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LEDNOVÉ KALENDÁRIUM

Jára Pospíšil

(26.ledna 1905 – 11.února 1979)
Rodák z Jihlavy, ale celý život Pražák, rozhodoval se po

dokončení základního školního vzdělání pro operní kariéru.
Ale již jako pětadvacátník byl angažován jako tenorista do
operety v Olomouci. Jako kvalifikace mu sloužila celá řada
populárních tanečních písní, mnohé již na gramofonových
deskách.V době, kdy neexistoval dabing, musel mít operetní
tenor vedle hlasových předpokladů líbivý zevnějšek a pro
milovnické role odpovídající šarm. Po třech letech olomouc-
kého působení jej přetáhl do Prahy ředitel Jeřábek doVelké
operety. Na počátku své kariéry se oženil s Hanou Vítovou
a sehrál několik, dnes bychom řekli zapomenutelných, filmo-
vých rolí. Tituly jako „U sv. Antoníčka“ nebo „Vdavky Na-
nynky Kulichovy“ nepatří, nikoli jeho vinou, k úspěchům.
Úspěšné nebylo ani manželství s filmovou divou, které skon-
čilo v roce 1934.

Kdyby se tehdy uděloval Zlatý slavík, měl by ho Jára Po-
spíšil spachtovaného do začátku války. I když bývá za jeho
životní roli považován Su-Čung z operety „Země úsměvů“
od Franze Lehára, exceloval ve všech rolích klasických
operetních děl – Jako Bolo v Nedbalově „Polské krvi“,
Eisenstein ve Straussově „Netopýru“ či Jim Keynon svádějící
Rose-Marii neodolatelnou písní „ Ó Rózmerý “, buď mojí.
K zlatým hřebům Pospíšilova repartoáru patřila i proslulá
„Oslí serenáda“ od Rudolfa Frimla. Film „Španělská vyzvě-
dačka“ patřil k posledním americkým filmům, které se do-
staly do Prahy. Zmíněný hit tu ale zpíval Nelson Eddy.

K úspěchům Járy Pospíšila přispěly do značné míry i jeho
partnerky na scéně Velké operety, především první subreta
třicátých let Jarmila Kšírová a Nelly Gaierová. Byl svým

způsobem „slávista“, neboť zpíval se Slávkou Tauberovou
i Slávkou Procházkovou, které ovšem byly zpěvačkami oper-
ními.

Na prknech Velké operety zpíval a hrál až do roku 1941,
kdy dostal výpověď, neboˇjeho árijský původ nebyl shledán
„čistým“ ve smyslu norimberských zákonů Hitlerových.
Ještě asi rok unikal mimo Prahu, ale konec války jej zastihl
v internaci blízko Benešova. Po válce se operetní tvorba pře-
stěhovala do Hudebního divadla v Karlíně a Jára Pospíšil tu
zpíval až do odchodu do důchodu. Jeho popularita a obliba
u posluchaček (především) mu skýtala vítanou možnost vy-
stupování v estrádách i recitálech.  Rok před smrtí mu vyšla
kniha vzpomínek „Hvězdou operety“.

O jeho náhlém skonu proběhla Prahou pověst, která snad
stojí za zmínku – Jára Pospíšil se chystal k odjezdu vozem
na své večerní vystoupení a když usedl za volant, konstatoval,
že se necítí dobře a že si zapomněl lék doma. Manželka se
vrátila domů a když přišla s lékem, zjistila ke své hrůze, že
ho manžel už nepotřebuje.

L. Jenšovský

O ondilech a tentovácích
Jsou případy v životě lidském, že si nemůžeme vzpo-

menout na vhodné slovo. Čeština má pro takový stav mysli
dvě slovesa, která vznikla ze zájmen ukazovacích „on“ a „ten“
a která zastupují ( mohla by se nazývat klidně „záslovesa“)
slovesa plnohodnotná. Prof. Machek uvádí ve svém Etymo-
logickém slovníku převzatý příklad z Moravy : „Pěknú som
si fialenku v zahrádce zaondil, kdosi mi ju vyondil, dybych
věděl kdo to byl,tomu bych naondil“. Nazývá to pohodlnou
výpomocí v myšlenkové lenosti.

Čeština má ve své moci vytvářet slovesa z podstatných
jmen obvyklých i nejneobvyklejších, dokonce i cizích. Ni-
koho nepřekvapují každodenní výrazy „posolit“ nebo „po-
cukrovat“. Stejného původu jsou „zabetonovat“ a „zacemen-
tovat“ a současné „přiepoxidovat“. Z cizích slov se do čes-
kého slovníku dostalo asi ve dvacátých létech minulého
století slovo „lux“, které sice v latině znamená „světlo“, ale
švédská firma Lux k nám dovážela vysavače. A proto luxu-
jeme v bytě dodnes. Zcela samozřejmé je poniklování, po-
chromování, postříbření i pozlacení, ale vůbec nám nevadí
zapampeliškovaný trávník. V tomto ohledu je čeština bez
hranic. V Haškově „Švejkovi“ ( podle kterého „švejkujeme“)
je půvabný výklad obrfeldkuráta Laciny „Nic se nesmí pře-
pepřit, přepaprikovat, přehřebíčkovat, přecitronovat, přeno-
vookořenit, přemušká-“ (pak Lacina usnul). Díl 2, kapi-
tola 3.

Je zajímavé, jak překládá angličtina naše svrchu zmíněná
„záslovesa“: Lze je vyjádřit slovesem „ to put“ nebo někdy
„to set“ a na přesný význam je možno soudit jen ze souvis-
losti. Jen v příručním slovníčku anglicko-českém má sloveso
„to put“ stočtrnáct českých výrazů. Případná synonyma tento
počet ještě zvyšují. Není divu, že podle dávných údajů vystačí
přístavní dělníci se šesti sty anglických slov.

L. Jenšovský
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Výlety spolku zahrádkářů v roce 2005
Naše amatérské výlety za zábavou i poučením „ZAZIP“ postoupily do dalšího ročníku.

Na tvorbu plánu zveme všechny příznivce výletů - schůzka je
v pátek 18. února 2005 v 17:00 hodin

v našem klubu  ve Staroújezdské ulici č. 495.

U k á z k a  n a š i c h  v ý l e t ů  v  l o ň s k é m  r o c e  2 0 0 4 :

du s krásnou vyhlídkou. Karlovy Vary
jsme pouze zvolna projeli centrem (byli
jsme zde nedávno) a nasměrovali jsme
se do Chebu. Prohlédli jsme si město
a navštívili starobylý hrad. Třetí zastávka
byla ve Františkových Lázních. Čtvrtá
zastávka byla v Mariánských Lázních.
Cestou odtud jsme jeli po nově otevře-
ném obchvatu kolem Plzně.

4. Severovýchodní Čechy – 26.
června 2004 – Kolem Jičína jsme dojeli
do Semil. Odtud jsme jeli lesními ser-
pentinami k Bozkovským jeskyním.
Pak jsme pokračovali do Žacléře. Od-
tud do Trutnova, kde se konaly vzpo-
mínkové dny na prusko-rakouskou
bitvu z roku 1866. Poslední zastávka
byla na zámku Kuks.

5. Severozápadní Čechy – 28. srpna
2004 – Naš program si dal za cíl město
Žatec, které v roce 2004 slavilo své
milénium a navíc chmelovou dočes-
nou. Odtud jsme jeli do Března, kde je
v ohbí řeky Ohře vybudován experi-
mentální archeologický skanzen  pra-

Témata zájezdů jsou zaměřena nejen na činnost zahrádkářskou a sadovnickou, ale i vlasteneckou. Zajímají nás historické
i technické památky, novostavby, muzea, přírodní zajímavosti, města i městečka, skanzeny, hory, doly, vody, lesy, botanické
i zoologické zahrady. Naše vlast se léty proměňuje, každý rok je co obdivovat. Zájezdy jsou jednodenní a konají se ve
vlastní režii. Děti do 10 let platí polovinu. V roce 2004 jsme obdrželi příspěvek deset tisíc Kč od našeho ÚMČ Praha 21 –
Újezd nad Lesy, za který děkujeme. Těšíme se na shledanou.

1. Výstava Zemědělec v Lysé nad La-
bem – 19. března 2004 – Je to klasická
jarní pěstitelská výstava, spojena s cho-
vatelstvím. Byli jsme také v nové pro-
dejně okrasných rostlin v Zahradnic-
kých školkách Montano v Přerově nad
Labem.

2. Střední Čechy – 24. dubna 2004 –
Naše první zastávka byla u vápenco-
vého lomu Amerika, kde se natáčel
slavný film Limonádový Joe. Druhá
zastávka byla v kouzelném údolí ve
vesničce Svatý Jan pod Skalou. Třetí
zastávka byla v Berouně, kde byl na
náměstí pravidelný sobotní trh. Vyšla-
pali jsme na rozhlednu na kopci Děd.
Čtvrtá zastávka byla ve sklárně rodiny
Rücklů v Nižboru (vyrábějí broušené
sklo). Pátá zastávka byla v Hudlicích
v rodném domku Josefa Jungmanna.
Poslední zastávka byla v Průhonicích
v Dendrologické zahradě.

3. Západní Čechy – 22. května 2004
- První zastávka byla u Andělské Hory.
Vystoupali jsme ke staré zřícenině hra-

věkých obydlí. Třetí zastávka byla v Le-
nešicích v bambusovém zahradnictví
pana Vlastimila Kastnera a jeho ja-
ponské meditační zahradě. Domů jsme
jeli kolem Českého středohoří a Mile-
šovky.

6. Severní Čechy – 9. října 2004 –
Naším cílem bylo město Liberec. Pro-
hlédli jsme si centrum s jeho intere-
santní radnicí a ocenili urbanismus
města, důsledně zachovávající parky
a veškerou zeleň. Pak jsme šli do zoo-
logické zahrady a později do bota-
nické zahrady. Domů jsme jeli přes
hřebeny Jizerských hor. Bylo krásné
slunečné podzimní odpoledne – lesy
a krajina svítily všemi barvami!

7. Zahradnické školky Montano –
15. října 2004 – Dostali jsme od ředi-
telství pozvánku na bezplatnou prohlíd-
ku skleníků a školek s odbornou před-
náškou o množení a řízkování rostlin.
Mohli jsme si prohlédnout i rozsáhlé
venkovní polní plantáže.

Jitka Vacková,
Újezd nad Lesy, 12/2004
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Zahrádka v lednu
Vážení příznivci, přátelé, zahrádkáři, vítám Vás všechny

v novém roce 2005 u povídání o zahrádce. V tomto ročním
období můžeme jenom plánovat co v nadcházejícím období
uděláme, kontrolovat uskladněné hlízy a cibule a pokud nám
počasí dovolí,připravovat pařníky nebo skleníky na výsadbu
O to více se naše péče obrací na pokojové rostliny, které
nám zpříjemňují naše byty. V tomto období snad všechny
domácnosti rozjasňuje vánoční hvězda - poinsettie.

Domovem vánoční hvězdy patřící do velké rodiny pryšců
je Mexiko. V Evropě se stala oblíbenou ozdobou v době
Vánoc, kdy většina ostatních rostlin odpočívá a na kvetení
nemá ani pomyšlení. Když si pozorně prohlédnete střed
hvězdice, zjistíte, že její květy jsou velmi nenápadné. Hlavní
ozdobou jsou nápadné zbarvené listy okolo květů, jejichž
úkolem je lákat opylovače. Vánoční kombinace sytě červené
a zelené barvy je pro tuto rostlinu typická, ale stále častěji se
objevují kultivary s listy růžovými, krémově bílými, loso-
sovými a dokonce i dvoubarevnými. Při správné péči se
z barevného vrcholku můžeme těšit asi dva měsíce a z rostliny
pak mnohem déle.

Co jí prospívá - začátek je již při nákupu. Vybíráme rost-
linu, která není nabízena v tomto ročním období venku či
nestojí hned za dveřmi obchodu. Poinsettie nesnáší chlad a
průvan. Pořádné zabalení na cestu jí pomůže překonat rozdíl
mezi venkovní teplotou a vyhřátým bytem. Doma jí vyberte
světlé místo a myslete na to, že rostlina má ráda vysokou
vzdušnou vlhkost. Prospívat jí rozhodně nebude blízkost
radiátoru, což dá  pravděpodobně rychle najevo shozením
listů. Nepotěší ji ani rosení, které  podporuje plísňová
onemocnění a nedělalo by dobrotu ani na sametových listech.
Zkuste ji proto umístit na vrstvu mokrých kaménků tak, aby
nestála ve vodě. Trvalé přemokření je dalším způsobem, jak
se z rostlinou rychle rozloučit. Vynechání zálivky vám
rostlina odpustí a po zavlažení opět potěší Vaše oko.

Dětem z dosahu - v rodinách s malými dětmi, které po-
znávají svět i ochutnáváním, by se měla hvězda umístit pokud
možno na nejméně přístupné místo. Červená růžice bývá pro
děti velkým lákadlem, po utržení roní stejně jako ostatní
pryšce bílé mléko, které způsobuje podráždění pokožky.

Jak ji uchovat do dalších Vánoc -  po odkvětu rostlinu
seřízneme a z jara ji přesadíme. V průběhu jara i léta ji pra-
videlně přihnojujeme. Rostlinu můžeme usměrňovat
zaštipováním a poslední výchovná lekce by měla  být v čer-
venci, aby do zimy stihla vytvořit pěkné vrcholky. Tajemství,
jak rostlinu dovést ke kvetení, je ve zkrácení jejího dne. Ten
by měl být devět týdnů před vykvetením kratší než dvanáct
hodin a více než dvanáct hodin by měla být rostlina v na-
prosté tmě. Od úmyslu vykvést ji může odradit i světlo z po-
uliční lampy nebo měsíc v úplňku. V domácích podmínkách
zavíráme rostlinu do skříně nebo na ní navlékáme černý
igelitový pytel  To jsou osvědčené rady, ať Vás vánoční hvězda
těší co nejdéle.

Ještě bych se chtěla vrátit k podzimnímu času, kdy se na
našich oknech, balkonech a někdy i doma objevují stále
častěji  různé kultivary vřesů. Vřes je krásný po celý rok, má
ozdobné květy, listy a navíc ten úplně obyčejný je léčivý. Je

nenáročný na klimatické podmínky, snáší méně vody, nad-
měrné horko i naopak zimu. Snáší velmi chudé písčité a ne-
pevné půdy, najdeme ho prakticky všude. Jestliže chceme, aby
nám dobře prospíval, čtěte dále.

Z vřesu obecného - Calluna Vulgaris, což je právě ten, se
kterým se můžeme setkat v naší přírodě, vzniklo mnoho za-
hradních odrůd. Jsou velmi různorodé. Liší se tvarem
i barvou květů, listů i vzrůstem od 10cm až po 70cm. Rozdílné
jsou i tvary, některé vypadají jako malé bochánky, jiné naopak
jako keříky. Nejranější kvetou v červnu, pozdní v září nebo
až v říjnu.

Výsadba - nejlépe je jaro, a to duben až květen. Rostliny
pěstované v kontejnerech můžeme vysazovat po celé vege-
tační období a vysazujeme je trochu hlouběji, než byly pů-
vodně, přihrnuté větvičky pustí kořínky a rostlinka nám
vytvoří pěkný trs.

Místo, půda - vřesům vyhovuje vzdušná, přiměřeně vlhká,
kyselejší půda, pH 4,5 - 5,5. V žádném případě ne vápenitou.
Stanoviště vybíráme nejlépe slunná, během vegetace při-
hnojujeme speciálním přípravkem na vřesovištní rostliny.
Většina odrůd má ráda pravidelný řez na jaře - vyšší rostliny
seřízneme až o třetinu a vždy alespoň odkvetlá květenství.

Množení - v létě  řízky dlouhé 4 - 5cm zapícháme buď do
jednotlivých květináčků, nebo do truhlíků se směsí rašeliny
a písku, můžeme použít i stimulátor. Květináče a truhlíky
umístíme do skleníku či pod folii, nesmíme nechat přeschnout.
Do podzimu nám zakoření, ale ven je přeneseme až na jaře.

Dáme -li si čerstvě  nařezané květy vřesu do igelitového
sáčku a zmrazíme, můžeme z nich kdykoliv  po celý rok po
rozmrazení připravit pěknou výzdobu - podmínkou je velmi
pomalé rozmrazování.

Vřes = léčivka - jedná se pouze o vřes obecný, praotce
všech kultivarů. Najdeme ho v mnoha čajových směsích
spolu s dalšími bylinami. Zlepšuje spánek, používá se k léčbě
močových cest, nachlazení, horečkách , odvodňuje naše tělo
a mírní revmatické bolesti. Používáme ho i při léčení -
omývání ran, které  stahuje.

Rostliny z naší přírody jsou krásné na pohled a i prospěšné
pro člověka, škoda, že si přírody tak málo vážíme, pěstujeme
si ten svůj prostor uvnitř plotu a za plotem nás mnoho ne-
zajímá, dejte si prosím předsevzetí do následujícího roku,
pozvedněte oči a zlepšete svůj vztah i k prostoru vně plotu.
Bude u nás pěkněji a ty, kteří nám okolí hyzdí, či spíše za-
mořují odpadem, netolerujte, oni si to nezaslouží, jsou to
škodiči přírody  a tím nás všech.

Sdělení:
Vážení přátelé prosili jsme Vás o témata na přednášky.

Vzhledem k tomu, že jsme nedostali ani jeden podnět, musí,
jako vždy, témata určit výbor. Sledujte prosím vývěsky, kde
budou témata s termíny uveřejněna. Zatím předpokládáme,
že  přednášky budou v měsíci únoru až  dubnu.

Na začátek března, jako již tradičně, připravujeme výroční
členskou schůzi, každý člen bude pozván, těšíme se na setkání
s Vámi.

Za výbor ČZS Újezd nad Lesy
BEXN

ZAHRÁDKA
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NOVÉ PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

KULTURA

Pro děti a mládež
Tailor, G.P. Pán přeludů
Applegate, Katherine Jake už to ví
Lanczová, Sandra Andílci a machři

Markétka už chodí do školy
Žáček, Jiří Hádanky a luštěninky
Hopkána, Cahy Telefonní třeštění
Macourek, Miloš Černý pirát a Darwinova opice
Garfield, Leon Případ ukradeného medailonku
Friedrich, Joachim Čtyři a půl kamaráda a ukradený
Szabó, Judit G. Kočku hlaďte proti srsti
Coleman, Michael Fotbalové příběhy
Charvát, František Pusolamy
Ibbotson, Eva Tajemství 13. nástupiště
Lindgren, Astrid Kluci darebáci a pes

Dětská ilustrovaná bible
Hahn, Ronald M. Počítačoví špioni
Jacobsson, Anders Bert a bráchové
Blyton, Enid Dobrodružství na útesech
Wilson, Jacqueline WWW.trápení
Hahn, Ronald M. Počítačoví špioni. Nick a počítač
McCombie, Karen Alice a. Dost dobrý šoky
Jablonski, Carla Knihy magie 1. Pozvání

Knihy magie 2. Pouta
Knihy magie 3. Tažení dětí

Kopietz, Gerit Agáta a doktor Lupa.
Nebezpečný

Procházková, Iva Kryštofe, neblbni a slez dolů!

Pro dospělé
Jacq, Christian Sirova tajemství. Spiknutí zla
AL – Nahi, Donya Hrdinka pouště

Small, Bertrice Dcery Dračího pána
Drezér, Eileen Zlomená přísaha
Brod, Max Franz Kafka – životopis

Přírodní divy světa
Devátá, Ivanka Pravé domácí
Roberts, Nora Smrtící soud
Švand, Richard P. Dokonalý den
Fell, Alison Milostný život Lady Onogoro
Monyová, Simona Deník citového vyděrače
Kerouac, Jack Zjevení Orfea
Kellerman, Jonathan Terapie
Javořická, Vlasta Kletba milionů
Švabach, Petr Ramon
Morrell, David Noční únik
Silva, Daniel Smrt ve Vídni
Kishon, Ephraim Liška v kurníku
Cole, Martina Nejtemnější obavy
Vujity, Tvrdko Viděl jsem peklo
Škvorecký, Josef Setkání v Praze s vraždou
Rarker, Robert B. Dávný příběh
Sužuji, Kodži Kruh
Monyová, Simona Ženu ani květinou
Christie, Agatha Po pohřbu

Všem čtenářům malým i velkým přeji hodně zdraví
a štěstí v roce 2005.

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

Telefon 281973864
Marie Tomaidesová, knihovnice

SPORT

Dne 6.11.2004 se konal ve sportovní hale Slávia druhý ročník závodu Prague open, kterého se zúčastnil i náš klub.
Závodníci se sjeli nejen z Čech, ale i ze Slovenska, Chorvatska a Litvy. Skoro všichni závodníci si domů přivezli medaili

(někteří i pár modřin:-)).Velmi dobře zabojoval Richard Pšenička (2.místo),
který bojoval poprvé a dokázal, že ho ani soupeř s vyšším páskem nemůže
vyvést z míry. První zápas úspěšně absolvovaly i naše dvě princezny Klárka
Šťastná (1.místo) a Laura Winklerová (2.místo). Premiéru měli i Kryštof Zelený
(2.místo), Adam Barták (3.místo) a Petr Vobecký (2.místo), který předvedl
úžasný výkon. Hned v prvních pár minutách dal soupeři K.O. Všichni nováčci
si vedli neočekávaně dobře a mohou na své výkony být náležitě pyšní.
     Mirek Rozšafný (2.místo) si na druhou stranu svými zápasy získal mnoho
fanynek z řad litevských dam, které hlasitě skandovaly jeho jméno. Dobře se
finálový zápas vyvíjel i pro Veroniku Josefovou (2.místo), ale v posledních
sekundách si naběhla na nepříjemný kop a soupeřce tím umožnila zvrátit do-

Taekwondo - Prague Open
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savadní skóre. Tomáš Brousek (3.místo) s přehledem vyhrál první zápas, ale v druhém se mu příliš nedařilo, když si zranil
koleno a musel odstoupit. Erik Suder nastoupil do zápasu plný energie a s velkým odhodláním. Bohužel v druhém zápase už
byla znát únava a to se podepsalo i na výsledku. Přesto obsadil skvělé 2. místo.
Marcela Miková (2.místo) opět předvedla svoji skvělou techniku a jen těsně
podlehla chorvatské závodnici s černým pásem. Tereza Lišková se umístila stejně
jako Jakub Šťastný na 1.místě, Robert Husák ukořistil medaili stříbrnou.

   Všichni do jednoho předvedli
svoje kvality, ačkoli byly ovlivně-
ny dlouhým čekáním na zápas
a nervozitou, která s každou mi-
nutou stoupala. Přesto klub
Kangsim Dojang obsadil celko-
vé 2. místo a ke své sbírce přidal
další pohár, kterým se může pyšnit.
Úspěch jsme tradičně oslavili v pizzérii…

   Konečně se také podařilo Janu Bergrovi a Tomáši Brouskovi (členu
reprezentačního týmu) prosadit se v zahraničí. Honza se zúčastnil závodu

Jastrep Open v Chorvatsku, kde dobyl úžasné 3. místo. Tomáš absolvoval závod v Německu Sachsen-Anhalt Cup, kde se
také prosadil a získal skvělé 3.místo. Oběma úspěšným závodníkům velice gratulujeme.

Tereza Lišková
členka SK Kangsim Dojang

SPORT

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou všem spoluobčanům, kteří nám v loňském roce pomohli, ať
už při pořádání jednorázových akcí, či při pravidelné údržbě dětského hřiště. Jako
každý rok nám právě s údržbou hřiště velmi pomáhaly paní učitelky se „svými“ dětmi
z Masarykovy ZŠ, kterým děkujeme také za krásnou výzdobu na Mikulášské besídce.
Dále děkujeme manželům Kněžínkovým za poskytnutí sponzorského daru na
Mikulášskou besídku, panu Philipovi za celoroční spolupráci a panu Jarošovi za
přistavení kontejneru na podzimní brigádě a za pomoc při podzimním úklidu.

Všem spoluobčanům přejeme do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

 Občanské sdružení Maminy z újezdské roviny

1.mateřská škola přeje všem rodičům i dětem mnoho úspěchů a zdraví v novém roce.
Děkujeme za sponzorské dárky pod stromečkem a za spolupráci.
Všem zaměstnancům přeji hodně pevné nervy při práci s dětmi a také mnoho životních úspěchů. Těšíme se na

novou mateřskou školu a děkujeme radnici MČ za zahájení stavby.

              Za 1.mateřskou školu
                    Jana Cenkrová
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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

ANGLIČTINA
Individuální výuka

ušitá na Vaši míru, s ohledem na Vaše konkrétní přání a možnosti

Tel.: 775 950 098

Koupě  �  Prodej � Pronájem všech druhů nemovitostí

AMD REALITY s.r.o. - realitní kancelář
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

Zednické, obkladačské a malířské práce

Jiří Petráček
Tel.: 775 023 222 Medinská 484

281 960 064 190 14 Praha 9 - Klánovice

PLACENÁ INZERCE

Zde mohl být Váš inzerát
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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

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

NĚMČINA NA MÍRU
� výuka pro začátečníky, pokročilé, konverzace
� doplňkový kurz jazyka na PC
� komerční terminologie vč. psaní dopisů,

RUŠTINA - pro začátečníky a pokročilé a konverzace

Ing. Vladimír Daněk, Domanovická 1748, Újezd n/L
Tel./fax: 281 970 128,   Mobil: 606 228 520

Přeje všem občanům
Újezda nad Lesy
i našim kočičím hostům,
hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce.

★ ★ ★ ★ ★

HOTEL PRO KOČKY
M O U R E K

ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 602 384 790
www.krutsky.cz    e-mail: stavebniny@krutsky.cz

!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR V ÚJEZDĚ ZDARMA !!!

✓ Zdící systém POROTHERM, přesné tvárnice YTONG, ECRIT,PORING, cihly, překlady, stropní systém HURDIS
✓ Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
✓ Střešní tašky KM BETA,  KB BLOK,  BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie,střešní šindel
✓ Tepelná izolace ORSIL, ISOVER,polystyren DCD IDEAL, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
✓ Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy  PRINCE COLOR - DEGUSSA
✓ Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát,silikon,bitumen,PU pěna, atd…..
✓ Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
✓ Betonové plotovky KB BLOK, ztracené bednění,ploty, pletivo
✓ Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let
✓ SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
✓ Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR
✓ Míchačky,nářadí,žebříky,ochrané pracovní pomůcky, atd…..

✓ Rozvoz materiálu automobily Man s hydraulickou rukou, Liaz s hydraulickou rukou
✓ Kamionové dodávky na místo určení
✓ Kompletní zásobování staveb
✓ Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kakulace
✓ Půjčovna malé stavební mechanizace – míchačky, elektrická kladiva,řezačky a lamačky dlažby
✓ Montáž střešních oken Velux – pro RD zdarma (5% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ SLEVY – INFORMACE VE STAVEBNINÁCH !!

placená
 inzerce & reklama
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PEGAT s.r.o. VELKOOBCHOD

CIGARET  A  NÁPOJŮ
od 7.1.2005 nově na adrese

Úvaly - Skeříkov, Jeronýmova ul.
areál VEGACOM a.s.

CASH CARRY PO - PÁ 8.00–11.30 12.00–16.00

SO                    ZAVŘENO
NE                       8.00–12.00

Tel.: 281 973 982
603 219 972

ROZVOZ ZBOŽÍ ZDARMA

Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel. 602 268 158, 281 972 273 nabízí

Saunu, Solárium
Vířivou vanu, Masáže

Akce měsíce:
reflexní masáž 1 hodina 300 Kč

více na www.topresort.cz

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

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

�

M. Vykouřil
Mobil: 605 436 119

�

Po celý týden - přijedu!!!

� SERVIS � TELEVIZE �

� VIDEO �

Albrechtice v Jizerských horách

Mobil: 607 500 264
Tel.: 281 970 596

●●●●● Kapacita 30 lůžek
(možnost využití kuchyně v penzionu)

●●●●● Vhodné pro rodiny s dětmi

●●●●● Sedačková lanovka (Špičák) 100 m

Penzion Marie

Z. Hadravová
281 971 906
602 939 775

ÚČETNÍ SERVIS H + P

I. Pleschnerová
281 971 907
604 730 561

Měšínská 1632
Újezd nad Lesy

daňová evidence, podvojné účetnictví včetně rekonstrukcí,
mzdy, daně, zastupování na úřadech, účetní poradenství.

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

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
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JDĚTE SPRÁVNOU CESTOU...

BEZDRÁTOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ
PŘIPOJENÍ K INTERNETU

OD 1.7. 2004 VEŠKERÉ HW VYBAVENÍ

PRO PŘIPOJENÍ K SÍTI ZA 1 KČ !!!

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

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

BUĎTE ÚSPĚŠNÍ S ÚSPĚŠNÝMI
A PŘIPOJTE SE K NÁM

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

a v severní části Klánovic

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

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

Lyžařský servis na Blatově

placená
 inzerce & reklama

Telefon 281 973 333

FITNESS CENTRUM




