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Vážení spoluobčané, chtěla bych vám touto cestou jménem svým
i jménem celého Zastupitelstva MČ Praha 21 popřát příjemné prožití
letní dovolené plné sluníčka a odpočinku. Přání krásných slunečných
dní patří všem občanům naší městské části. Dětem a učitelům přeji
zasloužené dlouhé prázdniny plné pohody. Těším se na další setkání
v dalším čísle Zpravodaje.

Andrea Zikmundová
starostka MČ Praha 21

3,- Kč
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Zápis z 32.schůze  Rady  MČ Praha 21 ze dne
12. května 2004

Schvaluje

- Realizaci stavby „Komunikace a sítě v lokalitě Praha 21,
Újezd nad Lesy – V Ladech“ na části pozemku č.parc.
794/7 na k.ú. Újezd nad Lesy spadajícího do území
dotčeného stavbou, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je
podkladem pro stavební řízení.

- Snížení hodnoty pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy,
MČ Praha 21 – č. parc.1627 o 173 094,-Kč z důvodu
změny využití pozemku ze zastavěné plochy na sporto-
viště.

- Vyřazení pozemku č. parc. PK 572 v hodnotě 3 917m- Kč
na k.ú. Újezd nad Lesy z důvodu přečíslování pozemku
na současný katastr nemovitostí.

- Oslovení jednoho zájemce – VIALIT Soběslav, s.r.o.
- Předložený výběr uvedených místních komunikací tj.

1. Pilovská
2. Polesná
3. Čížovská
4. Plhovská
5. Holická

- Řešení odvádění dešťových vod z parcel č. 1399/15 až
1399/18 do stávajícího koryta odvodňovací strouhy
a vyhovuje žádosti Mgr. Lukáše Syrového, Tankistů 2430,
Tábor za podmínky vyčištění koryta strouhy ve všech 3
směrech soutoku v ul. Čankovské.

- Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 o velikosti 3+k.k.
v č.p. 1502, ul. Lišické na dobu určitou – dva roky.

- Umístění stavby komunikace Dublinská – Rozhovická
včetně inž. sítí na pozemcích parc. Č. 480/1 a 538/13 na
k.ú. Újezd nad Lesy

- Dohodu o počtu tříd v základní škole a počtu dětí ve
třídách  - 2 třídy po 30 dětech

- Dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena
na uložení  telekomunikačních  zařízení do pozemku parc.
č. 2986 na k.ú. Újezd nad Lesy v ul. Vranické

- Dodatek č.2 Smlouvy o pronájmu ve smyslu zák.
č. 116/1990 Sb. a v souladu s obč. zák., uzavřenou mezi
MČ Praha  21 a TJ Sokol Újezd nad Lesy ze dne 11.9.
2002

- Snížení nájemného na částku 10 000,- Kč/rok pro oddíl
stolního tenisu, a to s platností od 13. 5. 2004 po dobu
jednoho roku

Jmenuje

Od 1. 3. 2004 pí Andreu Zikmundovou předsedkyní
komise koncepce a rozvoje a pana M.Růžičku místopřed-
sedou komise koncepce a rozvoje.

Souhlasí

S předloženým materiálem návrhem Dodatku č.1
zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Polesná
1690

Zápis z 33.schůze Rady Mč Praha 21 ze dne
2.června 2004

Revokuje

Usnesení Rady MČ Praha 21 č. 631 ze dne 12.5.2004

Schvaluje
Platnost snížení nájemného pro TJ Sokol – oddíl stolního

tenisu mládeže zpětně od 7.1.2004, a to na kalendářní rok
2004
- Výběr místních komunikací Bečvářská, Budčická,

Načešická, Nesměřická a Dědická v úseku Ranská –
Račiněveská k opravě v roce 2004

- Text smlouvy o dílo se společností VIALIT na opravu
místních komunikací Pilovská, Polesná, Čížkovská,
Plhovská a Holšická

Schvaluje

1) výběr nejvýhodnějších nabídek na opravu ploché
střechy MŠ Rohožník, ul. Žárovecká v následujícím
pořadí:

1. Fatra – HIF, spol. s.r.o.
2. VLTAVÍN HOLDING, spol. s.r.o. – materiál vedasprin
3. VLTAVÍN HOLDING, spol. s.r.o. – materiál termoplan
4. SO + TI, spol. s.r.o.
5. TEGOLA BOHEMIA, spol. s.r.o. – materiál  Eurotel
6. TEGOLA BOHEMIA, spol. s.r.o. – materiál Orion
7. Roll

2) výběr nejvýhodnější nabídky na výměnu stávajících
dřevěných oken za okna plastová – ZŠ Polesná v ná-
sledujícím pořadí

1. Vekra, spol. s.r.o.
2. Petros, spol. s.r.o.
3. AG okna, spol. s.r.o.

- Schvaluje text dodatku č. 1 smlouvy o převodu vlastnictví
jednotky č.p. 1608/14 v ul. Rohožnická ze dne 17.6.2003

- Schvaluje smlouvu o zajišťování služeb sociální péče
v oblasti  stravování v době , kdy není v provozu školní
jídelna ZŠ Polesná

- Výběr nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci plynové
kotelny v MŠ Sedmikráska vzhledem ke shodnosti bodů
na prvních dvou místech a zejména s ohledem na kritérium
č.1 (cena) v následujícím pořadí:
1. Instalatérství BRÁZDA, Praha 9
2. LSTP, spol. s.r.o., Praha 10
3. VODIČKA + ALTNER, spol. s.r.o. Praha 8
4. ZKM, spol. s.r.o. Praha 4

- Výběr nejvýhodnější nabídky na zateplení pavilónového
objektu – ZŠ Polesná v pořadí, jak bylo předloženo:
1. SKANSKA,a.s.,divize technologie, Praha 10
2. VLTAVÍN HOLDING, spol. s.r.o., Praha 4
3. PMS, spol.s.r.o.,Poděbrady
4. NATO Praha, spol. s.r.o., Praha 5
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- Smlouvu o výpůjčce č. VIP/21/03/002529/2004 s pod-

mínkou vypracování a zafinancování geometrického plánu
pozemků PK 714/3,499/18 a 650/52 pro doplnění údajů
v KN

- V zastoupení  vlastníka pozemků č. parc. 1406/1 a 1407
na k.ú. Újezd nad Lesy, kterým je hl.m. Praha s umístěním
a povolením stavby „řešení  odvodu dešťových vod“ pro
pozemky č. parc. 1399/15 až 1399/18, dle § 38 a §58
stavebního zákona. Tento souhlas nezakládá žádné majet-
koprávní vztahy. Je podkladem pro územní a stavební
řízení. Rada MČ Praha 21 požaduje vyčištění koryta
odvodňovací strouhy ve všech třech směrech od soutoku
v délce cca 100m

- Návrh seznamu dodavatelských firem na opravu střechy
zdravotního střediska na Rohožníku:
1) FATRA – HIF, s.r.o., U Seřadiště 7, 101 00 Praha 10
2) SO a Ti, s.r.o. , K Šancím 50, 163 00, Praha 6
3) VLTAVÍN HOLDING, s.r.o., Michelská 4 140 00 Praha 4
4) TEGOLA BOHEMIA,nám. Míru 30, 276 01 Mělník
5) Zdeněk Roll, U Lázeňky 177, 107 00 Praha 10

- Pořadí kritérií pro hodnocení nabídek:
1) cena dodávky bez DPH a s DPH
2) časová lhůta provedení dodávky
3) reference
4) záruční doba dodávky
5) návrh SOD – smluvní pokuty

- Návrh seznamu dodavatelských firem na výměnu dře-
věných oken za plastová na budově Úřadu MČ Praha 21:
1) VEKRA, s.r.o.
2) LD INVEST,a.s.
3) KOMAX
4) PETROS,s.r.o.
5) AQ Okna

- Pořadí kritérií pro hodnocení nabídky
1) cena dodávky bez DPH a s DPH
2) časová lhůta provedení dodávky
3) reference
4) záruční doba dodávky
5) návrh smlouvy o dílo – smluvní pokuty

- prodloužení nájemní smlouvy na byt č.6 v čp. 673
v Novosibřinské ulici, Praha 9 – Újezd nad Lesy

- Dohodu o převodu práv nájemce společnosti WAGMA,
s.r.o., na společnost OMV ČR po úpravě jména statu-
tárního orgánu v návrhu smlouvy

Odvolává

Paní Boženu Ryantovou z funkce člena likvidační komise
z důvodu ukončení pracovního poměru

Jmenuje

Nového člena likvidační komise paní Věnceslavu Mičá-
novou
- Pana Vladimíra Saitze správcem rozpočtové kapitoly 09

– vnitřní správa a jeho zástupcem v době nepřítomnosti
pana Petra Vlásenka

Souhlasí

S dohodou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

na uložení telekomunikačních zařízení do pozemku č. parc.
2170 na k.ú. Újezd nad Lesy v ul. Svojšické
- S ponecháním zdi na otočce MHD na sídlišti Rohožník

ve stávajícím stavu
- S prodejem vlastnictví šesti jednotek – garáží 3.osobě
- S privatizací nebytových jednotek – garáží č.p. 1606, 1607,

1608 a 1609 v ul. Rohožnická – k.ú. Újezd nad Lesy
- S přijetím účelového daru na místní směrové značení od

občana Újezda nad Lesy
- S uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj.110/B/

2001 ze dne 7.6.2001 na dobu určitou do 30.6.2007

Nesouhlasí

Se směnou pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, MČ Praha
21 ppč. 792/8, 792/9, 792/10, 792/11, 792/13,792/14, 792/15,
o celkové výměře 437m2 , za pozemek v soukromém
vlastnictví č.par.792/17 o výměře 1 164m2  na k.ú. Újezd
nad Lesy
- S prodloužením termínu úhrady finančního doplatku dlužné

částky 2 938 500,-Kč firmou STAKO, s.r.o., do 30.6.2004

Trvá

Na svém rozhodnutí z 31.schůze Rady MČ Praha 21 pře-
dat případ exekutorovi k vymáhání dlužné částky právní
cestou.

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Praha 21
ze dne 14.června 2004

Revokuje

Usnesení č. 646 ze dne 2. června 2004

Souhlasí

S předloženým materiálem Prodej střech 4 bytových domů
v ul. Žíželická č.p. 1610 a 1611, ul. Žíželická č.p. 1612, ul.
Žíželická 1613 a ul. Žíželická č.p. 1614 – k.ú. Újezd nad
Lesy
- S přijetím účelové dotace z MHMP na rekonstrukci chov-

ných rybníků – s přijetím účelové dotace z MHMP na
výstavbu nové MŠ na Blatově, s přijetím účelové dotace
z MHMP na zateplení a výměnu oken zdravotního středis-
ka Rohožník, s přijetím účelové dotace MHMP na do-
stavbu objektu Úřadu MČ Praha 21

Zápis z 34. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne
16..června 2004

Schvaluje

Pověření MUDr. Hany Roubíčkové funkcí příkazce ope-
race pro kapitolu 05 – zdravotnictví a soc. pomoc od 1.7.2004
- Paní Vladimíru Kejhovou do funkce tajemníka výběrové

komise
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemena na plynovodní přípojku zřízenou pro nemovitost
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na pozemku p.č. 926 v ulici Borovské, na obecním po-
zemku p.č. 888/6 svěřeném MČ Praha 21

- Poskytnutí finančního příspěvku na rozloučení žáků 9.tříd
ZŠ Masarykova – bowling ve výši 7 250,-Kč

- Dodatek č.7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 5.9.2001 se spol. s.r.o. MEDISAL, Živonínská 1630,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

- Předložený návrh smlouvy o dílo na provedení opravy
střechy MŠ Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 – újezd
nad Lesy s firmou FATRA  - HIF, s.r.o.

- Předložený návrh Smlouvy o dílo č. AJ4483 na výměnu
stávajících dřevěných oken za plastová objektu ZŠ Masary-
kova, Polesná 1690, Praha 9 – újezd nad Lesy s firmou
VEKRA spol. s.r.o.

- Předložený návrh Smlouvy o dílo na zateplení budovy
ZŠ Masarykova, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy
s firmou SKANSKA CZ a.s.

- Předložená návrh Smlouvy o dílo na rekonstrukci stávající
plynové kotelny MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9
– Újezd nad Lesy s firmou Instalatérství Brázda

- Oslovení jediného zájemce o dodávku stavby MŠ ve
4. NP ZŠ Masarykova, Polesná 1690, Praha 9 – Újezd
nad Lesy s dodávkou profesí ZTI ( Instalatérství Brázda)
a elektro ( Lacina a Koubský) a výši předložených nabíd-
kových cen stavebních prací a profesí elektro a ZTI

Odvolává

K 1. 6.2004 pana Vladimíra Saitze z funkce předsedy
výběrové komise

Jmenuje

K 1.6.2004 předsedou výběrové komise pana ing. Petra
Štulce
- Paní Ilonu Hlaváčkovou do funkce člena výběrové komise

Neschvaluje

Poskytnutí finančního příspěvku pro sportovní činnost
v oddílu HC Letci Letňany

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Praha 21
ze dne 23.června 2004

Schvaluje

Provedení drenáže a hydroizolace podezdívky oplocení
před parc. č. 701 a 702 v ulici Starokolínská
- Návrh smlouvy o dílo č. DV/01/MČ 21/ 2004 s firmou

VLTAVÍN HOLDING stavební
- Dodatek č.1 k dohodě o přenechání nemovitosti do užívání

mezi HMP MČ Praha 21 a SK Újezd nad Lesy dle připo-
mínek členů Rady MČ Praha 21 a Dodatek  č. 2, tak jak
byl předložen firmou na přestavbu 4. NP ZŠ Polesná 1690
na mateřskou školku

Nesouhlasí

S realizací viladomů na parcele ppč. 4268/30 v rozsahu
předloženém k územnímu řízení

- Se směnou pozemků v lokalitě „V Ladech“ 1009/47,
1009/76, 1009/77, 1009/78, 1009/79, 1009/80, 1009/81
a 1009/82 o celkové výměře 981m2  za pozemek ppč.
1009/1 o výměře 1182m2  na k.ú. Újezd nad Lesy

- S uzavřením dohody o zrušení předkupního práva ani
s převodem bytové jednotky č.5, Miletická 1624, Praha 9
– Újezd nad Lesy, na třetí osobu

Zápis ze 8.zasedání Zastupitelstva MČ Praha
21 konaného dne 14.6.2004

Volí

- Návrhovou komisi ve složení: předseda: paní Dastychová
členové: pan Dvořák a pan Mach

- mandátovou a volební komisi ve složení: předseda: paní
Tomaidesová
členové: pan Vojta a pan Voňka

- Novým členem Rady MČ Praha 21 sl. Zuzanu Kapou-
novou

Schvaluje

- Dodatek č.1 ke zřizovací listině Masarykovy základní
školy, Plesná 1690, Praha 9 – Újezd nad Lesy

- Převod vlastnictví šesti jednotek – garáží, Žíželická 1610/
19 a 1612/20, Rohožnická 1607/35 a 1608/36, Žíšovská
1627/53 a 1628/53 v k.ú. Újezd nad Lesy dle přehledu,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

- Převod vlastnických práv nebytových jednotek – garáží
v panelovém domě č.p. 1606, 1607, 1608 a 1609 v ulici
Rohožnické dle přiloženého seznamu, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

- Prodej střech panelových domů č.p. 1610 a 1611,
č.p. 1612, č.p. 1613, č.p. 1614 v ulici Žíželické, na sídlišti
Rohožník firmě SAOS, spol. s.r.o., ve výměrách a ceně
dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

Revokuje

- Své usnesení č.60 ze dne 18.6.2003 a mění cenu
jednotlivých nebytových jednotek – garáží v č.p. 1606,
1607, 1608, a 1609 v ulici Rohožnické v souladu se
Smlouvou o výstavbě, ve znění jejího Dodatku č.1, zapsa-
ného v ktastru nemovitostí dne 10.5.2002 pod č.j.
V- 17280/2002

- Své usnesení č. 211 ze dne 21.5.2002, doplňuje je o vý-
měnu střech jednotlivých bytových domů a cenu, včetně
DPH, za kterou byly střechy prodány

Neschvaluje

Směnu pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy, MČ Praha
21, ppč. 792/8,792/9, 792/10, 792/11, 792/12, 792/13, 792/
14, 792/15 o celkové výměře 437m2 za pozemek ve vlast-
nictví soukromých osob  č. parc. 792/17 o výměře 1 164m2

na k.ú. Újezd nad Lesy

Jmenuje

Všechny členy Zastupitelstva MČ Praha 21 oddávajícími.
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Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na 3. čtvrtletí roku 2004

Upozornění

Vážení, od 1. září 2004 bude na úřadě MČ Praha 21 zavedeno kopírování pro veřejnost. Tato služba bude k dispozici
v přízemí na informacích (podatelna).

Ceny budou takovéto:
      Jednostranná kopie  oboustranná kopie

A4 3,-Kč 4,-Kč
A3 4,-Kč 6,-Kč

Měsíc stanoviště datum druh kontejneru

Červenec Bělušická x Pilovská 17. 7. velkobojemový odpad

Rohožnická (park. Meinl) 17. 7. velkoobjemový odpad

Toušická (u spořitelny) 24. 7. rostlinný   odpad

Valdovská x Holšická 24. 7. rostlinný odpad

Srpen Toušická (u spořitelny) 14.  8. velkoobjemový odpad

Sudějovická x Holšická 14.  8. velkoobjemový odpad

Rohožnická (park. Meinl) 21. 8. rostlinný odpad

Starokolínská  x Novolhotská 21. 8. rostlinný odpad

Září Toušická (u spořitelny) 4. 9. velkoobjemový odpad

Rohožnická ( park. Meinl) 4. 9. velkoobjemový odpad

Bělušická x Pilovská 18. 9. velkoobjemový odpad

Hrádková x Svojšická 18. 9. velkoobjemový odpad

Předpokládaná hodina zavezení  po desáté hodině a odvoz kolem 14:00 hod.

Co tedy do velkoobjemového kontejneru patří?

Rozhodně ANO: starý nábytek – skříně, postele, stoly, židle, křesla…
koberce, linolea, matrace,
elektrotechnika – pračky, myčky, videa, počítače, rádia…
zdravotní keramika – umyvadla, záchody

Co do velkoobjemového kontejneru  NEpatří?

Rozhodně NE : stavební odpad, suť
pneumatiky
lednice
autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady
odpad ze zahrady

OŽPD – M. Nejtková
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O pálení a spalování
V červnu 2002 začal platit nový zákon č. 86/2002 Sb.,

o ochraně ovzduší, který byl již tento rok novelizován.
A to přineslo spoustu změn a upřesnění. Budu se snažit

Vám je, alespoň částečně přiblížit.

Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování
ovzduší.

Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpa-
dech. To znamená, že dřevo, které pálíme proto, že je pro
nás přebytečné, pálit nesmíme. Ale naopak. Pokud pálíme
dřevo, jako odpad proto, že si na ohni chceme opéct buřty, je
to možné.

Je zakázáno spalovat látky ve zdrojích znečišťování ovzdu-
ší (kamna, kotle, krby), pokud je jako palivo neurčil výrobce
těchto zdrojů znečišťování ovzduší. Není tedy dovoleno
spalovat doma v kamnech komunální ani žádný jiný od-

pad, pouze dřevo, uhlí, koks, brikety, zemní plyn, topný
olej, prostě to, co určil výrobce kotle jako palivo.

V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v ote-
vřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená vý-
robcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami ( např. lakované nebo
napuštěné dřevo). Suché dřevo hoří plamenem, skoro ne-
kouří. Není proto nutné dávat zákazy ohledně pálení,
pokud budeme ohleduplní k sousedům, přírodě, ovzduší.
Stává se, že nemůžeme ani projít kolem zahrady, na které
majitel pálí čerstvě opadané listí či ořezané větve. Stává
se, že nás řidiči telefonicky upozorňují na to, že na hlavní
silnici ( Starokolínská, Novosibřinská) není vidět z důvo-
du valícího se kouře z okolních zahrad.

Jak jistě víte, bývají rozestavěny na území Městské části
Praha 21 kontejnery na rostlinný odpad, zavádí se přistavení
štěpkovače dvakrát ročně. Proto Vás tímto žádáme, abyste
byli ohleduplní k okolí a ovzduší.

                                    Monika Polanecká, OŽPD

Rybářské lístky
Z důvodu platnosti nových zákonů

došlo k několika změnám při vydávání
rybářských lístků.

Rybářský lístek se vydává pro celé
území České republiky na dobu 10 let,
3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

OŽPD Úřadu městské části Praha
21 vydá rybářský lístek pouze žada-
teli, který má v Praze 9 – Újezdě nad
Lesy trvalý pobyt.

První rybářský lístek bude vydán
pouze osobě, která se prokáže platným
osvědčením o získané kvalifikaci.
Osobě, která již rybářský lístek vlastnila
nebo vlastní, bude nový vydán na zá-
kladě starého rybářského lístku, po-
případě jiného dokladu osvědčujícím,
že již byl držitelem rybářského lístku.

Osobám mladším 15 let může být ry-
bářský lístek vydán na dobu jednoho roku,
a to se souhlasem zákonného zástupce.

Poplatky za vydání rybářského lístku:

Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti

- kratší než 1 rok 60 Kč

- 1 rok 100 Kč

- 3 roky 200 Kč

- 10 let 500 Kč

- děti (na dobu 1 roku) 50 Kč
                                                                                              M. Polanecká, OŽPD

Důležité upozornění

Vážení občané,

v době od 1.7.2004 bude probíhat rekonstrukce Masarykovy základní školy, Polesná 1690. Po dobu rekonstrukce
bude veřejné hřiště u školy uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.
Hana Kořínková

referentka školství MČ Praha 21
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ZPRÁVY Z RADY
Vážení čtenáři,
přišlo nám pár dopisů, kde se ptáte, proč jste nedostali

žádnou odpověď na své články uveřejněné ve zpravodaji, týka-
jící se například komunikací. Pokud je to článek určený pouze
pro zpravodaj, nemusí ho každá osoba, které se dotaz týká,
číst a redakční rada není povinna za ně na tyto dotazy odpovídat.

Pokud byste se zaručeně chtěli dočkat odpovědi od některé
z kompetentních osob, raději vždy pošlete kopii dopisu také
adresovanou příslušnému odboru úřadu MČ Praha 21, popří-
padě adresujte kopii přímo osobě, kterou ve svém článku oslovujete.

Dále, pokud žádáte o nějakou informaci, která není veřejná,
musíte o ni požádat písemně odbor úřadu MČ Praha 21, které-
ho se dotaz týká a ten musí rozhodnout, zdali Vám bude  poskytnuta.

Redakční rada  ÚZ.

Omluva.
Vážení čtenáři Újezdského zpravodaje. V červnovém  čísle

jsem ve svém článku ze „Dne matek“ udělal věcnou chybu,
když jsem mezi sponzory, kteří příspívají na tyto akce
jmenoval firmu Instalatérství Semerád (správně Zámečnictví
Semerád), která však na akce pořádané SPOZem nepřispívá.
Je to správně firma Instalatéství Brázda, čímž, se panu
Brázdovi za svou chybu omlouvám, zároveň mu za jeho
sponzorství děkuji a doufám, že nám i nadále zachová svou
přízeň.

Pavel Švejnoha,
šéfredaktor ÚZ.

MEZI LIDMI

Poděkování
Děkuji všem rodičům za spolupráci

během celého školního roku. Zvláště
bych chtěla poděkovat panu Němcovi
za všechny opravy a zhotovení krytů na
pískoviště, rodičům štachovým za větší
množství papíru do sběru, panu Fraň-
kovi, doufám, že díky nim se dobře
umístíme v soutěži. Poděkování si
také zaslouží paní Fialová za zhoto-
vení fotografií ze školy v přírodě,
paní Chotěborská za fotografie z kar-
nevalu, další rodiče za kopírování,
zvláště barevné. Nerada bych na ně-
koho zapomněla a proto velký dík
Vám všem.

Teď už nás čeká jenom táborák
a noční spaní a pak hurá na prázdni-
ny. Přeji všem příjemnou dovolenou

a těším se v příštím školním roce na
známé i neznámé děti a rodiče.

Anna Vlková
Ředitelka MŠ Sedmikráska

Pozvánka pro seniory
Sbor pro občanské záležitosti a Český
červený kříž zve Seniory na přátelský
taneční večer, který uspořádáme 3.7.
2004 od 16:00 v jídelně nové školy,
Polesná ul.

Bude připraveno malé pohoštění
a o dobrou náladu se postará živá kapela
p. Lhotáka a p. Vohanky.

Těšíme se na setkání s Vámi.
SPOZ a ČČK

  Nadace na
ochranu zvířat
pořádá každou
poslední středu
v měsíci porad-
nu pro budoucí,
nové i zkuše-

nější majitele psů. Pokud máte zájem,
nejbližší bude 30.6. od 18.00 do 20.00
v informačním centru Biorestaurace
Albio, Truhlářská 20, Praha 1. Poradit
se zájemci můžou s paní Vladimírou
Tichou (dlouholetou chovatelkou a roz-
hodčí, autorkou mnoha odborných
článků a několika knih.) o výběru psa,
chovatelské a zdravotní problematice,
výchově apod. Je třeba se předem ob-
jednat na tel.: 222 325 424.

Ordinační  hodiny lékařů  v Újezdě nad Lesy
Ordinace praktického lékaře        – MUDr. Katarina Feuereislová

Živonínská 1630     tel. 281 971 799

Ordinační hodiny Letní pracovní doba
Pondělí 7.00 – 12.00
Úterý 10.30 – 12.30 13.00 – 17.30 od 1.7. 2004 – do 12.9. 2004
Středa 11.00 – 13.30
Čtvrtek 7.00 – 12.30 13.00 – 15.30 7.30 – 14.00 hod
Pátek 7.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Polední pauza 12.00 – 13.00
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ORDINACE –KOLODĚJE, K jízdárně 9     tel. 281 971 017

Ordinační hodiny
Pondělí 13.30 – 15.30
Středa 7.30 – 10.30

GYNEKOLOGIE MUDr. Zuzana Dastychová,   porodní asistentka Emilie Kučerová
Živonínská 1630     tel. 281 972 713

Ordinační hodiny
Pondělí 7.30 – 17.00

7.30 – 12.00 gynekol. ordinace
12.00 – 14.30 poradna pro těhotné
14.30 – 17.00 gynekol. ordinace

Úterý 7.30 – 12.00
7.30 – 12.00 poradna bez lékaře

Psychoprofylaxe a tělocvik pro těhotné
Každé liché úterý 9.30 – 11.00

Středa 7.30 – 14.00
7.30 – 12.00 gynekol. ordinace

13.00 – 14.00 gynekol. ordinace
Čtvrtek 7.30 – 15.00

7.30 – 11.00 gynekol. ordinace
11.00 – 12.00 riziková těhotenství
13.00 – 15.00 gynekol. ordinace

Odběry krve na biochemické vyšetření  úterý a čtvrtek do 9.00 hod

V úterý ( 7.00 – 17.00) a v pátek ( 7.30 – 12.00 ) ošetří lékařka neodkladné případy v Dolních Počernicích, Nár. hrdinů 587
(směrem na Štěrboholy – budova mateřské školky)

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST MUDr. Vráblíková
Živonínská 1630,  tel. 281 973 158

Ordinační  hodiny
Pondělí 7.30 – 09.00 kontrola Letní pracovní doba

9.00 – 11.00 nově nemocní od 1.7. 2004  do  31.8. 2004
13.00 – 15.00 poradna

Pondělí až pátek       7.30 – 12.00
Úterý 7.00 – 09.00 kontrola

9.00 – 11.00 nově nemocní
13.00 – 15.00 zvaná poradna

Středa 7.00 – 11.00 zvaná poradna
13.00 – 15.00 nemocní

LSPP pro děti a dorost ordinuje
Čtvrtek 7.30 – 09.00 kontrola ul.Gen. Janouška 902, Praha 9-Černý Most

9.00 – 11.00 nově nemocní tel.  281 912 372
13.00 – 15.00 zvaná pokladna ve všední dny  od 17.00  do  7.00

ve dnech pracovního volna nepřetržitě
Pátek 7.30 – 09.00 kontrola

9.00 – 11.00 nově nemocní
12.00 – 14.00 zvaná poradna
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SAMOSTATNÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST  - MUDr. Frňková
Živonínská 1630 tel. 281 971 800

Ordinační hodiny Letní pracovní doba
Pondělí 7.00 –  08.00 odběry dle objednání od 1.7.2004  do  31.8.2004

8.00 – 10.30 nemocní
10.30 – 14.00 objednaní pacienti pondělí až pátek  8.00 – 12.00

Úterý 7.00 – 08.00 odběry dle objednání
8.00 – 10.30 nemocní

10.30 – 12.00 objednaní pacienti
12.00 – 14.00 poradna
14.00 – 16.00 objednaní pacienti

Středa 12.00 – 15.00 nemocní
15.00 – 16.30 objednaní pacienti

Čtvrtek 7.00 – 08.00 odběry dle objednání
8.00 – 10.30 nemocní

10.30 – 14.00 objednaní pacienti

Pátek               7.00 -  8.00    odběry dle objednání
                        8.00 – 10.00  nemocní
                       10.30 – 14.00  objednaní pacienti

INTERNÍ  ORDINACE                 - MUDr.  Procházka
Živonínská 1630   tel. 281 972 595

Ordinační  hodiny
Pondělí 15.30 – 19.30 Ordinace je na objednání
Úterý 15.30 – 19.30 Akutní případy ihned
Středa 15.30 – 19.30
Čtvrtek 7.00 – 09.00 odběry krve         Pořadí pacientů určí lékař
Čtvrtek 9.00 – 12.00 ordinace

CHIRURGICKÁ  AMBULANCE - MUDr. Zdeněk Nejedlý
Živonínská 1630    tel. 281 973 383

Ordinační hodiny
Pondělí 7.30 – 12.30 13.00 – 16.00

- objednané výkony
- ostatní dle dohody

Úterý 7.30 – 12.30 13.00 – 14.00
Středa klinický den 14.00 – 18.00
Čtvrtek 7.30 – 12.30 13.00 – 16.00
Pátek 7.30 – 12.30 13.00 – 14.00

RTG  oddělení, ultrazvuk tel. 281 972 143
Příjem pacientů

Sono
Po, Stř, a Čt.   8.00 – 9.00
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RTG
Pondělí 7.30 – 15.30 Administrativní výkony nehrazené pojišťovnou
Úterý 7.30 – 15.30 - zapůjčení RTG snímků                20,- Kč
Středa 7.30 – 18.00 - popis RTG snímků na počkání    50,- Kč
Čtvrtek 7.30 – 15.30 - výpis zdravot. Dokumentace      100,- Kč
Pátek 7.30 – 13.00 zdravotní průkaz

Poslední pacient 15 minut před ukončením pracovní doby

PLICNÍ ORDINACE  -   prim. MUDr. J. Jedlička
Středa ve stanovený den od 15.00  - 18.00

Tel. informace na tel.   284 810 375
Od  8.00 – 12.00 event. Na rtg. zde

MEDICUR s.r.o
Rehabilitace,  Neurologie ,   Ortopedie

Rehabilitace
          Dagmar Veselá                             Paukertová Radka
Po 7.00 – 14.00 Po 7.30 – 17.30
Út 12.00 – 17.00 Út 7.30 – 16.00
Stř 7.00 – 14.00 Stř 7.30 – 16.30
Čt 7.00 – 14.00 Čt 12.30 – 21.00
Pá 7.00 – 14.00 Pá 7.30 – 14.00

NEUROLOGIE                  MUDr. V. Janošová              ORTOPEDIE
Úerý 7.30 – 15.00                             Čtvrtek  17.00 – 22.00
Čtvrtek 7.30 – 15.00

OČNÍ ORDINACE  -  MUDr. Švorcová
                                       Tel. 281 971 995

Ordinační hodiny                                                  Letní pracovní doba
Pondělí 8.00 – 18.00 Pondělí 8.00 – 11.00 16.00 – 19.30
Úterý 7.30 – 15.00 Úterý 8.00 – 15.00
Středa 7.30 – 12.00 Středa 8.00 – 12.00
Čtvrtek 7.00 – 14.30 Čtvrtek 8.00 – 14.30
                        První čtvrtek v měsíci klinický den
Pátek 7.30 – 12.30 Pátek 8.00 – 12.30

Akutní případy ( záněty, úrazy) mohou být ošetřeny bez objednání, ostatní pacienty, prosím o předchozí objednání.
Objednací časy jsou pouze orientační. Mohou být ovlivněny počtem akutních pacientů. Pořadí pacientů určuje lékař. Poslední
pacient bude ošetřen 15 minut před koncem ordinační doby.

Oční optika tel. 281 973 446  odpovědný vedoucí  Pavel Líbal

Po 8.30 – 12.00 13.00 – 18.00
Út 8.30 – 15.00
St 8.30 – 12.00 15.00 – 18.00
Čt 8.30 – 14.30 Upozornění – Každý první čtvrtek v měsíci zavřeno
Pá 8.00 – 13.00



11

MEZI LIDMI
LÉKÁRNA  NA ROHOŽNÍKU ( Pharm. Dr. Ivana Havránková)  Tel. 281 973 160

Živonínská 1630

Provozní doba Letní pracovní doba
Pondělí 8.00 – 17.00 od 1.7.2004  do 31.8.2004
Úterý 8.00 – 17.00 otevřeno
Středa 8.00 – 17.00 8.00– 15.00
Čtvrtek 8.00 – 17.00
Pátek 8.00 – 17.00

Poděkování za volby
Děkujeme všem občanům Újezda nad Lesy, kteří dali  ve volbách do Evropského parlamentu  svůj hlas kandidátům

Občanské demokratické strany.
 členové Místního sdružení ODS

Vyslovujeme poděkování všem našim spoluobčanům MČ Praha 21 - Újezda nad Lesy, kteří nám při volbách do Evropského
parlamentu vyslovili důvěru a dali svůj hlas našemu volebnímu uskupení SNK - Sdružení nezávislých kandidátů. Díky Vám
jsme se stali po ODS a KSČM s počtem mandátů třetí nejúspěšnější stranou v těchto volbách. Budeme se snažit, stejně jako
na komunální úrovni, abychom Vaši důvěru v nás vloženou nezklamali.

Členové místního sdružení SNK

RŮZNÉ

Milí čtenáři a spoluobčané.
Rád bych několika větami zhodnotil

průběh právě uplynulých voleb do
Evropského parlamentu. Nejprve bych
chtěl poděkovat těm, kteří k volbám
vůbec přišli. Je to bohužel u nás již
celospolečenským jevem, že naši
občané o politické dění ztrácejí zájem.
Je to  ale fenomén, který je poslední
dobou jaksi „v módě“. Většina mladé
generace si zřejmě myslí své a politická
angažovanost ji nechává chladnou, pro-
tože má jiné starosti a k sebeuvědo-
měmí a ke společenské angažovanosti
ještě nedorostla. Velká část generace
střední si myslí, že politiku svým hla-
sem stejně neovlivní a proto raději zů-
stane doma. Tak se stalo, že jsem se při
volbách potkal převážně s důchodci,
kteří jsou si díky svým nabytým život-
ním zkušenostem vědomi váhy i toho
svého jediného hlasu a nechtějí zahodit
šanci ho uplatnit. Je pravda, že určité
procento lidí středního věku jsem u vo-

leb také zahlédl, ale to jsou převážně
lidé, kteří buď volí určitou stranu nebo
osobnosti a přišli je svým hlasem pod-
pořit. Jsou to lidé, kteří dovedou využít
svoji šanci a tím i možnost prostřednic-
tvím svých volených zástupců do něčeho
promluvit. Vždy se mi „ježí vlasy“ když
od svých spoluobčanů slyším,ať je to v
autobusu, vlaku, nebo v přímém rozho-
voru: „oni si to vždy udělají jak chtějí“.
Neuvědomují si to, že „oni“, byli v ne-
dávné minulosti jiní, kdy se dosahovalo
neuvěřitelné volební účasti 99.9 %
a bylo sečteno přes 98 % souhlasných
hlasů na jedné společné volební ka-
ndidátce, kde nebyla možnost výběru.

Nechci zde mentorovat, ani lkát nad
rozlitým mlékem, ale naše volební účast
na konci přehledu volební účasti  všech
hlasujících států, před předposledním
Polskem s 19 % a posledním Sloven-
skem s necelými 17 % hlasů, které
dosáhlo nejnižší volební účasti, je pro
mě s účastí voličů  27 % opravdovou

mezinárodní ostudou. Není pravdou, že
Brusel je daleko, ale rozhoduje se tam
o důležitých zákonech, které mají svůj
dopad i na naši republiku. Měli bychom
tak svými hlasy za sebe delegovat tako-
vé osobnosti, o kterých víme, že budou
umět a chtít zde hájit naše zájmy, které
jsou dobře jazykově vybaveny a umějí
anglicky říci víc nežli „yes“ a „no“, než
většina kandidátů, kteří se nám před-
váděli nejen v různých „pidistranách“
ale i ve větších stranách vládní koalice
nebo opozice. Doufám, že nás naši vo-
liči příjemně překvapí u dalších parla-
mentních a komunálních voleb a uvě-
domí si, že každý jednotlivý hlas je
důležitý a má svoji hodnotu a přijdou
podpořit „své kandidáty“, které přece
jen znají o něco lépe a vědí, co pro ně
na svých volených místech udělali nebo
také neudělali a vystaví jim spravedlivý
účet. Těšme se tedy na příští volby, ale
s lepší účastí.

Pavel Švejnoha, šéfredaktor ÚZ
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A léta běží ...
V pátek 4.6.2004 slavili spolužáci

narození v r. 1930 a 1929,  60. výročí
ukončení povinné školní docházky ve
škole v Újezdě nad Lesy. Část spo-
lužáků navštěvovala od r. 1936  Obec-
nou školu v Sibřině, část v nově za-
ložené škole v Újezdě n. Lesy. Společně
pak pokračovali do r. 1944 v Masary-
kově škole Újezd nad lesy, někteří
v Reál. Gymnáziu. Naše šedesáté vý-
ročí se sice nekryje s výročím školy, ale

oslav se zúčastníme, alespoň my, kteří
zde bydlíme.

Scházíme se pravidelně každé dva
roky od r. 1984 a to v hojném počtu.
Na naše schůzky několikrát přijela pí
učitelka Dvořáková a Kotvová. Setkání
jsou vždy veselá a v radostném duchu
a ani tato, dosud poslední, neodpovídala
našemu věku. Sešlo se nás 30 z různých
koutů naší republiky. Jednou mezi nás
také zavítal MUDr. Jiří Švejnoha až ze
Švédska.

Počty spolužáků se, bohužel, tenčí,

Bytovky v Chotouchovské ulici ?
Poblíž vyústění Chotouchovské ulice do Toušické se na

dvou parcelách připravuje výstavba tří třípatrových domů
o 27 bytových jednotkách. Původní zastavovací plán, k němuž
jsme se měli možnost v minulosti vyjádřit, počítal v těchto
místech se dvěma rodinnými domky což bylo v souladu
s okolní  zástavbou. Myslím si, že by šlo o necitlivý zásah
do původního plánu ze dvou důvodů. Za prvé by se v Toušické
ulici, již tak přetížené, zvýšila hustota silničního provozu
o 50 až 70 vozidel denně, kde již dnes projede ve špičkách
kolem 5 automobilů za minutu.

ale my na ně vzpomínáme a na všechna
školní léta. Mnozí se pochlubíme vnou-
čaty i pravnoučaty.

Organizování schůzek se před dva-
ceti lety ujali spolužáci Ota Pfann, Jarka
Wohlgemuthová – Vojtová a Míla Hlad-
ká – Poslanecká. Patří jim od všech vřelý
dík. Všichni si přejeme, abychom se ve
zdraví dožili příští schůzky v r. 2005,
kdy společně oslavíme 75 narozeniny
a doufáme, že opět vesele a při kytaře
Oty Pfanna.

St. Plocková

Důvody, které vedou k předpokládané výstavbě těchto
činžovních domů jsou poměrně jednoduché. Majiteli těchto
parcel se již léta nedaří jejich odprodej. Proto se nějakým
způsobem rozběhlo jednání o shora uvedené bytové zástavbě.
Pro peníze by se tedy mohlo necitlivě zasáhnout do zasta-
vovacího plánu, nadměrně zatížit provoz v Toušické ulici
a výrazně znepříjemnit životní prostředí okolním obyvatelům.
Převládá – li na naší radnici rozum a jsem přesvědčený, že
ano, tak takový necitlivý zásah do staré zástavby a životního
prostředí nepřipustí.

Vladimír Štěpánek
Toušická 659

Den zdravé výživy
V sobotu 29. května se na mé bývalé

škole Polesné konala akce Den zdravé
výživy. Součástí tohoto dne byl i orien-
tační běh… V devět hodin paní učitelka
Volovecká rozdala mapky a nám už ne-
bránilo nic v tom, abychom vyběhli. Na

trase už čekaly hlídky, které nám dávaly
různé otázky. Po doběhnutí už na nás
čekaly saláty, které připravili paní uči-
telky. Na výběr byl ovocný, těstovinový,
mrkvový, zeleninový (se zelím) a salát
z vajíček. Nejrychleji se zaprášilo po
salátu z vajíček, naopak můj favorit –

zeleninový – tam smutně vyhlížel až do
úplného konce.

Toto sobotní dopoledne se mi určitě
moc líbilo, protože jsem se alespoň na
chvilku ocitla na základce, kde jsem
strávila tolik času a kam se i nyní – jako
středoškolačka – ráda vracím….

Veronika Valentová

Kníže Igor a Polovci
Je možno s potěšením konstatovat, že Česká televize na

svém druhém programu uvedla slavnou operu Alexandra
P.Borodina „Kníže Igor“, proslulou především jedním z nej-
krásnějších operních baletů, „Poloveckými tanci“. Je ale
škoda, že nedostatek času a možná i informací, zabránil hla-
satelce uvést řadu údajů, které se k této opeře váží. Lze to
snadno napravit.

A. P. Borodin ( 1834 – 1887 ) byl mezi skladateli oper
jevem výjimečným – povoláním byl universitní profesor pro
obor lékařské chemie a operu skládal jako samouk. Tímto
koníčkem ztrávil celý život a instrumentaci opery dokončili
jeho přátelé Rimskij-Korzakov a Glazunov po jeho smrti.
Opera měla premiéru v roce 1890 v Petrohradě. Zkusme si
představit, že by Smetana po večerech sepsal „Úvod do
biochemie“.

Borodin byl sám autorem i libreta podle eposu „ Slovo
o pluku Igorově “.

Titulní hrdina byl Rurikovec tohoto jména druhý a vládl

jeden rok 1185 podle opery, o rok později podle jiných pra-
menů. Ve svém sídelním městě Putivli ( dnes nevýznamná
lokalita asi 200 km severozápadně od Charkova, protékaná
řekou Sejm ) dlouho nepobyl, po nezdařené bitvě s Polovci
padl do jejich zajetí.

Desetiminutovým baletem se snažil polovecký chán získat
knižete Igora ke spolupráci. Dokonce mu odpustil pokus
o útěk a jeho synovi dal dceru za manželku.

Polovci byli tatarský kmen, živící se chovem dobytka
a bojující s Rusy, kteří jim ve spásání svých krajů bránili.
Rusko té doby bylo množinou menších knížectví, která krom
Tatarů bojovala i se svými sousedy a mezi sebou. Středem
Rusi té doby byl Kijev, v Moskvě tehdy ještě uklízeli po prv-
ních tesařích.

Osudy obou jednajících stran operního tématu nebyly
veselé, Igor se sice vrátil do Putivli vypálené nájezdníky, ale
vlády si neužil, od jeho vlády se datuje mezivládí trvající až
do konce 13.století, kdy se ustavuje knížectví moskevské,
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RŮZNÉ
stále ještě s vládnoucími Rurikovci. Ty pak proslavil čtvrtý
Ivan, známý spíše pod přízviskem „Hrozný“. Polovci podlehli
přesile Mongolů a tak jejich vystoupení v Borodinově opeře

ZE ŠKOLY

bylo vlastně jejich labutí písní. Zbývá ještě dodat, že na západ
od Rusi byl tento tatarský kmen znám spíše pod jménem
Kumáni.

L. Jenšovský

Naši hrdinové
Pozorně jsem si přečetla článek paní

učitelky Podlipné „Památník našim
padlým hrdinům“. Bylo mi smutno;
smutno, protože práce žáků a některých
učitelů asi ze sedmdesátých let
minulého století byla zbytečná. V té
době byla ve škole v hlavním vchodě
„Síň tradic“. Část byla věnována odboji

ve druhé světové válce – mladým i
starším lidem o kterých píše paní
učitelka Podlipná, ale i tehdy ještě
žijícím účastníkům bojů na východní i
západní frontě. Pionýři i ostatní žáci
navštěvovali rodiny padlých v místě
bydliště, zjišťovali adresy žijících
rodinných příslušníků i mimo obec,

psali dopisy a dostávali odpovědi. Ze
získaného materiálu, a nebylo ho málo,
byla upravena část stěny a jedna vitrína.
Znovu se ptám, byla tato nelehká práce
dětí zbytečná? Kam se asi tyto
„dokumenty“ po likvidaci síně tradic
poděly, Najde je někdo odpovědný?
Byla bych ráda, aby tomu tak bylo.

Blanka Bačová

Nebude to nuda
       Jak a kde mám trávit svůj volný čas? Kam
jít po škole? Nudím se. Chci zkusit něco no-
vého. Jsem v průšvihu. Nevím si rady. …
     Míváte často takové nebo velmi podobné

myšlenky? Mívají je vaše děti?

Od září 2004 začne v Praze – Běchovicích fungovat klu-
bovna našeho občanského sdružení – Neposeda. Jsme tu pro
všechny děti (od 7 let) a mladé lidi do xy let z Běchovic,
Újezda nad Lesy, Klánovic a dalších městských částí i obcí.
Otevřené dveře u nás mají i dospělí.

Občanské sdružení Neposeda je sdružením mladých lidí,
kteří mají odborné vzdělání a dostatečné zkušenosti. Naší
motivací je poskytovat dětem a mládeži kvalitní a aktivní
náplň volného času i potřebné informace a celkově přispět
ke zlepšení situace v této lokalitě – vycházíme z faktu, že
v současné době zde podle našich informací nepůsobí žádná
nezisková organizace s podobným zaměřením – „vyplníme
prázdné místo“. Občanské sdružení Neposeda bylo založeno
s cílem spoluvytvářet občanskou společnost – k tomu však
potřebujeme i Vaši spoluúčast.

Naším záměrem je pravidelně nabízet různorodé volno-
časové aktivity – hry, zábavu pro jednotlivce i týmy, možnost
spolupodílet se na přípravě netradičního programu. Vy-
tvoříme prostor pro vaše „nápady, sny a přání“ – přátelské
místo, kde je možné povídat si o čemkoli.

Vezměte své kamarády, rodiče a známé, nebo přijďte
i bez nich – najdete nás v nově zrekonstruované místnosti
(ve dvoře) v areálu „Stará pošta“. Návštěva klubovny je
nezávazná. Služby budeme poskytovat bezplatně, účast na
aktivitách není podmíněna pravidelnou docházkou. Každý
může kdykoli přijít a kdykoli odejít. Klubovna je bezba-
riérová.

Činnost zahájíme již v září 2004. Slavnostní otevření –
zábavná akce pro veřejnost, se bude konat v říjnu 2004.
Všechny již teď srdečně zveme. Rádi Vás u nás přivítáme!

Aktuální informace zveřejníme v průběhu srpna na veřejně
přístupných místech (vývěsky, školy apod.), webové stránky
jsou zatím v přípravě – poté budou Vaším zdrojem informací.
Chcete-li další informace, chcete-li se s námi sejít, chcete-li
nás navštěvovat, chcete-li s námi spolupracovat, chcete-li …
můžete se obrátit na e-mail: neposeda.klub@post.cz či
mobilní telefon 605861109 – koordinátorka projektu Melanie
Zajacová DiS.

Těšíme se na Vás!
Vaši Neposedové

Kontakt:
NEPOSEDA – občanské sdružení, reg. MVČR č. VS/1-1/41
754/99-R
KLUBOVNA NEPOSEDA – Českobrodská 1, 190 11 Praha
– Běchovice (ve dvoře)
IČO: 69793298
č. ú. Česká spořitelna a. s., Praha 3: 0021988329/0800

 

Pěkně pohnojená češt ina
Jako většina kulturních statků, utr-

pěla naše rodná řeč vlivem sousedních
a nyní již i  nesousedních jazyků určité
změny, ve většině případů k horšímu.
Přes revoluční zásahy z jazykové dílny

Mistra Jana, které nám může svět závi-
dět, ( a ke své škodě nezávidí ) v řadě
oborů se do dneška udržely výrazy pro
takovou činnost charakteristické. Tak
v řemeslech se udržely majzlíky, turch-

šloky, štemajzny, šupléry a fušvancy,
původem z Vídně nebo od Němců. Po
první válce přinesl vliv francouzský
chauffeury a saissonu, urychleně počeš-
těné a do módních salonů krepžoržet,



14

krepdešín a krepsatén u dam, z anglič-
tiny ševiot u koverkotů v případě pánů.
A na bumážky, časy a kamandíry po
druhé válce lépe nevzpomínat.

Některé vědní obory současnosti již
jakoby češtinu nepotřebovaly – a tak
v oblasti hardvéru jsou printry a ske-
nery, hardisky a diskety, v softvérech
zase vindousy, internet, a my do nich
entrujeme místo abychom vstupovali.
To se už nezmění, ale v oblasti obecné-
ho dorozumívání lze vliv současné an-
gličtiny vystihnout titulem této úvahy.

Veřejně činný pracovník, obvykle
v rouše politika a s tváří vzdělance, jak
v řeči psané či mluvené, si zvykl ve
styku s posluchači nebo čtenáři na slovo
image ( čti imič ) a to stojí za úvahu.
V dotazech posluchačstva se třeba
starší dáma zeptá, co slovo imič zna-
mená – přednášející odpoví, že ho

ZE ŠKOLY
použil namísto charisma. Vedle sedící
mladík dámě pomáhá, že myslel asi
tvář, něco jako ksicht. Teď je to jasné.
Opravdu ?

Toto slovo „image“ ( vyslovuje se
podle slovníku Osičky a Poldaufa
správně „imidž“ ) převzali Angličané
od Francouzů, kteří to čtou „imáž“, po-
dobně jako třeba cottage, passage,
a jiná. Francouzi to mají ale z latiny,
kde se čte jak se to píše, leč s koncovým
– o. V řeči entomologů je tento výraz
užíván i v češtině a znamená poslední
vývojové stadium hmyzu, tedy např.
u motýlů to, co vyleze z kukly a odletí.

U starých Římanů „imago“ ( rodu
ženského) znamenalo obraz, podobiznu
( malbu,sochu,bustu i rytinu), z vosku
vyvedené podoby předků, vzor, ideál,
stín a ozvěnu, podobenství, vidinu, pře-
lud, přízrak a konečně i podobu, tvář-

nost, zjev a představu. Na rozdíl od
Francouzů, má slovo „image“ v anglič-
tině významy obraz ( i obrazně), socha,
podoba,podobenství, zrcadlo,představa
a modla. Tedy dost na to, abychom je
mohli zodpovědně považovat za ho-
monymum, tedy slovo, které má stejnou
formu, ale různý význam, vyplývající
pouze ze souvislosti. Taková slova ne-
jsou dobrým vysvědčením pro jazyk
jako prostředek dorozumívací. Chválou
jazyka jsou synonyma, tedy slova ma-
jící stejný význam, ale různou formu.
Příklad nám poskytuje pošťák pan Kol-
baba v Čapkově pohádce pošťácké,
když spílá popletenému pisateli milost-
ného dopisu třiatřiceti různými výrazy
stejného významu.

Nyní si již laskavý čtenář může uči-
nit o „imidžistech“ odpovídající před-
stavu ( imidž )  sám.

L. Jenšovský

Brigáda
V sobotu 26.6. se sešly téměř čtyři desítky rodičů žáků naší školy na sousedství školní budovy 1. stupně. Prostor bude od

září sloužit dětem k pohybu během vyučování i odpoledne k činnostem školní družiny. Všem za velký kus odvedené práce
děkujeme.

Za 1. stupeň MZŠ                                                                                                                                                  V. Vacková

Pozvánka
Prvňáčky a jejich rodiče zveme v sobotu 28.8. na soutěžní dopoledne s krtečkem. Sejdeme se v 9 hodin před budovou v
parku. Těšíme se na Vás.

Paní učitelky budoucích prvních tříd.

ŠKOLNÍ ROK 2004/05 BUDE ZAHÁJEN 1. ZÁŘÍ 2004 v 8.00 hodin před budovou 2. stupně v Polesné ulici.

Šílenství aneb Česko hledá ...
„Ondřeji, tak to by už stačilo. Půjdeme rovnou na věc,

protože Česko hledá ... (burácející dav málem zboří Brum-
lovku) Superstar!“ Tak takový pohled se naskýtá dnes snad
každé domácnosti. Rodina se navečeří, vyčistí zuby, zasměje
se nad tyčinkou, která nám oznamuje, abychom všeho nechali
a dívali se na tento pořad a začíná to. Velkolepá šou, která je
u nás čím dál oblíbenější. Baví se o tom snad všichni.
V metru, na ulici i mezi přáteli. Přirozeně také chceme vědět
vše z jejich soukromí, a proto na nás Star mávají každý den
z mnoha časopisů. Byli to „obyčejní“ lidé, kteří uspěli

v konkurzech a nyní se z nich stávají hvězdy. Jen jedna má
ale šanci dokázat, že je ta nejlepší…

I když nejste zpěvák a váš vzhled není „cool“, nevěste
hlavu. V soutěži uspět můžete. Byť byste měli diváky pobavit
v Hvězdné pěchotě. Samozřejmě nemohu zapomenout na
naší českou Dido. Svým extravagantním vystoupením na
sebeš strhla takovou pozornost médií, za kterou by se
nemuseli stydět mnozí umělci. Ale na druhou stranu – jak se
učíme v ekonomice i špatná reklama je reklamou. A proto
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svých ctitelů stále nemá málo, což dokazuje i hlasováním na
internetu.

Ale zpět k Superstar. Přenesme se do doby, kdy takovéto
šílenství nabíralo téměř stejné obrátky. Do dob dlouhatán-
ských front na podpisy, šílené fanynky omdlévající před
ochrankou, plná pódia plyšáků a spodního prádla… to byla
slavná éra skupiny Lunetik. I když je dnes skoro všichni
zavrhují a smějí se. Ale ruku na srdce. Bylo málo lidí, kteří
je neposlouchali a neobdivovali. Navazuji tím na to, jak se
k Superstar vyjádřila má kamarádka: „Doba Lunetiků je zpát-
ky, já to věděla, já to pořád říkala…“ a s ironickým úšklebkem
dodává: „To jsme to dopracovali!“ Tak takový názor byl asi
mnohých z vás, když jste zhlédli autogramiádu v nákupním
centru Zličín.

Ale takovýto obdiv si určitě zaslouží i ten, kdo se do desít-
ky nedostal a diváky dostatečně neokouzlil. A myslím, že někte-
ří z nich by byli dobrými zpěváky. A jsme u toho. By byli…

Superstar ovšem může být i motivačním nástrojem, čehož

využívají rodiče mé kamarádky, která se jen velmi nerada
učí a fandit na Brumlovku může jen tehdy, když se vejde do
předem stanovéného „známkového limitu.“  To pak v pondělí
přijde do školy počmáraná na obou rukou od finalistů a vy-
práví nám dlouhé hodiny žhavé drby ze zákulisí. Ten se držel
s tím, ten pomlouvá toho a toho. S tím rozdílem, že ostatní
se dozví po pár dnech z časopisů a mi to máme ještě jako
horkou novinku. A tak to chodí až do pátku. Pak se s námi
rozloučí a těší se opět na neděli, kdy si půjde vyřvat hlasivky
a posílat svým favoritům hlasy.

A teď už to všechno skončilo. Nekonečné nedělní vyse-
dávání u televizí je v nenávratnu. Pro někoho je to smutné,
protože už nebude moci fandit svému kandidátovi. Pro ně-
koho je to možná úleva – nervy, jestli nevypadne jejich milá-
ček, už mají za sebou. Radost mají určitě i fanynky, které
budou mít kredity více než jeden víkend. Jen je mi líto mo-
bilních operátorů, takhle plodné období se jen tak asi opako-
vat nebude…

Veronika Valentová
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Linka č. 303 už jezdí i o víkendu!
Spoje linky č. 303 ve směru Kolo-

děje – Černý Most (do centra) mají
návaznosti na:
● vlak ČD do centra v zastávce Ná-

draží Klánovice, Sever
● autobus č. 304/344 do Jiren v za-

stávce Šestajovice, U školy

Spoje linky č. 303 ve směru Černý
Most– Koloděje (z centra) mají ná-
vaznosti od:
● vlaku ČD z centra v zastávce Ná-

draží Klánovice
● autobusu č. 109 z Palmovky v za-

stávce Újezd nad Lesy
● autobusu č. 304/344 z Jiren v za-

stávce Šestajovice, U školy

Schématický jízdní řád linek č. 303
a 304/344 o víkendu naleznete v ta-
bulce. Jinak ho samozřejmě najdete
i na webové stránce Dopravního pod-
niku www.dpp.cz .

Tato změna provozu Pražské integ-
rované dopravy se uskutečnila po spo-
lečném dlouhodobém úsilí s panem
Mgr. Augustou. Již více než rok zpra-

JÍZDNÍ ŘÁDY

cováváme projekt možnosti rozvoje
MHD v oblasti Prahy 21 a rozšíření
provozu linky č. 303 je prvním úspě-
chem. Doufáme, že se nám v budoucnu
podaří prosadit i další změny, které
veřejnou dopravu v obcích Prahy 21,
především do centra Prahy, dále za-
traktivní. Pro naši práci je velmi důle-
žitá významná podpora kolodějského
starosty pana Ing. Zdeňka Koláře.
Musím také zmínit, že jedním z iniciá-
torů tohoto projektu byl bývalý starosta
Újezdu nad Lesy  pan Petr Mach.

Doufám, že toto rozšíření autobu-
sové dopravy uvítáte a budete dosta-
tečně využívat. Je totiž známou sku-
tečností, že veřejná doprava prakticky
nikdy nemůže být zisková a je třeba ji
dotovat. Finanční náklady na pokrytí
rozšířeného provozu linky č. 303 jsou
hrazeny z rozpočtu hl. města Prahy. Po-
kud by byly spoje zcela nevyužity,
magistrát by asi další zájem na jejich
provozování neměl.

Přeji Vám, ať se Vám dobře cestuje
nejen linkou č. 303

Vojtěch Brouček

Od 26.6. 2004  byl zaveden provoz
linky č. 303 v trase Černý Most – Ná-
draží Klánovice – Koloděje i o víkendu
od 7 do 19 hodin v intervalu 120 minut.
Tím se samozřejmě zlepšila dopravní
obslužnost i v Újezdu nad Lesy, pře-
devším v centrální části, kudy je linka
vedena.  Zejména Ti občané, kteří bydlí
v blízkosti autobusové zastávky Dru-
hanická a Újezd nad Lesy, určitě tuto
změnu ocení.

Jízdní řád linky č. 303 byl navržen
společně s linkami č. 304 a 344 (Černý
Most – Jirny), se kterými je linka pro-
vázána. Tím se zlepšila obsluha hlavně
Horních Počernic a Šestajovic. Při ná-
vrhu jízdního řádu bylo maximálně vy-
užito možností návazností a přestupních
vazeb, které autobus č. 303 napojí na
síť spojů Pražské integrované dopravy.
Jedná o návaznost na vlak ČD v zastáv-
ce Nádraží Klánovice, resp. Nádraží
Klánovice, Sever z, resp. do centra
Prahy. Tím vzniklo alternativní rychlé
spojení Újezdu nad Lesy s centrem
Prahy přes Masarykovo nádraží
k tradičnímu metru B.
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KULTURA

PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Boučková Tereza Indiánský běh
Hlavová Tami Popel popelu
Mason Daniel Ladič pian
Švandrlík Miloslav 100 nejlepších hororů
Smithová Zadie Sběratel autogramů
Leeová Rachel Před usnutím
Gedgeová Pauline Oáza, Vládcové obou zemí,

Hroší bažina
Petersová Elizabeth Ochránce mrtvých
Austenová Janne Anna Elliotová
Robertsová Nora Byl jednou jeden hrad
Bodeová Tigrid Kurz pletení
Woodallová trniny Tohle nenos
Kopietz Gerit Ohrožená plavba
Grant David Království za veterináře!
Harris Joanne Svatí blázni
Hoeye Michael Čas ani myš nezastaví
Gerlach Hinrich Zrazená armáda
Bambas Petr Zakázaná extáze
Kazantzakis Nikos Řek Zorbas
DeSoto Lewis Jako stébla trav

Bauer Jan Podivné konce
českých panovníků

Dousková Irena Čím se liší tato noc
Fréches José Nefritový disk, Zlatá rybka
Mihola Rudolf Věra Ferbasová nejen o smutném
Viktorová Eva Osudová láska Jaroslav Marvan
Kessler Leo Normandie: SS útočí
Štětina Jaromír Vykradači hrobů
Čech Jiří Malér lodi Markéta
Cimický Jan Mladý Maigret
Keitetsi China Musela jsem zabíjet, Místo panen
Fergusonová Valerie Ryby
Shipway Georgie Za přísahu a lásku
Wohlmuth Jiří Grand Prix

Československa a Česka
Kopietz Gerit Agáta a doktor Lupa – Chyťte zlo
Řeháčková Věra Sbalit kluka za každou cenu

V době od 21. července do 20. srpna bude knihovna uza-
vřena. Přeji všem čtenářkám a čtenářům, malým i velkým,
hezké prožití prázdnin.

Půjčovní doby: Pondělí - 10 – 11  -  11.30 – 18
Středa - 10 – 11  -  11.30 – 17
Pátek - 10 – 11  -  11.30 – 16

Telefon  281973864
Marie Tomaidesová,  knihovnice

Městská část Praha 21 připravuje kalendář kulturních a společenských  akcí.
Obracíme se na občany městské části, aby nám zasílali svoje náměty a přání na naši internetovou adresu, případně

do újezdského zpravodaje, nebo písemně na adresu:
Úřad městské části Praha 21, Staroújezdská 260, 190 16 Praha 9 , k rukám p. Pravdové
email hana.korinkova@praha21.cz

Pravdová

ČERVENCOVÉ KALENDÁRIUM

Červencové kalendárium
František Plánička, 2.července 1904

– 19.července 1996.

Narození Františka Pláničky je obe-
střeno tajemstvím. Většina čtenářů, vě-
řící relacím televize, si už jistě oslavila
narozeniny jubilantovy počátkem čer-
vna, zatímco menšina, spoléhající se na
údaje seriozních pramenů, jako je Bio-
grafický slovník nebo Kdo je kdo, dá
za pravdu našemu Zpravodaji. Kde je
pravda, naznačil sám František Plánič-
ka v pořadu „Sláva vítězům“, natoče-
ném nedlouho před jeho odchodem. Když

jako čtrnáctiletý měl hrát ligu za Slavoj
Bubeneč, musel manipulovat s datem
narození tak, aby už byl alespoň doros-
tencem. A tak v archivech sportovních
klubů figuruje o měsíc starší. Naprosto
spolehlivý údaj z matriky narozených
od farního úřadu u Sv Antonína, kam
spadal podle bydliště rodičů v Kame-
nické ulici, se do uzávěrky nepodařilo
získat.

Nic tajného není však na tom, že
jubilant po marných pokusech hrát za
Spartu, kterou měl u ruky a které vadila

jeho malá postava, zakotvil nadosmrti
v konkurenční Slavii. Za patnáct let tam
sehrál přes jedenáct set zápasů a hráči,
kteří mu dali branku, si takový úspěch
dávali doma pod sklo. Za reprezentační
mužstvo hrál 73 zápasy ( z toho  slabou
polovinu  jako kapitán ) a nebýt zlome-
né ruky v zápase s Brazilií na mistrov-
ství světa v roce 1938 v Paříži, mohlo
jich být ještě víc. Slavné bylo finále
v Římě, o čtyři roky dříve, proti domácí
Itálii.

Plánička byl ve vrcholu své slávy
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ČERVENCOVÉ KALENDÁRIUM
považován za nejlepšího brankáře celé
Evropy, v době kdy mimoevropské byly
pouze týmy z Jižní Ameriky. Přitom byl
Plánička o hlavu menší, než jeho nej-
vážnější konkurent Španěl Zamorra.
Nedostatek výšky nahrazoval Plánička
mrštností, výskokem a dokonalým pře-
hledem po celém „velkém vápně“. Je

třeba dodat, že většina tehdejších hřišť
měla brankový prostor vydupaný na
škváru a že brankáři chytali s chrániči
na kolenou a loktech. Při „desítkách“,
jak se tehdy říkalo pokutovým kopům,
nebylo zvykem skákat předem na jednu
stranu, brankář reagoval až po kopnutí,
často ovšem pozdě.

Závěrem budiž zdůrazněno, že sku-
tečnost, že v kalendáriu byli v poslední
době slaveni dva slávisté, Bican a Plá-
nička, je dána pouze daty jejich naroze-
ní. Příště už dojde na sparťana Dr. Peš-
ka-Káďu, a to za rok v září. Zato mu
bude o deset let více.

L. Jenšovský

Srpnové kalendárium
Ignát Herrmann, 12.srpna 1854 – 8.července 1935

Jeden ze svazků svého rozsáhlého díla věnoval Ignát Herr-
mann své rodné Chotěboři. Narodil se ale nedaleko v Horním
mlýně, malé lokalitě na toku Doubravky, říčky, jejíž půvabné
údolí láká dodnes turisty a kde slávu svého rodáka hlásá
turistická chata. V Horním mlýně se rodiče nezdrželi dlouho,
už do gymnázia chodil Ignát v Hradci Králové. Studium
skončilo nezdarem a jako kupecký učeň se Ignát přestěhoval
do Prahy. Léta učňovská zhodnotil posléze v románu „U sně-
deného krámu“. Bratr právník mu pomohl k vstupu do praž-
ských kruhů novinářských, kde se už Ignát Herrmann usadil
definitivně jako redaktor zprvu časopisů humoristických, pak
jako stálý přispivatel Národních Listů. V roce 1882 založil
svůj vlastní humoristický časopis „Švanda dudák“, který vedl
až do pozdního stáří.

Svými povídkami a fejetony „kápl do noty“ čtenářům
odchovaným kalendáři a podobnou literaturou. I když mu
byl jistě vzorem Jan Neruda, jeho velikosti nikdy nedosáhl.

SRPNOVÉ KALENDÁRIUM

Herrmann nebyl básníkem a těžiště jeho tvorby bylo v drob-
nokresbách pražských lidiček od pobudů až po honoraci.
Díky filmům z doby již dávno minulé se zachoval Martin
Žemla ze snědeného krámu, v podání Františka Smolíka, na
mizinu přivedený rytmistrem von Killian ( snad jediná zápor-
ná role Vlasty Buriana ). Tak jak Švejka zpodobnil Rašilov
i Hrušínský, tak vzorem pražského maloměšťáka zůstane
otec Kondelík zahraný dokonale Theodorem Pištěkem. Pro
koho psal Herrmann naznačují jména jeho postav – tam kde
Sabina má Mařenku a Jeníka a Krásnohorská Lukáše
s Vendulkou, tam Herrmannův Artur svádí svou Leontýnu.
Svazky „Ženitba páně Karafiátova“, „Z notýsků Pavla
Čamrdy“, „Vdavky Nanynky Kulichovy“ a souborně „Praž-
ské figurky“, „Drobní lidé“ nebo „Bodří Pražané“ charak-
terizují celkový ráz pětatřicet knih jeho sebraných spisů.
Z hlediska dnešního čtenáře mluví za vše titul dvou knih
„Blednoucí obrázky“.

Dodejme, že dnes už notně vybledlé.
L. Jenšovský

PRÁZDNINOVÁ ZAHRÁDKA

Červenec a srpen jsou měsíce, kdy
na zahrádce hlavně sklízíme úrodu, ale
je to i období, kdy kvalitu a množství
našich výpěstků můžeme ještě ovlivnit.
Vybrala jsem pouze několik druhů zele-
niny, které se na našich záhonech nejví-
ce objevují.

Následující výčet chorob a škůdců
je velmi strohý a pro toho, kdo zeleninu
nepěstuje nebude mnoho zajímavý. Škůd-
ci se vyskytují též na květinách a okras-
ných keřích, lze i tady mezi přípravky najít
pomoc pro okrasnou zahradu a květiny.

Paprika

Ze škůdců se nejčastěji setkáváme
se mšicemi a na rychlených sazenicích
s molicemi a sviluškami. Papriku často
postihuje suchá skvrnitost plodů. Její

příčinou je nedostatek vláhy v období
intenzivního růstu plodů spojený s ne-
dostatkem přístupného vápníku. Kromě
intenzivního zavlažování můžeme po
založení prvních plodů rostliny opako-
vaně ošetřit listovými hnojivy se zvý-
šeným obsahem vápníku a to jsou: Kal-
kosan, Kalkosol, Lamag Vápník, Wuxal
Kalcium, Wuxal Aminocal.

Přípravky proti mšicím:

Actellic 50 EC, Dursaban 480 EC,
Karate 2.5 WC, Mospilan 20 SP,
Pirimor 25 WG, Sumithion Super.

Mimo Pirimoru výše uvedené pří-
pravky ničí i housenky

Přípravky proti molicím:

Applaud 25 WP, Isathrin. Přípravky

nutno aplikovat v pětidenních interva-
lech, třikrát až čtyřikrát.

Přípravky proti sviluškám:

Omite 30 W, Omite 570 EW, Rufast 15
EC, Talstar 10 EC, Vertimec 1.8 EC.

Rajče

Nejčastějším a nejvážnějším one-
mocnění rajčat je plíseň bramborová
neboli fytoftóra, proti níž porosty pol-
ních rajčat ošetřujeme v případě deš-
tivého počasí od první dekády června.
Keříčkové odrůdy rajčat často postihuje
i septorióza a rychlená i polní rajčata
hnědá skvrnitost listů a plodů. Hniloba
špiček plodů je zapříčiněna nedostat-
kem vláhy v období itenzivního růstu
plodů spojený s nedostatkem přístup-
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ného vápníku. Pomoc stejná jako u pa-
prik intenzivní zavlažování s aplikací
listových hnojiv.

Přípravky proti fytoftóře a septorióze:
Acrobat MZ, Bravo 500, Curzate K,

Dithane DC, Dithane M 45, Champion
50 WP, Kuprikol 50, Novozir MN 80,
Ridomil Gold MZ 68 WP, Ridomil
Gold Plus 42.5 WP.

Přípravek proti hnědé skvrnitosti
rajčat:

Rovral Flo
Přípravky proti mšicím, molicím

a sviluškám stejné jako u paprik.

Okurky

Nejzávažnějším onemocnění pol-
ních okurek je plíseň okurková, proti
které zasahujeme v případě deštivého
počasí od první dekády června. S další
houbovou chorobou okurek padlím se
setkáváme až v druhé polovině léta.

Přípravky proti plísni okurkové:

Acrobat MZ, Aliette 80 WP, Brávo
75 WG, Brávo 500, Curzate K, Dithiane
DG, Champion 50 WP,Kuprikol 50,
Mikal M, Novozir MN 80, Previcur 607
SL, Ridomil Gold MZ 68 WP, Ridomil
Gold Plus 42.5 WP. Mědňaté přípravky
Champion 50 WP a Kuprikol 50 jsou
účinné i proti bakteriové skvrnitosti listů.

Přípravky proti padlí:

Bioan, Bioblatt - Mehltaumittel,
Biool, Bioton, Karathane LC, Rubigan
12 EC, Sulikol K, Thiovit Jet, Topsín
M 70 WP. Přípravek Topsín se používá
pouze k zálivce u skleníkových okurek.
Ostatní stejné jako u paprik.

Pór

Ten se stává stále oblíbenější a proto
následující rady jak pór ochránit proti
vrtalce pórové.

Druhá dekáda srpna:
Zakrytí záhonů póru netkanou texti-

lií ještě před začátkem rojení much vr-
talky pórové. Porosty necháme zakryté
pět až sedm týdnů.

Pokud nezakryjeme netkanou textilií
pak provedeme chemický postřik:

Třetí dekáda srpna nebo začátek září:
První postřik (se smáčedlem) póru proti
vrtalce poróvé pět až sedm dní po zjiště-
ní charakteristických vpichů v listech póru.

O dva týdny později:
Druhý postřik

PRÁZDNINOVÁ ZAHRÁDKA
O další dva týdny později:
Třetí postřik

Přípravky proti vrtalce pórové:

Decis Flow 2.5, Decis EW 50.
A teď něco z pěstitelských triků:
Mravenci, krtci, hraboši - to je jen

krátký výčet tvorečků, kteří na naší za-
hradě žijí a více či méně ohrožují naše
pěstitelské snažení. A co s nimi dělat?

Česnekem můžeme zcela úspěšně
bojovat proti hrabošům. Stačí jej vysa-
dit do kruhu kolem stromů. Hraboši ne-
snášejí česnekovou vůni a máme pokoj.

Máme-li keře silně napadené mši-
cemi pomůže koupel, ovšem krátká
v 55oC teplé vodě. Postižené konce leto-
rostů nebo větví ponoříme co nejvíce
do nádoby s vodou a podržíme několik
sekund.

Na mravence ve skleníku či pařeništi
platí, když rozložíme nať kerblíku na
několika místech. Tahle metoda, ale na
volných záhonech nefunguje. Chceme-
li se zbavit neuvěřitelně pracovitých
mravenců na venkovních záhonech mů-
žeme rozsypat guáno nebo nastražit
pasti - ploché misky naplněné směsí
medu a vody.

Krtek a jeho dvojí tvář. Tohle zvířát-
ko je většině zahrádkářů známo, je zá-
konem chráněno a je vítaným a účin-
ným likvidátorem různých hmyzích
škůdců, ale svými krtinami nám mnoho
radosti na zahrádce nedělá. Ale vypudit
ho přeci jenom můžeme a to když do
jeho chodbiček položíme několik oře-
chů uvařených v mýdlovém louhu (po-
užíváme jádrové nebo mazlavé mýdlo).
Krtek tuhle vonnou kombinaci vylo-
ženě nesnáší.

V krátkosti jsem Vám ukázala pří-
pravky dnešní doby tak i zkušenosti
našich předků zkusíte je? Svěřte se nám
z Vašimi zkušenostmi, každý umí a zná
něco jiného.

Vzhledem k tomu, že náš příspěvek
do červnového Zpravodaje nějakým zá-
hadným způsobem nedorazil, byl k pře-
čtení pouze na vývěskách. Každý tu
možnost, ani třeba brýle po ruce nemá,
dovolila jsem si naše sdělení uveřejnit
ještě jednou.

Několik úvah a sdělení:
Jak všichni znáte, společný cíl a práce

lidi stmeluje, to je základ dobrého výsled-
ku. Tak se stalo i s výborem organizace,
protože naše meta, dát areál do pořádku je

běh na dlouhou trať. Pokud si Vy členové
myslíte, že jsme se uzavřeli, není to pravda,
čekáme na Vás s otevřenou náručí, na Vaše
rady, připomínky a pomoc. Zastavujte nás
na ulici, přijďte mezi nás, řekněte jaká
téma přednášek a ostatní záležitosti Vás
zajímají. Však i posezení s předáváním
zkušeností a znalostí jednoho každého
z Vás je poučné a příjemná změna, prostor
areálu je přímo stvořen pro takové letní
posezení. Chcete? Řekněte! Sdělte! My
zařídíme.

A jak víte veškerá snaha o obnovu
areálu, bez finančních prostředků je
marná. Náš spolek obdržel od Úřadu
městské části grant ve výši 22 000Kč
a na kulturní činnost 10 000Kč. Za obě
částky vyslovujeme vřelý dík a slibu-
jeme jejich maximální a účelné využití.
Každý rok skládáme účty, jak bylo
s finančními prostředky naloženo.

Grant je určen pro částečnou úhradu
nových elektrorozvodů a nové proti-
skluzné dlažby v moštárně a WC.

Nechci nic zakřiknout, ale podle
květenství jabloní má moštárna velkou
naději na maximální využití. Kdo z čle-
nů chodí moštovat, ví jaký je zaběhlý
rituál, chcete se přidat, čekáme na Vás.

Zpráva ZAZIPU

Máme ještě několik volných míst na
následující zájezd:

28.8.2004 - sobota, odjezd v 7.00 hodin
trasa: chmelová dočesná jedině v krá-

lovském městě Žatci, které slaví 1000 let
domů: kolem přírodní památky u Tu-

chořic a přes  Lenešice s Bambus cen-
trem p. Kastnera ( známe z  televize )
a Louny povede cesta zpáteční

Pokud zvolíte telefonní kontakt tu
jsou čísla, na kterých očekáváme ná-
měty, připomínky, přihlášky na zájezdy
a vše ostatní:

manželé Líznerovi 281 972 219
manželé Nohejlovi 281 972 155
Blanka Exnerová 281 971 101
Dne 20.8.2004 od 17.00 pořádáme

přátelské posezení v našem „Areálu snů“
s předáváním zkušeností všech přítom-
ných. Hostem je Ing. Dušková ze zná-
mého a velmi oblíbeného Vaňkova se-
menářství, Bubenské nábřeží, Praha 7.

Přejeme všem našim členům a příz-
nivcům krásné dva letní měsíce a v září
nás opět najdete na stejných stránkách.

Za výbor ČZS
- organizace Újezd nad Lesy
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SPORT

A nyní „pár údajů“ .
Další výsledky z jarní části soutěže ...

A mužstvo  : podzim jaro góly “JARO“

Soupeř Březiněves 1-2 1-2 Ryšavý
Un.Žiškov 4-1 1-1 Novák  L.
Újezd  P4 3-1 1-4 Scherks
Loko  B 1-3 2-1 Ryšavý, Daníček
Libuš  B 2-1 2-1 Zajíček, Daníček
Hloubětín 2-0 4-2 Scherks, Daníček

Doležal, Filoun
Chodov 3-1 1-2 Zajíček
Klánovice 4-0 6-2 Zajíček, Matějovký,

Daníček,
Doležal, Mareš V.   2x

Kunratice 3-0 1-2 Dlabal
Satalice 2-5 ??

Střelci  :                  Celkem  podzim/jaro

Zajíček 14 10/4
Brabec 8 7/1
Ryšavý 8 3/5
Daníček 8 2/6
Scherks 5 2/3
Doležal 5 2/3

Celkem na vstřelení 65 gólů se podílelo  ŠESTNÁCT  hráčů

B mužstvo  :

... jako nováček ve II.třídě se umístilo na pěkném 6. místě
se ziskem 33 bodů.

F O T B A L
S K Újezd nad lesy

1924 – 2004

Již třetí rok bojuje A mužstvo o postup do vyšší třídy
- I A. třídy - druhé nejvyšší soutěže v Praze.

Podzimní výsledky a trvale obsazené 1. místo v čele ta-
bulky nám slibovaly naději na postup. Úvodní tři vítězné
zápasy na jaře to potvrzovaly.

ALE – následně prohrané tři zápasy, jak na hřišti soupeře,
ale i doma. Během těchto tří zápasů byli vyloučeni  č t y ř i
naši hráči! Při utkání v BŘEZINĚVSI od 25. minuty 1. polo-
času jsme hráli pouze o devíti hráčích a soupeř nás „uběhal“.

Nekázeň některých hráčů zapříčinila opuštění 1. místa
v tabulce a přenechání největšímu soupeři  -  LOKO  Vltavín
B - , kterého jsme hostili v dalším utkání na domácí trávě
a zlepšený přístup hráčů dosáhl na vítězství. Ale celková bo-
dová ztráta nás ještě neposunula do čela tabulky.

Následně dvě vítězná utkání byla znehodnocena prohrou
v CHODOVĚ. Celkový slabý výkon hráčů, až nezájem pod-
řízl definitivně větev snaze v boji o postup.  !!!

Ve velkém „derby“ v kterém jsme hostili souseda z KLÁ-
NOVIC jsme prohrávali 1 - 2, naši hráči zlepšeným výkonem
stačili skóre otočit a v utkání zvítězili 6 - 2 , ( v součtu dvou
utkání  -  podzim + jaro - obdrželo mužstvo KLÁNOVIC
celkem   d e s e t    gólů ).

Do posledního zápasu v KUNRATICÍCH zasáhla „vyšší
moc“  -  pět aktivních hráčů v civilu „zahřívalo“ lavičku pro
diváky. Různá zdravotní indispozice  ( zraněné svaly, úrazy
apod. ) nedovolila těmto hráčům nastoupit. Tato neúčast se
projevila na úrovni hry i na výsledku  -  prohra  1 - 2 !!!!!

Naše A mužstvo nyní čeká ještě jeden mistrovský zápas
doma, ve kterém hostíme mužstvo ze SATALIC – ( na podzim
prohra 2 - 5 ). V případě našeho vítězství pouze o tři góly  -
obsadíme v tabulce pouze třetí místo. Při vítězství o čtyři
góly čeká nás  2. místo  -  bohužel též nepostupové. Bude-li
neděle „černá“ a prohrajeme, můžeme v tabulce skončit až
na 5. místě!!!!!

Taková je dnes úvaha v den uzávěrky časopisu.
Až budete číst tyto řádky začátkem prázdnin bude již

rozlosovaný nový fotbalový ročník  ́ 04 - ́ 05 . Budeme znát
naše „staronové“ soupeře a fotbalové kolo se točí dál ...

... výsledky z jarní části soutěže.

soupeř: ORION 3-2 2-2
Miškovice 3-2 3-2
Chabry 0-3 0-0
Rapid B 3-3 2-3
Suchdol 0-2 4-2
Třeboratice 3-9 2-0
Radlice 1-2 5-2
Vinoř 1-2 4-0

Střelci  :                                 celkem                podzim/jaro

Mareš V. 10 2/8
Brabec 6 3/3
Jirásek 5 5/0
Zeman 5 4/1

Celkem na vstřelení 49 gólů se podílelo 12 hráčů.

A  JAK  D Á L E   ?????????????
(věříme, že dobře a úspěšně ... )

Zahájení sezóny   :

V Út    20. 7.  od 18.00 hod          první trénink
- pokračování každý  Ú a Čt  –
- tři až čtyři přípravná utkání  –
- mistrovské utkání  : Ne  22. srpna -  A  mužstvo

Ne 5. září -  B  mužstvo

A na závěr si popřejeme pěkné prázdniny  -  slunnou
dovolenou, houby, ryby ...
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INZERCE

placená
 inzerce & reklama

PÉŘOVÉ VÝROBKY
Ráj lůžkovin

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

OPRAVNA ELEKTRO
Již 20 let pro Vás opravujeme:

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

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

Tel.: 281 973 016

POSLEDNÍ 2 VOLNÉ BYTY
VE VILADOMĚ V HRÁDKOVÉ ULICI

200m OD KLÁNOVICKÉHO LESA
PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY

www.hezkebyty.cz

hrubá stavba dokončena, vnitřní instalace hotovy z 80 %
z 8 bytů poslední 2 volné 4+1 - 114 m2

1. patro - cena 3 980 100 Kč, 2. patro - 3 999 000 Kč,
v ceně je terasa, garáž a vlastní část zahrady 75 m2

dubové parkety, velká rohová okna, 2 x WC, vlastní topení

kontakt:  777 246 147
plánovaná kolaudace - srpen 2004

výhodné financování zohledňující zařizování hypotéky

PPPPPÁNSKÉ - DÁMSKÉ - DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍÁNSKÉ - DÁMSKÉ - DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍÁNSKÉ - DÁMSKÉ - DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍÁNSKÉ - DÁMSKÉ - DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍÁNSKÉ - DÁMSKÉ - DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍ

vlasové studio  MISHELL
Jana Soukupová

OFFICE:    • í šovská 1627 190 16, Praha 21, Újezd nad Lesy

Tel.: 603 789 042
Zde mohl být Váš inzerát

v hodnotě

450,- Kč
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

VEČERKA
nejlepší v Újezdě!

Otevřeno 365 dní v roce
8.00 – 2200 hodin

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

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

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

Kynická

U PLUTA
Kojická

V
lk

an
ov

sk
á

V
el

im
sk

á

Novosibřinská
Bus: 250, 251, 109

SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK

Koupě    prodej  Pronájem všech druhů nemovitostí

AMD REALITY s.r.o. - realitní kanceláø
Ing. Alena Kotyzová
Lukovská 1067, Praha 9, Újezd nad Lesy
Tel. / fax: 281 970 993, mobil: 606 260 141
E-mail: reality@amdreality.cz
www: http//www.amdreality.cz

Dámské a pánské prádlo

PLAVKY LÉTO 2004
Ivana Štruncová

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

Otevírací doba:

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

Po telefonické dohodě
budete obslouženi

i mimo otevírací dobu.

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

281 932 970
mobil: 607 924 918

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

Prodám litin. radiátory
CALOR - 50 čl.

Informace:  777 179 752
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Pro naši diskontní prodejnu potravin
V PRAZE 9 - ÚJEZDU NAD LESY,

ul. Starokolínská přijmeme:

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

POKLADNÍ
Bližší informace Vám poskytne osobně

vedoucí prodejny nebo na tel.: 281 971 171

EUROOKNA, DVEŘE - dřevo, plast
vč. doplňků - výhod. ceny

Informace:  777 179 752

placená
 inzerce & reklama

KOUPÍM POZEMEK
i s chatou nebo domkem před opravou
Klánovice, Újezd nad Lesy, Běchovice,

Horní a Dolní Počernice
PLATÍM HOTOVĚ - Tel.: 732 445 960

ROMANTIKA -  radost  z  dárku, Čent ická  1314
Praha 9  -  Ú jezd n /L , Te l . : 281 972 362

radost

z dárku
R

om
an

tik
a

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM
Od 1. 5. 04  do  31. 8. 04

Změna prodejní doby:

Po -    zavřeno
Út -    zavřeno
St - 14,00 - 18,00 hod.
Čt - 14,00 - 18,00 hod.
Pá - 14,00 - 18,00 hod.
So - 9,00 - 12,00 hod.
So -     po telefonické dohodě i odpoledne

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

VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ EVIDENCE, ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Stejskalová Edita
Na Božkovně 1954 Újezd nad Lesy

Tel.: 737 807 677

Újezd nad Lesy
Hodkovská 1188

Tel.: 607 928 382, 281 971 520 - večer

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

Tel.: 281 971 023
Fax: 281 971 023

Mobil: 603 167 980

PRONAJÍMÁM
DRUŽSTEVNÍ BYT

( 3 + 1 ) a 4 + 1 sídliště Rohožník

Tel.: 606 881 487
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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

Jiří Kopecký
Soudní znalec v oboru

Ekonomika - ceny a odhady nemovitostí

Vystřihněte si a založte mou vizitku !!!

O d h a d y  a  o c e ň ová n í  n e m ov i t o s t í

Meinlinova 312
190 16 Praha 9 - Koloděje

w w w. vo l ny. c z / o d h a d y n e m o
E - m a i l :  o d h a d y n e m o @ vo l ny. c z

Tel./Fax: +420 281 971 998
Mobil: +420 737 256 762

NABÍZÍME PRONÁJEM nově zrekonstruovaných
nebytových prostor o výměře 60 m2

v ul. Českobrodská, Praha - Běchovice. Vlastní vstup,
soc. zařízení. Vhodné jako kanceláře nebo prodejna.

Informace na tel. 222 781 557, 602 226 116.

o k n a  n oo k n a  n oo k n a  n oo k n a  n oo k n a  n o vvvvv é  g e n e ré  g e n e ré  g e n e ré  g e n e ré  g e n e r a c ea c ea c ea c ea c e

AKTOS
výroba, prodej a montáž

oken, dveří a doplňků
systémy se středovým těsněním

dlouholeté zkušenosti
působnost po celé ČR

aktivní přístup
pevné zázemí

AKTOS OKNA Praha s.r.o.
Školská 3, 250 92  Šestajovice

tel.: 281 960 304
fax: 281 961 285
gsm: 777 559 933
praha@aktos.cz

www.aktos.cz

o k n a  n oo k n a  n oo k n a  n oo k n a  n oo k n a  n o vvvvv é  g e n e ré  g e n e ré  g e n e ré  g e n e ré  g e n e r a c ea c ea c ea c ea c e

AKTOS

Hledáme spolehlivou paní
z Klánovic či blízkého okolí
na hlídání půlroční holčičky

Požadujeme: - trestní bezúhonnost
- nekuřačka
- zkušenost s péčí o kojence a malé děti
- časová přizpůsobivost (zpočátku cca 2–3

dny v týdnu, postupně i více) a možnost
dlouhodobé dohody (min. 2,5 roku)

- mobilita (nejlépe vlastní auto)

Finanční odměna dohodou.
Volejte:  603 521 168

+420 724 362 546

prodej a servis motocyklů

KENTOYA
ZAŘÍČANSKÁ 686

Újezd nad Lesy
Tel.: 724 326 377

placená
 inzerce & reklama
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HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ HOLČIČKY
(8 měsíců)

●●●●●  2–3 dny v týdnu od září 2004
●●●●●  Újezd nad Lesy (sídliště Rohožník)

●●●●●  telefon: 603 882 184

Praha 21 - Újezd nad Lesy
Starokolínská 22 - světelná křižovatka

tel. mobil: +420 603 435 950
tel.: 281 970 381
realitní kancelář

prodej ● pronájem ● právní servis

placená
 inzerce & reklama

SECOND
HAND

Staroklánovická 291, Újezd nad Lesy

(směr Klánovice)

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

NABÍZÍME:
Pánské, dámské, dětské oděvy, kabelky, boty, bytový
textil, hračky, keramiku, sklo a nalévané saponáty.
Halenky 20,- / ks, svetry 30,- / ks, pásky 10,- / ks
zboží v koších 5,- / ks, letní šaty od 50,- / ks

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

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

v lokalitě Újezd nad Lesy
více informací na tel.: 777 55 22 46

Klára Kropáčková

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

!  O  P R Á Z D N I N ÁC H  O T E V Ř E N O  !
KADEŘNICTVÍ v Plhovské
Potřebujete objednat v krátkém termínu?

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

prodej vlasové kosmetiky

Telefon: 281 970 221
KOSMETIKA

Objednávky na telefonu 602 949 359

Potřebujete  s i  vylepš i t  kondic i?
Toužíte vypadat a cítit  se dobře?

●●●●● Vyzkoušejte kvalitní výživu přírodního charakteru
●●●●● Nemusíte vynechávat svá oblíbená jídla a hladovět
●●●●● Posílíte svůj organismus a získáte novou energii
●●●●● Získáte jedinečnou kondici s trvalými výsledky
●●●●● K zapůjčení videokazeta pro snadnější rozhodování

Pro více informací: Gabriela Bartáková
Váš osobní poradce
Tel.:731 119 502
www.hubnete.cz/new

BRAZILSKÁ FILA
PRODÁME ŠTĚŇÁTKA bez PP

po otci s PP - mnoho titulů z výstav. Barva červená,
tygrovaná a žíhaná světlá, tmavá.

k vidění Újezd nad Lesy
606 66 18 27, 606 518 388



34

NOVĚ OTEVŘENO !!!     „KUŘECÍ RÁJ“
chlazená i mražená drůbež a doplňující sortiment

Klánovice:  ul.  Ke znaku 3 u zastávky autobusu „Bazar“
otevřeno  Po - Pá   9 - 18 hod.
                sobota    9 - 12 hod.

za LIDOVÉ + ZAVÁDĚJÍCÍ CENY

PRODÁM KLASICKÝ HROB
s deskou a prosklenou skříňkou

pro dvě urny na hřbitově
v Kolodějích.

Informace na tel.: 281 931 825

S.A.F. Praha SPOL. S R.O.

výrobce zařízení pro povrchové úpravy

PŘIJME
do trvalého pracovního poměru

pro pracoviště Přišimasy:

zámečník - svařeč
požadavek: vyučený, zkoušky MIG / MAG

konstruktér strojních zařízení
požadavek: znalost práce s Auto CAD

☎  321 672 815

KOUPÍM POZEMEK cca 600 m2

v Újezdě nad Lesy ke stavebním
účelům. Platím hotově, seriozní

a rychlé jednání - nabídněte
Tel.: 603 595 255

P R O D E J N A  N E J L E V N Ě J Š Í H O  T E X T I L U  A  O B U V IP R O D E J N A  N E J L E V N Ě J Š Í H O  T E X T I L U  A  O B U V IP R O D E J N A  N E J L E V N Ě J Š Í H O  T E X T I L U  A  O B U V IP R O D E J N A  N E J L E V N Ě J Š Í H O  T E X T I L U  A  O B U V IP R O D E J N A  N E J L E V N Ě J Š Í H O  T E X T I L U  A  O B U V I
V Újezdě nad Lesy - křižovatka ul. StarokoIínská / Staroklánovická

VÁM NABÍZÍ VELKÝ VÝBĚR

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

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

So 9,00 - 12,00 hod.

Polední přestávka 12,00 - 12,30 hod.

placená
 inzerce & reklama
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JDĚTE SPRÁVNOU CESTOU...

RYCHLÉ, SPOLEHLIVÉ

A MAXIMÁLNĚ VÝHODNÉ!

BEZDRÁTOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

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

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

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

placená
 inzerce & reklama

Petr ČADIL, Barákova 627
250 82 Úvaly

Tel.: 281 982 087
Mobil: 606 550 808

PO – NE   PŘIJEDU

◆ TELEVIZE
◆ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE
◆ AUDIOTECHNIKA
◆ VIDEA

NNNNN A B Í Z ÍA B Í Z ÍA B Í Z ÍA B Í Z ÍA B Í Z Í

stavby na klíč
rekonstrukce
obkladačské práce
pokládka zámkové dlažby
zateplování fasád
sanace vlhkého zdiva
drobné zednické práce

Ranská 191, Praha 9 - Újezd n/L
Tel. & Fax 281 971 133
Tel.mobil: 603 514 994

SSSSSTTTTTAAAAAVEBNÍVEBNÍVEBNÍVEBNÍVEBNÍ

FIRMAFIRMAFIRMAFIRMAFIRMA

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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Petra a Jiří Pavlíčkovi

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

volejte 603 239 010, 604 573 175

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
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TEL.: 603 255 770

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

AAAAAUTUTUTUTUTODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAVVVVVAAAAA
ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE

   TERÉNNÍ ÚPRAVY                                                 ODVOZ
ZAHRAD A POZEMKŮ NA KLÍČ VŠECH ODPADŮ, SUTÍ
KOPÁNÍ SKLEPŮ, ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ A VÝKOPOVÉ A JINÉ ZEMINY
KANALIZAČNÍCH, VODOVODNÍCH A PLYN. PŘÍPOJEK VČETNĚ ULOŽENÍ A NALOŽENÍ NA VŮZ
TRHÁNÍ PAŘEZŮ

www.a-cervenka.czwww.a-cervenka.cz

DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY 16. V MĚS.
INZERÁTY - NA ÚMČ PRAHA 21 1 P. FINANČNÍ ODBOR

PŘÍSPĚVKY - NA ÚMČ PRAHA 21 DO SCHRÁNKY
PŘED HL. VCHODEM ZE STAROKLÁNOVICKÉ ULICE

MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
LEPENÍ KAZET, LIŠT A ROZET

JIŘÍ KOCAN
Dědická 1579, Praha-Újezd nad Lesy

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

LEDNÍ HOKEJ - CELÝ ROK
Hledáme zájemce (dospělé) o lední hokej, 1 x týdně,

celoročně. Nutná kompletní výzbroj a alespoň
minimální zkušenosti.

Informace kdykoliv na tel. číslech 776 239 081,
603 508 668, nebo 281 012 940.

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

KOVÁŘSKÁ i ZÁMEČNICKÁ
zakázková výroba dle přání zákazníka

KOVÁRNA v ÚVALECH
Smrkovsky - Jordan

Purkyňova 803, 250 82 - Úvaly
Tel.: 777 195 566

777 186 655
605 252 123

Tel./Fax: 281 982 399
www.kovarnauvaly.cz


