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Zahrádka v únoru
Dnešní povídání o zahrádce začneme obligátním

pořekadlem „Únor bílý pole sílí“, které platí i pro naše
zahrádky. V době, kdy píši tyto řádky, je leden, mrz-
ne jen praští, a tak vyhlídka, že zima si odbude to
nejhorší a budeme k jaru blíže, milovníka zahrádky
vždy potěší. Je to ovšem paradox , protože statistic-
ky je únor nejstudenější měsíc v roce, den se pro-
dlužuje, ale  přesto koncem měsíce sluníčko  nabý-
vá na síle a začínáme s prvními pracemi.

Užitková zahrada

Nemrzne-li, můžeme začít s řezem angreštu a ry-
bízu. U stromkového angreštu prosvětlíme korunku,
zkracujeme hlavní výhony o jednu třetinu až jednu
polovinu, postranní výhony o jednu až dvě třetiny. Tím
odstraníme konce výhonů napadené hnědým  - ame-
rickým padlím. Keřům černého rybízu odřezáváme
u země výhony starší tři roky, u červeného a bílého
starší pět let. U révy vinné při delším období bez
celodenních mrazů opatrně odstraníme přihrnutou
zem a připravíme se na její řez. Nejprve řežeme keře
vysazené podél slunných zdí, později keře rostoucí
volně v zahradě. Ovocným a okrasným dřevinám vy-
sazeným na podzim děláme nyní základní řez ovoc-
né korunky, případně výhonů u keřových sazenic.

Pro ty, kteří mají poloteplé pařeniště, je doba pro
jeho založení. Hnůj můžeme na polovinu promíchat
se suchým listím, pak hřeje déle, ale nevyvine tako-
vou teplotu. Studené pařeniště vyhřívané jen sluncem
přikryjeme již nyní okny, aby se půda pod nimi, do níž
budeme na přelomu února a března sít špenát, ředk-
vičku a případně vysazovat raný salát, do té doby
dostatečně prohřála. Pro rannu výsadbu začínáme
nakličovat brambory, doba naklíčení trvá šest týdnů.

Okrasná zahrada

Když nám počasí dovolí, začneme odstraňovat, po-
kud možno i s kořeny, suché, přestárlé a nemocné
okrasné dřeviny. Neklesá - li teplota pod mínus 4o C,
můžeme zmlazovat okrasné listnáče, musíme ale
počítat s tím, že ty kvetoucí na jaře nás letos svými
květy nepotěší.

Právě teď oceníme dřeviny, které v únoru kvetou.
Potřebují stanoviště chráněné od severu. Svými kvě-
ty nás potěší vřesovec pleťový – Erika carnea
s červenými, růžovými nebo bílými květy. Je to malý
keřík vysoký 15 – 25cm.  Další keř je vilín s podivný-
mi kroucenými kvítky barvy jasně žluté až po hně-
dou a to podle druhu a doby květu. Z rodu kalina
jsou v zimě kvetoucí Viburnum x bodnantense s tem-
ně růžovými poupaty, později světle růžové svazeč-
ky květů. Kalina – fragrans s květy rourkovitými rů-
žovobílými v hustých latách. Okrasná třešeň –
Prunus subhirtella „Autumnalis“ si zvolila k rozkvětu
dobu od listopadu do dubna a potěší nás bílými květy

na holých větvičkách. Jasmín nahokvětý – Jasmi-
num nudiflorum kvete na holých větvičkách žlutými
květy podobnými petrklíčům. Hodí se jako popínavý
keř nebo plazivka na svah. Zimokvět časný kvete na
holých větvích krásnými zvenku voskově žlutými,
uvnitř načervenalými zvonkovitými květy vonícími po
vanilce. Pokud chceme, aby nám dobře vykvetl, po-
třebuje dlouhé teplé léto a chráněné stanoviště. Dí-
vejte se pozorně po zahradách a určitě některý
z popsaných druhů uvidíte.

A než budete chodit po školkách a zahradnictvích
a vybírat tu nejlepší rostlinu pro vaší zahrádku, ještě
nějaké malé informace o tolik oblíbených jehličnanech.

Začneme  jedlemi – Abies.
Mezi ty nejkrásnější patří jedle ojínělá, vzhledem

ke svému vzrůstu 20- 30m patří do opravdu velkých
zahrad nebo i na vhodné místo k domu. V městských
zahradách se uplatňují její kultivary: stříbřitá Argen-
thea, modrosivá Violacea a sloupovitá Fastigiata.
Velmi dekorativní je až 10m vysoká jedle korejská
s ozdobnými šiškami před dozráním purpurově fia-
lovými. Do malých zahrad a velkých skalek se hodí
zakrslá, ploše kulovitá jedle balzámová – Nana.
Vděčná a nenáročná je jedle stejnobarvá – Conco-
lor s dlouhým jednobarevným velmi dekorativním
jehličím. Někdy nesprávně řazená k jedlím je doug-
laska tisolistá. Má jemnější jehlice,  které  po ro-
zemnutí balzámově voní. Umístění  původního  dru-
hu  jako u jedle.  Nižší kultivary např. Gauca Pendula
- pomaleji rostoucí štíhlejší a kompaktnější koruna
nebo Fastigiata – sloupovitá forma se uplatní
v menších zahradách, zakrslý ploše kulovitý Fletche-
ri na skalce.

V dalších článcích bude pár řádků o borovicích,
smrcích, tisech, jalovcích a dalších jehličňanech.

Sdělení:

Objednávky sadbových brambor:
Loňský rok byl velmi úspěšný pro  pěstitele brambor.

Základ je především v kvalitní sadbě a  tak jako každý
rok máte možnost si objednat sadbové brambory na
obvyklých kontaktních místech telefonicky nebo osob-
ně. Manželé Nohejlovi 281972155, manželé Líznerovi
281972219, př. Exnerová  281971101. Nejpozdější ter-
mín pro objednání je na výroční členské schůzi.

V měsíčním předstihu, ale vzhledem k termínu vy-
dání Zpravodaje poslední možnost, zve  výbor Čes-
kého zahrádkářského svazu organizace Újezd nad
Lesy všechny své členy na  VÝROČNÍ ČLENSKOU
SCHŮZI, která se koná 5. března od 14.00 hodin
v jídelně školy v Polesné. Všichni členové obdrží
pozvánky. Těšíme se  na setkání a věříme, že spo-
lečně oslavíme 60. výročí založení naší organizace.

Za ČZS organizace Újezd nad Lesy
          Blanka Exnerová
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Výlety spolku zahrádkářů v roce 2006
Naše amatérské výlety za zábavou i poučením „ZAZIP“ postoupí do 56. ročníku.

Tradičně zveme ke tvorbě letošního plánu všechny přátele a příznivce výletů

do zahrádkářského Areálu snů ve Staroújezdské ulici č. 495

na pátek 10. února 2006 v 16:00 hodin.

Témata zájezdů jsou zaměřena nejen na činnost zahrádkářskou a sadovnickou, ale i vlasteneckou. Za-
jímají nás historické i technické památky, novostavby, muzea, přírodní zajímavosti, města i městečka, skan-
zeny, hory, doly, vody, lesy, botanické i zoologické zahrady. Naše vlast se léty proměňuje, každý rok je co
obdivovat. Zájezdy jsou jednodenní a konají se ve vlastní režii. Děti do 10 let platí polovinu.  V roce 2005
nám zvýšené ceny pohonných hmot změkčil příspěvek 10 tis. Kč od našeho ÚMČ Praha 21 – Újezd nad
Lesy, za který děkujeme. Těšíme se na shledanou.

Výbor ČZS – Újezd nad Lesy

TAEKWONDO V ROCE 2005 – ÚSPĚCHY V CIZINĚ,
 V ČESKÉ REPUBLICE ÚJEZD NEJLEPŠÍ !

Každý začátek roku je ve znamení hodnocení roku předcházejícího, a tak se i já v tomto článku pokusím
zrekapitulovat rok 2005. Loňský rok přinesl újezdskému taekwondo spoustu úspěchů.

    Pro nejlepší závodníky byly novinkou častější výjezdy na
turnaje v cizině. Všichni jsme doufali, že již z Lecaf Cupu
v německém Stuttgartu, prvního zahraničního turnaje, kte-
rého jsme se oddílově zúčastnili, přivezeme nějaké umís-
tění. Když se našich osm účastníků vrátilo, nemohli jsme
uvěřit, že se jim na krku leskne sedm zlatých a jedna stříbr-
ná medaile. O týden později odjela s českou reprezentací
do Maďarska
Marcela Miková
a z prestižního
Universum Cupu
se vrátila se stří-
brem.
    Dalšími zahra-
ničními turnaj i
byli Flora Pokal

v Německu, odkud si Marcela Miková a Petr Štefl přivezli bronz
a otevřené mistrovství Polska, kde Marcela vybojovala skvělé
druhé místo a Petr místo třetí. Za zmínku jistě stojí i úspěch Jana
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Bergera a Tomáše Brouska. Honza na chorvatském turnaji
Jastreb Open obsadil druhé místo a Tomáš na německém
Sachsen Anhalt Cupu vybojoval bronzovou medaili. Poslední
zahraniční závod loňské sezóny byl velmi prestižní Adidas
Cup, který se konal 21.- 23.10.2005 v Německu. I tady se
naši bojovníci předvedli a dokázali, že i v silné konkurenci
umí vítězit. Robert Husák a Pavel Pospíšek vybojovali bronz,
Petr Štefl stříbro a již několikrát zmiňovaná Marcela Miková
ukázala, že je ve skvělé formě, když dosáhla až na nejcen-
nější kov.
   O našich vítězstvích v ČR jste se mohli dozvědět
v Újezdském zpravodaji téměř každý měsíc, a proto se ne-
budu dlouze rozepisovat. Jako týmu se nám podařilo vy-
hrát Cobra Cup, Májový pohár, Sokol Cup, Prague Open

a hlavně otevřené mistrovství České republiky. Jediný český turnaj, který pro nás neskončil výstupem na
nejvyšší stupínek „bedny vítězů“, byl Vánoční pohár v Pelhřimově. Naše páté místo i tak znamenalo nejlep-
ší umístění z českých týmů.

Na závěr se patří poděkovat všem, kteří stojí za našimi úspěchy. V první řadě jsou to trenéři Marek
Doxanský a Pavel Černý. Dále pak Janu Kolářovi, bez jehož práce si chod oddílu vůbec nelze představit.
A v neposlední řadě potom děkujeme rodičům, kteří pomáhají s dopravou, administrativou nebo zázemím
oddílu. Zde musím jmenovat Bergerovy a Husákovy, kteří se stali víc než součástí týmu.

Zuzana Lincová
SK Kangsim

SPORT

         Stolní tenis

Místní oddíl stolního tenisu se umístil po první
polovině 5.třídy pražského přeboru na pěkné dru-
hém místě, když ještě 3 kola před koncem byl první.
(viz tabulka).

Do oddílu hledáme další hráče, volejte na telefon
777222709,pište na email o.hasal@seznam.cz nebo
přijďte přímo do herny v nové tělocvičně u Masary-
kovy základní školy vždy ve středu a v pátek od 19
do 21 hodin.

Ondřej Hasal

RŮZNÉ

Poděkování
Děkuji prostřednictvím Zpravodaje všem přátelům, MÚ Praha 21, Místním zahrádkářům a Sdružení

nezávislých kandidátů za blahopřání a dary k 80. narozeninám.
Engelbert Svoboda

1. Slivenec B 9 9 0 0 14:90 27

2. Újezd nad Lesy 9 7 0 2 50:74 23

3. Slavoj F 9 6 1 2 52:75 22

4. Sparta D 9 5 1 3 60:74 20
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jeme“ .Proto bychom rády touto cestou poděkovaly
za opakovanou a nenahraditelnou pomoc na hřišti
panu Philippovi, panu Jarošovi (firma ZISTA),
panu Tmějovi, panu Goldmanovi, paním učitel-
kám a vychovatelkám a jejich dětem z 1. stupně
ZŠ Masarykova. Děkujeme i těm, kteří se účastní
našich pravidelných brigád. Nejde totiž jen o práci,
jde i o několik společně strávených dopolední, bě-
hem kterých dochází k seznamování s novými lidmi
různého věku a z celého Újezda. A to nás těší !!!

PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2005

- paní Jolaně Nápravníkové za bezplatné používá-
ní sálu Restaurace na Blatově

- majitelům Dárky Podroužek za prodej vstupenek
- paním učitelkám Daušové a Krčilové  a jejich dětem

za výzdobu sálu na Mikulášskou nadílku a Maš-
karní rej

- paním učitelkám Rejmonové a Tmějové a paní
vychovatelce Matějkové za pomoc na Čarodějni-
cích

- panu Zafarovi za ohňostroj na Lampionádě
- firmě Lacina - Koubský
- MČ PRAHA 21, jmenovitě paní starostce Vlásen-

kové a panu Adamovi za pomoc při organizaci
našich společných akcí

PRAVIDELNÁ INFORMAČNÍ MÍSTA

- nástěnka u vchodu 1. stupně ZŠ Masarykova
- cukrárna U Berušky
- Dárky Podroužek
- Knihkupectví Újezd nad Lesy
- MŠ Čentická Blatov, Sluníčko, Sedmikráska Lišic-

ká, Rohožník
- vývěska „Na psím plácku“

OS Maminy z újezdské roviny

!!! MAMINY Z ÚJEZDSKÉ ROVINY INFORMUJÍ !!!

PŘIPRAVOVANÉ AKCE DO ČERVNA 2006

26. 2. 2006 MAŠKARNÍ REJ
Restaurace na Blatově, vystoupení kej-
klíře Vojty Vrtka, předprodej od 6.2. 2006
v obchodě Dárky Podroužek

27. 4. 2006 ČARODĚJNICE
( jelikož je 30. 4. neděle a 1. 5. pondělí
státní svátek, předpokládáme u většiny
spoluobčanů prodloužený víkend ! )
divadlo pro děti i dospělé: Kouzelná kulička

HŘIŠTĚ  „NA PSÍM PLÁCKU“

(ROH ULIC HULICKÁ A SUDĚJOVICKÁ)

Díky finanční podpoře MČ Praha 21 byly poříze-
ny a postupně jsou instalovány nové hřištní prvky –
jedná se o dvě pružinové houpačky, kolotoč, proha-

zovadlo a basketbalový koš.Doufejme, že jsme udě-
laly radost všem dětem a dospělým, kteří hřiště na-
vštěvují. S politováním ale musíme konstatovat, že
dochází k opakovanému porušování pravidel provo-
zu hřiště nejen některými teenagery, ale i některými
rodiči. Jedná se především o zákaz kouření, ničení
hřištních prvků a o zákaz vstupu se psy. Bytelná dře-
věná cedule s pravidly byla vyražena a nově vyvěšo-
vaná pravidla jsou opakovaně strhávána.

Avšak i přes tyto „neduhy“ pokračujeme dál. Díky
hřišti jsme poznaly obětavé újezdské spoluobčany
(i mezi přímými sousedy), kteří nám pomáhají s údrž-
bou, úklidem a dovybavením za jediné slovo „děku-
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Služba, která pomáhá nevidomým a slabozrakým uplatnit se na trhu práce
Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Praha nabízí pro všechny zrakově postižené lidi žijící v Praze
služby podpory pracovního uplatnění, které pomáhají vyrovnávat hendikep při hledání a udržení zaměst-
nání.

    Lidé s hendikepem mají ztíženou pozici při hledá-
ní zaměstnání, přesto mnozí z nich pracovat chtějí,
mohou nabídnout dobrý pracovní výkon a práce pro
ně stejně jako pro lidi zdravé není jen zdrojem obži-
vy, ale znamená také uspokojení ze sebeuplatnění,
setkávání a nových mezilidských kontaktů.
    Za účelem zvýšení šancí lidí se zrakovým posti-
žením na trhu práce TyfloCentrum nabízí například
individuální poradenství, podporu při kontaktu
s budoucím zaměstnavatelem, pracovní asistenci
přímo na pracovišti nebo zapůjčení kompenzačních
pomůcek. V TyfloCentru pomohou při výběru vhod-
ného zaměstnání, poradí s psaním životopisu a mo-
tivačního dopisu, stejně tak s pracovně právními pro-
blémy.

 V rámci projektu Práce bez bariér budou v průběhu
celého roku 2006 probíhat také vzdělávací kurzy se

zaměřením na rozvoj komunikačních schopností a sebeprezentace, dále intenzívní kurzy cizích jazyků
a kurzy zaměřené na výkon konkrétních profesí (telemarketing, operátor a dispečer).
Služby podpory pracovního uplatnění včetně vzdělávacích kurzů jsou pro zrakově postižené poskytovány
zdarma, jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Hlavního města Prahy.

Všichni zájemci o další informace a o služby podpory pracovního uplatnění jsou vítáni v TyfloCentru
Praha, o. p. s., Krakovská 21, Praha 1, tel.: 221 462 497, 221 462 498, email: zamestnani@tyflocentrum.cz

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Újezdě n/L

předkládá nabídku rekondičních pobytů pro kardiaky na letošní rok pořádaných OV SPCCH Praha 9

Lázně Bělohrad 27. 5. – 7. 6. 2006 t. j. 11 dotovaných dnů

Kouty 19. 8. – 26. 8. 2006 7 dotovaných dnů

Svratka 5. 9. – 16. 9. 2006 11 dotovaných dnů

Přihlášky na jednotlivé pobyty a veškeré informace poskytne pí. Kollinová na tel. 777 290 142

Pojeďte s námi zlepšit si kondici v dobré partě
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Milí čtenáři Zpravodaje,
rádi bychom Vám představili STROM, který se

v Újezdě podařilo zasadit. Není to nový botanický
druh, ani (prozatím) živý strom s kořeny a větvemi.
Pod názvem STROM se na sklonku minulého roku
řádně zaregistrovalo újezdské občanské sdružení.
Proč STROM?

Úplně úvodem šifra, kterou lze Újezdský STROM
číst:  Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Měst-
ské části Praha 21-Újezd nad Lesy a okolí.

STROM také proto, že i o stromy (ty opravdové
co rostou) jde. A o naše, lidské, soužití s nimi. Strom
je ve znaku naší obce - jako les, který dal Újezdu
název. Rádi bychom, aby tu náš les zůstal a byl stá-
le více samozřejmou součástí našich dnů a místem
odpočinku duševního i fyzického. Aby se neměnil
v pařezy, smetiště nebo neznámé území za nepro-
stupnou hradbou plotů nových domů. A aby obec
„nad Lesy“ byla dobrým místem k životu a růstu na-
šich dětí.

Újezdský STROM je místní občanské sdružení
a nedívá se daleko za hranice Újezda. Nejspíš
k nejbližším sousedům. Aby s Újezdem počítali při plá-
nování aktivit přesahujících území jednotlivých obcí.

Co se stalo bezprostředním impulsem k založení
sdružení? Prosincové zasedání zastupitelstva obce
a odpověď na náš dotaz tam vznesený. Ptali jsme
se, jaké má obec prostředky obrany proti případné-
mu rozšířenému projektu golfového hřiště v kláno-
vickém lese. Pro objasnění: kácení a zábor lesa po-
dél klánovické strany železnice spojený s rozšířením
historického areálu o více než stovku hektarů od
nádraží až po hájovnu za železniční tratí v ulici Pi-
lovské by připravil obyvatele Blatova o přístup do
lesa a do míst, kam často chodí za rekreací. Z  plá-

nu  projektu je zřejmé, že tzv. klánovické hřiště by
se daleko více dotklo obyvatel našich než klánovic-
kých, neboť rozšíření areálu by bylo blíže zástavbě
naší než té klánovické.

Nehledě na nenahraditelné škody v lese samém,
jediný volný přístup k lesu z Blatova, ulicí Pilovskou,
by byl pro újezdské ztracený.

Odpovědí zastupitelstva, krom konstatování, že
věc nyní není aktuální, bylo i to, že Újezd nad Lesy
se zamýšlenými pozemky bezprostředně nesouse-
dí, nebude se tedy moci do případného rozhodová-
ní vložit. Snad z důvodu tratě, oddělující katastry
obcí.

Občanské sdružení ze zákona takováto práva má.
A protože nám a mnoha občanům okolo nás leží na
srdci budoucnost a rozvoj obce, rozhodli jsme se
spolu s nimi řešit věci z gruntu a založit široce za-
měřený okrašlovací spolek pro rozvoj obce.

Jednoduše řečeno, Újezdský STROM se bude
snažit, aby Újezd nad Lesy byl krásným a příjemným
místem k životu a aby o totéž usilovali i jeho obyva-
telé. Stejný cíl má, jak věříme, i naše zastupitelstvo,
takže spolupráce s ním je nasnadě.

STROM připravuje webovou stránku, dává o sobě
vědět a shromažďuje inspirace. Máte-li zájem podí-
let se vlastní aktivitou na růstu Újezdského STRO-
Mu, napište na adresu sdružení, Čenovická 2145,
190 16 Újezd nad Lesy. Zakládající členové jsou
v této oblasti neprofesionálové s vlastními pracov-
ními a rodinnými povinnostmi a uvítají vaši  pomoc.

V dalších číslech Zpravodaje se dozvíte o kon-
krétních plánech a výsledcích snažení Újezdského
STROMu.

Ing. Michael Hartman
Za výbor sdružení Újezdský STROM -

Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské
části Praha 21 - Újezd nad Lesy a okolí

Vážení čtenáři Újezdského zpravodaje,

těm z vás, kterým pravidelně
doručoval Újezdský zpravodaj
(ÚZ) až do domu pan Jacek (zá-
stupce Skautů) se omlouváme, že
vám nebylo obvyklým způsobem
doručeno lednové číslo ÚZ.  Pan
Jacek jako zástupce Skautů do-
ručování ÚZ náhle odmítl zajišťo-
vat. Ze stejného důvodu proto ani
v měsíci prosinec nevybíral před-
platné na další kalendářní rok.

Bohužel nám tuto skutečnost
neoznámil v dostatečném před-
stihu ( v lednu před vydání mě-
síčníku) a tudíž nebylo v našich
možnostech v tak krátké době
zorganizovat náhradní způsob
distribuce. Jsme si vědomi skuteč-
nosti, že takto zajištěné doručo-
vání měli velmi často předjedná-
no ti čtenáři, kteří si ÚZ nemohou
koupit sami ze zdravotních důvo-
dů. Proto budeme problém řešit.

S panem Jackem bylo nakonec
domluveno, že zajistí ještě roz-
nášku ÚZ v měsíci únor, avšak jen
lidem, kteří budou v době roznáš-
ky doma. Důvodem je skutečnost,
že pan Jacek musí za toto únoro-
vé číslo od každého vybrat pení-
ze. Ostatním vhodí do schránky
oznámení o ukončení roznášky.

Bohužel do doby uzávěrky úno-
rového čísla zatím není dojedná-
no náhradní řešení. Hledáme ho
a budeme vás informovat v dalším
čísle.

V případě, že někdo z vás ne-
mohl sehnat lednové číslo ÚZ,
můžete si jej zakoupit ještě na
ÚMČ Praha 21, Staroklánovická
260, Praha 9.

Aktuální seznam distribuč-
ních míst:  Trafika na křižovatce
Starokolínská x Novosibřinská,
Trafika na konečné MHD Rohož-

ník, Potraviny Trojánková u za-
stávky MHD Blatov, DOMEČEK
(železářství) - roh ulic Zaříčanská
x Chotěnovská, Večerka „U Plu-
ta“ Kojická 962, Trafika a video-
půjčovna Podrazký u autobusové
zastávky „Újezd nad Lesy“ směr
Praha, Podatelna ÚMČ Praha 21,
Pracovní oděvy a pomůcky - No-
vosibřinská 1341, Potraviny „LÍPA“
- Budčická ul., Vinotéka – pí Pro-
cházková - roh ulic Polenská
a Četnická, Knihkupectví – p. Vá-
cha - na křižovatce ul. Novosibřin-
ská x Starokolínská, Parfumerie –
pí Chadimová - Chotěnovská 635,
Potraviny „Roškota“ - Koloděje (za
křižovatkou), Trafika Klánovice
( u potravin), Potraviny NOEMA -
Poličanská ul. a nebo Interneto-
vých stránkách www.praha21.cz

Za redakční radu – M. Nejtková
a T. Vaníček
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ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a.s.
Starokolínská 192, Újezd nad Lesy

pojišťovací kancelář nabízí
životní pojištění
penzijní připojištění
komplexní autopojištění
pojištění majetku občanů
pojištění podnikatelů a průmyslu
cestovní pojištění a asistenční služby

Provozní doba:    Po–Pá   9–18
tel. a fax:  281 970 957

INZERCE

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

POLICIE

Policie radí ...

Šikana je vlastně trestný čin.

  Šikanování je velmi vážná
věc a v řadě případů bývá
trestným činem např. omezo-
vání osobní svobody, vydírání,
loupeže, ublížení na zdraví,
poškozování cizí věci. Za šika-
nování se považuje, když je-
den nebo více spolužáků úmy-

slně, většinou opakovaně ubližují druhým. Zahrnuje
fyzický útok, např. bití, kopání, tahání za vlasy nebo
oděv, nebo útok slovní, např. nadávky a ponižování,
pomluvy, ohrožování, vydírání, oloupení ale i např.
poškozování věcí druhého člověka. Šikana může být
i nepřímá – šikanující se chová tak, jako by druhý
člověk neexistoval. Vždy se oběti šikany cítí bezmoc-
né. Šikana velmi poškozuje zdraví člověka a to jak
duševně, tak tělesně a skoro vždy oběti šikany za-
čnou hledat vinu v sobě a nikomu se s tímto problé-
mem nesvěří, což je největší chyba.

Pokud si myslíte, že vaše dítě je šikanované, ra-
díme, nechoďte za aktéry šikany nebo jejich rodiči,
běžte za učiteli, pokud k šikaně dochází ve škole
a s nimi celou situaci otevřeně rozeberte. Pokud s ve-

dením školy nenajdete řešení, nevzdávejte to a ob-
raťte se na příslušný školský úřad nebo na školní
inspekci. Je možné dítě přeložit do jiné třídy popř.
i jiné školy. Dále je možno navštívit psychologickou
poradnu, existuje linka bezpečí tel: 800 155 555, kde
služba probíhá 24 hodin denně, je zadarmo, růžová
linka pro děti tel .272 736 263 ( Po – Pá 8 – 20 hod.,
víkendy 14 – 20 hod. ) a linka pro rodiče tel: 283 852
222 ( Po 13 – 16 hod. St 16 – 19 ). Neříkejte svým
dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo,
to není řešení problému. V případě vážného fyzic-
kého napadení nechte své dítě odborně ošetřit a ne-
posílejte ho následující dny do přímého kontaktu
s útočníky. V případě důvodného podezření na pá-
chání tr. činnosti na vašem dítěti ( šikana se nemusí
dít pouze ve škole, ale i např. na ulici) neprodleně
informujte Policii ČR. Hlavní je, aby děti cítily v rodi-
čích svoji oporu, musíte dítě ujistit, že jste zcela na
jejich straně a že se mohou spolehnout na vaši ochra-
nu, chovejte se k dětem tak, aby se nebály se vám
svěřit. Nebojte se požádat o pomoc i ostatní členy
rodiny. Se šikanou se nikdy nesmiřujte, nepodceňujte
její nebezpečí a řešte ji, každý problém má svoje
řešení.

Obvodní ředitelství Policie Praha III, PIS
kpt. Mgr. Gabriela Krupičková

                                tel: 974 858 208, 207

ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY
PRO MALÉ ORGANIZACE A ŽIVNOSTNÍKY

tel: 606 578 288,  e-mail: uspo@quick.cz
kancelář: Semonická 2174, Praha 9, Hana Matoušková
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Zvířátka pozor!
CHOVATELSKÉ POTŘEBY

Praha 9-Újezd nad Lesy, Na Rohožníku v areálu Julius Meinl

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.
Proti blechám a klíšťatům:      obojky, postřiky, šampóny.
Ucelené vyživovací programy:
Purina * Eukanuba * Royal Canin * Eagle Pack Nutro * Acana * K9 * Nutram * Animonda

Přijímáme platební karty,
nabízíme odvoz zboží do vašeho domova ZDARMA.

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.

placená
 inzerce & reklama

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

FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - Tae-bo, aerobic
Solarium - turbo
Masáže
Sport-bar, terasa

Tel.: 28197 3333

OTEVŘENO:
Po–Pá 14.00–22.00 hodin
So–Ne 10.00–20.00 hodin

Koupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čal. nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

Tel.:  244 468 202,  604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9

NA RŮZNÝCH OSLAVÁCH VÁM ZAZPÍVÁME A ZAHRAJEME
NA KLÁVESY - pop, rock, country, lidovka

PETR ŠIMON
se zpěvačkou

mobil: 605 532 699    pesim.yamaha@seznam.cz
P R A H A

Stavitelství Mergl s.r.o.

PROVÁDÍME STAVBY
R.D., bytů, rekonstrukce,

fasády, inž. čin.,
stavební povolení.

Mobil: 602 211 932
www.stavitelstvimergl.cz

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

CHCETE VĚDĚT, JESTLI JE PRO VÁS
VÝHODNÉ

SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ
MANŽELŮ ?

informace, kalkulace a zpracování

Ing. Eva Neubergová
ÚČETNICKÉ PRÁCE A DAŇOVÉ

PORADENSTVÍ
U Viktorky 10, P10 - Dubeč

Tel.: 606 116 546
272 706 035
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placená
 inzerce & reklama

JDĚTE SPRÁVNOU CESTOU...

VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÁ
INTERNETOVÁ SÍŤ

●●●●● kvalitní, rychlý a levný přístup k Internetu 24 hodin denně
●●●●● dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně
●●●●● žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“
●●●●● veřejné IP adresy zdarma
● nyní již více než 70 přístupových bodů
● rovnoměrně rozložená zátěž s maximální propustností linek
● propojení s partnerskými sítěmi zajišťuje pokrytí celé Prahy východ

ABAK, spol. s r.o. Tel.: 603 449 506, 266 026 602 ( 10-16h ),
Na Jarově 4, E-mail: ujezd.net@abak.cz
Praha 3 URL: http://www.ujezd.net

VEŠKERÉ HW VYBAVENÍ

PRO PŘIPOJENÍ K SÍTI ZA 1 KČ !!!

v obcích Újezd nad Lesy, Sibřina, Koloděje, Květnice,
Stupice, Sluštice, Křenice, Dubeč, Šestajovice

a v severní části Klánovic

PŘIPOJTE SE KDEKOLIV V LOKALITĚ
Újezd nad Lesy, Sibřina, Koloděje, Dubeč, Dubeček, Květnice, Stupice,
Sluštice, Dobročovice, Křenice, Pacov, Březí, Strašín, Babice, Doubek, Zlatá,
Třebohostice, Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Límuzy, Tuklaty,
Tlustovousy, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy,
Šestajovice a v severní části Klánovic

Od 1.9.2005 možnost připojení také na Zahradním Městě

NYNÍ I PLNOHODNOTNÉ TELEFONNÍ LINKY BEZ
PAUŠÁLNÍCH POPLATKŮ A S MINIMÁLNÍMI TARIFY
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NOVĚ  OTEVŘENÉ  DISCO  FLA    H - DANCE

ZAČÍNÁME  PÁTEK 10. 2. 2006 - VALENTINSKÁ PÁRTY!!!

ÚVALY u Prahy, přímo na silnici 1.tř. 12 směr Český Brod, Kolín

Skvělá muzika - program DJ’s tanečního Radia DANCE Praha!!!
Vybudovali jsme pro Vás moderní interiér na úrovni nejlepších evropských klubů. Každý týden nové
programy a akce.  Vlastní parking !!

Otevřeno:  pátek a sobota 21.00 - 04.00 tel: 281 980 489
mob: 603 934 058

Součástí komplexu je také restaurace a pizzerie BELLOS,
s širokou nabídkou evropské kuchyně, steaků,
originál italské pizzy, těstovin a minutek.
Podáváme polední hotová jídla.

Otevřeno denně 11.00 - 24.00                                tel:  281 980 489

PRAHA ČESKÝ BROD, KOLÍN
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ÚVALY

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

Petr ČADIL,  Barákova 627, 250 82 Úvaly
Tel.: 281 982 087
Mobil: 606 550 808
www.volny.cz/petrcadil

TELEVIZE VIDEA
SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVD
AUDIOTECHNIKA KAMERY

PO - NE   PŘIJEDU

Prodej
a poradenství
v oboru
domácího kina
a veškeré domácí
elektroniky,
neváhejte a volejte

Elektronik Servis
opravy a prodej elektroniky

POZOR NOVINKA! Pomoc při problémech se špatným anténním
signálem. Montáž DVB-T přijímačů - obraz všech programů ve špičkové
digitální kvalitě.

❋ Odvlhčování zdiva objektů
❋ Zateplování - rekonstrukce
❋ Poradenství - Slevy 12% do 28.2.

Tel.: 281 981 684 - 603 505 987
Úvaly

DĚLÁME TO PRO VÁS JIŽ15 LET

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ
+ prima – kvarta gymnásií

vč. anglického a německého jazyka
i pro dospělé a začátečníky.

Tel.: 728 446 655
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské

Husova 60 (budova OÚ)
Šestajovice,
Tel.: 281 961 480

ČM autobus 304, 303 cca 20min
Obsloužíme Vás bez objednání.
Pracujeme s italskou firmou DA VINES
Na vaši návštěvu se těší

kadeřnice JARUŠKA
& DRAHUŠKA

pánské 80 Kč
dámské od 280 Kč
dětské 60 Kč

Po: 10 - 18
Út, Čt : 8 - 20
St, Pá : 8 - 18
So:         Na objednání

STUDIO MISHELSTUDIO MISHELSTUDIO MISHELSTUDIO MISHELSTUDIO MISHEL
Újezd n. L. - Rohožník

Lenka HříbalováLenka HříbalováLenka HříbalováLenka HříbalováLenka Hříbalová

Od 3. 1. 2006 nabízí kompletní kadeřnické
služby pro všechny. Prodej vlasové kosmetiky.

Žíšovská 1627, PRAHA – ÚJEZD n.L. (Rohožník)

TTTTTel.: 607 817 282el.: 607 817 282el.: 607 817 282el.: 607 817 282el.: 607 817 282

PENZION  ROHOŽNÍK
Malešovská 1644 - naproti Albertu

KOSMETIKA
Tel. 607 660 249

PEDIKÚRA
Tel. 607 660 249

zde mohl být váš inzerát
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POTŘEBUJETE POMOCT S ÚKLIDEM,
mytím oken či občas pohlídat dítě?

Volejte tedy:
728 150 610 - Reiserová Ilona

Hledám UČITELE (KU)
MATEMATIKY a FYZIKY

(i jednotlivě) pro chlapce v 6. třídě ZŠ
Újezd nad Lesy a okolí
Tel.:  775 111 355

HLEDÁME POZEMEK
ke stavbě RD v Újezdě nad Lesy,
600 – 800 m2,  platba v hotovosti.

Tel.: 603 869 086
E-mail: pth@pth.name Jarní kolo zápisů do kurzů

- kurzy pro děti (úterý a čtvrtek odpoledne)
- pro dospělé v odpoledních a večerních hodinách
- přípravný kurz na zkoušky

FCE University of Cambridge
uznávané ve státech Evropské Unie

- výuka probíhá v ZŠ Klánovice, Slavětínská 200
- britské učebnice, moderní metodika

Informace a zápis: PhDr. Jakub Cháb
tel: 222 722 888,  776 221 788,  e-mail: chab@chello.cz

dlouhodobá úspěšnost našich studentů u zkoušek
FCE a CAE University of Cambridge:  86%

DELTA SCHOOL
www.deltaschool.cz

Jazyková škola

                                                                   since 1990

Kurzy anglického
jazyka v Klánovicích

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel.:  281 972 273 nabízí

Saunu, Solárium, Vířivou vanu, Masáže

Svatý Valentýn
1,5 hodiny sauna a vířivka pro 2 osoby

včetně Bohemia sektu za 600,- Kč

šperky z polodrahokamů a bylinné čaje
www.topresort.cz

KVALIFIKOVANÝ ÚKLID
antialergický systém

vysávání suchou i mokrou cestou;
hloubkové čištění - koberce, matrace,

lůžkoviny, sedačky...
volejte: 776 284 995 - doprava zdarma
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TEL.: 603 255 770

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

AAAAAUTUTUTUTUTODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAVVVVVAAAAA
ZEMNÍ 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

KKKKKontejnerontejnerontejnerontejnerontejneryyyyy
1–9 m1–9 m1–9 m1–9 m1–9 m33333

Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21- Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel: 281 012 943.
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DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY 16. V MĚSÍCI
I N Z E R ÁT Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  1 .  p .

p í  M R Á Z OVÁ ,  T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 8 0
P Ř Í S P Ě V K Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  D O  S C H R Á N K Y

P Ř E D  H L . V C H O D E M  Z E  S TA RO K L Á N OV I C K É  U L I C E

placená
 inzerce & reklama

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

Restaurace NO.110
Praha 9 – Koloděje

přijme šikovného kuchaře
do mladého kolektivu.

●●●●●

Tel: 605 243 360

SÁDROKARTONY
Příčky  ●●●●●  podhledy  ●●●●●  půdní vestavby

koupelny ze sádrokartonu  ●●●●●  podkroví RD
minerální podhledy  ●●●●●  plovoucí podlahy

Fa MH-MONT p.Matějovský 602 328 590
p. Havlíček 604 201 295

Přijmeme šikovnou PEDIKÉRKU
nástup možný ihned

Kontaktujte: pí D. Kovářová
721 478 899

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
odborné vedení účetnictví

daňové evidence a personalistiky

Vám zajistí MVM účetní servis

B. Vitásková,
Načešická 1060, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.: 736 269 604
e-mail: info@vitaskova.cz




