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KULTURA

Pro dospělé

     a u tor          d í l o

Zuzana Francková Život jako pohádka
Zuzana Francková Život naruby
Renáta Drábová Český jazyk - příprava

k přijímacím zkouškám
Jaroslav Eisler Matematika  -  p říprava

k příjímacím zkouškám
Peter Husar Všeobecný přehled - příprava

k přijímacím zkouškám
Věra  Fojtová Sanatorium smrti
Quintin Jardine Rakev pro dva
David Fletcher Štvanec.

Pravdivý příběh z Aljašky
James Patterson Líbánky
Linda Fairstein Přesný zásah
Vlasta Javořická Fantazie na dovolené
Laura John Rowland Tajný deník paní Vistárie
Nura Abdi Slzy v písku
Stefanie Zweig Nikde v Africe
Lilian Jackson Braun Kočka, která si  potrpěla

na rtěnku
Paul Doherty Pán moru
Jacgue Bellefontain Grilování a saláty na léto
Clare Gipson Astrologická encyklopedie
Steven Raichlen Jak grilovat.

Velká ilustrovaná encyklopedie
Jasmink Petrovičová Co mám vědet  o sexu
Ivan Štoll Podivuhodné přírodní úkazy
Henry Denker Léčitelé
Catharine Coulter V sedmém nebi
Valja Stýblová Lužanská mše

Philipp Vandenberg Akce Farao
Ed McBain Příbuzenská krev
Robert van Gulik Tykev a náhrdelník
Robert van Gulik Císařova perla
Jeffery Deaver Žhavé zprávy
Victoria Holt Dcera klamu
Josef Fousek Andělé s ručením omezeným
Josef Fousek Fouskoviny pro lidi
Lee Harris Vražda na Den smíření
Miloš Zeman Jak jsem se mýlil v politice
Sven Hassel A zničte  Paříž
Patricia Cornwell Černý oběžník
Jan Tůma Jak zmoderniziovat koupelnu
Stefan Zweig Amok
Gustav Meyrink Zelená tvář
Zoja Franklová Bludné cesty sociální demokracie

Dick Francis Hurikán
Jaroslav Boubín Petr Chelčický.

Myslite l  a  reformátor
John Steinbeck O Americe a Američanech
Darja Kocábová Třikrát dost
Agatha Christie Tajemný protivník

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 1.30 hod - 17.00 hod

pátek 10.00 hod - 1.00 hod
a 11.30 hod - 16.00 hod

Marie Tomaidesová, knihovnice
Tel: 2819 73 864

ZE ŠKOLY

INFORMATIVNÍ  SCHŮZKA  RODIČŮ
Připomínáme, že se blíží termín první společné schůzky rodičů budoucích prvňáčků s budoucími

třídními učitelkami dětí. Sejdeme se v úterý  31. května v 17.00 hodin v  budově 1. stupně naší školy
(Staroklánovická 230).

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V úterý 10.května 2005 pořádají žáci a učitelé naší školy j iž tradiční SBĚR  PAPÍRU. Do dvora školní

budovy  1. stupně (Staroklánovická 230) můžete  přinést svázané a zvážené balíčky (papír nemusí být
tříděný)
do přistaveného kontejneru ráno 7.00 – 8.00

a odpoledne 13.30 – 17.00 hodin.
Nezapomeňte nahlásit jméno,třídu a množství odevzdaného papíru,opět soutěžíme v kategoriích

- nejúspěšnější třída
- nejúspěšnější žák.
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Noc s Andersenem
V pátek 1. dubna 2005 se po roce naše škola opět proměnila v pohádkový zámek.
Brány se tentokrát  otevřely pohádkovým bytostem, protože většina dětí, které  přišly strávit pohád-

kovou noc, přišla v přestrojení.
Toto vše se uskutečnilo na počest 200.výročí narození pana H.Ch. Andersena.

Jak pohádkový  večer a noc probíhaly, napsaly samy děti:
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Na tomto místě bychom rádi poděkovali paní
starostce, díky které jsme mohli zakoupit a zasa-
dit první pohádkový strom.

Děkujeme také všem, kteří podpořili  náš první
jarmark a  nákupem dětských výrobků nám pomo-
hou v dalších jejich  tvořivých aktivitách.

A protože i  letos se Noc s Andersenem líbila,
přijměte  už  teď pozvání na její pokračování.

Tak za  rok u pohádkového stromu…!

Za všechny,  kdo pro děti pohádkovou noc připravili
Šárka Daušová

KVĚTNOVÉ KALENDÁRIUM

Vítězslav  Vejražka,

9. května 1915 – 8.  června 1973.

Herecká, režisérská i učitelská dráha Vítězslava
Vejražky probíhala téměř vzorovým způsobem –
nemusel utíkat z domova, netoulal se se šmírou
po vsích  a  netřel bídu s nouzí. Vystudoval dra -
matické oddělení pražské konzervatoře  a  p o  a b -
solvování  v  roce 1937 hrál v Ostravě a Brně. Po
roce 1941 se  vrátil  do Prahy a po zděných diva -
dlech moravských hrá l  –  a  už  i  režíroval  –  v  dřevěné
holešovické Uranii. Za protektorátu se v Shake -
spearově „Snu noci svatojánské“ představil jako
Oberon mužného zjevu a jazykově dokonalého
jevištního projevu, vedle Titanie vílovitě zahrané
Marií Vášovou. (Hitlerovi Shakespeare nevadil, zřej-
mě, že nebyl  Žid, a pražští Němci chodili do
zabraného Stavovského na Hamleta). Po únoru

1948 protlačil Jindřich Honzl Vejražku jako kád-
rovou posilu do Národního divadla.

Rodné straně se odvděčil rolí  Toníka  v  O l -
brachtově  „Anně proletářce“ a dramatizací romá-
nu Antonína Zápotockého „Vstanou noví bojovní-
ci“. Rozsah repertoáru Vejražkových  rolí sahá od
furiantského Francka na jevišti (1948), až po sta -
rého Lízala (1972)  v  televizní inscenaci v Mrštíko -
vých „Maryše“. A zatímco si Francek o Maryše
mohl jen zdát, v civilním životě vytvoři l  Vejražka
s představitelkou Maryši Jarmilou Krulišovou man-
želský pár, doplněný posléze synem Davidem na
hereckou rodinu.

Vejražkovi seděly i role světového repertoáru, přede-
vším tam, kde  bylo třeba mužné postavy, vladařské
povahy a imponující zanícenosti. Sem patří např.
Othello, Claudius, otčím Hamletův, Edmund z „Krále




