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KULTURA

Pro děti a mládež

Paul Shipton Drsnej Brouk. Zabiják v dešti
Joachim Friedrich Čtyři a půl kamaráda a skandál
Joachim Friedrich Bella a strašidlo Amanda
Trina Wiebe Maxův filmový trhák
Jacgueline Wilson Holka z popelnice
Ronald M. Hahn Počítačoví špioni
Beatrice Rourer Diagnóza: Úča - to se pobavíme
Karen McCombie Alice a dost dobrý love story
Anita Ganeri Děsivý zeměpis. Bouřlivé počasí

Pro dospělé

Corinne Hofmann Bílá Masajka
Corinne Hofmann Zpátky z Afriky
Jeffery Deaver Dvanáctá karta
Ed MCBain Provokatér
Elizabeth Peters Strážce obzoru
Vlastimil Třešňák Melouch
Magdaléna Frouzová Závoj a džíny
Karel Čapek Ze života hmyzu

Komedie o třech
Franz Kafka Proměna
Karel Čapek Matka
Karel Čapek Bílá nemoc
Nora Roberts Klíč vědění
Donya Al-Nahi Hrdinka pouště
Peter Watt Papua
James Hadley Chase Naslouchám chvění země
Philipp Vandenberg Páté evangelium
Cérésa Cozeta aneb čas iluzí
Miroslav Plzák Tušení o lidské duši
Rani Manicka Duhové sny
Janet Evanovich Za všechny prachy
Philip Pullman Tygr ve studni
Philip Pullman Rubín v kouři
Philip Pullman Stín na severu
Nina Rucker Ela. Dívka, která prošla peklem
Sandra Brown Nejhlubší tajemství
Jude Deweraux Stále
Robert Merle Sláva a úskalí
Daniel Silva Anglický zabiják

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Leo Kessler Wotan:Odvážná mise
Robert Crais Rukojmí
Peter Clement Inkvizitor
Franz Kafka Proces
Eva Vaníčková Sexuální násilí  na dětech
Ernest Hemingwai Stařec a moře
Josef Kajetán Tyl Kutnohorští havíři aneb krvavý soud
Jan Nečásek Genetika
Ervín Hrych Dějiny světového humoru
Ian Brooks Firemní kultura
Kurt Tepperwein Duchovní zákony
Miroslav Žamboch Líheň smrt zrozená v Praze
P.T. Deutermann Lovecká sezona
Candace Bushnell Sex ve městě
Karl Weiss Víkendový včelař
John Lawton Zlo z Kremlu
Jean Plaidy Vilémovy ženy
James Patterson Každý třetí den
Pavel Toufar Intrikáni v české historii
Vojtěch Steklač Golem a elixír lásky
Max Gallo Caesar imperátor
April Smith Vražda za úsvitu
L. Sanders  McNallyho výzva
Reggie Nadelson Vlčí máky
H. Courths-Mahler Miluji tě všem navzdory
Janet Bettle Přiznání
Ake Edwardson Až na věky věků
Pavel Miškovský Naše rozhledny
Zdenka Hamerová Nářek ze tmy
Marian Palla Jak zalichotit tlusté ženě
Donna Julian Žena za zrcadlem

Tisíc divů světa
Chemie pro všechny
Sex a tabu v české kultuře
19. století

adresa: Lomecká 656
190 16  Praha 9 - Újezd nad Lesy

Půjčovní doba: pondělí 10.00 hod - 11.00 hod.
a 11.30 hod - 18.00 hod

středa 10.00 hod - 11.00 hod
a 11.30 hod - 17.00 hod

pátek 10.00 hod - 11.00 hod
a 11.30 hod - 16.00 hod

Marie Tomaidesová, knihovnice
Tel: 2819 73 864
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Kam  za hospodami a restauracemi v Újezdě nad Lesy?

Foto Adresa Otevírací doba vedoucí/tel

1. Alma Po zavřeno Ilona Satranová
Starokolínská 345 Út – Čt 17:00 – 23:00 hod

Pá – So 17:00 – 24:00 hod 2819 723 17
Ne zavřeno

Charakteristika: Dobře se vaří, vhodné pro slavnostní příležitosti a večeře.
Lépe se předem objednat. Je možno využití salónku nebo venkovní zahrádky.

2. Biliárd svět Po – So 18:00 – 03:00 Martin Kolář
Zaříčanská 597 Ne 18:00 – 01:00 Marek Doležel

Charakteristika: Nevaří se, jen studené pochutiny. Prostorná herna
s kulečníkovými stoly a automaty.

3. Dřevák Po – Pá 10:00 – 23:00 p. Klavrza
Novosibřinská ul. So – Ne 10:00 – 23:00

Charakteristika: Nevaří se, ale točí se pivo Gambrinus 10°.
Možno posezení ve venkovní zahrádce.

4. Krokodýl Po – So 18:00 – 24:00 Jan Štědronský
Lomecká 1807 Ne zavřeno Marek Štědronský

Tel: 775 248 650

Charakteristika: Velký výběr steakové kuchyně a mexických jídel. Velký vý-
běr klasických a exotických míchaných nápojů. Čepuje se Gambrinus 10°
a Plzeň 12°. V létě posezení venku. Lépe se předem objednat.

5. Občerstvení u Čížků Po zavřeno Václav Čížek
Nadějovská 1466 Út – St 14:00 – 21:00

Čt zavřeno
Pá 14:00 – 22:00
So 11:00 – 22:00
Ne 11:00 – 21:00

Charakteristika: Sousedská restaurace, využívaná pro klubovou činnost.
Nevaří se. Bohatá nabídka studených jídel.

6. Penzion a galerie Po – Pá 11:00 – 24:00 Petr Verner
Kollmanka So – Ne 11:00 – 24:00
Hodkovská 1210 tel: 2819 72 527

Charakteristika: Příjemné okolí, nabídka obědů a večeří. Vhodné i pro větší
společnost (kapacita 80 lidí). Nabídka ubytování, bezproblémové parkování.
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7. Restaurant a penzion Po – So 18:00 – 02:00 Jan Hrubej
Petra Ne zavřeno
Zálešanská 679

Charakteristika: Bohatý výběr minutek a výborná kuchyně. Čepuje se
Plzeň 12°.

8. Restaurace Po – Čt 11:00 – 23:00 Jolana Nápravníková
na Blatově Pá 11:00 – 24:00
Starokolínská 311 So 11:30 – 24:00 777 19 52 29

Ne 11:30 – 23:00

Charakteristika: Jedná se o prostornou restauraci, která nabízí obědy
a večeře (minutky se podávají   po 14.00 hod.). Lze pronajmout sál na akce,
kapacita 100 míst. Čepuje se Staropramen 10°  a Plzeň 12°.

9. Stodola
Strokolínská 242 Po – Pá 10:00 – 23:00 Ladislav Marek
(vchod z Pilovské ul) So – Ne 10:00 – 23:00

Charakteristika: Příjemné posezení. Dobře se zde vaří. Nabídka obědů,
polední menu, večeří. Můžete si zde objednat různé speciality, minutky,
grilují se ryby, kolena. Čepuje se Velkopopovický kozel  a Plzeň 12.

10. Újezdský hostinec Po – Pá 9:00 – 22:00 K Trading s.r.o
Staroújezdská 49 So – Ne 11:00 – 23:00 tel: 2819 71 126

Charakteristika: Hostinec s tradicí, vhodné k seznámení se starousedlíky.
Nevaří se, ale čepuje se Staropramen 10°.

11. U Ublů Po – Čt 15:00 – 22:00 Marie Ublová
Bělušická 1718 Pá – So 15:00 – 23:00

Ne zavřeno
Charakteristika: Dobré posezení u krbu, v létě možno i na zahrádce.
Nabídka studeného občerstvení.

12. U Rohožníku Po – Čt 11:00 – 23:00 Miroslav Houška
Novosibřinská 879 Pá – So 11:00 – 24:00 tel: 2819 714 87

Ne 11:00 – 22:00
HERNA Po, So, Ne   11:00 – 02:00

Út – Pá 10:00 – 02:00

Charakteristika: Čepuje se Gambrinus 10°, nabídka obědů a večeří (do
20:30 hod). Do herny lze na objednávku dodat jídlo z restaurace.

M. Nejtková
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ŘÍJNOVÁ ZAHRÁDKA

Zahrádka v říjnu
Každého příznivce přírody a zahrádkáře potěší

podzim svojí krásnou barevností, jeho představite-
lem je právě měsíc říjen.

Vítáme Vás u našeho povídání, budeme se věno-
vat tentokrát listnáčům v návaznosti na minulý člá-
nek o jehličnanech a přípravě půdy.

Okrasná zahrada - listnáče.

Následující povídání vlastně navazuje na velmi
pěknou přednášku odborníka Dr. Žlebčíka z Výzkum-
ného ústavu v Průhonicích.

Stromy na nás působí v každém ročním období.
V zimě se můžeme těšit z pravidelnosti kmenů a větví
nebo jejích bizarních tvarů. Zvlášť působivé jsou
ojíněné větve. Na jaře nám přináší potěšení jemné
rašení listů a prvních květů. Většina našich listna-
tých dřevin mění na podzim barvu listů a postupně
je shazuje. Souvisí to se změnou teplotních podmí-
nek a délkou slunečního svitu. Barvy listů se mění
a mezi větévkou a listem se vytvoří korková zátka,
která přeruší přívod vody s živinami ze země do lis-
tů. Ty pak postupně opadávají a tím se vrací do půdy
velká část minerálních látek, která z ní rostlina bě-
hem vegetace čerpala.

Pro jednotlivé druhy a zejména pro některé jejich
kultivary je zbarvení listů typické. Světle až zlato-
žlutě se vybarvují zejména břízy, lípy, habry, jilmy,
javory mléče, jasany, katalpy, jírovce a ořešáky čer-
né.

Oranžově až načervenale vybarvení listů mají růz-
né druhy třešní, višní, hrušeň, jeřáb obecný a jeřáb
břek, zlatice, korunatka a další.

Všechny možné odstíny červené barvy mají listy
keřovitých japonských javorů, muchovníku, americ-
kých šarlatových dubů, přísavníků, třešně Sar-
gentovy, azalek, některých druhů okrasných jablo-
ní, a kalin, škumpy, skalníků, dřínovce, brslenu, vilínu
a další.

Měděnou barvu nakrátko mají listy buku, než se
změní na hnědou.

Dřeviny s listy vybarvující se na podzim je vhod-
né sázet jako solitéry, aby se na podzim staly stře-
dem pozornosti. Druhy vybíráme velmi pečlivě, pro
malé zahrádky spíše keře, ve velké zahradě může-
me uplatnit i dřeviny stromového růstu. Vhodná je
kombinace barevných opadavých listnáčů se stále
zelenými dřevinami, to bychom měli mít na zřeteli
již při zakládání zahrady. Jestliže máme malou za-
hrádku, vybíráme jen ty druhy, které poskytují během
roku ještě další potěchu pro oko např. svými květy,
barevnými plody, zajímavým vzrůstem. Nenahradi-
telné pro malou zahrádku jsou nejkrásnější kvetou-
cí stromy pocházející z východní Asie. Zejména Ja-
ponsko nás obdařilo svými nádherně kvetoucími

třešněmi, magnóliemi a okrasnými jabloněmi. Někte-
ré dřeviny jako javory či ozdobné jabloně mají ba-
revné listy i během vegetace, ale před opadem jsou
ještě výraznější. Nesmíme zapomenout i na různé
tvary listů. Drobné listy tvoří světlý stín, velké listy
tmavý stín.

Některé nízké dřeviny, např. azalky, vhodně dopl-
ňují svými oranžově červenými listy skupiny kvetou-
cích trvalek, např. hvězdnic, zápleváků, japonských
sasanek a  jiných. Velmi krásné jsou na podzim
přísavníky. Přísavník trojhrotý vhodný k popínání
domovních a zahradních zdí má na podzim žluté,
oranžové až červené olistění. Přísavník pětilistý se
hodí více k ozdobení pergol a drátěných plotů, pro
zdi se hodí méně.

Základem dobrého růstu všech rostlin, dřevin
a stromů je správná příprava půdy a měsíc říjen je
ten čas k rytí. Nejlepší je nechat půdu ležet přes
zimu ve velkých hroudách. Promrznutí má na půdu
příznivý vliv. Nikdy nezpracovávejte mokrou půdu!!

Pravidla rytí:

Těžké půdy by se měly rýt již od poloviny září, aby
měly dostatek času na přirozený rozpad najemno
a okysličení. Pro rytí lehkých písčitých půd máme
čas až do poloviny listopadu.

Půdu pro zeleninové, květinové záhony a pro tráv-
ník ryjeme pokud možno na celou hloubku rýče 20-
25cm. Pod ovocnými stromy a okrasnými dřevinami
ryjeme mělce 5- 10cm, abychom nepoškodili jem-
né, blízko pod povrchem se nacházející kořínky. Při
rytí otáčíme převracíme půdu vrchní vrstvou dolů
a naopak, aby se přes zimu dobře okysličila. V okras-
né zahradě rostlinám, které nejsou dobře zakořeněny
a které jsou choulostivé, zem při opatrném obrývání
přihrneme.

Hnojení:

 Organické hnojení je základ pro zajištění výživy rost-
lin. Nejvhodnější je uleželý chlévský hnůj od skotu,
případně i hnůj od drobných hospodářských zvířat.
Do půdy ho zarýváme brzy na podzim, aby se mohl
dobře rozložit na živiny. Hnůj zarýváme do půdy co
nejdříve. Jestliže bychom ho nechali déle ležet na
jejím povrchu, mohlo by dojít ke značným ztrátám
organické hmoty a živin, zvláště dusíku. Náhradou
za hnůj je kvalitní dobře uleželý zralý kompost, kte-
rým můžeme hnojit i časně z jara při první urovnáv-
ce půdy. Vhodný je i průmyslově vyráběný kompost
typu VITAHUM.

Organická hnojiva zapravujeme do půdy při pod-
zimním rytí zpravidla jednou za 3 - 4 roky v dávce
4,5 - 6 kg/m2. Na lehkých písčitých půdách, v nichž
se organická hmota rychleji rozkládá a živiny se
snadněji vyplavují do spodiny, hnojíme vždy po dvou
letech dávkou 3-4 kg/m2. V zeleninové zahradě hno-
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jíme k rostlinám, které jsou na organická hnojiva
nejnáročnější - košťálová a plodová zelenina, celer,
brambory.

Musíme mít na paměti, že zdravá, úrodná zahrad-
ní půda je dobře provzdušněná, udržuje vláhu a vý-
živné látky pro kořeny, kterým nabízí kyprou ornici
s dobrým přechodem do spodní zeminy, a stará se
o dobrou výživu rostlin.

V začátku měsíce října se konala tradiční výstava.
Vzhledem k době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje
ještě nevíme, jak jsme dopadli, všem vystavovate-
lům děkujeme a podrobné hodnocení bude až příště.

Český zahrádkářský svaz organizace Újezd nad
Lesy společně s naší členkou Lucií Dlabačovou Vás
srdečně zvou na tradiční podzimní a vánoční prodej-
ní výstavu, kde si budete mít možnost prohlédnout
a nakoupit aranžmá se suchých květin.

Výstava se koná V Areálu snů ČZS - Újezd nad
Lesy, Staroújezdská 495 a je rozdělena do dvou ter-
mínů:

Podzimní - dušičková - se koná v těchto dnech :
pátek   21.10. 2005 od 12.00 - 18.00 hod.
sobota  22.10. 2005 od  9.00 - 17.00 hod.
čtvrtek  27.10. 2005 od 12.00 - 17.00 hod.
pátek   28.10. 2005 od  8.30 - 12.00 hod.

Vánoční - adventní - se koná ve dnech:
pátek   25.11. 2005 od 12.00 - 17.00 hod.
sobota  26.10. 2005 od 10.00 - 17.00 hod.
neděle  27.11. 2005 od 10.00 - 16.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu na výstavách a zase
příště o něčem zajímavém na těchto místech.

Za výbor ČZS - Újezd nad Lesy
Blanka Exnerová

SPORT
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Krásný a prosluněný pozdrav z prázdnin zasílá
Veronika Valentová

P.S. Letos jsem jela prozkoumat chorvatské Ban-
jole. Jsme ubytovaní v apartmánech a nevěřili bys-
te, koho zde můžete potkat. A tak jsem byla nucena
oprášit svou němčinu, když mě německá rodinka
žádala, jestli bych jim neuvařila brambory, protože
jim nejde plyn. A nemohla jsem si nechat ujít ani
klábosení s Poláky a Slovinci.

Moře je úžasné – teplé a čisté. Ale těch lidí na
pláži! Člověk má co dělat, aby nikomu nedupnul na
hlavu. Samozřejmě jsem nelenošila jen u moře
a vydala jsem se i na výlet do Puly. Zde na vás his-
torie přímo dýchá a vy si ji můžete vychutnat plnými
doušky.

A co se týče Chorvatů – ti jsou opravdu milí. Sice
se říká, že nás Čechy nemají moc rádi, ale to spíše
platí u majitelů restaurací. Ti ovšem nemají rádi žád-
né paštikáře… Majitelka apartmánu paní Milka je

naopak úžasná a Čechy má moc ráda. Pozvala mě
na čaj a tak krásně vyprávěla o Chorvatsku a jeho
obyvatelích… Jen si postěžovala na blízký hotel,
který jí asi vezme část klientů. Na druhou stranu věří,
že alespoň ti věrní turisté jí zůstanou.

Zkrátka musím říci, že tahle dovolená je špičko-
vá. Jen žraločí čumáček jsme nepotkali☺

Pula

Dovolená v Řecku ve Velice
Koncem srpna jsme cestovali zásluhou paní Ire-

ny Zajacové, která jako každoročně s iniciativou jí
vlastní, zařídila příjemnou zahraniční dovolenou.

Zájezdu se nás zúčastnilo 36 od ročního mimča,
o kterém jsme ani nevěděli, přes mládež až po nás,
starší důchodce. Řecká Velika je, jak se píše
v průvodcích, po sezoně až moc klidné městečko.
Většina hospůdek zavřených a minikrámky polo-
prázdné, jako „ u snědeného krámu“. Počasí na nás
moc hodné nebylo. Střídaly se mraky se sluníčkem
a polojasnem. Za to  se ale nikdo z nás  nespálil.
Moře většinou bouřilo a velké vlny byly pro odváž-
nější, chvílemi i pro bojácné. Díky také paní Líbě
Říhové, která byla ochotná si při nepřízni počasí
s námi na pláži zacvičit. Dechová a rekondiční cvi-
čení na čistém vzduchu jsme využili k nabytí další
energie.

Zájezd byl letecký se společností Fischer Air
s příjemnou posádkou a lety na čas. Ubytování bylo
ve dvou penzionech jeden asi pět minut od pláže
a druhý o něco dále, ale zato klidnější. Výlety lodí
na ostrov Skiatos, do skalních klášterů Meteora nebo
okružní poznávací výlety Kotino Nero si každý účast-

ník užil po svém. Také jsme viděli, jak je  život krutý
k rodičům a dětem na vozíčku, se kterými jsme se
stravovali a setkávali na ulicích.

Paní Zajacová nám zajistila hromadnou dopravu
autobusem na letiště a i domů z letiště. Za to jí také
ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští rok, co
hezkého pro nás přichystá.

Zdenka Nohejlová

POZVÁNÍ
Chcete se s námi podívat na trhy v Polsku v Kudové a Klodsku? Máte možnost se přihlásit

u pí Zajacové tel: 2819 70 138. Termín zájezdu 22. října 2005 odjezd v 5.00 hod ze zastávky Auto
Štangl. Cena zájezdu 200,-Kč.

Irena Zajacová
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Vážení návštěvníci hřiště NA PSÍM PLÁCKU,
Tímto bychom vás rádi seznámili s provozním řádem dětského hřiště. Doufáme, že tato pravidla
budou respektována a hřiště bude sloužit ke spokojenosti vás všech.

PROVOZNÍ ŘÁD

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ „PSÍ PLÁCEK“ ULICE SUDĚJOVICKÁ A HULICKÁ

1. Provozní doba dětského hřiště
DUBEN – ŘÍJEN od 8:00 do 20:00 hod
LISTOPAD – BŘEZEN od 8:00 do 18:00 hod

2. Použití herních prvků na vlastní nebezpečí. Rodiče, poučte své děti o bezpečnosti provozu
3. Herní prvky jsou určeny dětem od 3 do 12 let.
4. Odpadky odhazujte do popelnice.
5. Kola neopírejte o oplocení.
6. Zákaz kouření.
7. Zákaz konzumace alkoholických nápojů.
8. Zákaz vstupu se psy.
9. Zákaz jízdy kol a ostatních jednostopých vozidel.

DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU POD DOHLEDEM MĚSTSKÉ POLICIE

Os Maminy z újezdské roviny
TJ Sokol Újezd nad Lesy

Nebezpečí číhá přibývajícím krokem
Automobilový šestaosmdesátník někde od Ro-

hožníku si v létě vyjel autobusem na Blatov do au-
tobazaru vyhlédnou auto. Jeho zklamáním bylo, že
nenašel svůj sortiment, v který doufal. Zpět přešel
silnici na chodník, který měl zábradlí směrem na
zastávku autobusu u Trojánků (dříve obchod Novot-
ný), drže se zábradlí, když v místě chráněného dubu
u Jakubců mu docházely síly v nohách.

V tu dobu jsme spolu s manželkou šli z nákupu
vidouce dědu, jak sám se sebou zápasí. Povídám
ženě, že jej doprovodím na zastávku na Blatově.
Předal jsem jí nákupní tašku a uchopil jsem dědu
v podpaží v domnění, že na zastávce budeme bě-
hem chvilky. Jaké bylo však mé překvapení , když
se děda nepustil zábradlí, ale udělal tři šouravé krůč-
ky a DOST. Takto  to šlo až na konec zábradlí. Ces-
tou mi děda říkal, že je mu šestaosmdesát let, má
syna a vnuky, že mám hodnou ženu, že mi dovolila
jej doprovodit, že jí za to koupí květiny. Že měl již
čtyři automobily a šel si vyhlédnou jiné. Takto jsme
šli třičtvrtě hodiny až jsme došli ke konci zábradlí

u autoklempírny pana Budíny. V tu chvíli se děda
pustil zábradlí a já jsem jej musel obejmout, aby mohl
stát na nohou. V tu dobu šel kolem nás mladík, které-
ho jsem poprosil, zda by mi pomohl. Byl velice ochot-
ný, dědy se ujal z druhé strany. Takto jsem dědu do-
provodili na lavičku, kde je zastávka autobusů. Mladík
sám od sebe skočil do obchodu a koupil dědovi vodu,
kterou se děda posilnil. Mladík odešel a rád bych mu
za tu pomoc poděkoval, neb bez jeho pomoci by to
vůbec nešlo. Sedli jsem si s dědou na lavičku. Tak jsem
se dědy ptal, zdali jej nemám doprovodit až domů. On
že ne, že jej v místě bydliště znají a že mu případně
pomohou. Když přijel autobus, pomohl jsem dědovi do
autobusu a nechal jej jet k domovu.

Co říci na závěr synovi a vnukům. Snad jen to,
aby si táty a dědy více hleděli. Nám ostatním, kteří
nejsme v kondici, abychom nepřeceňovali své síly
a schopnosti.

Ne vždy přijde včasná pomoc, pak bývá hůř, ne-li
pozdě.

Blatovák Jan Otradovský

První noviny českých seniorů vyjdou 30. září

První celostátní noviny českých seniorů Naše DOBA
jsou skutečností. Díky průběžným výsledkům pro-
deje Senior-karet rozhodla Rada seniorů České
republiky o tom, že zahájí jejich vydávání. První číslo

vyšlo 30. září a je k dostání celý říjen v běžné síti pro-
deje novin a časopisů a navíc i na vybraných poštách.

Noviny budou do konce letošního roku vycházet
pravidelně vždy poslední pátek v měsíci a budou stát
pět korun. Pokud se budou seniorům líbit, je uvažo-
váno o tom, že od nového roku budou vycházet jed-
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POLICIE   RADÍ
Co dělat, když si chcete pořídit  zbrojní průkaz
● V prvé řadě musíte podat přihlášku ke zkoušce

z odborné způsobilosti  a to vždy v místě svého
trvalého bydliště na Inspektorátu pro zbraně, stře-
livo, výbušniny a drogy a to v místě svého trvalé-
ho bydliště , zde obdržíte informace k učebnímu
materiálu, které lze také získat i v prodejnách
zbraní.

● Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a dro-
gy na Praze 9 : ul. Bohušovická 485, 190 00,
tel:  974859300, 283881754, na Praze 3: ul. Lu-
páčova 13, 130 72, tel :974853301 a na Praze 8:
ul. Světová č. 1, tel. 974858300, 556, 545, úřední
hodiny jsou pondělí a středa od 8 hod. – 12 hod.
a od 12.30 hod. –17.00 hod.

● Zbrojní průkaz dělíme do čtyř skupin :skupina A
– ke sběratelským účelům, B – ke sportovním úče-
lům, C –  k  loveckým účelům, D – k výkonu za-
městnání nebo povolání, E – k ochraně života,
zdraví nebo majetku. Zbrojní průkaz má platnost
na dobu pěti let, pokud lékař neurčí jinak.

● Prvním krokem je splnění odborné způsobilosti
pro vydání zbrojního průkazu, což znamená  spl-
nit zkoušku, která  se provádí formou písemného
testu a žadatel  při ní osvědčuje znalost zákona
o zbraních a střelivu – Sbírka zákonů č. 119/2002.
Dále následuje praktická část zkoušky, která se
skládá ze zjištění znalostí bezpečné manipulace
se zbraní a střelby na pevný cíl, doporučujeme
alespoň jednou před touto zkouškou navštívit
střelnici, kde vás zkušený instruktor vše potřeb-
né naučí.

● Je nutné splnit věkovou hranici, kdy lze vydat
zbrojní průkaz jen osobě starší 21 let – to platí
u zbrojního průkazu skupiny A, D nebo E, zbrojní
průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší
18 let. Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě
starší 15 let, která je členem občanského sdruže-
ní zabývajícího se sportovní činností , což je  přes-
ně specifikováno v § 19, Sbírka zákonů č. 119/
2002 – Zákon o zbraních a střelivu.

RŮZNÉ

● Po úspěšném vykonání zkoušky si vyzvednete
žádost o zbrojní průkaz a potvrzení  zdravotní způ-
sobilosti pro vydání zbrojního průkazu – tím se
rozumí posudek o zdravotní způsobilosti vydaný
ošetřujícím praktickým lékařem, který se praktic-
kému lékaři hradí a může mít platnost na dobu
určitou .V případě, že zdravotní způsobilost určí
lékař na dobu kratší než na jakou je vydán zbroj-
ní průkaz, má držitel průkazu za povinnost dodat
platný posudek od lékaře nebo ihned informovat
příslušné oddělení, kde mu byl průkaz vydán.

● Po splnění těchto náležitostí si připravíme 2x
fotografii stejného formátu jako je na OP, další
podmínkou pro vydání zbrojního průkazu je bez-
úhonnost a spolehlivost.

A navíc další důležitá upozornění:

Vlastníte-li zbrojní průkaz, musíte na policii vždy
hlásit všechny změny, např. změnu trvalého bydliště
a nebo změnu jména, pokud toto neučiníte ve sta-
novené lhůtě deseti pracovních dnů, hrozí vám po-
kuta.

Pokud včas nezažádáte o nový zbrojní průkaz
a stane se, že starý průkaz propane, pak musíte
projít celou přijímací procedurou od začátku znova.
Problému se vyhnete, když o nový zbrojní průkaz
zažádáte cca 2 měsíce před vypršením platnosti sta-
rého průkazu. V případě, že si nestihnete průkaz ob-
novit a vlastníte zbraň, je vaší povinností zbraň nepro-
dleně a to ve lhůtě deseti pracovních dnů, uložit na
inspektorátu zbraní do doby vydání nového průkazu.

Při ztrátě zbrojního průkazu inspektorát vydá du-
plikát za 100,- Kč, ztrátu je vždy nutno oznámit.

Při pořízení zbraně je nutné opět dodržet deseti-
denní lhůtu a zakoupenou zbraň nechat na inspek-
torátu zaregistrovat, tímto získáme průkaz zbraně
a to za poplatek 200,- Kč na jeden kus zbraně.
U sportovních zbraní může být poplatek nižší.

V současné době  poplatky spojené s pořízením
zbrojního průkazu činí cca 1.000,-Kč  za  vykonání
zkoušky, 500,-Kč za jednotlivou skupinu zbraně, po-

nou za čtrnáct dnů a bude možné si je předplatit.
V prvním čísle novin mají čtenáři možnost sezná-

mit se  s názorem premiéra Paroubka na postavení
důchodců v naší společnosti a dozví se od něj, co
vláda hodlá udělat pro to, aby se nezvětšovala pro-
past mezi reálnými mzdami a reálnými důchody. Zís-
kají základní informace o Senior-kartách a vytváře-
ném systému slev a výhod pro jejich držitele. Dozví
se více o Projektu českých seniorů a v souvislosti
s tím budou pozváni na první veřejné besedy se se-
niory do Brna a Ostravy. Předseda Rady seniorů ČR
Zdeněk Pernes jim prozradí, proč Rada vznikla
a jak  vidí proces  zvyšování důchodů  do roku 2008.

V prvním čísle Naší DOBY najdou čtenáři rovněž
články o připravované důchodové reformě a záko-

nech, které zasáhnou do života seniorů. Přečtou si
reportáž o zaměstnávání důchodců a budou upo-
zorněni na úskalí připravované výměny starých ob-
čanských průkazů.

Kromě hlavních témat přináší Naše DOBA ve
svém prvním čísle i řadu zajímavých kulturních tipů,
poradenství, servis z různých oblastí a informace
o chystaných akcích pro seniory. Nechybí různé
soutěže pro čtenáře a křížovka o ceny.

Zpracoval: Jaroslav Varaďa
tiskový mluvčí
Projektu českých seniorů
(mobil: 604 278 974)
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platek lékaři za zdravotní posudek se pohybuje cca
kolem 200 – 500,-Kč a za foto. Opět zdůrazňujeme
- vyplatí se dodržovat pokyny a lhůty stanovené zá-
konem o zbraních a střel ivu, Sbírka zákonů
č. 119/2002, neboť není výjimkou každodenní řeše-
ní porušování zmiňovaného zákona a to různými
sankcemi. Dvojnásob zde platí, že neznalost záko-
na neomlouvá.

Veškeré informace podala prap. Renáta Firbacho-
vá z Inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny
a drogy na Praze 8.

kpt. Mgr. Gabriela Krupičková
ppor. Bibiana Fuchsová

PIS OŘP Praha III
Tel: 974858207

placená
 inzerce & reklama

Dovolujeme si Vás pozvat do restaurace

KROKODÝL
Velký výběr steakové

a minutkové kuchyně

Mexická kuchyně

Míchané nápoje

Nové tel. číslo: 775 248 650

Prostory dobře větrané

Otevírací doba:  Po– So  18.00–24.00

Lomecká 1807,  Újezd nad Lesy

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

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

Psací stroje a kalkulačky
servis, výměny pásek, čištění, prodej
Tel.: 323 660 018 záznamník

607 665 962 mobil
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ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST
SPRÁVNÍ  ÚKONY na  DOPRAVNÍM INSPEKTORÁTU

Růžena Hájková
602 253 108, 602 259 250

Machovická 1676,   Újezd nad Lesy

● přihlášení
● odhlášení
● převody
● změny v TP
● ztráta TP, OTP, SPZ ...
● dovozy
● povinné ručení

Příjem a výdej: Ne – Čt: Od 17.00 do 19.00

Od 20.00 do 22.00

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.

Hledám vitální, šikovnou důchodkyni nebo ženu

na mateřské dovolené k občasné výpomoci

v obchodě v Újezdě nad Lesy.

Volejte na Tel.: 608 982 711   Po – Ne

VLASOVÉ STUDIO MISHELL
sídl. Rohožník, Žíšovská 1627, Praha 9

Michaela Králová
KADEŘNICTVÍ - 603 789 042

Pánské ●●●●● dámské ●●●●● dětské

Miroslava Králová
KOSMETIKA - 603 788 743

Ošetření pleti, permanentní make-up

Magdalena Engelmannová
MASÁŽE - 724 555 740

Rekondiční, relaxační a sportovní

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

Pozvánka na výstavu
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

JÓGA
PODLE IYENGARA

NOVÁ TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Újezd nad Lesy, úterý 18.30 - 20.00

od 4.10.2005
Cvičení vede MUDr. Marcela Mikešová

281 972 058, 776 / 595 125, mikesova.m@atlas.cz
http://sweb.cz/mikesovamarcela/

Mladý pár koupí pozemek určený ke stavbě RD,

650–800 m2, kompletní IS,

ne v přímém sousedství ul. Starokolínská.

Platba v hotovosti. Tel.: 603 869 086

Hledám paní na hlídání 20měsíční holčičky

- cca 3x týdně, 8.30–15.00 hodin.

Tel.: 603 882 184

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

DOUČOVÁNÍ AJ a MAT
Student VŠE po ročním pobytu v Irsku

(certifikáty TOEFL a FCE)
doučí angličtinu a matematiku

Tel.: 776 571 029     e-mail: t-king@seznam.cz

Absolventka OA
nabízí

doučování matematiky
Tel.: 775 158 677

A U T O D O P R AVA
A N T O N Í N   M A R T Í N E K

ODVOZ: suti, písku, štěrku, zeminy, kompostové zeminy, koňský hnůj
do 1,5 tuny

Hulická 538, 190 16 Praha 9,         Tel.: 604 573 199
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M. Vykouřil
Mobil: 605 436 119

Po celý týden - přijedu!!!

 SERVIS  TELEVIZE  VIDEO 

 montáž DIGITÁLNÍHO televizního

a rozhlasového vysílání 

PRODÁM HROBKU
v pravé části, poslední řadě tzv. starého
hřbitova v Kolodějích včetně osazení.

Možnost uložení uren uvnitř.
Tel. č.: 281 971 008

Mladá žena se dvěma dcerami
hledá podnájem u starších lidí

za výpomoc v domácnosti.
Za nabídky děkuji.
Tel.: 737 933 806

HLÍDÁNÍ
Potřebujete do práce a nemáte hlídání pro vaše miminko?

Zdravotní sestra nabízí hlídání v rodinném domě se zahradou.
Praxi a zkušenosti mám. Spolehlivost zaručena.

Mobil: 728 151 811,  Domů: 281 972 244

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
včetně zpracování mezd, daňových přiznání,

zastupování na úřadech a účetní poradenství

Bohuslava Vitásková
Načešická 1868

Praha 9-Újezd nad Lesy

Tel.: 736 269 684,   281 970 758
E-mail: info@vitaskova.cz

www.vitaskova.cz

Nabízím dlouhodobý pronájem bytu
2 + 1 s teráskou

v rodinném domku v Újezdě nad Lesy

Volejte 731 103 787

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

Daruji černou hlínu
ZDARMA

Tel.: 732 886 855
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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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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
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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

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

HASICÍ PŘÍSTROJE
revize, servis, opravy, prodej

Eduard HELEŠIC

mobil:  603 229 051
Privát:  250 84  Sibřina 178




