a družinou

mládeže ZŠ výstavu „Újezdské děti tvoří“. Před Vánocemi chceme tak ukázat na

významnou složku bohaté a úspěšné činnosti učitelek mateřských škol. Chceme

tím i podnítit zájem dětí o vlastní tvoření. Věříme, že takto vytvořený zájem malých

dětí o realizování vlastních představ, zůstane v nich i v dalších letech. Jen tak lze

zajistit, aby děti využívaly volný čas k rozvíjení svých individuálních schopností.

Zároveň nastíní rodičům jak mohou pracovat se svými dětmi. výstava bude zahájena

v muzeu (ZŠ Polesná) v sobotu 11. prosince 2004 v 10,00 hodin.

Družina mládeže a kroužků ZŠ

VÝSTAVA V ÚJEZDSKÉM MUZEU
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ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY - PRAHA 9

MOBIL: 607 633 317     TEL.: 281 970 169

PROVÁDÍ  VÝROBU:
vrat - pojezdových, garážových, vchodových vrátek, plotů,
zábradlí, výběhů pro domácí zvířectvo, montáž pletiva aj.

ZÁMEČNICTVÍ - Semerád

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

Josef Táborský, Praha - Újezd n/Lesy
Žichlínská 1670, Tel.: 281 970 947, 602 949 765

Petr ČADIL, Barákova 627
250 82 Úvaly

Tel.: 281 982 087
Mobil: 606 550 808

PO – NE   PŘIJEDU

◆ TELEVIZE
◆ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE
◆ AUDIOTECHNIKA
◆ VIDEA

● Malířské a lakýrnické práce
● Drobné zednické opravy
● Úklid po malování

Tel . :  607 666 271

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

placená
 inzerce & reklama

Zvířátka POZOR !   Nové chovatelské potřeby  Na Rohožníku v areálu Julius Meinl
Praha 9 - Újezd nad Lesy              Přijímáme platební karty, nabízíme odvoz zboží do Vašeho domova zdarma

Krmiva a mražené maso pro psy, kočky, hlodavce, ptáčky, rybičky, i terarijní zvířata, mouční červi, cvrčci, steliva, hajátka, klece, misky, vodítka, knihy, výcvikové pomůcky,
Nabídka živých hlodavců.  Chovatelská inzerce zdarma.

Ucelené vyživovací programy:
Purina ❋ Eukanuba ❋ Royal Canin ❋ Eagle Pack ❋ Acana ❋ K9 ❋ Nutram ❋ Animonda

Otevřeno Po - Pá od 10 do 18 hodin,      v sobotu od 9 do 12 hodin
Informace na telefonu:   608 982 295,  608 774 070,  281 970 757

M. Vykouřil
Mobil: 605 436 119

Po celý týden - přijedu!!!

 SERVIS  TELEVIZE 

 VIDEO 

Pronajmeme pokoj
v Újezdě nad Lesy

Informace na tel. číslech:   281 971 495
nebo 723 753 025

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

❒❒❒❒❒ pokládka parket a plov. podlah
❒❒❒❒❒ broušení a lakování parket
❒❒❒❒❒ opravy, dokládky
❒❒❒❒❒ lištování, tmelení
❒❒❒❒❒ výběr materiálu

Načešická 1492, Praha 9 - Újezd n/L
Tel./Fax: 281 971 284, Mobil: 603 523 210, E-mail: zidkova@tiscali.cz
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placená
 inzerce & reklama

Úklidová firma provádí kompletní úklid
Servis: - Generální úklidy

- Pravidelný i jednorázový úklid bytů, domů
- Státních i soukromých firem
- Mytí oken
- Praní koberců, sedaček a také interíérů v autech
7 7 7  0 9 5  1 1 5

Prodám zahradu 900 m2 v Úvalech.

Jen pro výstavbu chaty.

Tel.: 777 095 115

25letá studentka hledá práci - hlídání dětí.
Čtyřletá praxe včetně novorozenců,

zdravotnické vzdělání.
Po, Čt, Pá - Nástup možný ihned.

Volejte prosím po 19. hodině 604 255 820

Albrechtice v Jizerských horách

Mobil: 607 500 264
Tel.: 281 970 596

●●●●● Kapacita 30 lůžek
(možnost využití kuchyně v penzionu)

●●●●● Vhodné pro rodiny s dětmi

●●●●● Sedačková lanovka (Špičák) 100 m

Penzion Marie

AUTODOPRAVA
NONSTOP

odvoz kontejnery

sutě, odpad, písky

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

MILAN  PETRUŽÁLEK
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce

Krbové dřevo štípané - délka 25–30 cm, druh
dřeva buk nebo dub, bříza či olše - cena za jeden
prostorový metr 1200,- Kč - doprava v okruhu
2 km zdarma.

Dřevo štípané - délka 25–30 cm (po dohodě
i jiná délka), druh dřeva smrk, borovice, pro
krbové vložky a kotle na spalování dřeva,
prostorový metr 1000,- Kč - doprava v okruhu
2 km zdarma.

Brikety vyrobeny lisováním dřevěných pilin bez
příměsí, balené po 20 nebo 40 kg - použití: krby,
krbové vložky a kotle - cena za 1 kg 2,9 Kč.

Pila a truhlárna Stupice - Koloděje
tel.: 603 818 846

PAVLA MATOUŠKOVÁ
K Běchovicům 251, Praha 9 - Koloděje

Tel.: 281 972 008,   Mobil: 723 117 376

K o l o d ě j e
KADEŘNICTVÍ

D Á M S K É ,  PÁ N S K É ,  D Ě T S K É

HLEDÁM PRÁCI
v oboru elektromechanička na ŽL.

Vyhlášku č. 50 a pracovní prostory mám.

Tel.: 281 970 169  mobil: 607 683 916
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 62 / před měst. úřadem /

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

Informace pro pozůstalé:
Vzhledem k tomu, že se naše firma nepodílí na
odměňování některých osob z řad zdravotnictví

/ protislužba /, tak GARANTUJE za stejnou službu ceny
až o 3.000 - 8.000,- Kč levnější.

Výběr služby nepodléhá žádným zákonům.
V této těžké chvilce se nenechte lehce zmanipulovat a ovlivnit!

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA
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Hledám garáž
k pronajmutí na sídlišti Rohožník v ulicích
Žichlínská, Žherská, Žeretická, Žárovická.

Tel.: 777 350 505 nebo 777 664 088

PRACOVNÍ ODĚVY A POMŮCKY

Servis el. ručního nářadí

Jan GRÁF
Kombinézy, montérkové soupravy, obuv, reflexní vesty,

rukavice, brýle, výstražné pásky atd.

Tel.: 281 972 164
Mobil: 602 596 615
E-mail: graf.jan@volny.cz

Doprava ZDARMA, množstevní SLEVY !!!

www. STUDIO MONY.cz

Relax taneček s nádechem orientu !

Taneční středy

17.00 - 18.00
18.30 - 19.30

13. lekcí 1080,- Kč

Tančíme v pohodlném oblečení, vezměte s sebou:
dobrou náladu, lehkou obuv a 1/2 l vody.

Doporučuji předem telefonicky rezervovat, počet
míst je omezen na max. 7 tanečnic.

V příjemném prostředí
Relaxační centrum TopResort

Starokolínská 307
Újezd nad Lesy, P - 9 Blatov

Rezervace, informace a přihlášky:
tel.: 607 612 108  Monika Gráfová

AGELENA ❒❒❒❒❒ čištění koberců
❒❒❒❒❒ čištění čalouněného nábytku

Načešická 1492
Praha 9 - Újezd n/L

Tel./Fax: 281 971 284
Mobil: 603 523 210

E-mail: zidkova@tiscali.cz

Mladý pár hledá pronájem
menšího bytu do 8000,- Kč,

nejlépe Rohožník.
Tel.: 721 206 437
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Kouzelné vánoční svátky a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce vám srdečně přeje kolektiv studia Daniela

! Zima je tady !
! Dopřejte své pleti zvýšenou péči !

! Když na hory, tak s novým pohodlným střihem !
Máte v zimě suché, popraskané ruce?

! Pomůže Vám „teplý parafin“ !

Zastavte se v předvánočním shonu
a udělejte něco pro sebe.

placená
 inzerce & reklama

Hledám solidní pronájem bytu
nebo

pronájem v rodinném domku

v Újezdě nad Lesy nebo
v přilehlém okolí

k nastěhování ihned
(min. 2 + kk - lépe větší).

Respektuji přiměřenou cenu.

Prosím volejte na 775 124 660

Z. Hadravová
281 971 906
602 939 775

ÚČETNÍ SERVIS H + P

I. Pleschnerová
281 971 907
604 730 561

Měšínská 1632
Újezd nad Lesy

daňová evidence, podvojné účetnictví včetně rekonstrukcí,
mzdy, daně, zastupování na úřadech, účetní poradenství.

Miroslav Rozšafný
ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK,

včetně materiálu
(možnost výběru dle vzorků)

Tel.: 723 716 677, 608 152 517
Po 19. hodině 281 972 810

Antény
TV +  SAT  +  VKV +  Kabe l
Montáže
Opravy
Údržby
Měření signálu
Propojení a seřízení TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelová televize (UPC)
Napojení dalších TV na
stávající anténu
STA, ITA, kabelové
rozvody
Revize

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

R
om

an
tik

a
radost

z dárku

Blíží se čas Vánoc a s ním také starosti co a kdy nakoupit.
Proto jsem tady opět pro Vás s rozšířenou pracovní dobou
ve dnech 4. a 5., 11. a 12., 18. a 19. prosince.
Vždy od 9.00  do  16.00 hodin.
Zároveň upozorňuji zákazníky na poslední možnost
nákupu zlevněného zboží v bývalé prodejně v Čentické ul.
Po celý prosinec vždy ve dnech St, Čt, Pá  od  10.00 – 17.00  (od 1.12.  do  17.12.)

❉❉❉❉❉ Dámské prádlo
pro všechny věkové kategorie

❉❉❉❉❉ Noční prádlo
❉❉❉❉❉ Punčochové zboží
❉❉❉❉❉ Mateřské prádlo
❉❉❉❉❉ Plavky po celý rok

Telefon 281 973 333

FITNESS CENTRUM

PRODEJ VÁNOČNÍCH
DÁRKOVÝCH POUKÁZEK

Zednické, obkladačské a malířské práce

Jiří Petráček
Tel.: 775 023 222 Medinská 484

281 960 064 190 14 Praha 9 - Klánovice

Novinka !  Hloubková analýza pleti
za pomoci speciálního přístroje SAM

včetně kosmetického poradenství.
Bližší informace a objednávky na

tel.: 732 946 623

placená
 inzerce & reklama

N A  R Ů Z N Ý C H  O S L AVÁ C H
Vám zazpíváme a zahrajeme na klávesy

pop, rock, country, lidovka
PETR ŠIMON se zpěvačkou

MOB.: 605 532 699
PRAHA 9  - Újezd nad Lesy
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placená
 inzerce & reklama

TEL.: 603 255 770

PRODEJ VČETNĚ DOPRAVY
KVALITNÍ ZAHRADNÍ ZEMINY, PÍSKU, KAČÍRKU, ŠTĚRKU A KŮRY

AAAAAUTUTUTUTUTODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAVVVVVAAAAA
ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE

   TERÉNNÍ ÚPRAVY                                                 ODVOZ
ZAHRAD A POZEMKŮ NA KLÍČ VŠECH ODPADŮ, SUTÍ
KOPÁNÍ SKLEPŮ, ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ A VÝKOPOVÉ A JINÉ ZEMINY
KANALIZAČNÍCH, VODOVODNÍCH A PLYN. PŘÍPOJEK VČETNĚ ULOŽENÍ A NALOŽENÍ NA VŮZ
TRHÁNÍ PAŘEZŮ

www.a-cervenka.czwww.a-cervenka.cz
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DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY 16. V MĚS.
INZERÁTY - NA ÚMČ PRAHA 21 1 P. FINANČNÍ ODBOR

PŘÍSPĚVKY - NA ÚMČ PRAHA 21 DO SCHRÁNKY
PŘED HL. VCHODEM ZE STAROKLÁNOVICKÉ ULICE

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
fffffa a a a a INZÁTINZÁTINZÁTINZÁTINZÁTOOOOO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

Koupě    Prodej  Pronájem všech druhů nemovitostí

AMD REALITY s.r.o. - realitní kancelář
Ing. Alena Kotyzová
Lukovská 1067, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel. / fax: 281 970 993, mobil: 606 260 141
E-mail: reality@amdreality.cz
www: http//www.amdreality.cz

Toužíte koupit
VÁNOČNÍ DÁREK

v klidu v Újezdě?
Zastavte se v relaxačním centru TopResort

na hl. silnici Starokolínská 307.
Po-Pá  14-22, So-Ne  18-22

tel.: 602 268 158,  281 972 273

Darujte odpočinek a zdraví
Veselé Vánoce

Služby: solárium, sauna, masáže, vířivá vana

Lyžařský servis na Blatově




