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PŘÍRŮSTKY
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

Pro děti a mládež

autor dílo
Karel Nový Rybaříci na Modré zátoce
Isabel Allende Les Pygmejů
Petra Hammesfahr Petra
Lloyd Alexander Kroniky Prydainů. Kniha první
Lloyd Alexander Kroniky Prydainu
Blue Balliett Hon na Vermera
Henri Loevenbruck Válka vlků
Jenny Nimmo Charlie a kouzelný kuličas
Jenny Nimmo Charlie a tajuplná truhlička
Emily Rodda Hora děsu
Emily Rodda Deltora. Labyrint bestie
Jiří Kahoun Školník Kulda je jednička
Eduard Petiška Bylo jednou jedno loutkové divadlo
Adéle Geras Sbohem ztracený vojáčku
Jitka Saniová Už vím proč

První ř íkadla pro nejmenší
Jarmila Loukotková Vstup do ráje zakázán
Larry Gonick Komiksová historie světa

To nejlepší z večerníčků
Henri Loevenbruck Vlčice a dívka. Moira, kniha 1
Karen McCombie Alice a Dost dobrá schíza
Jarmila Dědková Pralinka
Thomas Brezina Hledači pokladů. Trojčata
Thomas Brezina Hledači pokladů. Trojčata
Julia Boehme Čtyřnohý zastánce
Katherine Applegate Ben se zamiloval

Pro dospělé

Milena Holcová Babky na divoko
Max Brand Stíhací peruť na Gaudalcanalu
Cajus Bekker Prokleté moře
Francine Pascal Neohrožený Sam 2
Nora Roberts Klíč světla
Patricie Shaw Kámen a pírko
Isabel Allende Sépiový portrét
Vlastimil Vondruška Dýka s hadem
Gab Praschl-Bichler Habsburkové a nadpřirozeno
Lauren Haney Amonova pravice
Fay Weldon Dům na venkově
Jonathan Kellerman Našeptávač
Francine Pascal Neohrožená
Steven Saylor Mlhavá věštba
Klára Janečková Osudová posedlost
Joy Fielding Ztracená
Jane Austen Opatství Nor thanger
Milada Golobová Děvče na zabití
Robert Merle Mladičký král
Jacky Trevane Fatwa. Život pod hrozbou smrti
Terry Pratchett Carpe Jugulum
Richard Gordon Facemaker
Marie Kubátová Jak roztancovat babičky
Eric Lax  Plíseń v kabátě dr. Floreyho
Virginia Woolf Mezi akty
Milena Holcová Za humny nejsou lvi
Ivan Krejší Nezoufejte! Jsou ještě horší děti
Susanna Jones Leknín
Pavel Frýbor t Dohazovač
Gilber t Sinoué Zlom času

Meg Cabot Medikátor. Temná je noc
Miloš Štraub Tajemné podzemí. 2. díl Střední Čechy
Miloš Štraub Tajemné podzemí. 1. díl Praha
Ruediger Dahlke Agrese jako šance
Patricia Scanlan Přelétavé štěstí
T.P. Deutermann Zběsilost
Vlasta Pittnerová Barbora harfenice
Janathan Stroud Amulet Samakandu. 1. díl
Bujold Mc Master Prokletí Chalionu
Vladislav Kučík Mám tě rád - doopravdy
Jean Plaidy Vítězná Viktorie
Jana Švecová Mé slzy zůstaly v Iráku
Miloslav Švandrlík Markýz de Sádlo
Jana Němcová Nebojím se matiky
Chuck Palahniuk Ukolébavka
Jana Štulcová Nemetonburg aneb Zlatá brána
Margaret Yorke Kdo za to může
Angela du Maurier Treveryan
J.I. Parker Rašmonova brána
Sidney Sheldon Bojíš se tmy?
Terry Prachet Sekáč
Marie Kubátová Arcibáby aneb živote, já nechci.
T. Nancy Rosenberg Polehčující okolnosti
Carlos Castaneda Druhý kruh síly
Danielle Steel Výkupné
Christian Oelemann Jednou a dost!
Carlo Ginzburg Sýr a červi
Jadwiga Górnicka Domácí přírodní lékárna
Svatava Poncová Velká barevná kuchařka
József Lengyel Attila - Bič boží
Linda Howard Začátek sezony
Julian  Rubinstein Balada o poctivém lupiči
Vlasta Pittnerová Forman Lacina
Karel Štorkán Zaslíbené město
Jan Krakauer Ve jménu nebes
Jefferson Parker S chladnou hlavou
Martin Haberer Skalky a suché zídky
Jaroslav Kuťák Zločin na golfu
Ivan P. Olenič Randez-vous po smrti
František Dvořák Po královské cestě
Lori Reid Zdraví v našich rukou
Sallie Morris Vše o koření. Praktická kuchařka
Nick Hornby Dlouhá cesta dolů
John Fowles Mantisa
Charles Bukowski Erekce, Ejakulace, Exhibice a další
Robert Merle Spiknutí a úklady
Pauline Gedge Horova cesta. Vládcové obou zemí

Ústava ČR v otázkách a odpovědích
Ústava České republikys úvodníkem
Odmaturuj z literatury 1
Odmaturuj z literatury 2

Robert Ludlum Tristanova zrada
Hillery McKay bezdomovci
Beatrice Small Kadin, sultánova žena
Daniel Silva Anglický zabiják
Gordon W. Prange Boží samuraj
Robin Neillands Den D 1944. Hlasy z Normandie

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

pondělí 10.00 hod - 11.00 hod. a 11.30 hod - 18.00 hod.
středa 10.00 hod - 11.00 hod. a 11.30 hod - 17.00 hod.
pátek 10.00 hod - 11.00 hod. a 11.30 hod - 16.00 hod.

Marie Tomaidesová, knihovnice     Tel: 2819 73 864



21

KULTURA

Změna termínu
Omlouvám se za mylnou informaci uveřejněnou v červnovém čísle Újezdského

zpravodaje ohledně konání tanečního odpoledne pro seniory. Taneční odpoledne
se bude konat v sobotu 2. července od 16:00 hod v jídelně nové školy v Polesné ulici.

Těšíme se na Vás SPOZ a ČČK.
Irena Zajacová

Újezdské muzeum informuje
Z technických důvodů překládá Újezdské mu-

zeum vernisáž výstavy „Újezdští občané poznávají
svět“ ze soboty 10. září na sobotu 8. října 2005
v 10:00 hod dopoledne.

Za muzejní radu PhDr. Miloš Schmidt

Újezdské muzeum hledá muže pro dohled
v muzeu při návštěvních dnech. Informace na Úřa-
dě MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, tel: 281 01 29 48.

Hana Kořínková

Volná místa na rekondiční pobyt
Upozorňujeme všechny členky SPCCH, že je ještě několik posledních volných míst na rekondiční pobyt

v termínu od 8.října do 16. října 2005, Malá Skála u Turnova. Veškeré informace podá Marie Kollinová
(tel: 777 290 142).

Výbor ZO Svazu postižených civilizačními
chorobami v Újezdě nad Lesy.

PRÁZDNINOVÁ ZAHRÁDKA

Léto je v plném proudu a zahrada hýří barvami.
Záhony bývají touto dobou nejbujnější, zato trávník
často už začíná žloutnout a i listy na stromech
a keřích již nejsou tak svěží jako to bylo v květnu
a  červnu, zvláště když je suchý rok.

Přes prázdninové měsíce si spíš zahradu užívá-
me, odpočíváme a radujeme se z plodů své práce.

Když je suché počasí, nepůsobí plevel na zahra-
dě velké problémy, ale za vlhka a tepla plevel roste
i v noci. Nejlepším prostředkem proti plevelům je
motyčka a ohnutá záda. Máme-li zahradu rozsáhlej-
ší, můžeme použít nastýlku. Plevel udusí a také za-
drží vláhu. K nastýlání je v posledních letech použí-
vána borka nebo podobný dekorační materiál.
Vypadá moc hezky, ale musí jej být větší vrstva, aby
plevel nemohl prorůst i když se mu to někdy po-
vede.

Červenec je nejlepším měsícem pro vyrytí cibu-
lek tulipánů a hyacintů. Aby hezky kvetly, je dobré je
vyrýt ze země každý rok, a abychom je dobře našly,
sázíme je do košíčků k tomu určených. Cibulky očis-

tíme, usušíme a uchováme je na suchém  a chlad-
ném místě až do doby výsadby v říjnu.

V polovině července přihnojíme tekutým hnojivem
chryzantémy. Odkvetlé kosatce, které mají již velké
trsy, vyzvedneme ze země, odstřihneme mladé kon-
ce hlíz a zkrátíme listy asi na 10 cm. Sázíme je na
slunné místo. Dokud kosatce nezakoření, musíme
oddénky zalévat. Při sázení je nezakrýváme zemi-
nou zcela, jen asi do poloviny, na zimu je můžeme
přikrýt chvojím.

Srpnové počasí se od červencového značně liší,
dny se začínají krátit a noci na konci měsíce mohou
být již chladnější. Rajčatům do konce měsíce za-
štípneme růstové vrcholy, plody se budou rychleji
vyvíjet. Moje zkušenosti doporučují sedm pater plodů.
Na konci měsíce omezíme zálivku, aby rajčata ne-
praskala a s hnojením přestaneme úplně. Také u vin-
né révy při dozrávání hroznů omezíme zálivku, bo-
bulky nebudou praskat. V srpnu ukončíme  střih živých
plotů, aby mohly přírůstky na keřích do zimy vyzrát.

Rozkvetlý balkon nám dělá radost po celé léto,

Upozornění pro čtenáře místní knihovny
Místní veřejná knihovna upozorňuje čtenáře, že v době od 11.7. 2005 do 12. 8. 2005 bude knihovna

uzavřena. Bude čerpána řádná dovolená knihovnice.
Hezké prožití prázdnin a dovolených s knihou Vám přeje

Marie Tomaidesová - knihovnice
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ale i na podzim. Květinám prospívá pravidelné při-
hnojování třeba Kristalonem – květ, každodenní zá-
vlaha a odstraňování odkvetlých květů.

Také růže jsou v plném květu, a aby nadále hýřily
barvami, odkvetlé květy ihned ustřihneme alespoň
s třemi očky. Keře obrazí a snáze znovu do podzimu
vykvetou.

Jestli jsme si užili letos vlastních jahod, musíme
se starat, aby také v příštím roce měly velkou úro-
du. Teď je právě ta správná doba. U starších keřů,

které nechceme likvidovat, ustřihneme všechny lis-
ty. Necháme jen holé řapíky. Vyhneme se tak škůd-
cům a chorobám. Po okopání a vyčištění jahodovny
keříky pohnojíme, a je-li sucho, pravidelně zaléváme.

Svaz zahrádkářů v Újezdě nad Lesy přeje hezké
prožití letních měsíců. Pro toto číslo těch rad bylo
už dost, a tak nasledanou někdy příště na tomto místě.

Za výbor ČZS Organizace Újezd nad Lesy
Zdeňka Nohejlová

SPORT

Újezdské Taekwondo opět vítězí aneb Májový pohár 2005
Újezdští taekwondisté z oddílu Kangsim Dojang se 28.5. 2005 zúčastnili pražského turnaje o Májový

pohár. Z našich 18. závodníků si devět odvezlo z Folimanky zlatou medaili. Byli to především zkušení
bojovníci: Erik Suder, Robert Husák, Honza Kotrč, Jakub Šťastný, Tomáš Kouba a Mirek Rozšafný, který
v první půlminutě knockoutoval svého soupeře. Ale také méně otřelí, jako Klárka Šťastná a Laura Vinklero-

vá, které se konečně podařilo prolomit smůlu a poprvé zví-
tězit. Veliké vítězství si odnesl také Adam Barták, který ve
finále doslova převálcoval svého soupeře 12:0.

Turnaj byl dobře obsazený a zúčastnily se ho týmy z celé
České republiky. V hale bohužel nefungovala klimatizace,
takže již dopoledne přestávalo být na tribunách a hlavně
na závodních plochách dýchatelno. To velice ztěžovalo si-
tuaci nejen trenérům a rozhodčím, ale především závodní-
kům. Pro Adélu Wurstovou, Gábinu Šafrovou a Davida Kr-
čila byly tropické podmínky v hale jistě ještě o něco
nepříjemnější. Všichni tři byli totiž na turnaji poprvé. Gábi-
na s Davidem po vyrovnaném zápase podlehli zkušenější-
mu soupeři. Adéla první zápas vyhrála 7:3 a získala si tak
své první cenné vítězství. V dalším zápase však již nesta-

čila zkušenější soupeřce. Velikou smůlu měla Terka Lišková, která se nepříjemně střetla se soupeřkou
koleny a zápas nedokončila. Jako správná bojovnice se ale nenechala zlomit a na vyhlašování vítězů už
společně s týmem radostně „pohupkávala“. Štěstí neměl také zkušený Pavel Pospíšek, který se probojoval
do finále, kde narazil na reprezentanta Šťepána Vyhnánka
z Ostravy. Po třech kolech skončil zápas nerozhodně, a tak
došlo k prodloužení, kde se uplatňuje pravidlo náhlé smrti.
Soupeřovi Pavla se podařilo dosáhnout prvního bodu a tím
i vítězství. Dobrý výkon také předvedli Sára Semerádová a
Kryštof Zelený, kteří po vítězstvích v prvních kolech nara-
zili na soupeře z vlastního oddílu. Zklamaná tentokrát od-
cházela s druhým místem Marcela Miková, které se poslední
dobou daří v cizině, a tak si věřila i na domácí turnaj. Vítěz-
ství jí však těsně uniklo o jediný bod.

I přes nepříznivé podmínky v hale a silnou konkurenci
Kangsim prokázal své kvality a s celkovým počtem
9 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzových medailí turnaj vy-
hrál před Taekwondo Praha a třetí Ostravou. Tím ukázal
svou skvělou formu, se kterou, jak věříme, vyhrajeme i mistrovství České republiky, které proběhne 25.6.2005
v Praze na Slávii. Za vynikající přípravu a trpělivost se závodníky děkujeme trenérům Marku Doxanskému
a Pavlu Černému.

Zuzana Lincová
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Újezdský sbor seniorek
Je to velký sehraný sbor,
jenž když se rozehraje,
vytváří překrásný koncert,
jenž nemá konce.
Je radost sledovat s jakou pravidelností
začínají ladit své nástroje,
vyluzovat tóny,
jež člověka chytnou u srdce.

Ať již je to dlouholetá členka sboru paní Svátko-
vá, jež se v poslední době stará o divadla a cesto-
vání, umí s citem a vkusem vybírat divadelní žánr
a poznávací zájezdy po zemích českých.

Paní Zajícová, jež se stará o pobytové zahraniční
zájezdy, zúčastňuje se ve sboru pro občanské zále-
žitosti. Ve spolupráci se Sborem pro občanské zále-
žitosti a ČK organizují přátelský a taneční večer se-
niorů, včetně Dne matek a vánočního posezení, kde
s kolektivem žen paní Vokounová, paní Tesařová,
paní Kolembářová, paní Vodová a paní Lauberová
se starají o občerstvení seniorek a seniorů, poté
začíná opravdová zábava s pohoštěním, s tancem,

jenž vytváří opravdovou náladu a pohodu. Lidé mají
k sobě blíž. Spolu s ČK dvakrát do roka organizuje
sběr starého šatstva.

Paní Kollinová a paní Ladová spolu výborem ZO
SPCCH se starají o postižené občany různými civi-
lizačními nemocemi, rekondiční pobyty, včetně zá-
jezdů do divadel a poznávacích zájezdů po vlasti.

Paní Říhová, jež se stará o cvičení kardiaků na
rekondicích, včetně vedení pokladny invalidů.

Paní Štrasmajrová se stará o vycházky v okolí
Újezda a Klánovic.

Při tom věčném starání přispívají svou troškou do
mlýna, který stále klape a kdokoliv tam přijde, ode-
jde spokojen, dobře naladěn, neboť ví, že o stáří
seniorů je v Újezdě dobře postaráno po všech strán-
kách.

Za tu neúnavnou práci patří všem ženám, za tu
jejich ušlechtilost, vytrvalost, vynalézavost, oběta-
vost a podnikavost nezměrný vřelý dík, neb bez této
každodenní činností by život seniorek a seniorů ne-
byl v obci bohatý, tak jako je tomu dosud.

Díky Úřadu MČ Praha 21 za příznivou spolupráci
a vycházení vstříc potřebám seniorů.

Váš příznivec    Jan Otradovský

Děkuji touto cestou občansko-
právnímu odboru MČ Praha 21 –
Újezd nad Lesy za milé přání,
zdraví a pohodu při příležitosti 70.
výročí mých narozenin. Současně
se svým manželem vyjadřujeme
poděkování komisi pro občanské

záležitosti  za nevšední přání, kvě-
tinové a věcné dary, které nám byly
předány při oslavě zlaté svatby.

Byli jsme i mile potěšeni.
Svaz postižených civilizačními

chorobami základní organizace
Praha 9 – Újezd nad Lesy. Dovol-

te mi, abych Vám vyjádřila upřím-
né poděkování za milé přání stá-
lého zdraví do dalších let, které
jste mi vyslovili při příležitosti 70.
výročí mého narození.

Blanka a Sláva Líznerovi

Vážení autobusoví a automobiloví přátelé,

radnímu pro dopravu Radovanu
Šteinerovi, naposledy v době, kdy
se akorát začal stavět onen dru-
hý semafor v Běchovicích. Mys-
lel jsem si, že je s problémem ko-
nec, ale zdá se mi, že to je ještě
horší !! Semafory ne-jsou seříze-
né, bliká si to tam jak chce, pak
je jasné, že na první zelenou
u přechodu projedou 4 auta a za-
seknou se na druhém sefaforu
o 30 metrů dál, kde je pro změnu
červená... Je snad logické, že ze-
lená ze směru z Újezda musí být
delší a mít přednost před zelenou
z Běchovic, aut do centra je asi tak
o 1500% více, než aut z Běchovic.

Tudíž tímto tedy vyzývám paní
starostku (které si velmi vážím,
považuji ji za člověka na pravém
místě) Újezda nad Lesy, aby se
problémem začala zabývat rada
MČ a konečně s tím něco proved-
la !! Dotazy a stížnosti nás, oby-
čejných občanů, na magistrátu ne-
zabírají !! Aut bude stále víc,
problém bude stále a stále horší !
Mimo jiné, podepsal jsem petici
PROTI obchvatu Újezda, nicmé-
ně netrvalo to dlouho a začínám
doufat, že tam obchvat bude co
možná nejdříve !! Dnes už bych ji
nepodepsal a doufal bych v rych-
lou výstavbu obchvatu a dálnice...
Zdravím všechny.

M. Fiala

stejně jako já asi každý den ráno
po dobu několika let !!!! pociťuje-
te naprostou bezmoc při cestová-
ní z Újezda v koloně směrem do
centra, která se táhne mnohdy až
ze sídliště Rohožník přes křižovat-
ku „U Lidla“ až do Běchovic k dvě-
ma semaforům. Nedokážu po-
chopit, proč kompetentní orgány
v této věci neudělají jednou pro-
vždy jasno. Proč ráno co ráno trvá
cesta autobusem místo 14 minut
(údaj z jízdního řádu) více jak půl
hodiny?? Můj osobní rekord
z Újezda na Černý Most linkou
250 je 53 minut !! Já sám jsem ně-
kolikrát v této věci psal přímo panu
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PLACENÁ INZERCE

Hledám práci v oboru elektromechanička
na Živnostenský list. Vyhlášku č. 50

a pracovní prostory mám.

tel.: 281 970 169     mob.: 607 683 916

AUTOKLIMATIZACE (opravy, plnění)
  Dále nabízíme:

* zajištění STK, emisí
* opravy os. automobilů všech značek
* návrh, realizace, servis domácí klimatizace
* další služby

R. Hájek, Chmelická 697, Újezd n. Lesy   tel: 775 972 616

Nejste spokojeni
s Vaší PITNOU VODOU?

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

Vaše peníze!

Tel.: 606 340 968

V červenci roku 2005 se dožívá životního jubilea 70 let paní Miroslava Buzovská. Za dlouholetou úspěš-
nou pedagogickou činnost jí děkujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a radosti v kruhu svých
nejbližších.

Bývalí i současní kolegové a kolegyně z Masarykovy ZŠ.

Na sklonku minulého roku řeši-
li pražští policisté případ sebe-
vraždy mladého muže, který byl
nalezen oběšen v jednom z měst-
ských parků.

Kriminalisté při prověřování pří-
čin tragické události postupně
skládali minulost zemřelého z jed-
notlivých informací získaných od
blízkých osob. Jednalo se o schop-
ného, pracovitého mladíka, jenž
byl velmi oblíben v okruhu svých
vrstevníků a neměl ani žádné fi-
nanční potíže. Co tedy mohlo být
příčinou rozhodnutí skončit se
svým životem ?

Důvodem byla psychická impul-
sivní porucha tzv. ludomanie, což
znamená závislost na hracích au-

tomatech. Touto poruchou trpí ko-
lem jednoho procenta populace.
Navenek neškodná závislost, ve
skutečnosti znamená velkou hroz-
bu, zejména pro mladší generaci.
Vyznačuje se postupným propa-
dáním hráčství, kdy osobní i pra-
covní závazky jsou odsouvány do
pozadí. Jedinec je orientován pou-
ze na nutkání hrát a se společen-
skými problémy, které tato činnost
přináší, se zpětně závislost pro-
hlubuje.

Vedle ludomanie však existuje
i celá řada dalších impulsivních
poruch charakteristických pro mo-
derní společnost. Patří sem ze-
jména závislost na nakupování ve
velkých supermarketech, závis-
lost na práci tzv. vorkoholismus či

závislost na adrenalinových čin-
nostech, které nezřídka končí tra-
gicky.

Znalost příčin a následků nám
však umožní pomoci ochránit ne-
jen sebe ale též své nejbližší.
A proto je vhodné všímat si cho-
vání lidí ve svém nejbližším okolí
a nevyčkávat s odbornou pomocí
nebo se domnívat, že se věc vy-
řeší sama.

Lidé trpící některou z uvedených
poruch nejsou schopni sami roz-
poznat závažnost onemocnění, ba
naopak přesvědčují sami sebe
i okolí, že je vše v nejlepším po-
řádku. Nakonec však osud těchto
nešťastníků končí podobným osu-
dem jako příběh našeho mladíka.

ppor. Bibiana Fuchsová, PIS
OŘP Praha III.

tel. 974 858 207
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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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ZÁMEČNICTVÍ ČERVENKA
Výroba do exteriéru i interiéru.

Vrata, ploty, mříže, schody, zábradlí... atd.
Žiškova 133, Šestajovice
Tel.: 602 61 99 66

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

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

placená
 inzerce & reklama

Hledáme spolehlivého a trpělivého učitele (-ku)
či studenta (-ku) na pravidelné odpolední doučování

9letého chlapce po nemoci.
V Újezdě nad Lesy od září 2005.

Tel.: 606 914 647

POTRAVINY - LAHŮDKY
Václav Roškota

V Lipách 250, Praha 9 - Koloděje
nabízí

potraviny - lahůdky, cukrářské výrobky, ovoce,
zeleninu, denně čerstvé maso, uzeniny

po–pá teplá jídla, grilovaná kuřata,
bohatý výběr oblož. chlebíčků, cukrářských
výrobků, na přání Vám zhotovíme obložené

mísy, chuťovky, cukrářské výrobky - svatební
dorty, dárkové koše podle přání - i dia

MANŽELSKÝ  pár  HLEDÁ
ke koupi byt o velikosti 2 + kk a větší,

nejlépe v OV, garáž výhodou.
Újezd nad Lesy a okolí.  Cena do 1 500 000,-

Tel.: 604 201 295, 281 971 963

KOUPÍM 3 + 1 s lodžií v OV na Rohožníku

nebo vyměním 2 + kk v OV

na Rohožníku + doplatek za větší tamtéž.

Tel.: 776 202 512

Zde mohl být

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

ské stroje, hudební nástroje, hračky.

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

Tel.: 281 973 016

TOPENÁŘSKÉ - INSTALATÉRSKÉ
fffffa a a a a INZÁTINZÁTINZÁTINZÁTINZÁTOOOOO SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT SLUŽBY:

SEMERÁD ZBYNĚK  -  ČENTICKÁ 503,  ÚJEZD NAD LESY

MOBIL: 607 633 317  TEL.: 281 970 169

od oprav až po realizaci kompletních nových rozvodů,
včetně dodání požadovaných zařizovacích předmětů

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Petra a Jiří Pavlíčkovi

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

volejte  604 573 175,  603 239 010

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

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

Paní středního věku nabízí:
● úklid rod. domku (i částečný - mytí oken)
● domácí práce (praní, žehlení, vaření, pečení)
● pomoc při hlídání dětí
● péče o domácí miláčky

Tel.: 775 279 541

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

607 665 962 mobil

MUDr. Vít BUREŠ

ZUBNÍ ORDINACE
Onšovecká 1280, Újezd nad Lesy

s přijetím nového zaměstnance
rozšiřuje kapacity na ošetření

Objednání na tel. číslech:

281 961 024
281 973 340

AUTOŠKOLA
Hodkovská 1188 - Újezd nad Lesy

Tel.: 607 928 382
večer: 281 971 520

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

ssssstttttaaaaavbvbvbvbvby na klíčy na klíčy na klíčy na klíčy na klíč

rrrrrekekekekekonsonsonsonsonstrtrtrtrtrukukukukukcecececece

obkladačsobkladačsobkladačsobkladačsobkladačské prké prké prké prké práceáceáceáceáce

pokládkpokládkpokládkpokládkpokládka zámka zámka zámka zámka zámkooooovvvvvé dlažbé dlažbé dlažbé dlažbé dlažbyyyyy

zatzatzatzatzateploeploeploeploeplovvvvvání fání fání fání fání fasádasádasádasádasád

sanace vlhkého zdivsanace vlhkého zdivsanace vlhkého zdivsanace vlhkého zdivsanace vlhkého zdivaaaaa

drdrdrdrdrobné zobné zobné zobné zobné zednické prednické prednické prednické prednické práceáceáceáceáce

Ranská 191, Praha 9 - Újezd n/L

TTTTTel.&Fel.&Fel.&Fel.&Fel.&Fax 02 / 819 7ax 02 / 819 7ax 02 / 819 7ax 02 / 819 7ax 02 / 819 7111111 331 331 331 331 33

TTTTTel.mobil: 0603 5el.mobil: 0603 5el.mobil: 0603 5el.mobil: 0603 5el.mobil: 0603 5111114 994 994 994 994 9944444

SSSSSTTTTTAAAAAVEBNÍVEBNÍVEBNÍVEBNÍVEBNÍ

FIRMAFIRMAFIRMAFIRMAFIRMA
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TEL.: 603 255 770

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

AAAAAUTUTUTUTUTODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAODOPRAVVVVVAAAAA
ZEMNÍ PRÁCE

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

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

KKKKKontejnerontejnerontejnerontejnerontejneryyyyy
1–9 m1–9 m1–9 m1–9 m1–9 m33333
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DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA NA ZÁŘÍ DO 8. SRPNA 2005
INZERÁTY -  NA ÚMČ PRAHA 21  1 .  p . p í  MRÁZOVÁ
P Ř Í S P Ě V K Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  D O  S C H R Á N K Y
PŘED HL. VCHODEM ZE STAROKLÁNOVICKÉ ULICE

Petr ČADIL,  Barákova 627, 250 82 Úvaly
Tel.: 281 982 087
Mobil: 606 550 808
www.volny.cz/petrcadil

TELEVIZE VIDEA
SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVD
AUDIOTECHNIKA KAMERY

PO - NE   PŘIJEDU

Prodej
a poradenství
v oboru
domácího kina
a veškeré domácí
elektroniky,
neváhejte a volejte

Elektronik Servis
opravy a prodej elektroniky

POZOR NOVINKA! Pomoc při problémech se špatným anténním
signálem. Montáž DVB-T přijímačů - obraz všech programů ve špičkové
digitální kvalitě.

SÁDROKARTONY
Příčky  ●●●●●  podhledy  ●●●●●  půdní vestavby

koupelny ze sádrokartonu  ●●●●●  podkroví RD
minerální podhledy  ●●●●●  plovoucí podlahy

Fa MH-MONT p.Matějovský 602 328 590
p. Havlíček 604 201 295

Zvířátka pozor!
CHOVATELSKÉ POTŘEBY

Praha 9-Újezd nad Lesy, Na Rohožníku v areálu Julius Meinl

Krmiva a mražené maso pro psy, kočky, hlodavce, ptáčky,
rybičky i terarijní zvířata, mouční červi, cvrčci, steliva, hajátka,
klece, misky, vodítka, knihy, výcvikové pomůcky.
Nabídka živých hlodavců.       Chovatelská inzerce zdarma.
Proti blechám a klíšťatům:      obojky, postřiky, šampóny.
Ucelené vyživovací programy:
Purina * Eukanuba * Royal Canin * Eagle Pack Nutro * Acana * K9 * Nutram * Animonda

Přijímáme platební karty,
nabízíme odvoz zboží do vašeho domova ZDARMA.

OTEVŘENO
PO - PÁ od 10 do 18 hodin v SOBOTU od 9 do 12 hodin.
Informace na telefonu: 608 982 295,  608 774 070,  281 970 757.

NA RŮZNÝCH OSLAVÁCH VÁM ZAZPÍVÁME A ZAHRAJEME
NA KLÁVESY - pop, rock, country, lidovka

PETR ŠIMON
se zpěvačkou
mobil: 605 532 699

Praha 9

O B K L A D Y  -  D L A Ž B YO B K L A D Y  -  D L A Ž B YO B K L A D Y  -  D L A Ž B YO B K L A D Y  -  D L A Ž B YO B K L A D Y  -  D L A Ž B Y
Z E D N I C K É   P R Á C EZ E D N I C K É   P R Á C EZ E D N I C K É   P R Á C EZ E D N I C K É   P R Á C EZ E D N I C K É   P R Á C E

B Y T O VB Y T O VB Y T O VB Y T O VB Y T O VÁ  J Á D R A  N A  K L Í ČÁ  J Á D R A  N A  K L Í ČÁ  J Á D R A  N A  K L Í ČÁ  J Á D R A  N A  K L Í ČÁ  J Á D R A  N A  K L Í Č
Martin FOLAUF

Mobil: 606 493 391

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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




