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Stálá prodejní výstava:
A. Born, M. J. Černý, j. Hanžlík, K. Chaba, B. Jirků, K. Kodet, J. Kristofori,

J. Mocek, M. Pošvic, E. Srncová, j. Tichý, O. Vyleťalová a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevřeno: středa až pátek 14:00 – 18:00 hod., sobota 14:00 – 17:00 hod

Na telefonech 602341318 a 777246147 je možno
Domluvit návštěvu každý den do 20:00 hodin.

Třebětínská 591, Praha 9 – Újezd nad Lesy, tel.: 281972211(cca 100 m za Českou spořitelnou na hlavní Novosibřinské ulici)

   8x4 = pohyb a kultura

Kartografické vydavatelství Žaket připravilo pro letošní
turistickou sezónu soutěžní hru s názvem „8x4“. Soutěž je
zaměřena na poznávání zajímavostí na území středních Čech
a Prahy. Jejím cílem je propojit turisticky známá i méně
známá místa tohoto regionu formou soutěžní hry a současně
tak nabídnout zajímavé tipy na výlety zejména pro rodiny
s dětmi.

Jednotlivá soutěžní místa jsou rozdělena do osmi skupin
podle jejich typu (hrady, zříceniny, zámky, muzea a galerie,
církevní památky, přírodní zajímavosti, fauna a flóra, věda
a technika). Každá skupina obsahuje 4 lokality. Celkem je
tedy zapojeno do hry 32 soutěžních míst.

K celé soutěži je vydána speciální mapa, která zobrazuje
celé území s vyznačenými soutěžními místy a obsahuje jejich
stručné obrazové i textové popisy. Vlastní hra spočívá ve
sbírání soutěžních pohlednic, které jsou zhotoveny pro každé

soutěžní místo. Pohlednice je složena z karty pro hru Kvar-
teto, dále obsahuje dvě kartičky pro hru Pexeso, soutěžní
a slevový kupón. Účastníkem se stává každý, kdo si zakoupí
mapu s hrací kartou a dále již záleží jen na něm, jak rychle
se mu podaří si zkompletovat uvedené hry. A pokud nestihne
získat všechny? Nevadí, za každé 4 navštívené památky získá
hlas do závěrečného slosování o věcné ceny, kde může vyhrát
hlavní cenu soutěže,  týdenní zimní pobyt na horách pro dvě
osoby.  Ale i řada dalších cen stojí určitě za to: od jízdního
kola, sportovního vybavení, pronájmu auta na víkend, publi-
kací a časopisů s turistickou tematikou až po trička s em-
blémem soutěže.

Vlastní soutěž potrvá do 31.10.2004 a její ukončení
s losováním věcných cen proběhne dne 17.11.2004.

Veškeré informace, aktuality a pravidla soutěže jsou uve-
deny na www.zaket.cz/8x4.
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KVĚTEN

CENY LÍSTKŮ:

45,- dospělí   25,- děti
Pokud chcete dostávat program na každý měsíc prostřednictvím

e-mailu, zašlete nám e-mail na adresu divadlopodurovni@tiscali.cz

Vstupenky se prodávají a divadlo se otevírá vždy 30 minut před začátkem představení.
Změna programu vyhrazena.

Divadlo pod úrovní  Staroklánovická 230, Újezd nad Lesy (budova nové Masarykovy školy)

http://divadlopodurovni.web.wo.cz,  http://divadlopodurovni.wz.cz      email: divadlopodurovni@tiscali.cz
rezervace a informace: 602 588 069 (zázn.)

15. května – 15:00 - sobota

5.B ZŠ Masarykova

Královna Koloběžka první

Božena Němcová.

Pro celou rodinu

Vstupné : dobrovolné

27. května – 19:00 - čtvrtek

Miroslav Moravec

„Už hořela, když jsem si do ni lehal“

Nejlepší povídky Roberta Fulghuma předčítá známý
herec Miroslav Moravec

Pro celou rodinu

Vstupné : 75,- Kč
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Jiří Šubrt
podatelna MÚ
Staroklánovická 260
Újezd nad Lesy, Praha 9
19016 tel.: 604430069

Léto s  d ivad lem
2004

Letos již po třetí náš klub pořádá léto s divadlem. Léto plné her smíchu a také trochu toho divadla.
Každé dítě občas zatouží „předvádět se“ nebo  „jen zkusit“, jaké to je hrát divadlo.

My tuto možnost Vašemu dítěti v létě rádi poskytneme.
Věková hranice našich malých divadelníků je 6 – 12 let.

Toto léto se budeme bavit v táboře Pilský Mlýn, který se nachází 1,5 km od Sedlice u Blatné. Tábor je
obklopen lesy a loukami a v jeho blízkosti je krásný rybník vhodný ke koupání.
Okolí poskytuje řadu příležitostí k výletům.
Bydlet budeme v chatkách po čtyřech. A samozřejmostí je celotáborová hra se spoustou her.

V areálu jsou k dispozici :

Volejbalová hřiště
Hřiště na kopanou
Ohniště
Dvě další hřiště na zábavu a hry
Lodě na vyjížďky
Učebna k hrám pro špatné počasí s televizí, Hi-fi
Stolní tenis….
Lékař s marodkou (věřím že těchto služeb nebude třeba)

Strava pětkrát denně (pitný režim samozřejmostí).

Cenu za pobyt spolu s  dalšími informacemi získáte na shora uvedeném tel.
Přihlášky je možno vyzvednout u vchodu do Masarykovy ZŠ, (naproti MÚ)

a odevzdat buď přímo v Divadle pod úrovní (st. + čt. od 13 – 16hod.) nebo v podatelně MÚ.
Přihlásit své dítě můžete do 20.05. K tomuto datu je třeba uhradit 50% ceny.

Těšíme se na Vaše ratolesti a věříme, že letošní léto bude moc fajn.

Jiří Šubrt
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Svěceného seance v Divadle pod úrovní
V měsíci březnu jsme se rozhodli uspořádat pro místní

obyvatele něco trochu jiného, než činoherní divadelní před-
stavení.

Rozhodli jsme se tedy vyslyšet přání místních obyvatel
a uspořádali jsme koncert světoznámého  houslového virtuóza
Jaroslava Svěceného, který hrál v doprovodu cembalistky
Jitky Navrátilové. Pod názvem Barokní seance zazněly
skladby autorů, jakými jsou např. A. Vivaldi, G.F. Händel,
J.S. Bach aj.

Svěcený si s sebou přinesl ne jedny, ale rovnou troje housle
( nejstarší z roku 1730) , na kterých předvedl rozmanitost
zvuků nástroje české výroby a italského typu.

Komornější prostředí Divadla pod úrovní navodilo pří-
jemnou atmosféru a podle potlesku, který nastal po zaznění
poslední skladby, kterou byla Ave Maria, bylo publikum více
než spokojeno.

Spokojenost byla ale i na straně vystupujících: „Jsem
opravdu nadšený. Vůbec jsem netušil, že v Újezdě muže být
tak příjemné místo na vystupování jako tady. Hrálo se mi
opravdu dobře, a diváci byli skvělí - to jsem viděl už když
jsem poprvé vešel na podium“, dodal Svěcený.

Za pravdu mu musí dát asi všichni, kteří na koncertě byli.
I když Divadlo pod úrovní nepatří k divadlům, do kterých
jsou večerní róby a obleky bezprostředně nutné, většina
příchozích v den koncertu udělala výjimku.

Sál působil dojmem, že se do něj sjel snad celý Újezd
a přilehlé okolí. A diváci vypadali na to, že moc dobře vědí,
co se v končinách Prahy skrývá.

Zbývá jen dodat ze bez našeho partnera společnosti
SKANSKA ve spolupráci s Městským úřadem Praha 21 by
tento koncert šel jen těžko uskutečnit. A tak ještě jednou
DĚKUJEME.

Pražská Oblastní Přehlídka Amatérského Divadla 2004
Konaná v Divadle pod úrovní v Újezdě nad Lesy

přítomné opravdu překvapující a nádhernou podívanou v po-
dání souboru Natěsno Plus, který se představil s moderním
nastudováním Krysaře od Viktora Dyka. Celkové pojetí in-
scenace vyrazilo všem přítomným dech – samozřejmě
v dobrém slova smyslu. I přes celkovou délku dvou hodin se
podařilo zaujmout pozornost všech diváků. Kombinace světel
a hudby byla ve spojení s hereckými výkony a záměrně
jednoduchou výpravou opravdu strhující podívanou. Ne
náhodou se tento soubor ocitl na druhém místě této pře-
hlídky a získal první doporučení na národní přehlídku Podě-
brady-Třebíč, kde se pokusí získat přízeň u velice náročné
poroty.

Po struhující podívané si diváci mohli odpočinout u po-
hodového představení divadelního souboru Neomluvené

Po roce se u nás v Divadle pod úrovní opět konala pražská
přehlídka amatérských divadel POPAD 2004, kterou pořádala
Amatérská divadelní asociace ve spolupráci s Divadlem pod
úrovní. Letos se v počtu přihlášených souborů poněkud
zmenšila, ale i tak měla obrovský úspěch.

Na letošní přehlídku bylo přihlášeno celkem 10 souborů,
které se vystřídaly během jednoho víkendu. Celá akce začala
25. března, tj. ve čtvrtek, představením pražského souboru
U.S.Marvin, který všem zúčastněným předvedl překvapivě
nastudovanou hru od Jiřího Suchého s názvem Chick. Celá
hra byla působivě prokládána písněmi za živého doprovodu
klavíru, který celé hře dodal opravdu kouzelný nádech.

V pátek 26. března v 19:00 si před porotou dali schůzku
členové souboru DS Rachtámiblatník, jehož celkově mladý
kolektiv představil inscenaci Hrobka s vyhlídkou. Dle názvu
se dá soudit, že se nejedná o moc veselé téma, ale opak byl
pravdou – hra byla zrežírována tak, aby se u ní divák nenudil
a neodcházel ve špatné náladě.

V sobotu 27. března začal dlouhý, leč nevyčerpávající
maratón divadelních představení, který odstartoval pražský
soubor Divadlo a Život s krásným představením Scapino
z muzea. Jako vždy nás tento soubor nezklamal s důkladně
vymyšlenou výpravou, na které se autoři doslova „vyřádili“.
Ve spojení s úžasnými hereckými výkony se jednalo o oprav-
du nezapomenutelný zážitek.

V pořadí druhé sobotní představení připravilo pro všechny
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divadlo, které předvedlo hru Brejle od Jiřího Císlera. Netřeba
déle představovat velice známou inscenaci, která potěšila
nejednoho přítomného diváka.

A jak se říká, „nejlepší na konec“, tedy pochopitelně pouze
na konec náročného dne, nám předvedl divadelní soubor
Rádobydivadlo Klapý úžasně propracovanou inscenaci
Taková podivná kombinace citů. Diváci, kteří znají práci
tohoto souboru, již očekávali, že se opět představí s dokonale
propracovanou hrou – a opravdu nebyli zklamáni. Detaily
a krásnou hudbou proložená inscenace z venkovského pro-
středí uchvátila snad všechny. Na důkaz kvality byl soubor
odměněn prvním místem a nominací na národní přehlídku
Poděbrady-Třebíč. Aby toho soubor neměl málo „na práci“,
byl doporučen na národní přehlídku venkovského divadla.
Opět se ukázalo, jak profesionální dokáže být amatérské
divadlo.

Poslední den přehlídky začal příjemnou inscenací Nej-
krásnější válka v podání DS Divná Bára. Zpracování hry
dokázalo předčit mnohé snahy souborů o vytvoření krásné
inscenace.

Po krátkém sezení s porotou na nás čekala další hra od
DS Alfa Omega s příběhem o Aucassinovi a Nicoletě. Ztvár-
nění a celkové pojetí této hry překvapilo snad všechny pří-
tomné. Přesvědčili jsme se, že divadlo se dá tvořit nejen pro
pobavení diváků, ale i pro pobavení samotných herců. Účin-
kující soubor si opravdu nedělal starosti s reakcí poroty na
představení a možná i díky nadhledu diváka se inscenace
líbila a sklidila úspěch hlavně v odhodlání a nadšení herců
„si zahrát divadlo“.

Předposlední inscenace se nesla v duchu mladé generace.
Představení kolínského divadelního souboru Mrsťa Prsťa nám
předvedlo dá se říci autorskou hru s názvem Panika. Panika?
Panika. Velice humorné zpracování spolu s dokonalým he-
reckým přednesem, které podkreslovala perfektně vybraná
hudba navodila opravdu uvolňující a pohodovou atmosféru.
Pod uměleckým vedením pana Drahovzala se ještě nestalo,
že by tento soubor odehrál nekvalitní představení a je vidět,
že soubor má opravdu velké předpoklady pro další neméně
kvalitní tvorbu.

Toto představení patřilo k těm, která byla oceněna a dopo-
ručena k předvedení své činnosti na významných národních
přehlídkách. Pan Martin Drahovzal dokázal se svým sou-
borem vybojovat třetí místo na přehlídce POPAD 2004
a získal druhé doporučení na národní přehlídku Poděbrady-
Třebíč; dále byl doporučen na náchodskou Prima sezónu
a do třetice všeho dobrého získal doporučení na národní
přehlídku venkovských divadel.

Posledním představením byla vcelku jedinečná ukázka
autorské inscenace souboru D.S.Monde s názvem Mámo,

přepni to! Režisér a vedoucí souboru Josef Šedivý nám spolu
se svým souborem předvedl nevídaný  zážitek v podobě ně-
kolika do sebe nezapadajících krátkých skečů, u kterých měli
diváci ze začátku problém rozpoznat konec.

Samotný začátek představení, ve kterém nastoupil celý
soubor za hudebního doprovodu jednoho nejmenovaného
filmu již sliboval velice zábavnou podívanou – a povedlo se.
Pan Šedivý nám ukázal cestu k dalšímu typu divadelní tvorby,
za kterou se nemusí vůbec stydět a může být právem hrdý na
svou práci.

A přišel závěr přehlídky. Na některých zúčastněných byla
vidět únava a vyčerpání, ale i přes to z nich vyzařovala
spokojenost a dobrá nálada. Velmi uvolněná atmosféra dodala
závěrečnému vyhodnocení až nostalgický nádech. Nikomu
se nechtělo věřit, že je již po všem.

Tuto přehlídku bychom chtěli věnovat člověku, který stál
na samém zrodu pražských přehlídek POPAD, Kaškova
Zbraslav nebo Chudé divadlo. Mohli jsme se s ním setkat na
minulé přehlídce POPAD, kde působil jako předseda od-
borného lektorského sboru. Je mnoho lidí, kteří ho znali, kteří
s ním každý den spolupracovali a ti by mohli vyprávět dlouhé
hodiny o tom, jaký byl František Mikeš férový, kamarádský
a spravedlivý. František Mikeš zůstane vždy součástí praž-
ských přehlídek.

Na závěr se sluší poděkovat mnoha lidem, kteří se podíleli
na celkové organizaci těchto přehlídek – nejen členům sou-
boru Divadla pod úrovní, ale i členům místního Dětského
divadelního klubu, dále i kolegům z Amatérské divadelní
asociace. Naše díky patří i místnímu správci Masarykovy ZŠ,
Milanu Horákovi, který nám v mnoha směrech pomáhal po
technické stránce.

A v poslední řadě musíme poděkovat panu Pavlu Hury-
chovi, který nám zapůjčil obsáhlý světelný park, bez kterého
by se tyto přehlídky nemohly ani konat.

Jiří Bobr
DPÚ
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Fotba l
SK ÚJEZD NAD LESY

1924 – 2004
Několik mistrovských výsledků ze zahájení JARNÍ části soutěže

A  mužstvo: podzim jaro góly
Soupeř: Braník – výhra 4-1 výhra 3-0  - Zajíček, Brabec,Ryšavý

Bohnice – výhra 4-0 výhra 3-1  - Homola, Scherks,Ryšavý
Troja – výhra 2-1 výhra 5-3  - Daníček 2x, Ryšavý,

Homola, Doležal (pen)

Bodový zisk ze tří utkání : Podzim 9. bodů
Jaro 9. bodů

B mužstvo: podzim jaro góly
Soupeř: Prosex – prohra 2-5 prohra 0-2 ———-

Troja B-výhra 5-3 prohra 3-5 Mareš V., Novák L. (2x)
Písnice – výhra 1-0 výhra 2-1 Mareš V., Fejgl

Bodový zisk ze tří utkání : Podzim 6. bodů
Jaro 3. body (pouze)

Nejlepší střelec jarní sezóny (tři utkání) je Jirka Ryšavý se třemi góly.

Informace: Do vydání příštího Zpravodaje budou již odehrány další tři dubnová kola – věříme, že hodně úspěšná.
ZVEME VÁS na prvé květnové utkání – na velmi důležité utkání v sobotu 8. května dopoledne od 11:00 hod s naším
největším soupeřem LOKO Vltavín „B“.

Závěr:  Na posledním mistrovském utkání byla pěkná návštěva – 220 diváků
SK Újezd n.Lesy
sekretář
Jiří Mík

Tenisová škola
Tenisová škola Mirky Melicherové – trenérka 1. třídy Vám

nabízí výuku tenisu pro Vaše děti od 5 let věku i dospělé.
Výuka tenisu je ve spolupráci s TJ Sokol Újezd nad Lesy
a zahájení plánujeme na začátek května a to každé pondělí
a pátky odpoledne /od 13h do 19h/. Výuka bude probíhat
v období květen a červen, ve skupinách s jedním trenérem.
 

Tenisová škola je pedagogické zařízení, kde se děti pod
odborným vedením seznamují se základy tenisu. Cílem školy
je podchytit zájem dětí o tenis, získat k němu kladný vztah
a získat zejména správné pohybové dovednosti minimálně
pro rekreační úroveň hry. Délka výcviku je 2-3 roky /buď
jen letní trénink, nebo celoroční trénink/, délka tréninkové
jednotky minimálně 60 minut.
 

Výběr talentů – základní pojmy, které jsou důležité při
posuzování sportovního talentu dětí:
 
- vlohy – jsou elementární dispozice organismu
- nadání – je příznivé spojení schopností pro konkrétní

lidskou činnost
- talent – je soubor mimořádně příznivých schopností je-

dince, které jsou podmínkou rozvoje určitých vlastností,
hlavně fyziologických, psychologických a pohybových.

- Sportovní talent – vytváří strukturu genetických, morfolo-
gických, fyziologických, psychologických, sociálních,
pohybových a dalších podmínek a vlastností, které jsou
předpokladem sportovní výkonnosti.

- Sportovní schopnosti – jsou souhrnem těch vlastností člo-
věka, které odpovídají požadavkům sportovní činnosti
a zabezpečují v této činnosti vysoký výkon.
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Výběr do tenisové školy mládeže – dobrý zdravotní stav,
souhlas rodičů, možnost zúčastňovat se tréninků, ochota
omezit jakékoliv jiné zájmové činnosti, trénink pokud možno
v blízkosti bydliště.

Je nutné posuzovat tyto schopnosti:
- odhad dráhy letu míče a jeho odskoku
- schopnost soustředit se k motorickému učení
- předpoklady k rozvoji obecné rychlosti a obratnosti na

základě testů
 

Kurzy dospělých – zatímco kolektivní výcvik mládeže
vyžaduje od dětí soustředění a od trenéra pedagogický do-
hled, jsou kurzy pro dospělé začátečníky ve skupině dobrým
začátkem výuky tenisu. Doporučujeme výuku tenisu v prů-
běhu  alespoň 1 roku 1-2krát týdně skupinově nebo indivi-
duálně. Klienti se seznámí se základními tenisovými údery:
přímý forhend, bekhend, voleje, smeč a podání.
 

Výuku tenisu pro děti i dospělé budou zajišťovat trenéři
s licencemi Českého tenisového svazu – Mirka Melicherová
absolventka Trenérské školy Fakulty tělesné výchovy a sportu

Univerzity Karlovy v Praze a Tomáš Tengler trenér 3. třídy.
V případě Vašeho zájmu o výuku tenisu kontaktujte M. Meli-
cherovou telefon 605 917 644. /www.volny.cz/bohemiatennis/
 

Dále Vám nabízíme letní tábory s výukou tenisu i pro ne-
tenisty v lokalitě Seč u Chrudimi. Chráněná krajinná oblast
Železných hor ve Východních Čechách /pardubický kraj/.
Sečská přehrada je vyhledávaným rekreačním střediskem
vhodným pro turistiku, cykloturistiku a jiné sporty. Termíny
tábora: 30.6.-7.7., 7.7.-14.7., v případě zájmu možné i jiné
termíny.

V týdenním pobytu za skvělou cenu 3900kč je zajištěna
plná penze, ubytování v chatkách po 8-10 místech s vlastním
soc. zařízením, výuka tenisu v místním tenisovém klubu TK
Seč na 5 antukových dvorcích 4h denně, výlet na zříceninu
hradu Oheb, sportovní hry, táborák, promítání filmů, 3 trenéři,
miniturnaj o věcné ceny, foto a videodokumentace, výlet po
okolí přehrady. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte co
nejdříve.

Mirka Melicherová
a výbor oddílu tenisu TJ SOKOL Újezd nad Lesy

Taekwondo – 6 zlatých na Severo Cupu
V Ústí nad Labem se 21. 3. 2004 konal druhý ročník Severo Cupu.
První jarní den přinesl újezdským taekwondistům další úspěch.
Zisk šesti zlatých medailí v olympijské disciplíně kyorugi
(plnokontaktní zápas s chrániči) nakonec znamenal pro dva-
náctičlenný tým celkové druhé místo. Velice dobrý výkon předvedl
ve starších žácích Jan Berger, který den před turnajem absolvoval
dva náročné tréninky s reprezentací. Přesto dokázal zmobilizovat
své vnitřní zdroje natolik, aby ve finále porazil svého odpočatého
reprezentačního
kolegu z Čes-
kých Budějovic.
Ve starších žá-

cích dosáhli prvenství v různých váhových kategoriích i Jakub
Šťastný a Robert Husák. Z juniorů si zlato z Ústí nad Labem
odvezl Tomáš Brousek. V seniorské kategorii, po přesvědčivém
vítězství v semifinále, „vyprovodila“ velice rychle z tatami svou
finálovou soupeřku Veronika Josefová. Boj ukončila již v první

minutě finálo-
vého zápasu tvr-
dým kopem, po
kterém již sou-
peřka nechtěla dále pokračovat. První místo v soutěži týmů patři-
lo klubu KT Humpolec s více než třiceti zúčastněnými závodní-
ky.

Marek Doxanský
trenér újezdského oddílu,

asistent reprezentačního trenéra
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SPORT

ČESKÝ   RYBÁŘSKÝ  SVAZ
MÍSTNÍ  ORGANIZACE  PRAHA 9

ÚJEZD NAD LESY
odbor mládeže a rybolovné techniky

190 16     ul. Staroújezdská 528
tel  : +420605942858, +420603472654

e-mail: casting.ujezd@seznam.cz

Odbor mládeže a oddíl rybolovné techniky při Místní organizaci Českého rybářského svazu
informuje :

Rybářské závody v rámci akcí pořádaných Místním úřadem Praha Újezd nad Lesy
pro všechny děti do 15 let (i neregistrované) dne 29.5.2004 na rybníku Blatov od 07.00 do 12.00 hodin.

Zápis a losování míst od 06.15 hodin.Pro děti je zajištěno občerstvení a pro každého účastníka malá
pozornost.

MO ČRS byla odborem rybolovné techniky při Radě Českého rybářského svazu pověřena
organizací tří závodů v rybolovné technice:

1. května 2004  - od 8.00 na fotbalovém hřišti v Sibřině - Liga mládeže skupina „A“

8. května 2004  - od 8.00               Sibřina - II.liga České republiky
4. září 2004      místo není upřesněno - Pohár mládeže ČR

Srdečně zveme diváky z řad dětí a dospělých na tento rybářský sport, který má v naší obci velkou

tradici a v němž bylo dosaženo mnoho vynikajících úspěchů na domácím i zahraničním poli.

Pro zajímavost uvádíme část termínového kalendáře pro naše závodníky:

15.5. Jihočeský pohár   (závod Českého poháru a nominační závody)    České Budějovice
21.5. Velká cena Rakouska (závod Evropského poháru)    Lenzing

29.5. Frýdlantský pohár  (závod Českého poháru a nominační závody) Frýdlant v Čechách

5.6. Slezský pohár  (závod Českého poháru a nominační závody)  Frýdek-Místek
12.6. Mistrovství republiky juniorů a žáků

18.6. Zlatá Udice – národní kolo celorepublikové soutěže v Bílině

25.6. Velká cena České republiky (závod Evropského poháru)   České Budějovice

Letní tábor rybářské mládeže pro děti od 7do 17 let
  DOBRONICE  U  BECHYNĚ  -  RS „NA PAPÍRNĚ“

1. turnus od soboty  26.6. do soboty 10.7. 2004
2. turnus od soboty  10.7. do soboty 24.7. 2004

Cena stanovena na 3.500,- Kč, přihlášky a platby na tel. 603 472 654
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PLACENÁ INZERCE

Pronájem skladu v Praze Běchovicích,
ul. Na Korunce, 100 m2, elektr. zabezpečení.
Cena dohodou - cca 10 tis. Kč/měs.

Kontakt: 602 663 354.

ZprZprZprZprZpracuji jednoduché i podvacuji jednoduché i podvacuji jednoduché i podvacuji jednoduché i podvacuji jednoduché i podvojnéojnéojnéojnéojné

účetnictví levněúčetnictví levněúčetnictví levněúčetnictví levněúčetnictví levně, rychle a spolehliv, rychle a spolehliv, rychle a spolehliv, rychle a spolehliv, rychle a spolehlivěěěěě.....

PPPPPope la  Marope la  Marope la  Marope la  Marope la  Mart i nt i nt i nt i nt i n

te l .  čte l .  čte l .  čte l .  čte l .  č . :  604/575 661. :  604/575 661. :  604/575 661. :  604/575 661. :  604/575 661

Manželé koupí
stavební pozemek - zahradu

Tel.: 608 055 919

Malování, lakování, pokládka podlahových krytin,
údržbářské práce
u vás doma i na zahradě provádí firma

Na Božkovně 1954
Újezd nad Lesy Tel.: 603 572 739
IČO - 47605171 281 971 956

DIVA

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

Z naší nabídky vybíráme:
●●●●● prodej bytu 3+kk/L, 66 m2, DV, sídl. Rohožník, cena 1.390 tis. Kč
●●●●● pronájem bytu: 3+1/L, sídl. Rohožník, cena 8.000 tis. Kč/měs/
●●●●● pronájem nový ŘRD u lesa, zahrada 500 m2, cena 16.500 tis. Kč/měs/

+popl.3.500 Kč/
●●●●● prodej pěkné zasíťované parcely v Dubči, 1.080 m2, cena 2.530 Kč/m2

●●●●● prodej bytu 4+1/L, 98 m2, DV, sídl. Rohožník, cena 1.950 tis. Kč

Koupě  l   prodej l  Pronájem všech druhů nemovitostí

AMD REALITY s.r.o.  - realitní kanceláø
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

PÉŘOVÉ VÝROBKY
Ráj lůžkovin

čištění peří, šití dek a polštářů, prodej lůžkovin
Starokolínská 192, Praha 9 - Blatov
Tel.: 281 973 835

SPORT

Výcvikový tábor Rady Českého rybářského svazu

SMETANOVA   LHOTA
1.turnus od soboty 31.7. do soboty 14.8. 2004

Cena stanovena na 3.100,- Kč, přihlášky na tel. 603 472 654
POZOR !   Tábor je určen pro děti od 12 do 17 let, mladší děti pouze

s registrací sportovce ČRS. Program je plně směřován na výcvik rybolovné techniky
nebo na lov ryb udicí.

(Není vhodný pro tzv. „Bobkaře“)
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POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY
VE VILADOMĚ V HRÁDKOVÉ ULICI

200m OD KLÁNOVICKÉHO LESA
PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY

www.hezkebyty.cz

hrubá stavba dokončena, zahájeny práce na vnitřních instalacích
z 8 bytů jsou volné 1+1 - 45 m2 a 4+1 - 114 m2

oba byty mají terasu, vlastní část zahrady k užívání
a garáž nebo parkovací stání

kontakt:  777 246 147
plánovaná kolaudace - srpen 2004

výhodné financování zohledňující zařizování hypotéky

Stavební firma HOBST s.r.o.

se sídlem v Zelenči přijme řidiče
pro nákladní vozidlo IVECO.
Kontakt: denně 8–15 hodin

Tel.: 281 926 126

Prodej: 3 + kk/L, Újezd nad Lesy
panelový dům, 7 p. / 7, Dr., 65m2

Cena: 1.399 000,- Kč
REALITY CENTRUM PRAHA

607 526 834

SECOND
HAND

Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy
(směr Klánovice)

OTEVŘENO
Pondělí - Čtvrtek 9–17
pátek 9–16
sobota 9–12

NABÍZÍME:
Pánské, dámské, dětské oděvy, módní
zboží, klasiku i „modýlky“, dále kabelky,
boty, bytový textil, hračky, keramiku,
sklo a nalévané saponáty.

Zboží doplňujeme denně
Každý měsíc různé slevy
Výběr z cca 3000 ks ramínek

Modelářské potřeby
kompletní sortiment
funkční modelařiny

Využijte zaváděcích cen!!!
Slevy 5 – 10 % do 31. 5. 2004

Modelářský bazar
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      Vinotéka Blatov
           Sdělení pro zákazníky

- dne 1.5. 2004 opět otevíráme
- Najdete nás na rohu ulic Čentické

a Polenské
- rozšířený sortiment
- obvyklá pracovní doba
- tel.: 607 989 524

Lekce angličtiny, rodilý Angličan,

plně kvalifikovaný TEFL učitel s desetiletou praxí.
Zkušenosti zahrnují Japonsko, Thajsko, Švédsko a Španělsko.

Tel.: 607 832 235

Rekonstrukce
opravy střech a fasád
klempířské a veškeré výškové práce
Lítožnická 381/415
190 11 Běchovice Praha - 9

( 281 932 970
mobil: 607 924 918

Pro naši diskontní prodejnu potravin
V PRAZE 9 - ÚJEZDU NAD LESY,

ul. Starokolínská přijmeme:

Pro práci na pokladnách i doplňování zboží.
Praxe na pokladně vítána, ale není podmínkou, zaškolíme.

POKLADNÍ
Bližší informace Vám poskytne osobně

vedoucí prodejny nebo na tel.: 281 971 171

Prodám parcelu
v Újezdě nad Lesy

1100 m2

Tel.: 605 260 101

MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
LEPENÍ KAZET, LIŠT A ROZET

JIŘÍ KOCAN
Dědická 1579, Praha-Újezd nad Lesy

Tel.: 281 971 719,  Mobil: 603 470 873

➾➾➾➾➾ Vysoušení zdiva - odvlhčování
➾➾➾➾➾ Zateplování objektů
➾➾➾➾➾ Rekonstrukce atp.
➾➾➾➾➾ Rozpočty zdarma
➾➾➾➾➾ Technická pomoc

Tel.: 603 505 987, Tel./Fax: 281 981 684

12
SANACE ① ZATEPLOVÁNÍ ① REKONSTRUKCE

Petr ČADIL, Barákova 627,   250 82 Úvaly

Tel.: 281 982 087
Mobil: 606 550 808

PO – NE   PŘIJEDU

◆ TELEVIZE
◆ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE
◆ AUDIOTECHNIKA
◆ VIDEA

OBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBYOBKLADY - DLAŽBY
ZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCEZEDNICKÉ  PRÁCE

BYTOVBYTOVBYTOVBYTOVBYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČÁ JÁDRA NA KLÍČ
Martin FOLAUF

K A L S K Á  1 3 9 4 ,  P R A H A  9  -  Ú J E Z D  N A D  L E S Y

281 972 244, Mobil: 606 493 391(

Sibřina 153
250 84 Sibřina
Praha - východ
e-mail: grauer@mujbox.cz

Tel.: 281 971 023
Fax: 281 971 023

Mobil: 603 167 980

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
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②
M. Vykouřil

Mobil: 605 436 119
②

Po celý týden - přijedu!!!

② SERVIS ② TELEVIZE ②

② VIDEO ②

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

HLEDÁM PRÁCI V OBORU ELEKTROMECHANIČKA
na Živnostenský list. Vyhlášku č. 50

a pracovní prostory mám.

Tel.: 281 970 169      Mobil: 607 683 916

Stře ln ice
F i tcentr um
Restaurace

PO – ČT 17.00 – 22.00

PÁ 17.00 – 23.00

SO 13.00 – 23.00

NE Po domluvě

Květnice 50
pošta Sibřina 250 84
Tel.: 281 982 819, 603 239 010
fax: 281 982 979
www.parabellum.cz

VEČERKA
nejlepší v Újezdě!

Otevřeno 365 dní v roce
8.00 – 2200 hodin

ŠIROKÝ SORTIMENT POTRAVIN, NÁPOJŮ, KRMIV PRO PSY
20 DRUHŮ PIVA, 100 DRUHŮ VÍNA, 50 DRUHŮ NEALKO, ČAJE OXALIS,

MRAŽENÉ I CHLAZENÉ POTRAVINY, NOVINY, CIGARETY, TEL. KARTY.

U PLUTA, Kojická 962, Tel.: 281 970 400

Kynická

U PLUTA
Kojická

V
lk

an
ov

sk
á

V
el

im
sk

á

Novosibřinská
Bus: 250, 251, 109

SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK

Tomáš Reis
STAVEBNÍ REKONSTRUKCE

Sádrokartonové systémy
Minerální podhledy

Elektroinstalace
Výroba umělého kamene

Bazény - montáž a servis
Tel. 603 895 152

OPRAVNA ELEKTRO
Již 20 let pro Vás opravujeme:

Videa, autorádia, věže, DVD, TV, CD,
šicí, kancelářské a kuchyňské stroje

Obvyklá dodací lhůta 1 den

Novosibřinská 668, Újezd n/L - u st. MHD Sudějovická

Firma Framaka s.r.o.
Podnikatelská 561

nabízí občanům i firmám:

zemní práce - bagr Fiat Kabelko, výkopy do 6 m hloubky, nakládání,
rovnání terénu (1 hod 580,-)

autodoprava - vozy Liaz, Multikár, dovoz inertních materiálu (písky,
štěrky, atp.) (1 km 22,-, souprava 1 km 28,-)

strojní zametání komunikací, zametací stroj Mercedes Faun
(1 hod. 850,- Kč)

zednické a instalatérské práce (včetně malování a obkladů)

dovoz vody - autocisterna Liaz 7 m3, multikár 1,5 m3

provádění kanalizačních přípojek

asfaltování menších ploch (balená směs, vibrační válec)

zimní údržba komunikací - posypové vozy

WWW framaka.cz,      framaka-bechovice.zde.cz
framaka@cmail.cz

kontakt: 222 590 290, 736 623 233, 736 623 238, 736 623 234
uvedené ceny jsou bez DPH
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OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Petra a Jiří Pavlíčkovi

výsev, sekání trávy, výsadba a prořezy
stromů, zavlažování, atd.

volejte 603 239 010, 604 573 175

PRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVIPRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVIPRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVIPRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVIPRODEJNA NEJLEVNĚJŠÍHO  TEXTILU  A  OBUVI
V Újezdě nad Lesy - křižovatka ul. StarokoIínská / Staroklánovická

VÁM NABÍZÍ VELKÝ VÝBĚR

Dámského, pánského, dětského a sportovního textilu, plavek,
spodního prádla, lůžkovin, kabelek a obuvi za super ceny.

Otevírací doba: Po - Pá 9,00 - 17,00 hod.

So 9,00 - 12,00 hod.

Polední přestávka 12,00 - 12,30 hod.
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JDĚTE SPRÁVNOU CESTOU...

RYCHLÉ, SPOLEHLIVÉ

A MAXIMÁLNĚ VÝHODNÉ!

BEZDRÁTOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

ABAK, spol. s r.o., Tel.: 603 449 506, 266 026 602 (10–16 h.), Fax: 281 970 591
E-mail: ujezd.net@abak.cz, URL: http://www.ujezd.net

V obcích Újezd nad Lesy, Sibřina, Koloděje, Květnice, Sluštice,
Křenice a Klánovice

J i ž  od  380 , -  K
č  bez  DPHÚjezd.net

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

Od ledna probíhá 1x měsíčně akce „LÍČENÍ
ZDARMA“ profesionální vizážistkou. Zájemkyně
se mohou objednat v uvedené prodejně nebo
telefonicky na č. 777 253 057.
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE    Těším se na Vás

Helena Chadimová

KADEŘNICTVÍ v Plhovské
Potřebujete objednat v krátkém termínu?

ZKUSTE TO U NÁS !!
Pánské, dámské, dětské, nástřel náušnic

prodej vlasové kosmetiky

Telefon: 281 970 221
KOSMETIKA

S kosmetičkou Renatou Kastnerovou

Objednávky na telefonu 602 949 359

Nezávislý kosmetický poradce

O R I F L A M E
❖ Garance vrácení peněz do 10 dnů
❖ Každý měsíc speciální nabídka akčních balíčků
❖ Při nákupu nad 300,- Kč sleva na příští nákup
❖ Každý měsíc katalog zdarma
❖ V každém katalogu skvělé slevy
❖ Na většinu výrobků  k dispozici vzorky
❖ Po Újezdě nad Lesy dovezu

Magdaléna Kokešová
Tel: 281 970 743, 604 505 770
Malotická 1646 - Sídliště Rohožník
www.oriflame.cz/homepage/kokesova

Dámské a pánské prádlo

PLAVKY LÉTO 2004
Ivana Štruncová

Bělušická 1721 - Blatov, P-9 - Újezd nad Lesy
Tel.: 281 971 262
        605 145 399

Otevírací doba:

Po 10–12 14–18
Út 10–12 14–18
St 14–18
Čt 10–12 14–18
Pá 10–12 14–18
So 9–12

Po telefonické dohodě
budete obslouženi

i mimo otevírací dobu.
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DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY 16. V MĚS.INZERÁTY - NA MÚ 1 P. FINANČNÍ ODBOR
PŘÍSPĚVKY - NA MÚ DO SCHRÁNKY

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

TEL.: 603 255 770

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

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

nabízí
masáže, sauna, vířivé koupele,

příjemný odpočinek

objednávky: 602 268 158, 281 972 273

Provozní doba:

Út, Čt - 14-22 ženy
St, Pá - 14-22 muži

So, Ne - 14-22 společné

Jarní omlazovací kúra
Do konce května pobyt v sauně a vířivce

pro 4 osoby na 1,5 hodiny za 500 Kč.

SOLÁRNÍ STUDIO
POLIKLINIKA PARNÍK - ČERNÝ MOST II (PRAHA 9),
Gen. Janouška 902 - l.patro

NOVÁ TURBOSOLÁRIA - ULTRA TAN 3M POWER
1 min. - 12 Kč

PERMANENTKA na 100 minut = 1.000 Kč
(1min. - 10 Kč) + masáž na masážním křesle  ZDARMA!

MASÁŽNÍ KŘESLO „KEYTON“ - 4 druhy masáží
15 min. - 60,-  Kč

PORADNA PREVENCE AIDS - ZDARMA

Pro maminky s dětmi - dětský koutek
Občerstvení: Nealko nápoje, káva „SEGAFREDO“

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 10 -19 hod
SO 14 - 19 hod

Tel.: 608 152 517




