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ZLATÁ ÚRODA ÚJEZDSKÝCH BOJOVNÍKŮ

Doslova medailovými žněmi byl pro SK Kangsim Dojang Májový pohár, který proběhl 6.5.2006. Újezd-
ský oddíl odjížděl do pražské sportovní haly Slávie pouze s osmičlenným týmem, ale v konkurenci z celé
české republiky se rozhodně neztratil. Z turnaje se nikdo nevracel bez medaile.

Nikoho z nás příliš nepřekvapila vítězství Sáry Semerádové, Klárky Šťastné a Adély Wurstové, které
svým umístěním jen potvrdily své zkušenosti a kvality. Nečekané však bylo zlato Richarda Wursta, který
byl na závodech poprvé. Richard překonal počáteční obavy a nervozitu a bez problémů porazil oba dva své
soupeře. Stříbro si domů odvezly Karolína Horáková, Laura Vinklerová, Zuzana Lincová a bronz Ivana
Tománková.
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    V závěrečném hodnocení týmů se újezdský Kangsim umístil
na skvělém třetím místě. Loňské vítězství jsme sice neobhá-
jili, ale pro osmičlenný tým složený převážně z našich nej-
mladších závodníků, to byl velký úspěch.
    Naše největší posily si šetřily síly na Scorpions Cup, kte-
rý se konal o týden později 13.5.2006. Tento prestižní turnaj,
zařazený do Národní Taekwondo Ligy (NTL), byl pro Kang-
sim mnohem
větší výzvou.
Body zde zís-
kané se zapo-
čítávají do hod-
nocení českým
reprezentantům,

a tak se zde sešla téměř kompletní česká špička. Ani zde si
však újezdští taekwondisté neudělali ostudu, ale potvrdili svou
dobrou pověst. Z třinácti závodníků bylo dvanáct medailistů.
Prvním zlatem se blýskl junior Pavel Pospíšek. Přes prvního
soupeře přešel hladce do finále, kde se nenechal ničím za-

skočit  a bez
problémů zvítě-
zil. Sára Semerádová a Adéla Wurstová si zopakovaly prven-
ství z Májového poháru. Adéla dokonce svou soupeřku vy-
hnala z tatami už v prvním kole, a to bodovým rozdílem sedmi
bodů, což je technické K.O. Zkušení reprezentanti Marcela
Miková, Jan Berger a Pavel Černý všechny své zápasy s pře-
hledem vyhráli
a jejich boje pa-
třily k těm nej-
lepším. Stříbro
získali Petr Vo-
becký a Robert
Husák po vy-
rovnaných zá-

pasech plných zvratů. Petr dokonce bojoval čtvrté kolo tzv.
náhlá smrt, soupeř byl bohužel rychlejší, a tak se Petr musel se
zlatem rozloučit. Bronzové medaile nakonec patřily Terce Liško-
vé, Kláře Šťastné, Richardu Wurstovi a Tomášovi Brouskovi.

Zpátky do Prahy se Kangsim vracel s pohárem za druhé
místo v kategorii týmů. Před námi skončil pouze oddíl
z Pelhřimova, který oproti nám na tomto turnaji disponoval téměř trojnásobným počtem závodníků. Třetí
místo obsadil oddíl ze Zlína.

Závěrem patří poděkování trenérům a všem rodičům, kteří pomohli s dopravou.
Zuzana Lincová

Běh pro čtyři generace
O tom, že běhat může opravdu

každý, se v sobotu přesvědčili jak
závodníci, tak diváci prvního roč-
níku Běhu o pohár starosty
aneb Běhu za újezdskou sovou,
který se uskutečnil 20.května

2006. Na startu se na lesní cestě
poblíž nového fotbalového hřiště
v Újezdě nad Lesy se sešly v jed-
notlivých kategoriích téměř dvě
stovky závodníků ve věku od 1 do
68 let. I když všichni bojovali ze
všech sil, nakonec nebylo rozho-

dující, kdo doběhl první a kdo na
chvostu. Všichni si užívali krásné
počasí, radost z pohybu a poho-
dovou atmosféru, o níž se posta-
rali organizátoři z místního oddí-
lu lehké atletiky ŠSK Újezd nad
Lesy a sdružení Maminy z újezd-
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ské roviny. Ty také ve spolupráci
se sponzory účastníkům napekly
koláče a jiné dobroty. Na památ-
ku si nakonec všichni účastníci
odnesli medaile v podobě kera-
mické sovy, které vytvořily děti
z místní základní školy. Na tři nej-
lepší běžce a běžkyně z dětských
kategorií pak při předávání medai-
lí, pohárů a hodnotných cen če-
kalo překvapení. Ceny jim spolu
se starostkou Prahy 21 Andreou
Vlásenkovou předal zlatý olympij-
ský medailista v lyžařské akroba-
cii a místní občan Aleš Valenta.
Kdo ví, zda některý ze sobotních
vítězů nesáhne také za pár let po
kovu  stejně tak cenném.

TJ Sokol Újezd nad Lesy – tenisový oddíl

Turnaje neregistrovaných pro členy TJ a veřejnost

Čtyřhra - sobota 10.6. 2006 informace Ing. Sedlák, tel: 603 172 744

Dvouhra - sobota 17.6. 2006 informace Ing. Skořepa, tel: 602 270 823

Za TJ Sokol – Ing. Sedlák

Ti,kdo se letos neodhodlali ke
startu, budou moci přijít porovnat
svoje síly v dalším ročníku. Tréno-
vat však mohou začít již dnes
a děti,kterým se běhání zalíbilo,
se mohou přijít podívat a přihlá-
sit do újezdského atletického od-
dílu.

ŠSK Újezd nad Lesy, oddíl leh-
ké atletiky, touto formou děkuje
paní starostce Andree Vlásenko-
vé,Městské části Praha 21 a všem
sponzorům  za spolupráci při pří-
pravě tohoto závodu.

ŠSK   Újezd nad Lesy
oddíl lehké atletiky

- pí Kohoutová
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ZAHRÁDKA V ČERVNU

Časné léto přináší zahrádkáři první příležitost
k odpočinku a radost z krásy zahrady bez obav, že
ještě přijde pozdní mrazík. Začátkem června je listí
na stromech i tráva ještě svěží. Suché horké dny si
ještě nevybraly svou daň. Přestože období dešťů -
medardovské - není v červnu žádnou vzácností, vět-
šinou po nich přijdou slunečné a teplé dny.

Tento měsíc bývá nejslunečnějším měsícem roku.
Sluneční paprsky mají velkou sílu a jsou také nej-
delší dny.

aby nám je nezlikvidovala plíseň bramborová – do-
káže to ze dne na den. Preventivně stříkáme v polo-
vině června hlavně za deštivého počasí. Přípravků
máme na trhu mnoho jako příklad uvádím Champi-
on 50 WP - ochranná doba je 7 dní, nebo Kuprikol,
Radomil Gold plus 42,5 WP - ochranná doba je 3
dny. Rajčata zaléváme ke kořenům ne na list. Takhle
to vypadá, že budeme jíst chemicky ošetřená rajča-
ta, ale ta kupovaná krásná, musejí pěstitelé také stří-
kat.

Naše zahrádky zdobí také mnoho druhů rododen-
dronů, Jsou to původně vysokohorské rostliny, kte-
ré vyžadují hodně vláhy a vzduchu. Nejvhodnější je
sázet na místa chráněná před větrem a plným slun-
cem. Nejlépe na severní nebo západní stranu.  Půdu
chtějí kyselou bez vápníku, těžké půdy zlehčíme
pískem a rašelinou. Rododendronům prospívá vy-
soký obsah humusu v půdě. Při dodržení jim pro-
spěšných podmínek, se nám odmění právě teď
v červnu krásnými květy pro radost.

Ovocné stromy snad dobře odkvetly, tak po červ-
novém propadu plůdků provedeme ještě ruční pro-
bírku. Odstraňujeme zdeformované, malé plody
a plody napadené obalečem. Po takovémto zásahu
by mělo na stromě zůstat jen přiměřené množství
plodů. Je nám sice líto plůdky odstranit, ale je lepší
sklidit menší množství kvalitních plodů než hodněV horkých dnech potřebují rostliny za oknem ale

i ve sklenících intenzivnější větrání. Při suchém po-
časí se množí četní škůdci rostlin jako jsou napří-
klad mšice, molice, a svilušky ale i další. Biologic-
kou ochranu ve sklenících můžeme doplnit ochranou
chemickou. Takto se nám snad podaří tyto problémy
zmírnit.

V červnu je doba množení dřevin, které se nám
líbí třeba u sousedů... Řízky odebíráme ráno z vr-
cholových nebo postranních výhonů na jižní straně
keře, nejlépe s patkou a neměly by zvadnout. Na-
močíme je v práškovém stimulátoru. Substrát do
kterého sázíme rostliny musí být vlhký. Přikryjeme
foliovým krytem a čekáme, jestli budeme mít úspěch
a vypěstujeme si vlastní sazeničky.

Jen těžko bychom hledali zahrádku ve které by
nerosty růže. Aby krásně kvetly a byly zdravé potře-
bují dobrou výživu a ochranu proti škůdcům a ne-
mocem. V polovině května hnojíme na tvorbu pou-
pat, třeba zálivkou – rozpuštěným Cereritem. Také
koncem června toto opakujeme. Můžeme použít také
Vegaflor, buď jako zálivku nebo postřikem na list. Na
trhu jsou také speciální hnojiva na růže.

Některé kvetoucí rostliny chtějí po odkvětu odstřih-
nout květ. Odvděčí se Vám, delší dobou kvetení.
Porost také lépe vypadá. Např. macešky, když o ně
budeme takto pečovat mohou kvést i několik měsí-
ců. U růží jakmile odkvetou, také květy odstřihne-
me, aby mohly znovu nasadit na poupata.

Během června budeme pozorovat výsadbu rajčat,

úrody ale nekvalitní a nevyzrálé. Pravidlem podle
odborníků je, že na 10 cm větvičky má být jeden
plod, jak u jablíček, hrušek ale i u broskví. Tyto zá-
sahy děláme na stromcích do začátku července.
Ovšem na velkých stromech, tam  to nejde.

Po těchto pracech si půjdeme odpočinout do za-
hrádky a obdivovat její krásy s pocitem, že jsme se
o to také zasloužili.

Za výbor zahrádkářů
Z. Nohejlová
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ČARODĚJNICE 2006

27. dubna se konal tradiční REJ ČARODĚJNIC,
který pro újezdskou veřejnost již po čtvrté připravily
Maminy z újezdské roviny ve spolupráci s MČ Pra-
ha 21, z jejíhož  příspěvku byla celá akce financo-
vána.

Odpoledne zahájila přehlídka masek čarodějnic
a čarodějů v rytmu taneční hudby. Čarodějnice Le-
murda a Lucifera, které celé odpoledne moderova-
ly,vyhlásily v průběhu tance dvě soutěže ve třech
kategoriích: výtvarná soutěž a soutěž o nejhezčí
masku. S výtvarnou soutěží pomohly paní učitelky
Lenka Rejmonová a Alena Svatošová, s vyhodno-
cením masek Maminy, paní učitelky Hana Rosová
a Jitka Tmějová a paní starostka Andrea Zikmundo-
vá. Byla vyhodnocena i soutěž o nejhezčí vyrobe-
nou donesenou čadodějnici.. Všichni výherci byli od-
měněni věcnými cenami.

Malé i velké diváky zaujalo divadelní představení
„Kouzelná kulička “ jihočeského kejklíře Vojty Vrtka
a jeho kamaráda Jana s mnoha hudebními a artis-
tickými čísly a nápaditým výtvarným pojetím. Škoda
jen , že se při náročných žonglérských výkonech po
jevišti volně procházely malé děti, které „ unikly po-
zornosti svých rodičů “ a hercům tak připravily hor-
ké chvilky.

Vyvrcholením programu bylo upálení čarodějni-
ce, kterou již tradičně vyrobily děti ze školní družiny
paní vychovatelky Olgy Matějkové, a upáleny byly
i čarodějnice donesené. Na závěr si mohly děti opéct
buřty.

Za zdárný průběh celého odpoledne patří podě-
kování: Vinotéce  Blatov ( občerstvení ), rodinám
Paldusových a Bekových a paní Bejšovcové ( atrak-
ce pro děti ), Dárkům Podroužek  ( odměny ), panu
Tmějovi ( dříví ), firmě Lacina – Koubský, pánům
školníkům Horákovi a Wolfovi, městské policii, hasi-
čům, zaměstnancům MČ Praha 21 a paním učitel-
kám z 1.stupně ZŠ Masarykova.

OS Maminy z újezdské roviny

Rozloučení
Český zahrádkářský svaz organizace Újezd nad Lesy se takto loučí se svým čest-

ným členem přítelem Janem Boušem, který navždy odešel 7. 5. 2006. Byl posledním
ze zakládajících členů Spolku zahrádkářů v naší obci. Při letošní Výroční členské
schůzi jsme měli poslední možnost se s ním setkat. Budeme si ho navždy pamatovat
jako člověka přátelského, veselého a ochotného vždy poradit.

Čest jeho památce
                                                                                 Za ČZS organizace Újezd nad Lesy

                                                                                          Blanka Exnerová
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Hlásí se svaz postižených civilizačními chorobami
Milí přátelé
Blíží se čas léta, dovolených, za-
hrádek a také my se pomalu chys-
táme na přechod od obvyklých ak-
tivit do časů sluníčka a letních
radovánek a začínáme tím, že 27.
května odjíždíme na první rekon-
dici do „Lázní Bělehrad“, se cvi-
čením končíme od 1.6. 2006, stih-
neme ještě jeden výlet do Hlubo-
še, Strže, Rožmitálu pod Třemší-
nem a Dvořákovy Vysoké a popře-
mýšlíme nad předlouhou zimou.
V rychlém sledu našich aktivit nám
kupodivu ta zima rychle uběhla.
Divadla, cvičení pro dvě skupiny,
více a méně zdatných členů, pří-
prava 1. dne aktivního stáří, na
který připravujeme ukázky cviče-
ní s šátky a tyčkami v provedení
našich členů – připravujeme L. Ří-
hová a ukázku rekondiční rozcvič-
ky – povede Ing. Politzerová,
ukázky rukodělných prací a drá-
tování – pí Kabelková a E. Kuče-
rová.

Ráda bych se zmínila také o na-
šich pravidelných besedách a před-

náškách, které pořádáme spolu
se Sdružením důchodců a SPO-
ZEM každý první čtvrtek v měsíci
v obřadní síni MÚ, protože nám
všem, kteří se zde tísníme, sku-
tečně stojí za to přijít a poslech-
nout si vyprávění nefalšovaných
a zanícených odborníků na zcela
různá témata.

Jen namátkou pár námětů:
Přednáška zdravotní - MUDr.
Hruška

Kosmonaut pan Oldřich Pelčák,
náš občan

Beseda pracovníka botanické
zahrady na Slupi

Ukázka středověkých hudeb-
ních nástrojů + praktické předve-
dení soudobých skladeb – viz foto

Beseda p. profesora Schmidta
o historii Újezda

Polární cestovatel
Beseda o zdravé výživě od

Ing. Politzerové

S radostí vám můžeme ozná-
mit, že pokračováním těchto be-
sed bude zahájeno 7. září 2006

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Radě MČ Praha 21 za udělení grantu pro rok 2006 na

podporu a zachování baletní přípravky „ARABESKA“
Daniela Poková

v 15:00 hod. Pokud znáte pouta-
vého vypravěče, prosíme o mož-
nost kontaktu.

Těšíme se s vámi opět na-
shledanou, přejeme Vám radost
z léta, bohatou úrodu ze zahrádek
i z lesa a končíme sloganem jako
správní kardiaci a nejen ti:

„slunce v srdíčku a na hlavu če-
pičku“.

Za výbor ZO SPCCH
+ Sdr. Důchodců
Zdena Ladová

INFORMACE – SBĚRNÝ DVŮR HORNÍ POČERNICE
Adresa: Chvalkovická 3

 Praha 9 – Horní Počernice
Tel:  281 924 959

Provozní doba: Po – Pá 8:30 – 17:00 hod (v letním období do 18:00 hod)
 So 8:30 – 15:00 hod

Občané mohou odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:

- objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti atd.)
- elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa atd.)
- kovový odpad
- dřevěný odpad
- odpad z údržby zeleně
- stavební odpad z bytových úprav v množství do 1 mł zdarma)
- papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad včetně sběru lednic

Za úhradu
- pneumatiky 25 Kč za kus

OŽPD – M. Nejtková
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Jak má být vybaveno jízdní kolo a další doporučení.
   Cyklisté patří vedle chodců
k nejzranitelnějším účastní-
kům silničního provozu. A jeli-
kož jaro je tady znamená to,
že v daleko větší míře se na
našich silnicích začnou pohy-
bovat právě cyklisté. Je důle-

žité si připomenout, že i jízdní kolo je vozidlo, které
má být řádně vybaveno na provoz po silnici. Na místě
je rovněž připomenout, že každý správný cyklista by
měl mít na hlavě cyklistickou přilbu, která musí být
označena schvalovací značkou ATEST 8SD. Používá-
ní přilby se u nás stále podceňuje, v současné době je
přilbu ze zákona povinen použít cyklista mladší 15 let,

nicméně naše doporučení zní - používat přilbu v kaž-
dém věku, protože přilba sice nikoho neochrání před
pádem z kola, ale může zamezit vážnému poranění
hlavy.

Jaká je tedy povinná výbava jízdního kola? Po-
vinná výbava jízdního kola je zcela přesně uvedena
v příloze č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalo-
vání technické způsobilosti vozidel a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komu-
nikacích. Kolo má mít dvě na sobě nezávislé a pře-
devším funkční účinné brzdy. Doporučujeme na ři-
dítka umístit jasně znějící zvonek (není povinné).
Vpředu má být umístěný světlomet bílé barvy, svět-
lomet musí být seřízen a upraven, tak že osvětlí na

RŮZNÉ
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FITNESS CENTRUM
Velebného 1899, Újezd nad Lesy, Praha 9

Nabízíme:
Posilovna - stroje Grün, osobní trenér
Zrcadlový sál - Tae-bo, aerobic
Solarium - turbo
Masáže
Sport-bar, terasa

Tel.: 28197 3333

OTEVŘENO:
Po–Pá 14.00–22.00 hodin
So–Ne 10.00–20.00 hodin

PLACENÁ INZERCE

vzdálenost 20 metrů. Povinná je přední odrazka bílé
barvy, která se umísťuje v podélné střední rovině
nejméně 10 cm nad povrchem přední pneumatiky,
dále oranžové odrazky na obou stranách pedálů,
oranžové odrazky na paprscích kol, zadní odrazka
červené barvy musí být ve střední rovině jízdního
kola ve výšce 25 - 90  cm  nad rovinou vozovky. Vza-
du je povinná svítilna se zadním obrysovým svět-
lem. Kolo má být vybaveno účinným krytem řetězu
a účinnými blatníky (není povinné). Musí být zasle-
pené konce řidítek zátkami či rukojeťmi apod. Na
kole nesmí chybět zdroj elektrického proudu tzv.
dynamo, které musí zajistit svítivost světel po dobu
nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

K dobré viditelnosti cyklisty patří i pestré, fluores-
centní oblečení a reflexní doplňky, protože neosvět-
lený cyklista v noci nebo za snížené viditelnosti ris-
kuje svým životem.

Dobré je připomenout, že cyklista by si měl uvědo-
mit, že je účastníkem silničního provozu a řidičem
a měl by umět a hlavně dodržovat pravidla silničního
provozu. Základním pravidlem je, že cyklista je povi-

nen jet při pravém okraji vozovky a pokud jede více
cyklistů, pak jedou za sebou. Další pravidlo zní, že
cyklista je povinen držet se za jízdy oběma rukama
řidítek a musí mít při jízdě nohy na šlapadlech. Dal-
ším pravidlem, které se málo dodržuje je skutečnost,
že dítě mladší 10 let smí na místní komunikaci pouze
v doprovodu osoby starší 15 let. Dalším doporuče-
ním pro rodiče je zjistit než vyjedete se svým dítkem
poprvé na výlet, zda umí brzdit z kopce, projet úzkou
pěšinu, vyhnout se kamení a hrbolům, ohlédnout se
při vyjíždění od okraje, dát znamení o směru jízdy
apod. Dále doporučujeme poučit dítě v jakých situa-
cích by mělo být zvláště opatrné např. v zatáčkách,
v blízkosti křižovatky, u zastávek autobusů apod. Po-
sledním důležitým doporučením je těsně před jízdou
přitáhnout veškeré matice umístěné na kole.

Přejeme Vám hodně příjemných zážitků při jízdě
na správně vybaveném jízdním kole a hlavně šťast-
nou cestu bez nehody při cyklistických výletech.

Policie ČR, OŘ Praha III, PIS
kpt. Mgr. Gabriela Krupičková

974 858 208

RŮZNÉ

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

Koupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309

Za využití přírodních pruduktů zdravé výživy.
Poradenský servis po dobu redukce váhy zdarma.
+ Nabídka přírodní vlasové a tělové kosmetiky.

www.hubnete.tk,    e-mail: JITOMI@obemail.com

Nezávislý konzultant: J.Černá  tel.:731 116 129

HUBNĚTE
POUZE ZDRAVĚ

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

sobota 9.00–12.00

levná móda pro všechny
KVĚTEN: letní šaty, sukně,kraťasy,

svatební a společenské

Sleva 30 %
       levné oddělení
                                       kus
   do vyprodání zásob

10,- Kč
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! Zkuste nás – nechte si zdarma poradit !

Vy máte:
 přání
 cíle

Hledáte:
 možnosti
 jistotu
 spolehlivost

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

 Budování kapitálu
 Vlastní bydlení
 Zajištění rodiny
 Zajištění dětí
 Zajištění důchodu

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

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

V případě zájmu a pro další informace volejte na číslo: 604 581 092
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Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel.: 281 972 273  nabízí

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

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

Tanečky s nádechem orientu
Byliny a polodrahokamy

hledáme maséra nebo cvičitelku na sobotu
www.topresort.cz
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ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čal. nábytku, včetně starožitného,

čalounění dveří (i se zvukovou izolací)
výběr látek, doprava

Tel.:  244 468 202,  604 613 804
Českobrodská 49/18 - Praha 9

ZÁMEČNICTVÍ DAVID ČERVENKA
Provádí výrobu

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

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

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

AUTODÍLNA
PNEUSERVIS

Opravy vozů všech značek

Újezd nad Lesy   -   603 719 066,   737 525 399

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

Přís lušens tv í  p ro  e lek t rospo t řeb iče

Prodejna: Bobkova 733, Praha 9

Tel.: 281 91 66 08            Po–Pá 10–18 hodin.

SÁČKY DO VYSAVAČŮ
VŠECH ZNAČEK A TYPŮ

ZA ROZUMNOU CENU !!!
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NOVÁ AUTOŠKOLA
NA

STARÉ POŠTĚ
Autoškola Hana Čechová,

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

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

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

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

Provozní hodiny:
pondělí – čtvrtek  16.00 – 19.00

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ
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PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace

Čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
Tel.:  281 971 284,  603 523 210

Agelena - Z. Zídková

placená
 inzerce & reklama

broušené cihly ECOTON 36,5 cena 27,- lepidlo zdarma,
cihlový systém ECOTON a AKU cihly (dovoz Německo) - bezkonkurenční ceny,
POROTHERM, SUPERTHERM – slevy až 35 %
tvárnice YTONG, PORING, THERMOLONG, veškeré cihly, překlady, stropní systém
MIAKO a HURDIS – slevy až 20 %
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace – KNAUF, BUILDING, MUREXIN, HASIT – slevy až 20 %
střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER  a ostatní systémy
(plech, lepenka) – slevy až 20 %
tepelné izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky – slevy až 30 %
kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS – slevy až 20 %
řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky – sleva až 20 %
keramické dlažby a obklady, sanitární keramika – sleva až 20 %
PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla – DenBraven, SIGA, SOUDAL – slevy až 20 %
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet. sítě, žebírková ocel – slevy až 10 %
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX – slevy až 10 %
velký výběr nářadí, žebříky, ochranné pomůcky aj. – slevy až 10 %
komínový systém SCHIEDEL, EKO komíny, CIKO komíny – slevy až 15 %
střešní okna VELUX, FENESTRA – slevy až 15 %

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

STAVEBNINY STAKO®

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

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

Výškové práce
Pomocí horolezecké techniky

●●●●● Opravy a nátěry fasád
●●●●● Montáž a oprava okapů a hromosvodů
●●●●● Mytí oken
●●●●● Kácení problémových stromů
●●●●● Oprava a montáž střech
●●●●● Spárování panelů
●●●●● Montážní služby Tomáš Kadleček

Tel: 602 36 71 40
E-mail: t.kadlecek@seznam.cz
Lozická 808 Praha 9 Jan Kadleček
Újezd nad Lesy Tel: 776 58 52 45

REALITNÍ KANCELÁŘ A  ANNA SPÁČILOVÁ

               S
Praha 21-Újezd nad Lesy

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

anna.spacilova@worldonline.cz

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

Prodám byt 3+1 s garáží DV, 0 anuita, sídliště Rohožník
Hledám rodinné domy a vily k pronájmu pro konkrétní klienty

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

ZDRAVOTNÍ SESTRA
NABÍZÍ HLÍDÁNÍ aktivním maminkám

v rodinném domě se zahradou
SPOLEHLIVOST ZARUČENA

Mobil: 728 151 811, Domů: 281 972 244

STAVEBNÍ POZEMEK
KOUPÍM

pro přízemní montovaný domek
Újezd nad Lesy a okolí

Tel.: 731 910 532
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DŮLEŽITÉ
UZÁVĚRKA VŽDY

14. V MĚSÍCI

I N Z E R ÁT Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  1 .  p .
p í  M R Á Z O VÁ ,   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 8 0

P Ř Í S P Ě V K Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  D O  S C H R Á N K Y
P Ř E D  H L . V C H O D E M  Z E  S TA RO K L Á N OV I C K É  U L I C E
Ú M Č  P R A H A  2 1  -  P O DAT E L N A   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 1 1

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

AUTOŠKOLA
Hodkovská 1188 - Újezd nad Lesy

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

Penzion ROHOŽNÍK
Malešovská 1644 - naproti ALBERTU, boční vchod

KOSMETIKA
Tel.: 607 660 249

PEDIKÚRA
Tel.: 721 333 415
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