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občanské sdružení

FC Rohožník United
Vás zve  na  11.  ročník tradičního újezdského nohejbalového turnaje trojic,

pořádaného na hřišti v Hulické ulici v Újezdě nad Lesy dne

14.5.2005 (sobota)

Kapacita míst je omezena, první nahlášení mají přednost.

Začátek turnaje je v 9,00h. Startovné je 200 Kč/tým.

Zájemci, hlaste  s e  u  Luboše Kouckého, tel: 606-340-673

Český rybářský svaz -  Místní  organizace Újezd nad Lesy

Informace odboru mládeže

Letní soustředění rybářské mládeže ve Zruči nad Sázavou – Horka I I

1.turnus od 2.7 –  16.7.2005
2.turnus od 16.7 – 30.7.2005

Cena pobytu byla   pro  rok 2005 stanovena na 3.800,-Kč
Přihlášky k vyzvednutí do 10.května každé pondělí od 17.00-19.00 v klubovně MO ČRS

Letní tábor rybářské mládeže – Smetanova Lhota  –  Karlov

Termín  31.7  –  14.8.2005

Cena pobytu pro jednoho účastníka  byla stanovena na 3.100,-Kč

Tábor,  kterým protéká řeka Lomnice, se nachází v samostatném areálu s bazénem, tří  až
šestilůžkovými chatami, vlastní jídelnou, klubovnou, zdravotkou, sprchami a WC

Přihlášky k vyzvednutí do 30.května každé pondělí od 17.00-19.00 v klubovně MO ČRS
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1.  m a t e ř s k á  š k o l a  i n f o r m u j e
svačině i k obědu. Bylo to oprav-
du pohádkové dopoledne a už
se těšíme na další povedené akce
v naší mateřské škole.

11.3. 2005 byl  v  naší  školce
pohádkový  rej. Všechny děti se
proměnily v pohádkové  bytosti –
nechyběl pan král, princezny,
vodník, zahradník,  rytíř, klaun
a šašek, Honza se svým raneč-
kem a buchtami, pejsek, beruš-
ka, lev  a  tygr  a  ostatní pohád-
kové postavičky.

Děti tančily i soutěžily a při -
daly se k nám i maminky,  kte -
rým děkujeme, že si  na nás udě-
laly čas.

Také poděkování patří  rodi-
čům Erica, kteří nám věnovali
malé dárky pro všechny děti za
soutěže,  dortíky,  na nichž jsme
si při pohádkovém reji pochut-
návali. Velké díky patří  i  naší
p a n í  kuchařce  He le  Radové
a hospodářce Pavle Jakubcové,
které  nám  připravily mlsku  ke

Děkuji  i  pí učitelkám Helence
a Meláni i  za výzdobu školky
a za úspěšné zvládnutí akce.

Cenkrová Jana

Čeština jako nástroj obráběcí
Snad žádný jazyk kulturních národů se neubrá -

ní vlivu jazyků sousedních nebo jazyků kultur pod-
statně dřívějších. U češtiny je na prvém místě
takových rušitelů latina. Ne proto,  že  by antičtí
Římané za tu krátkou dobu, co se dostali až
k  Trenčínu, mohli mít vliv na ještě neexistující
Čechy. Latina byla jazykem, kterým šířila církev
své  křesťanské náboženství a který se stal nezbyt -
ným  pro dorozumění mezi evropskými vzdělanci
v počínajícím novověku, kdy měla vzdělanost
k náboženství poměrně blízko.

Jak si čeština, od dob Husových nadaná vyjad-
řovací dokonalostí dosud v Evropě nepřekona-
nou, s vlivem latiny poradila, zkusme předvést na
latinském přídavném jméně primus, znamenajícím
„první nebo přední – ve všemožných souvislos-
tech“. Čeština si ho beze změny přvlastnila pro
prospěchem prvního studenta a  jako značku  t u -
ristického benzinového vařiče. Trampi sami při -
spěli k počeštění prodloužením „í“. Jako číslovka
prima znamená první třídu střední školy a obecné
označení kvality zboží,. V obchodním slangu má
opět prodloužené „í“. Již antičtí Římané měli slo-
vo  primarius p ro významnou osobnost. Nyní jím
čeština poctívá  prvního houslistu ve větších or-
chestrech. Zajímavý je osud latinského primitiae
původně znamenajícího významnou kořist bojem
získanou, nyní jako „primice“ první mši slouženou
čerstvě vysvěceným knězem. Z doby j i ž  raně no-
vověké církevní latiny zůsta l  primas jako nejdříve

první konšel v městských zastupitelstvech, posléze
první arcibiskup ve státě. I  v názvech  rostlin zů-
stala zdrobnělina primula p ro „prvosenku“.

Jak již titulek naznačuje, čeština využívá svých
obráběcích prostředků, kterými zavádí původní la-
tinu do současné mluvy.  A  tak podle vzoru „dlou-
hán“ nebo „habán“ je žák první třídy gymnazia
primán,  u Římanů byl i  primani p říslušníci první le-
gie.Podle „cukráře“ je  vedoucí lékař nemocničního
oddělení primář. Ale pozor, slovenský primár je u nás
vstupní cívka transformátoru. Dva významy může
mít  primát – jednak jako přední postavení, jednak
jako člověk, lidoop nebo op, odborně „nehetna-
tec“. Nesporný vliv jazyka maďarského je cítit ve
slov ě  primáš,  což je sice také první houslista, ale
v malých hudebních skupinách, převážně lidových.

Vedle těchto  koncovek se můžeme setkat s  před-
ponami, které s ice také mají původ v latině, ale
k nám se dostaly přes italštinu, převládající jazyk
ve světě hudby.  Zřejmě přes  Vídeň, kde se opery
zpívaly italsky, dosta l y  se  k  nám primabalerina
a  primadona,  první baletka  a  p rvní dáma opery.
V latině by  první dáma by la  domina. V oblastech,
kde se už nejedná o umění, např.  ve sportu, může
být primadonou i muž, třeba Maradona.

Laskavý čtenář si může za domácí cvičení apli-
kovat  tento postup na jiná slova latinská. Jen
pozor:  alcoholum j e  původu arabského (al-kohol,
jako  i  a l -kaida nebo al-fatah).

L. Jenšovský
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Na začátku března tiše odešla v kruhu své  rodiny ve věku
78 let paní Oluše Voráčková. Dlouhé roky ji znaly generace
újezdských školáků jako učitelku matematiky a fyziky.  Vzpo-
mínáme na Olinku v dobrém a s  vděkem za všechno, co pro
újezdské žáky a kolegy ve sboru udělala. Vzpomeňte s námi.

Učitelský sbor Masarykovy ZŠ

Sběr textilu
Český červený kříž opět pořádá na dvoře místního úřadu  sběr textilu. Akce se koná

v sobotu 23. dubna 2005 od 8:00 hod do 12:00 hod. Textil je třeba předem roztřídit na
použitelný a sběrový.  Přijímáme boty, záclony, deky, ložní prádlo a jiné potřebné věci.

za ČCK Irena Zajacová

INFORMACE
základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami ČR – ZO Újezd nad Lesy pro naše

členy a příznivce naší ZO.

Mílí přátelé, rádi bychom Vás informovali o akcích, které  pro  Vás naše ZO i další složky Svazu
postižených civilizačními chorobami zajišťuj í  na rok 2005.

AKCE ZO SPCCH V ÚJEZDĚ NAD LESY:
- pravidelné cvičení s prvky jógy – každé pondělí od 18:00 hod v tělocvičně Masarykovy školy
- 1 x měsíčně návštěva divadla
- 1  x  v  roce návštěva Multikina ČM
- rekondiční výlet autobusem do západních Čech uskutečníme v červnu
- 2 x  vycházky po okolí Újezda nad Lesy

O všech akcích se můžete dočíst v naší skříňce u MÚ a na úředních deskách na Blatově  a  na
Rohožníku.

Akce OV SPCCH:
-  rekondiční pobyty kardiaků: 8 .  –   19.   5.  2005 Kouty u Ledče nad Sázavou

15.  –   25.   9 .  2005 Jilemnice
8 .  -   16.  10. 2005 Malá Skála u Turnova

Centrum služeb Karlín zajišťuje:
- specifické  rekondiční pobyty  (  event. zájemci se mohou dříve obrátit na nás )
- právnické poradny
- slevy ze zákona, půjčky apod.

ZO Prosek – (bývalý klub kardiaků Harrachovská) pořádá:
- přátelská setkání spojená s besedami na zajímavá témata
- každý měsíc vycházku (  výlet  )  do  okolí Prahy
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Informace i všech akcích jsou vždy zveřejněny ve skříňce u MÚ a na úředních deskách.

Výborové  schůze naší ZO v I. pololetí 2005 jsou každou 4. středu v měsíci  v  15:00 hod v čekárně
ordinace paní MUDr. Dastychové  na  Rohožníku.

Tolik k naší plánované činnosti.

Vítáme mezi námi přátele ze zrušené organizace STP Újezd nad Lesy.  Od  1.  1. 2005 jsme tedy opět
jedna organizace jako před tím, než jsme byli  rozděleni před dvěma lety.  Veškeré společenské i jiné
akce jsme podnikali, jakoby  k  rozdělení nikdy nedošlo, proto doufáme, že nedojde k žádným nečeka -
ným změnám.

Někteří členové mají vzhledem ke specifikaci onemocnění dvojí členství (STP Klánovice a naše
organizace).

V loňském roce jsme se zúčastnili všech akcí,  na které jsme byli pozváni MÚ Praha 21. Je založeno
krásné újezdské muzeum (bude jedním cílem společné vycházky). Pracovníci  MÚ  Praha 21 mají  pro
nás a naši činnost velké pochopení, ale nemáme to,  co bychom nejvíce potřebovali. Nemáme místnost,
kde bychom se mohli  s  vámi společně setkávat, poznávat  Vaše přání a názory a společně s členkami
Českého červeného kříže a členy Svazu důchodců mohli přádat veselá i naučná setkání se zajímavými
lidmi. Absence takového zařízení je velkým nedostatkem pro seniory v Újezdě nad Lesy.

Milí přátelé, to je  vše,  co Vám v současné době můžeme nabídnout. O naší činnosti a o Vašich
přáních si můžeme alespoň jednou pohovořit na naší členské schůzi, případně na výborových schůzích
v čekárně ordinace MUDr. Dastychové  na  Rohožníku.

Naším přáním bylo, abyste  byli informování j iž  v  březnovém čísle ZPRAVODAJE, ale jakýsi šotek
zapracoval  a náš příspěvek, včas zaslaný, se do t isku nedostal. Příští příspěvek předáme pro jistotu
přes podatelnu MÚ.

Děkujeme za pochopení, přejeme vám krásné jaro a  léto a těšíme se, že opět strávíme příjemná
setkání na letošních  rekondicích.

Za výbor ZO SPCCH Újezd nad Lesy
      Předsedkyně Zdeňka Ladová

Kontakt na členky výboru ZO SPCCH Újezd nad Lesy: Zdeňka Ladová 281  970 996, 728 985 861
Marie Kotlinová 281  971 238, 777290 142
Jiřina Marešová 281  970 620

Eva Štrasmajrová 777 286 672
Libuše Říhová 777 327  145

Miroslava Branžovská 777  711 699

Vážení spoluobčané,

možná jste  se  při  čtení pozvánky na letošní akci „Rej čarodějnic“(uveřejněné v tomto čísle
Újezdského zpravodaje) pozastavili nad datem konání akce.

Vysvětlení je jednoduché. Letošní 30. duben připadne na sobotu a hned následující sobotu,
tedy 7.  5.  2005,  pro  vás MČ Praha 21 připravuje další zajímavou akci. Pro  t y  z  vás, milí
spoluobčané, kteří  jste zvyklí víkendy trávit mimo své  bydliště, by  tedy mohlo být těžké
rozhodnout se, které akce se zúčastnit. Rozhodli jsme se proto uspořádat „Rej čarodějnic“
s  dvoudenním předstihem.

Takže: „Vážené čarodějnice a vážení čarodějové, zahajte  své  letošní rojení již 28. 4. 2005
právě v Újezdě nad Lesy“.

Srdečně zve                                                         OS Maminy z újezdské roviny
MČ Praha 21
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pak Vám to dojde a tak voláte policii. A v našem
případě – policisté přijeli, ohledali místo a  pod
kamenem našli cedulku s nápisem „Půjčil jsem si
auto, přijedu v poledne“. Podepsán syn majitele.
Šťastný konec a všichni byl i  rádi.

Jan Mužák

Zpráva  o  t restné činnosti v rámci
Městské části Praha 21

Dnes bych  chtěla krátce shrnout práci Místního
oddělení policie v Újezdě nad Lesy v loňském roce
2004 a zároveň statisticky porovnat s rokem 2003.
Za období roku 2004  bylo na zdejší součást ozná-
meno celkem 559 trestných činů. Je to možná
s podivem, ale  v  roce 2003 jsme řešili úplně ste j -
ný počet  t restných činů, tedy 559. Nejedná se
pouze o trestné činy spáchané „na ulici“, mezi
tato čísla patří  také podvody, zpronevěry, nepla-
cení výživného či trestné činy,  které  byla spáchá-
ny mimo náš obvod, ale ze zákona jsme povinni
tato t restní oznámení přijmout. V rámci policej-
ního obvodu Praha I I I  byl  nápad trestné čin-
nosti v naší městské části nejmenší, stejně jako
v  roce 2003.

Loni touto dobou jsme psala o tom, že dlou-
hodobě největším problémem je vloupání do vo -
zidel. Loni se podílelo celkem 48 % na všech
trestných činech spáchaných na území Prahy 21,
zde jsme zaznamenali mírný nárůst oprot i  roku
2003.

Přestupků bylo zjištěno v roce 2004 na území
MČ Praha 21 celkem 223. Zde byl zaznamenán
nárůst o 9 přestupků oprot i  roku 2003, kdy jich
bylo oznámeno 224. Jedná se zejména o přestup-
ky v dopravě, proti majetku (drobné krádeže) či
občanskému soužití. Jen řidičů pod vlivem alko -
holu bylo zjištěno 65. Vzhledem k výstavbě čer-
pacích stanic v našem území došlo k nárůstu pře -
stupků proti majetku, vždyť jen z čerpací stanice
JET bylo za rok 2004 oznámeno 34 odjezdů bez
zaplacení benzínu.

Na závěr bych zopakovala ještě pár důležitých
telefonních čísel, telefonní číslo k nám na služeb-
n u  j e  281  973 144,  fa x  281  973 124.  Telefonní
číslo na operačního důstojníka  Policie ČR Ob-
vodního ředitelství Praha I I I  je  974 858 101,  s a -
mozřejmě nesmím zapomenout na l .  158.

Také bych  chtěla poděkovat  kolegům z Městské
policie Prahy 14, služebna Klánovice, za dobrou
spolupráci  a připomenout i jejich  telefonní čísla-
604 930 086 a  nebo na operační středisko Pra -
ha 14  j e  to  281  918 886.

Ppor. Bauerová Jitka
Vedoucí MOP Újezd nad Lesy

Šálek kávy v Lišické aneb povídání
o práci policie v Újezdě nad Lesy

Tento příspěvek byl původně určen již do břez-
nového čísla. Měl jsem domluvenu schůzku se
slečnou podporučicí Bauerovou na 8. února  tak,
aby se článek stihl připravit. Bohužel, množství
jiné práce způsobilo, že vychází až teď.  Na schůz-
ce jsme byli domluveni už delší dobu, abychom
dali dohromady souhrnnou zprávu o trestné čin-
nosti  v rámci naší městské části. Kromě výborné
kávy,  která  v  mrazivém a zasněženém ránu přišla
více než vhod, mi slečna podporučice článek už
předala vypracovaný.  Tak ho přikládám, ale ne-
odpustím si doplnit několik příhod, které zazněly
v průběhu našeho povídání a dokreslují práci Policie
ČR právě u nás.

Mezi významné úspěchy místního oddělení Újezd
nad Lesy patří zadržení pachatele vloupaček do
aut přímo v  katastru obce. Význam této zprávy
doceníme po přečtení Zprávy o trestné činnosti,
kde právě vloupačky do aut představují u nás
největší problém. Také byl zadržen pachatel krá -
deže auta přímo při jízdě v kradeném autě. V rámci
pravidelných silničních  kontrol  bylo zjištěno větší
množství řidičů, kteří  řídili auto pod vlivem alko -
holu –  a  to i v dopoledních hodinách!  Pozor,
přátelé, na zbytkový alkohol ráno po oslavách.
I  ten může způsobit naši pomalejší reakci a ná-
slednou nehodu. Pokud se nám nějaká oslava
vydaří ,  raději nechejme auto druhý den doma!

Poměrně nedávno se také v Újezdě střílelo.
A  to na neznámého pachatele z legálně držené
zbraně. Naštěstí nebyl nikdo zraněn a ten po kom
se střílelo, si snad na příště rozmyslí nějakou
nekalou činnost provádět. Že práce policie je uži-
tečná a že našim policistům přísluší poděkování,
o  tom snad pochybuje jenom právě přistižený
hříšník – a možná ani ten ne.  I  když  i  tady, jako
v mnoha jiných úřadech, stále přibývá úřednické
papírové práce – stěžujeme si na tento stav, ale
na druhou stranu nikdo nevymyslel, jak některé
věci dělat jinak a pořádek a řád zejména u policie
být musí. A na nárůst papírování si stěžovali už
za první republiky.  Přesto je o naši bezpečnost
docela dobře postaráno.

A na závěr dovolte lehce úsměvnou historku.
Naši policisté byli přivoláni ke  krádeži osobního
vozu. Přijeli na místo, kde nešťastně postával majitel
a  d íval se po místě, kde ještě před několika  h o -
dinami stálo jeho auto.  Kdo ten pocit zažil, ví
o čem píšu. Stojíte na místě, kde jste  večer za-
parkovali, zamkli vůz a odešli a najednou je tu
prázdno, díváte  se  kolem, jako kdyby  s e  Vaše
auto zmenšilo a stojí třeba támhle pod tou větví,
nebo by mělo za chvíli přijet.  Stojíte ,  koukáte,
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Pracovníci služby
kriminální policie
a  v y š e t ř ov á n í
před několika dny
uzavřeli řadu mě-
síců rozpracova -

ný případ sériového vloupání do
sklepních  p rostor.  Nenechavý
mladík ve věku dvaceti  let  se  při
této t restné činnosti na úseku
krádeží vloupáním soustředil pře -
devším na značkové sportovní
zboží.  Své aktivity rozvíjel téměř
ve všech městských částech  h lav-
ního města  Prahy,  kdy předmě-
tem jeho zájmu byly zejména věci
v nedostatečně zajištěných sklep-
ních kójích.

Mladý nenechavec se nezdrá -
hal ani vyvinout větší námahu,
a  to  v  p řípadech viditelně umís-
těného zajímavého zboží, které
se  mu tak stalo lákadlem. Dře -
věné plaňkové dveře mu umož-
nily získat značkovou vrtačku
v  kufříku  i  s  p říslušenstvím a na
cestu se mohl ještě posilnit po-
travinami nalezenými v mrazícím
boxu. Jiná nedostatečně zajiště-
ná sklepní kóje mladému zloději
poskytla kompletní značkové  vy-

bavení na motorku včetně pne-
umatik a k přilepšení si odnesl
ještě kompletní obutí na osobní
motorové  vozidlo. Lhostejným ho
nenechávalo ani dětské sportov-
ní vybavení a s sebou si  často
odnášel i dětské sjezdové lyže či
dětská kola. Čiperný zloděj bral
téměř vše, co mu „sklípky“ na-
bídly.  Výjimkou nebyla ani žeh-
lička, perličková masáž na nohy,
kuchyňský robot, pánská, dám-
ská nebo dětská obuv. V několika
případech se nenasytnému mla-
díkovi podařilo vniknout do pro -
storů sklepních kójí ,  ale do sa-
mostatných sklepů mu byl vstup
zabráněn dostatečným zajištěním
těchto prostor.  Po  takovém boji
pak pachatel odchází z nepoří -
zenou.

I  tak se ale nenechavému vý-
letníkovi noční i denní výlety vy-
platily. Z častých návštěv si  po-
řídil zboží za více než tři  s ta
padesát tisíc korun.

Titěrnou prací policistů mla-
dému pachateli „spadla klec“
a vyšetřovatel proti němu zahájil
trestní stíhání z trestného činu
krádeže, trestného činu porušo-

vání domovní svobody a z trest-
ného činu poškozování cizí věci.

Pro zabezpečení sklepních
prostor platí následující:

● Řádně uzamykejte nejen spo-
lečné dveře  ke sklípkům, ale
i vstupní dveře do celého domu.
Uzamčení vyžadujte od všech
nájemníků.

● K ochraně sklepních okének je
vhodné použití kvalitních mříží.

● Tradiční dřevěné laťky u sklep-
ních kójí nahraďte masivními
železnými pláty s bezpečnostní
petlicí.

● Zabezpečte sklepní prostor tak,
aby do něho nebylo vidět.

● Ve sklepních prostorách udr-
žujte  pořádek a dostatečné
osvětlení.

● Ve sklepních kójích nenechá-
vejte bez dozoru cenné před-
měty a přístroje.

● Neopomeňte mít  i  sklep do-
statečně pojištěný.

ppor. Bibiana Fuchsová,
PIS OŘP Praha III.
tel.  974 858 207

PLACENÁ INZERCE

Pronajmu nebytové prostory
(býv. Galerie Zelený dům) - Újezd nad Lesy,

3 + soc. zařízení.
Informace na Tel.: 724 093 806

606 638 432

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 Miroslav Rozšafný
ODBORNĚ POLOŽÍ PVC
KOBERCE, PLOVOUCÍ, KOREK,

včetně materiálu
(možnost výběru dle vzorků)

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

Kosmetické a solární studio
LA FINESSE

(naproti Juliu Meinlovi - vstup přes cukrárnu)
hledá: maséra(ku) - praxe nutná

manikérku - modeláž nehtů
tel: 776 822 321
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MASÁŽE
ZDRAVOTNÍ, ČÍNSKÁ TLAKOVÁ, SPORTOVNÍ, MANUÁLNÍ,

LYMFODRENÁŽ DOLNÍCH KONČETIN

          CENA:    1/2hod .......... 160,- Kč,    1 hod .......... 320,- Kč

Objednávky na tel. 606 376 949

JANA FRÁNKOVÁ, Žíšovská 1627, sídliště Rohožník Újezd nad Lesy, Praha-9

Vedení daňové evidence, podvojného účetnictví
a vypracování daňového přiznání.

Stejskalová Edita
Na Božkovně 1954

Újezd nad Lesy
Tel.: 737 807 677

E-mail: stejskalova.e@quick.cz

AUTODOPRAVA
JANEČEK

odvoz kontejnery - sutě, odpad
písky - přeprava materiálu - AVIA
Ceny kontejnerů - suť 3m3 - 900,- Kč

Rudolf Janeček
Běchorská 2044
Praha 9

Tel.: 605 479 295
Fax: 281 972 868
Mobil: 608 515 540

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

M. Vykouřil
Mobil: 605 436 119

Po celý týden - přijedu!!!

 SERVIS  TELEVIZE 

 VIDEO 

REALITNÍ KANCELÁŘ A  ANNA SPÁČILOVÁ

               S
Praha 21-Újezd nad Lesy
Soběšínská 1788, Praha 9

Tel./Fax: 281 972 217
Mobil: 602 288 460
anna.spacilova@worldouline.cz
naléhavě hledám pro konkrétní klienty pozemky a menší RD

Prodej++Pronájem++Právní servis
odhad nemovitostí++finanční poradenství
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Roman Horký

Fügnerova 253
250 82 Úvaly

Tel./fax/zázn.: 281 980 795
Mobil: 603 497 550

E-mail:  roman.horky@email.cz,            www.sweb.cz/r.horky

❒ elektroinstalace
❒ hromosvody
❒ zednické práce

❒ zámečnické práce
❒ těsnění oken a spár
❒ žaluzie

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

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

Tel.: 321 622488, 602429913, 606784088

pro Vás zajistí ve chvílích nejtěžších veškeré náležitosti
související s pohřbem

KVALITA - ČESTNOST - VÝHODNÁ CENA

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

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

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

Vše si rozhodujte jen vy.

Za pohřební službu        JAN ŽÍŽALA

   STAVEBNINY STAKO®   
Sulovická 1234, Praha 9 – Újezd nad Lesy

Tel: 281 97 22 45-6, 724 271 834, 728 874 254
e-mail: stako@volny.cz

akce DUBEN:
stavební systém THERMOPOR (dovoz Německo) – velmi výhodné ceny, POROTHERM,
THERMBLOCK dále YTONG, PORING, veškeré cihly, překlady, stropní systém
MIAKO a HURDIS /stavební systémy až 20 % slevy z cen výrobců/
řezivo – latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH  a ostatní systémy (plech, lepenka) –10%
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace – KNAUF, BUILDING –10% z ceníku výrobce
tepelné izolace – ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky –10% z ceníku výrobce
barvy, ředidla, akrylát, PU pěny, silikáty – DEN BRAVEN
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet. sítě, žebírková ocel
kompletní sádrokartonový systém – KNAUF –10% z ceníku výrobce
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX –10% z ceníku výrobce
betonové dlažby a obklady, keramické dlažby a obklady –10% z ceníku výrobce
velký výběr nářadí, žebříky, ochranné pomůcky aj. –10%
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, obrubníky –10% z ceníku výrobce
komínový systém SCHIEDEL –10% z ceníku výrobce
střešní okno VELUX, PRIMA FENESTRA až  –10% z ceníku výrobce

+  rozvoz materiálu LIAZ s HR, IVECO s HR
+ kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+ základní slevy pro staveb. firmy a individuelní slevy dle domluvy ve stavebninách

ZAHRADNÍK
Ing. Karel Kváča Mánesova 880 Úvaly

ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA OKRASNÝCH ZAHRAD
PRODEJ OKRASNÝCH DŘEVIN - JEHLlČNANY
Čt-Pá 16-18   So 9-18   tel. 281 982 725, 604 420 629
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JDĚTE SPRÁVNOU CESTOU...

BEZDRÁTOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ
PŘIPOJENÍ K INTERNETU

OD 1.7. 2004 VEŠKERÉ HW VYBAVENÍ

PRO PŘIPOJENÍ K SÍTI ZA 1 KČ !!!

● komunitní sít’ v Újezdě nad Lesy a okolí se stoprocentním pokrytím
● kvalitní, rychlý a levný přístup k Internetu 24 hodin denně
● dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně
● sdílení dat s přáteli, telefonování a on-line hry zdarma
● žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“

● nyní již více něž 35 přístupových bodů
● rovnoměrně rozložená zátěž
● maximální propustnost linek
● propojení s partnerskými sítěmi zajišťuje pokrytí celé Prahy východ

BUĎTE ÚSPĚŠNÍ S ÚSPĚŠNÝMI
A PŘIPOJTE SE K NÁM

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

a v severní části Klánovic

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

Máme zařízení, které Vám
zaručí nejvyšší kvalitu vody
po celý život a přitom šetří

Vaše peníze!

Tel.: 606 340 968

§ TTTTTAX SERAX SERAX SERAX SERAX SERVICE §VICE §VICE §VICE §VICE §
Aleš Novotný

vedení podvojného účetnictví

vedení daňové evidence

účetní poradenství, rekonstrukce účetnictví

inventarizace majetku a závazků

zastoupení v řízení u finančního úřadu

PŘÍZNIVÉ CENY
Kontaktní adresa:  Újezd nad Lesy, Rápošovská 88

Tel.: 721 85 64 46

Truhlářství B.O.D.
vestavěné skříně na míru
-  zhotovení do 8 pracovních dnů

-  velký výběr materiálů
Tel./Fax: 281 972 559
Mobil: 604 962 990

E-mail: Truhlarstvi.B.O.D.@seznam.cz

Solání studio - LA FINESSE
Passions 300 - 4,90 Kč/min
Ergoline turbo 300 - 7, - Kč/min

solární kosmetika v prodeji (v cukrárně)
odborná konzultace zdarma

otevřeno denně 10,00–19,00 hod
tel: 281 973 437
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STAVEBNÍ POZEMKY NA RD
Praha-východ, obec Škvorec

od 796 m2 cena od 1190 Kč/m2 včetně IS

Tel.: 776 841 504, 608 409 333

Petr ČADIL,  Barákova 627, 250 82 Úvaly
Tel.: 281 982 087
Mobil: 606 550 808

TELEVIZE VIDEA
SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVD
AUDIOTECHNIKA KAMERY

PO - NE   PŘIJEDU

Prodej
a poradenství
v oboru
domácího kina
a veškeré domácí
elektrotechniky,
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.OPRAVY PRAČEK

AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

Naučím (doučím) AJ;
mám jazykové zkoušky SZJZ a FCE;

možnost výuky i u vás doma;
1. lekce zdarma. Levně!

Kontakt: tel.: 732 767 824 (odpoledne)
e-mail: man@cbox.cz

Hledám paní na úklid domu
( 1 x týdně )

Tel.: 731 443 344
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AUTOŠKOLA
Hodkovská 1188 - Újezd nad Lesy

TTTTTel.: 607 928 382el.: 607 928 382el.: 607 928 382el.: 607 928 382el.: 607 928 382
večer: 281 971 520večer: 281 971 520večer: 281 971 520večer: 281 971 520večer: 281 971 520

OPRAVNA ELEKTRO  již 20 let pro vás
Opravujeme: videa, autorádia, věže, DVD, TV, CD, šicí, kancelář-

ské stroje, hudební nástroje, hračky.

Obvyklá dodací lhůta: 1 den
Novosibřinská 668, Újezd n/L, u st. MHD Sudějovická

Tel.: 281 973 016

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

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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Petra a Jiří Pavlíčkovi

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

volejte  604 573 175,  603 239 010

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

nabízí

Saunu, Solárium, Vířivou vanu
Masáže

klasické, reflexní, lymfatické, baňkové, reiki

otevřeno:  Po–Pá  10–22,  So–Ne  18–22

tel.:  281 972 273,   www.topresort.cz

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Dušana Mesjara

Rád bych se touto cestou
svým klientům omluvil za komplikace

způsobené nečekaným uzavřením
mé původní ordinace
a současně oznamuji,

že dne 1. května
otevírám novou ordinaci

v budově ZŠ v Polesné ulici
v Újezdě nad Lesy.

Bližší informace získáte

na tel. č. 736 533 159

NOVÁ KOLEKCE
PLAVEK 2005



46

ZAHRADY NA KLÍČ
projekce, realizace, údržba
ošetřování vzrostlých stromů
rizikové kácení
závlahové systémy, jezírka, potůčky

ZAHRADNICKÉ CENTRUM
květiny řezané, pokojové, okrasné
stromy a keře, ovocné stromky,
keramika, zeminy, mechanizace
Praha 9 Klánovice (Beseda)

KONTAKTY
mob. 603437799- 603569996
www.zahradygut.cz (ukázky realizací)
e-mail- zahrady@zahradygut

DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY 16. V MĚS.
INZERÁTY - NA ÚMČ PRAHA 21 1. p. pí MRÁZOVÁ
PŘÍSPĚVKY - NA ÚMČ PRAHA 21 DO SCHRÁNKY

PŘED HL. VCHODEM ZE STAROKLÁNOVICKÉ ULICE

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 – měsíčník. Vydává: Městská část Praha 21, Praha – Újezd nad Lesy, IČO: 00240923. Adresa redakce: MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy,
Staroklánovická 260, 190 16  Praha 9, tel :  281012943. Ti tul  navrhla :  Tamara Schreiberová. Výkonná redaktorka:  Mart ina Nejtková, e-mai l :
martina.nejtkova@praha21.cz. Jazykové korektury: Hana Jančová. Redakci tohoto čísla provedli a do tisku připravili Martina Nejtková a Pavel Švejnoha. Sazba
a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098. Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad - 1450 ks. Redakce si
vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

placená
 inzerce & reklama




