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Kangsim na Cobra Cupu

První český turnaj letošního roku, Cobra cup, se konal 4. břez-
na v pražské hale Slávia. Újezdský tým byl značně oslaben.
Příčinou byla především chřipka, která skolila několik našich
velkých opor, a proto nás do bojů zasáhlo pouze devět. Další
ránou pod pás byla smůla Petra Vobeckého, neměl ve své vá-
hové kategorii soupeře, nemohl nastoupit, a tak nám zbylo pou-
hých 8 závodníků.
Ale ti byli připrave-
ni vydat ze sebe
naprosté maxi-
mum. První úspěch
na sebe nenechal
dlouho čekat. Sára

Semerádová vyhrála s přehledem první zápas. Ve druhém si
bohužel podvrtla kotník. I s bolestivým zraněním se jí však po-
dařilo zvítězit. Poprat se ve finále o první místo už  ale s oteklou

nohou nemohla,
a tak si došla „pou-
ze“ pro stříbrnou
medaili. Další skvě-
lé výkony předvedli reprezentanti Tomáš Brousek a Honza Ber-
ger. Tomáš letos závodí v kategorii seniorů a hned na prvním
turnaji předvedl své kvality, když se třemi vyhranými zápasy
prokopal ke zlatu. Honza skvělými výsledky 7:0, 6:0 a 9:2 vy-
bojoval druhé zlato. Kangsim nakonec odjížděl celkem se dvě-
mi zlatými, pěti stříbrnými (S. Semerádová, J. Smolej, K. Zelený,
M. Miková, E. Suder.) a jednou bronzovou medailí (K. Horáko-
vá). V celkovém hodnocení skončil Kangsim na skvělém 3. mís-
tě, za TKD Zlín a prvním Scorpions Olomouc.

Skvělý výkon Marcely Mikové v Chorvatsku

O víkendu 11.2. – 12. 2. 2006 se několik reprezentantů České
republiky účastnilo velice prestižního chorvatského turnaje M2.
Nechyběla mezi nimi ani Marcela Miková, újezdská závodnice.
Na výborně obsazeném turnaji se Marcele podařilo ukázat svou
dobrou formu, zvítězit a přivézt do Újezda cenné zlato.

V pátek 24.2. 2006 a 3.3. 2006 se v základních školách Barrandov, Bratří Venclíků uskutečnily úvodní
zápasy prvního ročníku turnaje Florbal Cup 2006.
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23.2. 2006 se v ZŠ Polesné uskutečnilo
školní kolo soutěže §11-55.

Soutěže se zúčastnilo šest družstev po
pěti až šesti žácích,kteří byli vybráni z kaž-
dé třídy při hodinách občanské výchovy.
Soupeřilo se v několika disciplínách počí-
naje testem,který se týkal zákonů a konče
stavěním věží z papírových kartiček. Pro-
gram byl doplněn ukázkami sportovního
aerobiku a baletu.

Vítězné družstvo ve složení Jana Hav-
lová,Honza Pivoda,Denisa Dostálová ,Mar-
kéta Hanzaliusová a Tonička Paldusová,
pojede reprezentovat naši školu do kraj-
ského kola.

Vašek Stejskal

Masarykova základní škola také sestavila
svůj tým.Ten si přivezl z prvního kola jednu vý-
hru a tři porážky.Nejlepším újezdským střelcem
se stal Filip Tschernay,který nastřílel devět gólů
a je tak šestým nejproduktivnějším hráčem ce-
lého Florbal Cupu.

Náborový turnaj žáků ve stolním tenisu
Příznivci hry s nejmenším míč-

kem si jistě v únorovém čísle
Újezdského zpravodaje všimli
článku Ondřeje Hasala a dobrých
výsledků, které má v letošní se-
zóně družstvo dospělých. Je pří-
jemné zjištění, že po mnoha le-
tech přerušení činnosti dané zá-
nikem herny v místech, kde do-
dnes zeje „díra Karel“, se opět
hraje v Újezdě závodně stolní te-
nis. Oddíl využívá ke hře příjem-

ného prostředí nové tělocvičny
v přístavbě ZŠ v Čentické ulici.
Tělocvična má i kvalitní sociální
zázemí a hlavně osvětlení splňu-
je podmínky pro závodní hru.
Osvětlení nedlouho před dokon-
čením tělocvičny firma Lacina
a Koubský upravila tak, že jeho in-
tenzita splňuje podmínky dané
soutěžním řádem pro turnaje
a soutěžní utkání. Sportovní vy-
bavení – stoly a síťky - jsou vlast-

nictvím oddílu stolního tenisu
a byly zvoleny tak, aby veškeré
nezbytné manipulace s nimi byly
co nejsnazší a zvládaly je i děti.

V současné době chodí pravi-
delně hrát asi 6 dětí, o jejichž tré-
nink se starají rodiče, případně
prarodiče, členové oddílu. Oddíl
využívá i zkušeností 1 vyškolené-
ho trenéra, který zatím pouze ob-
čas dochází, aby pomohl zlepšit
herní návyky nejmladších členů
oddílu.

Všem zúčastněným je jasné, že
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trvalá perspektiva oddílu je spo-
jená hlavně s prací s dětmi. Toto
zaměření samozřejmě podporuje
i Místní úřad, ať již formou grantů
anebo cenovým zvýhodněním
ceny za pronájem tělocvičny. Plná
hodinová sazba 250,- Kč za hodi-
nu je současné době vyšší, než
se platí ve veřejně přístupných
hernách, kde bývá běžná sazba
50,- Kč za stůl na 1 hodinu, navíc
stoly jsou součástí herny.

Oddíl stolního tenisu tradičně
slavil úspěchy v práci s mládeží,
řadu dokumentárních fotografií
z té doby bylo možno před časem
vidět v újezdské muzeu na výsta-
vě věnované sportu v naší obci.
Asi nejúspěšnějším hráčem z té
doby je Jaroslav Chvojka, momen-
tálně hráč divizních Klánovic.
V dobách největšího rozkvětu měl
Újezd nad Lesy družstvo mužů
(herně i organizačně spojené
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hlavně s rodinou Hrdých), druž-
stvo žen, kde prim hrály sestry
Černíkovy a družstvo starších
žáků s již uvedeným Jaroslavem
Chvojkou, kterého doplňovali Petr
Donát, Petr Podrazký a Jiří Sikač.
Na tuto tradici se chceme pokusit
navázat a dát pevný rámec pro
fungování žákovského oddílu.
Předpokládáme zapojení rodičů
dětí hlavně jako pedagogického
dozoru, což je nutným předpokla-
dem k tomu, aby se členové od-
dílu a školený trenér se mohli vě-
novat herní průpravě dětí. Oddíl
v současnosti disponuje celkem 4
hodinami týdně, podle usnesení
výroční členské schůze je středa
19 – 21 hod. vyhrazena pro hru
a soutěžní zápasy dospělých (1 stůl
pak navíc pro děti, které nemohou
navštěvovat páteční trénink). Pá-
tek 19 – 21 hod. výhradně pro hru
dětí, které budou trénovat společ-

ně anebo pod vedením dospělých.
Co bohužel nedovede oddíl od-

hadnout, je zájem o stolní tenis
mezi újezdskými dětmi. Proto jsme
se rozhodli uspořádat náborový
turnaj pro žáky místní ZŠ. Jednot-
livé kategorie a hrací systém bude
stanoven až na místě podle počtu
a kvality přihlášených žáků a žá-
kyň. Nemusí se obávat ani úplní
začátečníci, pro ty bude mít oddíl
připraven i pálky, ostatní si jistě
toto základní vybavení přinesou
vlastní. Co však všichni musí mít,
je sportovní obuv vhodná do tělo-
cvičny, přezutí je samozřejmě ne-
zbytné i pro doprovod rodičů.

Srdečně tímto zveme všechny
mladé vyznavače stolního tenisu
a jejich rodiče. Turnaj se bude ko-
nat v tělocvičně ZŠ, vchod z Čen-
tické ulice.
v sobotu 22.4.06 od 9,00 hod.

Jiří Sikač

občanské sdružení

FC Rohožník United

Vás zve na 13. ročník tradičního újezdského nohejbalového turnaje trojic,
pořádaného na hřišti v Hulické ulici v Újezdě nad Lesy dne

6.5.2006 (sobota)
Kapacita míst je omezena, první nahlášení mají přednost.

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

Zájemci, hlaste se u Petra Rybáře, tel: 602-960-319

Pouze krátce o újezdském fotbalu,
se zaměřením na soutěže dospělých

VEDENÍ KLUBU  vytvořilo realizační tým pro řízení
soutěže A mužstva – a spolupráci s „Béčkem
a Dorostem“
Kodras Karel - člen vedení klubu
Lacina Vladimír - vedoucí mužstva
Loukota Pavel - trenér
Mík Jiří - sekretář klubu – dospělí

NĚKOLIK ČÍSEL k podzimní části soutěže „ A mužstvo“
- Bylo sehráno 13 utkání, pouze 4 x výhra, 7 x pro-
hra a 2 x remíza….

Obě družstva si po podzimní části
soutěží nestojí zrovna dobře.

A mužstvo  – 1 A.  třída - umístění na 10. místě
ze 14. mužstev

- a pouze 4 body k sestu-
povému místu.

B mužstvo – 2. třída - umístění na 9. místě
z 12. účastníků

- tj. pouze jeden bod od-
stup na sestupové mís-
to
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- V „zápisech o utkání“ se objevilo 28 jmen hráčů!!!
- Žluté karty : jeden hráč je zatížen třemi kartami,

šest hráčů obdrželo „zatím“ dvě karty (za čtyři  ŽK
je 1 x STOP…)

ZIMNÍ PŘÍPRAVA:
- v hale , ale i na hřišti
- dále se hráči zúčastnili zimního turnaje na UMT –

umělé trávě ve Štěrboholích. Z 12. účastníků se
umístili na průměrném 7. místě.

- na této UMT ještě před soutěží byla sehrána dvě
přípravné utkání

TRENÉR A mužstva zde vyzkoušel široký kádr hrá-
čů a dle výkonu

- (a počasí) si ujasnil výběr hráčů pro A i B mužstvo
- kádr pro A mužstvo trenér předpokládá 16. až 18. hráčů

DO KLUBU:
- přišli – ČECH Petr (30 let), SOUČEK Jakub (22 let)

a KOSTEČKA Martin 19 let – dříve pouze hostování
- odešli - nikdo

SPORT

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE:
- bylo dle „termínové listiny“ naplánováno na nedě-

li 26. března
- v tomto utkání jsme měli hostit vedoucí celek ta-

bulky mužstvo UHŘINĚVES
- vzhledem k stávajícímu sněhu na hrací ploše bylo

utkání odloženo na středu 12.4. od 17:00 hod

UHŘINĚVES
- kandidát na postup do Pražského přeboru má

v pražských soutěžích zapojeno vedle A a B muž-
stva POUZE jedno družstvo mládeže – DOROST

NÁŠ KLUB
- vychovává fotbalovou mládež v devíti mužstvech

ve všech věkových kategoriích

NA PODZIM 2005 – v úvodních třech utkáních
v 1 A třídě – 3x prohra
1. kolo dnes umístění 1. UHŘINĚVES - prohra 1 – 4
2. kolo dnes umístění 3. D. Počernice - prohra 0 – 2
3. kolo dnes umístění 11. DUBEČ - prohra 1 – 2

ROZLOSOVÁNÍ – JARO 2006

JARO 06 A MUŽSTVO IIA.TŘÍDA B MUŽSTVO II. TŘÍDA

ST 12.4. D - 17:00 hod UHŘINĚVES  

SO 1.4. V - 16:30 hod Dolní Počernice  

NE 2.4. D - 16:30 hod Miškovice

SO 8.4. V - 10:30 hod Čakovice
NE 9.4. D - 16:30 hod Dubeč  

SO 15.4. D - 17:00 hod Rapid

PO 17.4. V - 17:00 hod Viktorie 8  

SO 22.4. V - 14:30 hod Suchdol

NE 23.4. D - 17:00 hod Háje  

SO 29.4. D - 17:00 hod Bílá Hora
PO 1.5. V - 10:15 hod Loko  

SO 6.5 D - 17:00 hod Junior  

PO 8.5. V - 17:00 hod Č. Smíchov

SO 13.5. V - 10:30 hod Štěrboholy V - 10:30 hod Březiněves  

SO 20.5. D - 17:00 hod Rapid  

NE 21.5. V - 17:00 hod Hloubětín
SO 27.5. D - 17:00 hod Troja B

Ne 28.5. V - 17:00 hod Kyje  

NE 4.6. D - 17:00 hod PSK UNION V - 10:30 hod Dol.Chabry B 

SO 10.6. V - 17:00 hod Kbely B

NE 11.6. D - 17:00 hod Kbely  

SO 17.6. V - 17:00 hod Hostivař  

SPORTOVNÍ INFORMACE:
- Jsou k dosažení v propagační skřínce před Úřa-

dem MČ (poblíž cukrárny)
- V časopise „Pražský fotbalový týdeník“
- a na internetu ….
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B MUŽSTVO:
- vedoucí Klíma Pavel
- zimní tréninková příprava společně s „áčkem“
- kádr mužstva bude dle výkonů a potřeb doplňo-

ván mladými hráči z dorostu

DOROST:
- od „Jarní“ části soutěže bude pod přísnou takto-

vou nového trenéra Luboše VONDRY, který již pů-
sobil u dorostu během celé zimní přípravy, za spo-
lupráce vedoucího Petre VEJRA

SOUČINNOST VEDENÍ
- (A+B+D) musí ihned zajistit takové výsledky, aby

umístění mužstev bylo vždy v horní polovině ta-
bulky… a v klidu bylo dohráno JARO!!!

STOJÍME:
- Před důležitou jarní sezonou – pro A i B mužstvo

VĚŘÍME
- V aktivní spolupráci s  „VEDENÍM KLUBU“
- V dobré sportovní i materiálové zabezpečení pro

práci realizačních týmů ….

SPORT

NA DIVÁKA NEZAPOMÍNÁME
- Chceme hrát fotbal před velkou diváckou kulisou,

tím více vzrůstá zodpovědnost hráče pro úspěš-
né sportovní výsledky ÚJEZDSKÉHO FOTBALU

MLÁDEŽ
- Nezapomínáme – o ní až v příštím čísle zpravo-

daje

NEJEN PRO „SPORTOVNÍ FANDY“ z Blatova, Ro-
hožníku, Božkovny, Nové Sibřiny nebo středu
obce, ale i pro ostatní jsem v kostce popsal čin-
nost dospělého fotbalu.

MÁME – dvě pěkné travnaté plochy. Rádi při utká-
ních uvítáme „plné tribuny“. Věřte že právě pro
děti  - mladé fotbalisty - zde roste tráva.

A při každém utkání – všech věkových kategoriích
se nechá „utratit“ v „OBČERSTVENÍ na hřišti“.

Sepsal a nechal rozšířit po Újezdě nad Lesy v Újezd-
ském zpravodaji

Jirka Mík – sekretář klubu  FK Újezd nad Lesy

RŮZNÉ

MČ Praha 21 zajistila pro čtenáře Újezdského
zpravodaje od dubna roku 2006 novou službu „před-
platné“. Kdo bude mít zájem, aby mu byl zpravodaj
každý měsíc doručován do schránky, dostaví se na
Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, kde si může v podatelně
předplatit měsíčník vždy na jeden kalendářní rok.
Předplatné na rok 2006 se bude vybírat do 31. květ-
na 2006. První zpravodaj se začne roznášet v měsíci
květnu a bude distribuován do čtyř dnů od vydání
(vychází první týden v měsíci). Předplatné na rok
2007 se bude vybírat v prosinci 2006.

Dovolte mi ještě připomenout distribuční místa
Újezdského zpravodaje:

Nejvíce výtisků se dodává:
1. Trafika na křižovatce Starokolínská x Novosibřinská
2. Trafika na konečné MHD Rohožník
3. Potraviny Trojánková u zastávky MHD Blatov
4. DOMEČEK (železářství), roh ulic

Zaříčanská x Chotěnovská

5. Večerka „U Pluta“ Kojická 962
6. Trafika a videopůjčovna Podrazký u autobusové

zastávky „Újezd nad Lesy“ směr Praha
7. Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260,

Praha 9
( úřední dny Po-St 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30
a Pá 08:00 – 12:00)

8. Pracovní oděvy a pomůcky, Novosibřinská 1341
Další distribuční místa:
1. Potraviny „LÍPA“, Budčická ul.
2. Vinotéka – pí Procházková, roh ulic Polenská

a Čentická
3. Knihkupectví – p. Vácha, na křižovatce ul. Novo-

sibřinská x Starokolínská
4. Parfumerie – pí Chadimová, Chotěnovská 635
5. Potraviny „Roškota“, Koloděje (za křižovatkou)
6. Trafika Klánovice ( u potravin)
7. Potraviny NOEMA, Poličanská ul.
8. Čerpací stanice Avanti – nově zřízeno

M. Nejtková – redakce

Předplatné Újezdského zpravodaje
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou Občansko správnímu odboru

MČ Praha 21 Újezd nad Lesy a Svazu postižených
civilizačními chorobami za milá přání pevného zdraví
do dalších let při příležitosti mých 75. narozenin.

Sláva Lízner

!!! MAMINY Z ÚJEZDSKÉ ROVINY !!!
MAŠKARNÍ REJ

V neděli 26.2.2006 se v restauraci Na Blatově
uskutečnil již tradiční MAŠKARNÍ REJ. Moderátor-
ka Lucie přivítala všechny princezny, kovboje, indi-
ány, Karkulky, kouzelníky, berušky a další nádherné
masky. Po společném úvodním tanci se některé od-
vážné děti v maskách představily, zazpívaly písnič-
ku nebo zarecitovaly básničku a dostaly malou od-
měnu.

Příjemným zpestřením pro děti i dospělé bylo vy-
stoupení žongléra a kejklíře Vojty Vrtka a jeho koně

Karla. Při žonglování s meči, srpy, koštětem, jabl-
kem a různým počtem míčků dokázal pan kejklíř
Vrtek jezdit na koni a zapojit do představení několik
dětí a rodičů.

O tombolu se i v letošním roce postaral náš vlastní
„újezdský dorost“. S výzdobou sálu nám již tradičně
pomohli žáci 1. stupně Masarykovy ZŠ. Děkujeme
paní Jolaně Nápravníkové za poskytnutí sálu v době
hokejového finále a majitelce Dárky Podroužek za
prodej vstupenek.

OSMUR

RŮZNÉ

POZVÁNKA
Chcete-li se s námi podívat na trhy v Polsku Kudo-

vé Kladsko, máte možnost se přihlásit u pí Zajacové
na tel: 281 970 138. Termín zájezdu 22.dubna 2006,
odjezd v 5:00 hod ze zastávky u Auto Štangl. Cena
zájezdu 200,- Kč

ČČK – pí Zajacová

Sběr textilu
Firma, která od nás sebraný textil odebírala a dále

zpracovávala, nám podala zprávu, že tuto službu jž neposkytuje. Protože jsme bezvýsledně hledali i jiné
odborné řešení, s politováním sdělujeme, že nadále sběr textilu   n e m ů ž e m e   z a j i š t o v a t.

Doporučujeme občanům, aby zejména pokud jde o nepoužitelný textil, využívali informace Odboru ži-
votního prostředí MÚ, uveřejňované rovněž v Újezdském zpravodaji a obsahující sídla sběrných míst,
určených pro odkládání odpadu.“

Český červený kříž - pí Vokounová
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Prevence kapesních krádeží

  Ne nadarmo se
říká, že příležitost
dělá zloděje, v pří-
padě kapesních
krádeží to platí sto-
procentně. A proto
je důležité příleži-
tost zlodějům nepo-

skytovat . Připomeňme si proto několik dob-
rých rad, jak minimalizovat nebezpečí, že se
staneme obětí nenechavých zlodějů. Radí-
me: nenechávejte peněženku, cennosti, mo-
bilní telefon a doklady navrchu kabelky nebo
nákupní tašky. Nejlepší uložení je ve vnitř-
ních kapsách a tyto mít samozřejmě zapnu-
té. Nic důležitého nenoste v síťovaných nebo
průhledných přihrádkách u batohů. Je dobré
nosit doklady ve vnitřní kapse přímo na ob-
lečení a rozhodně nemějte všechny cenné
věci uloženy na jednom místě. Peníze ani do-
klady nenoste v zadních kapsách kalhot.
Důležité je si průběžně kontrolovat, zda máte
kabelku či batoh zapnutý. V hromadných do-
pravních prostředcích nebo v tlačenici osob
nosit kabelku s rukou na zapínání, tím pod-
statně snižujete riziko odcizení. Batoh v pře-
plněné tramvaji nenoste na zádech, protože
tak nad ním ztrácíte kontrolu. Snažte se vě-
novat pozornost svému okolí a od podezře-
lých lidí anebo od lidí, kteří se na vás tlačí
ihned odejděte.

Když otvíráte svoji peněženku, neukazuj-
te všem její obsah. Velmi důležité je u pla-
tební karty nemít PIN uložen společně s kar-
tou (nej lépe PIN nenosit  sebou vůbec
a pamatovat si ho), v případě odcizení pla-
tební  karty si tuto nechat ihned zablokovat
v příslušném bankovním domu, aby z karty
nemohl být proveden výběr. Každou kapesní
krádež včetně pokusu krádeže hlaste nepro-

POLICIE

dleně na Policii ČR na linku 158. Při dopade-
ní pachatelů pomáhají speciální týmy krimi-
nalistů a kamerové systémy, které jsou umís-
těny v inkriminovaných místech.

Kapsáři velmi často pracují v organizova-
ných skupinách, kdy velmi často pro kráde-
že využívají děti, které nejsou trestně odpo-
vědné, a případ se proto ve většinou odloží.
Pracují ponejvíce tam, kde je velká koncent-
race lidí - tramvaje, autobusy, metro,  super-
markety, eskalátory, sportovní stadiony. Kap-
sáři mívají většinou  promyšlený plán jak
krádež provedou, např. před supermarketem
se jeden ptá, jak se dostane na nádraží,
a jeho komplic  odcizí kabelku z nákupního
košíku nebo peněženku z kabelky v autě
apod. Nikdy si nenechávejte kabelku s cen-
nostmi volně položenou v nákupním vozíku.
Organizované skupiny v prostředcích MHD
vyvolají zmatek, natlačí se k vytipované oso-
bě, ukradnou peněženku, která okamžitě po-
mocí kompliců putuje na druhou stranu vozu
.

Ve vyšetřovaném případu si žena ponecha-
la kabelku před kabinkou a šla si zkoušet prá-
dlo, stačilo pár vteřin a kabelka byla pryč.
Neméně smutný byl případ, kdy pachatelem
byl muž společně se ženou, kteří si vyhlédli
starou paní - natáhli provázek, ona zakopla
a upadla a oni ji „přispěchali na pomoc“
a ukradli jí věci z kabelky.

Rozhodně se nespoléhejte na to, že vám
se to stát nemůže. Proti vám stojí profesio-
nálové ve svém oboru a stačí pouze chvilka
a vaše peněženka změní majitele. Nestaňte
se obětí kapesní krádeže a nenahrávejte zlo-
dějům, protože kapesním krádežím se dá
uvědomělým, vhodným chováním skutečně
předejít.

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

tel. 974 858 208 , 974 858 207
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PROVÁDÍME
obklady a dlažby

kvalita,  záruka 24 měsíců
celé domy SLEVA - cena dohodou.

Tel.: 723 534 899

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

Zahradnické práce

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

KVALIFIKOVANÝ ÚKLID
antialergický systém

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

lůžkoviny, sedačky...
volejte: 776 284 995 - doprava zdarma

PENZION  ROHOŽNÍK
Malešovská 1644 - naproti Albertu

KOSMETIKA
Tel. 607 660 249

PEDIKÚRA
Tel. 721 333 415

Koupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309

ODBORNÉ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ EVIDENCE
a PERSONALISTIKY

včetně zpracování všech daňových
přiznání pro fyzické i právnické osoby

zajistí MVM účetní servis

Podnikatelská 565,
190 11 Praha 9 - Běchovice

TEL 274 023 140,    FAX 274 023 126,
e-mail: info@mvm-servis.cz

KURZY POSLUŠNOSTI a VÝCHOVY
PSŮ všech plemen

Možnost individuálního přístupu,
týdenní výcvikový tábor v letním měsíci

Kontakt: 777 184 142, 281 962 356

BA hledá zkušené muže na pozice obchodních
detektivů - strážných do maloob. prodejny pro
Ujezd nad Lesy. Nabízíme HPP, VPP i dohodu.
Požadujeme čistý TR a fyzickou zdatnost.

Kontakt - mobil: 774 477 003
Tel: 284 692 148

placená
 inzerce & reklama

VÝSTAVA

PRAHA 21
Minulost - Přítomnost - Budoucnost

Vernisáž:

7. dubna 2006 od 19.00 hod.
kavárna - galerie - knihkupectví

Nad Lesy
v centru městské části Praha 21

Výstava bude otevřena v provozní době
kavárny do 31. května 2006.

Na setkání s Vámi se těší tým organizátorů.
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placená
 inzerce & reklama

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

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

ZÁMEČNICTVÍ DAVID ČERVENKA
Provádí výrobu

PRO EXTERIER I INTERlER
vrátka okna
vrata dveře
ploty skříně
zábradlí židle
mříže stolky
skříně schody
rošty krby

kompletní služby dle dohody včetně skla, dřeva, barvy, dopravy, montáže

TELEFON: 602 61 99 66
E-MAIL:jane_rouckova@tiscali.cz

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

AUTODOPRAVA
●●●●●     odvoz kontejnery ●●●●● sutě ●●●●● písek ●●●●● odpad ●●●●●

●●●●● zemina ●●●●● mulčovací kůra ●●●●● drť ●●●●●

●●●●● přeprava materiálu ●●●●●

KOVOVÝROBA
●●●●● posuvné brány ●●●●● plotové dílce ●●●●● branky atd.

Jiří HRUŠKA
K Rukavičkárně 124 Tel.: 281 961 152
Klánovice - Praha 9 Mobil: 603 332 966

SECOND HAND
Újezd nad Lesy - směr Klánovice
Pondělí až pátek 10.00–17.00

sobota 9.00–12.00

levná móda pro všechny vč. svatebních
a společenských oděvů, masek aj. dámské,
pánské vel. XL–XXL.

AKCE v DUBNU:
do vyprodání zásob levné odd. Ks 10,- Kč
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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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cihlový systém ECOTON (dovoz Německo) – bezkonkurenční ceny,
broušené cihly ECOTON (hit letošní sezony), lepidlo zdarma – bezkonkurenční ceny
POROTHERM, SUPERTHERM – slevy až 25 %
tvárnice YTONG, PORING, TANERMOLOG, veškeré cihly, překlady, stropní systém
MIAKO a HURDIS – slevy až 20 %
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace – KNAUF, BUILDING, MUREXIN, HASIT – slevy až 20 %
střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER  a ostatní systémy
(plech, lepenka) – slevy až 20 %
tepelné izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky – slevy až 30 %
kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS – slevy až 20 %
řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky – sleva až 20 %
keramické dlažby a obklady, sanitární keramika – sleva až 20 %
PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla – DenBraven, SIGA, SOUDAL – slevy až 20 %
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet. sítě, žebírková ocel – slevy až 10 %
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX – slevy až 10 %
velký výběr nářadí, žebříky, ochranné pomůcky aj. – slevy až 10 %
komínový systém SCHIEDEL, EKO komíny, CIKO komíny – slevy až 15 %
střešní okna VELUX, FENESTRA – slevy až 15 %

(slevy z ceníku výrobců)
+ rozvoz materiálu IVECO s HR do 14 m, LIAZ s HR,
+ kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+ základní slevy pro stavební firmy a individuální slevy dle domluvy ve stavebninách

STAVEBNINY STAKO®

Sulovická 1234, Praha 9-Újezd nad Lesy
Tel.: 281 972 245-6, 724 271 384, 728 874 254

e-mail: stako@volny.cz
DOPRAVA V ÚJEZDĚ nad LESY AUTEM S HR ZDARMAAkce DUBEN

! Zkuste nás – nechte si zdarma poradit !

Vy máte:
 přání
 cíle

Hledáte:
 možnosti
 jistotu
 spolehlivost

My nabízíme:
Analýzy
Rady
Optimální cesty
k dosažení vašich
přání a cílů
Nejlepší produkty
na trhu

 Budování kapitálu
 Vlastní bydlení
 Zajištění rodiny
 Zajištění dětí
 Zajištění důchodu

V čem a proč jsme jiní než poradci sólových finančních institucí:

Nabízíme produkty napříč všemi dostupnými finančními institucemi
Naše analýzy a rady jsou nezávislé, podepřené dlouholetými
mezinárodními zkušenostmi
Nabízíme nejvýhodnější produkty šité na míru pro každého klienta

V případě zájmu a pro další informace volejte na číslo: 604 581 092

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



33



34

NOVÁ AUTOŠKOLA
NA

STARÉ POŠTĚ
Autoškola Hana Čechová,

Českobrodská 1,
areál Staré pošty,  190 11  Praha-Běchovice

E-mail: autoskola@autocech.cz
http://www.autocech.cz

Tel./fax: 281 863 259
Provádíme výuku a výcvik pro skupiny řidičského oprávnění

skupin AM, A1, A0, An, B a školení řidičů

Provozní hodiny:
Pondělí – Čtvrtek  16.00 – 19.00
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RODINNÉ DOMY VE VÝSTAVBĚ
PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY, ul. Budčická

březen 2006
●●●●● 4+1 s garáží a sklepem ●●●●● výborné dopravní spojení
●●●●● obytná plocha 130 m2

●●●●● dokončení 1. etapy: září 2006
●●●●● užitná plocha 160 m2

●●●●● pozemky 417 – 495 m2 Ceny:od 31.000,- Kč/m2

obytné plochy domu,
včetně zahrady a 5% DPH

QN DOMOV s.r.o. www.qndomov.cz
V Olšinách 2, Praha 10
Tel/fax/zázn.:  2673 11 673,  2673 12 321,  2727 32 380
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ
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Dětský sekáč „Skřítek“
Dovoz z Anglie
AKCE:
1 x týdně nové zboží
1 x měsíčně sleva 30 %

Najdete nás v novém satelitním
městečku za Rohožníkem ve
Vřesové ulici 1089 Květnice III

Otevřeno: PO - NE  10–18 hod.
Neváhejte a volejte:  736 610 910   pí Synková

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

REALITNÍ KANCELÁŘ A  ANNA SPÁČILOVÁ

               S
Praha 21-Újezd nad Lesy

Soběšínská 1788
Tel./Fax: 281 972 217
Mobil: 602 288 460

anna.spacilova@worldonline.cz

Prodám RD před rekonstrukcí 2x 2+1 na pozemku 928m2 přímo u lesa.
Veškeré inž. sítě v domě.  Cena 4.990.000,- Kč

Prodám pozemek s chatkou v ul. Soběšínské o rozloze 1277 m2.
Na poz. elektř., plyn a studna, vodovod a kanal. v ulici. Cena 4.063 208 Kč

++ prodej ++ pronájem ++ právní servis ++
++ odhad nemovitostí ++ finanční poradenství ++

NABÍDKA PRÁCE
PRAVIDELNÝ ÚKLID V DOMÁCNOSTI

(rodinný dům v blízkém okolí)
- lx týdně v pracovní den v dopoledních hodinách
- vhodné pro maminku na mateřské či studentku VŠ
Kontaktní tel.: 602 321 361 (v odpoledních hodinách)

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel.: 281 972 273  nabízí

Solárium - nové trubice
Masáže - klasické, lymfatické, ref1exní, baňkové,

Zen Touch Shiatsu, Reiki, Moxování, Parafín
Sauna, Vířivá vana

Tanečky s nádechem orientu
Byliny a polodrahokamy

hledáme maséra nebo cvičitelku na sobotu
www.topresort.cz

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás navždy opustila

paní BOŽENA VAŇKOVÁ.

Za projevy Vaší soustrasti Děkujeme
Rodina

VÝŠKOVÉ PRÁCE
Pomocí horolezecké techniky

●●●●● Opravy a nátěry fasád
●●●●● Montáž a oprava okapů

a hromosvodů
●●●●● Mytí oken
●●●●● Kácení problémových stromů
●●●●● Oprava a montáž střech
●●●●● Spárování panelů
●●●●● Montážní služby

E-mail: t.kadlecek@seznam.cz
Lozická 808 Praha 9
Újezd nad Lesy

Tomáš Kadleček
Tel: 602 36 71 40

Jan Kadleček
Tel: 776 58 52 45

VÁM NABÍZÍ:

KADEŘNICTVÍ - Pánské ●●●●● Dámské ●●●●● Dětské
„Alcina“ Nové barevné trendy

Jaro - Léto 06
Melíry - barvy
Řešíme problémy s vlasovou pokožkou!
Slavnostní účesy -
- plesy - svatby

KOSMETIKA Ošetření všech typů pleti
„Alcina“ Regener. kúry na pleť a oční okolí

„Anna Lotan“ Řešení probl. pleti ve spolupráci s kožní klinikou
(kosmetika Depilace

z mrtvého moře) Líčení - denní, večerní, společenské, svatební

MASÁŽE Rehabilitační, Kondiční, Reflexní terapie, Čínská
tlaková, Thajská, Shiatsu, Reiki, Rašelinové zábaly

NOVĚ Baňkování

MANIKÚRA Ošetření rukou,, manikúra, modelace nehtů,
parafinové zábaly, P-Shine

PEDIKÚRA

     POHYBOVÉ AKTIVITY SPINNING
SPINNING pro začátečníky a seniory
KALANETIKA
FITT-BALONY
Bodystyling
Power joga

NOVĚ Výuka karate a sebeobrany pro dospělé

NUTNÁ OBJEDNÁVKA PŘEDEM !

Tel.:  281 963 193
Husova 66 - Šestajovice (Areál pensionu „U Bláhů“)

Těšíme se na Vaši návštěvu !
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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

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

Sadba zeleniny a květin
●●●●●  Prodej denně 9–18 (Budčická - u Bl. rybníka)      ●●●●●

Pátek: Křižovatka Novosibřinská x Oplanská
(u benzinové pumpy)

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.
Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Ing. Ondřej Štrouf, Bc Zuzana Vallová. Jazykové korJazykové korJazykové korJazykové korJazykové korekturekturekturekturektury :y :y :y :y : Hana Jančová. VVVVVýkonná rýkonná rýkonná rýkonná rýkonná redaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:
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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 O VÁ ,   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

Ú M Č  P R A H A  2 1  -  P O DAT E L N A   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 1 1

Zastavte se u nás...
- záruční a pozáruční servis Škoda
- servis výměny motorového oleje
- pneuservis na osobní vozy
- klempířské a lakýrnické práce
- příprava na STK
- zprostředkování STK
- prodej originálních dílů Škoda
- prodej příslušenství Škoda

SERVIS ● SERVIS ● SERVIS

Měření laserové geometrie
na všechny osobní vozy od 400 Kč

Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333Odtahová služba 24 hodin - 723 850 333

- prodej nových vozů
za výhodné ceny

- prodej vozů na protiúčet
- zprostředkování leasingových

smluv
-  přihlášení na DI
-  autobazar

Po - Pá
8.00 - 17.00

e-mail: uvaly@benoricany.cz
www.benoricany.cz

nám. Arnošta z Pardubic 2
250 82 Úvaly

tel.: 281 983 314
fax: 281 983 313

mob.: 602 331 657

NOVÉ VOZY ● NOVÉ VOZY
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Seznam lékařských zařízení Praha 21 – II. část

MUDr. Zuzana Dastychová – Gynekologie, Emilie Kučerová – porodní asistentka

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 7:30 – 17:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 7:30 – 10:00 - sestra
Tel: 281 972 713 St 7:30 – 14:00

Čt 7:30 – 15:00
Pá ——————

Preventivní a léčebná zdravotní péče v oboru gynekologie a porodnictví. Tělocvik a psy-
choterapie pro těhotné – sestra Kučerová.

Ordinace Dolní Počernice

Adresa: Ordinační hodiny:
Národních hrdinů 587 Út 7:30 – 17:00
Praha 9 Pá 7:30 – 12:00
Tel: 281 930 560

MUDr. Jitka Ždichyncová - Gynekologie

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 83 Po 8:30 – 11:30 13:00 – 14:30
190 14  Praha 9 – Klánovice
Tel: 281 961 048

Pacienti, kteří přijdou do 14:30 hod budou ošetřeni.

MUDr. Jan Jágr – Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 83 Po 7:00 – 12:30
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 13:00 – 17:00
Tel: 281 961 048 St 7:00 – 12:30

Čt 13:00 – 17:00
Pá 7:00 – 12:30

Odpoledne – návštěvy.

MUDr. Marie Jágrová – Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Adresa: Ordinační hodiny:
Axmanova 150 Po 7:30 – 12:00 12:30 - 17:00 návštěva
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 7:30 – 15:00 15:30 – 18:00 návštěva
Tel:   281 961 670 St 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 návštěva
Mob: 602 616 313 Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 návštěva

Pá 7:30 – 12:00 12:30 - 17:00 návštěva
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MUDr. Zuzana Brychtová  - Praktická lékařka pro děti a dorost

Adresa: Ordinační hodiny:
Šlechtitelská 97 Po 7:30 – 12:00
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 7:30 – 12:00
Tel: 281 961 082 St 8:30 – 12:00 14:30 – 16:00

Čt 7:30 – 12:00
Pá 7:30 – 12:00

MUDr. Tomáš Frey CSc.  – Kožní ordinace a dermatohistologie

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 771 Po ——————
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 12:00 – 18:30 bez objednání
Tel: 281 962 097 St 14:00 – 18:30 objednané zákroky

Čt 14:00 – 18:30 bez objednání
Pá ——————

MUDr. Jan Zedník – chirurgie

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 771 Po na objednání
190 14  Praha 9 – Klánovice Út na objednání
Tel: 281 960 091 St 7:30 – 12:00

Čt ——————
Pá 7:30 – 12:00

MUDr. Miloš Svitavský – Gastroentrologie

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 771 Čt 8:00 – 13:00
190 14  Praha 9 – Klánovice
Tel: 281 960 091

MUDr. Marie Získalová – oční ordinace

Adresa: Ordinační hodiny:
Slavětínská 83
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 15.00 – 18:00 objednávka
tel: 266 010 245
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MUDr. Helena Vilímovská CSc. – Ordinace praktického lékaře

Adresa: Ordinační hodiny:
250 90 Jirny Po 8:00 – 12:00
Tel: 281 963 436 Út 13:00 – 16:00

St 13:00 – 15:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 8:00 – 12:00

MUDr. Ivana Stejskalová –  kožní lékařka

Adresa: Ordinační hodiny:
Za Poštovskou zahradou 479 Po 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 pouze objed.
190 11  Praha 9 – Běchovice Út 7:15 – 12:00 13:00 – 15:00 pouze objed.
Tel: 281 931 759 St 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 pouze objed.

Čt —————— 15:30 – 18:00 pouze objed.
Pá 8:00 – 12:00

Přednost v ošetření mají předem objednaní pacienti. Ošetřuje se na pojišťovnu 201 – Vojenská
pojišťovna, 207 – OZP, 211 – Ministerstva vnitra.

MUDr. Viera Zemanová – samost. ordinace praktického lékaře pro dospělé

Adresa: Ordinační hodiny:
Za Poštovskou zahradou 479 Po 8:00 – 12:00
190 11  Praha 9 – Běchovice Út 9:00 – 12:00
Tel: 281 930 867 St 8:00 – 12:00

Čt 13:00 – 17:00
Pá 8:00 – 11:00

MUDr. Jana Nožičková – samostatná ordinace PL pro děti a dorost

Adresa: Ordinační hodiny:
Za Poštovskou zahradou 479 Po 7:30 – 12:30 ordinace Dolní Počernice
190 11  Praha 9 – Běchovice Út 8:00 – 10:00 ord. Běchovice pro nemocné
Tel: 281 932 021 10:00 – 12:00 ord. Běchovice prevence

St 7:30 – 10:30 poradna pro zdravé děti DP
Národních hrdinů 587 10:30 – 12:30 pro nemocné DP
Praha 9 – Dolní  Počernice Čt 8:00 – 12:00 prevence DP
Tel: 281 931 355 12:30 – 15:00 pro nemocné DP

Pá 8:00 – 10:00 prevence Běchovice
10:00 – 12:30 pro nemocné Běchovice
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Lékárna na Rohožníku -  Pharm. Dr. Ivana Havránková

Adresa: Provozní doba:
Živonínská 1630 Po 8:00 – 17:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:00 – 17:00
Tel: 281 973 160 St 8:00 – 17:00

Čt 8:00 – 17:00
Letní provozní doba Pá 8:00 – 17:00
od 1.7. do 31.8.
Po – Pá      8:00 – 15:00

Lékárna Klánovice – Sebe s.r.o

Adresa: Provozní doba:
Slavětínská 771 Po 7:30 – 18:00
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 7:30 – 18:00
Tel: 281 961 095 St 7:30 – 18:00

Čt 7:30 – 18:00
Pá 7:30 – 18:00

Oční optika – odpovědný vedoucí Pavel Líbal

Adresa: Provozní doba:
Živonínská 1630 Po 8:30 – 18:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:30 – 15:00
Tel: 281 973 446 St 8:30 – 18:00

Čt 8:30 – 15:00
Pá 8:30 – 13:00

Fakultní nemocnice na Bulovce

Adresa:
Budínova 67/2
Praha 8 – Libeň
Tel: 266 081 111 - centrála

Poznámka:
Zubní ordinace MUDr. Hany Kubešové, která byla uveřejněna I. části seznamu – je dále v provozu.
Oprava chyby tisku u MUDr. Vráblíkové, která byla uveřejněna v  I. části seznamu:
Út – 7:00 – 9:00  - kontrola, St  7:00 – 11:00 zvaná poradna, 13:00 – 15:00 –  nemocní
Ostatní beze změny.

Ordinační hodiny byly konzultovány po telefonu a nebudou po tisku opravovány či měněny.

M. Nejtková


