
16

ZAHRÁDKA

nů napadené padlím – je na nich
bělavý povlak a většinou jsou
i zkroucené. Po odřezu je  spálí-
me, jinak si padlí přenášíme dál.
Řez peckovin si ponecháme až na
dobu jejich kvetení.

Pokud zjistíme, že třešně a viš-
ně jsou těsně před rašením, ošet-
říme je postřikem Kuprikolu proti
rakovinnému odumírání větví
a broskvoně proti kadeřavosti.
Jestl iže je déle trvající vlhké
a chladné počasí, ošetříme brosk-
voně po 10 – 14 dnech znovu a to
přípravky Dithane, Novozir, nebo
Syllit.

Jestliže broskvoně či réva vin-
ná trpěly v minulosti žloutenkou
listů zapravíme do půdy zelenou
skalici v množství 0,1 – 0,4kg na
metr čtverečný.

Dle počasí z kraje měsíce do-
končíme řez révy vinné, angreštu
a rybízu, je již nejvyšší čas. Po-
kud zjistíme, že na keřích černé-
ho rybízu máme silně zvetšené
kulaté pupeny, je keř napaden vl-
novníkem rybízovým. Napadené
větve  odřežeme a spálíme. V pří-
padě, že keř je napaden silně, ra-
ději ho vykopeme celý a spálíme.

Zeleninová zahrada:

Tady se zcela řídíme počasím
a možnostmi, které máme. Na
podzim vysetý špenát přikryjeme
netkanou textilií, abychom urych-
lili jeho růst. Do pařníků a skle-
níků vysazujeme sadbu raného
salátu, vyséváme ředkvičky. Ty
můžeme, pokud je příznivé poča-
sí, vysít i na záhon. Rovněž je čas
na vysetí ředkve a nového špená-
tu. Záhony osázené na podzim
česnekem přikryjeme brzy netka-
nou textilií na ochranu proti mou-
še houbomilce česnekové, jejíž
larvy poškozují mladé rostliny.

Záhony jahodníků očistíme od
suchých listů, pohnojíme Cereri-
tem a okopeme.

Okrasná zahrada:

Podle potřeby pokračujeme ve
zmlazování a prosvětlování okras-
ných dřevin. U ušlechtilých  kulti-
varů okrasných jabloní, slivoní,

višní a jiných dřevin odstraňujeme
plané výhony vyrůstající pod mís-
tem štěpování. Starší větve svíd,
keřovitých vrb a zákuly (kérie)
seřezáváme po 3 – 5 letech nízko
nad zemí, aby vytvořily nové ba-
revné výhony. Zem kolem pěniš-
níků a jiných vřesovitých rostlin
obohacujeme o novou kyselou
rašelinu, borovou hrabanku nebo
drcenou kompostovanou borovou
borku.

Plaménky kvetoucí v létě na
nových letorostech zkrátíme na
20cm nad zemí. Kultivary kvetou-
cí koncem jara na loňských výho-
nech řežeme v případě potřeby až
po odkvětu. Vytrvalým okrasným
travám seřízneme nadzemní část.
Od růží odhrneme přikopčenou
půdu a výhony zkrátíme úměrně
jejich růstu - bujnější méně, málo
vzrůstné více. Stromkové růže
uvolníme ze zimního krytu, přivá-
žeme ke kolíkům,a korunku silně
zkrátíme. U pnoucích růží odstra-
níme výhony starší 4 roky  a sla-
bé jednoroční výhony.

A dle slibu je dnes na pořadu
smrk = Picea :

Nejrozšířenější v přírodě a u nás
původní je smrk ztepilý. Jedná se
o stínomilnou dřevinu odolnou
proti mrazu. Má vyšší nároky
vzdušnou  a půdní vlhkost. Koře-
nová soustava je slabá, trpí často
vývraty, v teplých a suchých ob-
lastech hnilobou, je citlivý na zne-
čištěné a zakouřené ovzduší,
v němž postupně hyne.

Do městských zahrad se  hodí
pro svoji odolnost smrk pichlavý,
zvláště jeho kultivary KOSTER
A MOERHEIM často označované
jako stříbrné smrky a smrk OMO-
RIKA s úzce kuželovitou korunou.

Malý popis:
Smrk pichlavý – PICEA pungens.

Jeho původ je v západní části
USA, kde roste velmi roztroušeně.
V roce 1863 byl přivezen do Evro-
py. Dorůstá do výšky 25 – 30 m.
Semenáče původního druhu se
dobře uplatňují v oblastech ex-

trémně postižených exhaláty. Jsou
to významné doplňkové dřeviny
městských výsadeb.
argantea – souhrnný název pro
stromy se stříbrnými jehlicemi.

Kultivary:
COMPAKTA – nízký hustý a širo-
ký keř s vodorovnými větvemi
a s tuhými tmavozelenými jehlice-
mi, dorůstá do výšky 3,0 m .

ENTZ – zahuštěný kuželovitý
strom s vodorovně odstávajícími
větvemi a se vzpřímenými krátký-
mi mladými větévkami. Jehlice
jsou dlouhé 25 – 30 cm modré,
v zimě světle stříbrné, srpovitě za-
hnuté.
GLAUCA GLOBOSA – kompakt-
ní hustý keř kulovitého tvaru, vy-
soký 1,0 m i více a široký 1,50 m.
Jehlice jsou kratší 10 – 12 mm,
nepravidelně uspořádané, šedo-
bílé.
KOSTER -  velmi stará známá for-
ma. Strom je hustý, má trochu
neuspořádané větve a často mír-
ně pokřivený kmen. Jeho jehlice
jsou šedomodré.
MONTGOMERY – nízká kompakt-
ní forma dorůstající do výšky nej-
výše 2,0 m. Má široce kuželovitý
tvar a zaoblenou horní část. Jeh-
lice jsou šedé, dlouhé 18 – 20 mm.

Smrk omorika – PICEA omorika.
Jeden z nejštíhlejších smrků.

Přirozeně se vyskytuje jen na ně-
kolika malých místech ve vápen-
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cových lokalitách Bosny. Pěstuje
se v celé Evropě, roste rychle, je
vysoký 30 – 35 m.

Kultivary:
EXPANSA – keř širokého nepra-
videlného vzrůstu. Větve má jako
původní druh, ale volně pokrývají
zem a široko vystupují vzhůru.
FASSEI – nepravidelně keřovitý
kultivar s pokřiveným kmenem
a převislými větvemi. Vyznačuje
se pomalým růstem.
NANA – asi 3,0 m vysoká a hus-
tá, pomalu rostoucí forma se ši-
roce kuželovitou korunou. Větév-
ky jsou nepravidelně dlouhé, ne-
uspořádané.
PENDULA – pomalu rostoucí od-
růda s mírně pokřiveným a často
šikmým kmenem s větvemi, které
visí dolů.

OMOKO – má hustý nepravidel-
ný kulovitý tvar, tenké husté vě-
tévky a nejkratší jehlice.

Další druhy smrků a jejich kul-
tivary jsou: smrk východní, smrk
sitka, smrk ajanský, smrk černý
a další, ale ty pro naše podmínky
nejsou tak vhodné.Buď brzy raší
a poškozují je mrazy, nebo nesná-
ší prostředí s exhalacemi, nebo
potřebují specifické podmínky,
které jim při běžné výsadbě ne-
můžeme poskytnout.

A ještě malinko o TAXUS  - tisech:
Jedná se o dřevinu velmi ceně-

nou, pomalu rostoucí, s nejtvrd-
ším dřevem, snášející nejhlubší
stín. Využívají se jako podrostové
dřeviny, ale i jako solitéry, či na
živé ploty. Snášejí řez a tvarová-
ní, jsou nenáročné na půdu. Roz-
množují se semeny a řízky. Než
si ale tuto dřevinu do zahrady za-
sadíme, musíme si uvědomit že
celá rostlina, kromě mníšku, je
jedovatá, to je i plody, neboť ob-
sahuje toxický alkaloid.  Základní

druhy a jejich kultivary jsou : Ta-
xus baccata – tis červený, Taxus
cuspidata – tis japonský a Taxus
x media Rehd – tis střední.

Příště si povíme něco o borovi-
cích  a jalovcích.

Několik informací:
Hodnocení naší výroční člen-

ské schůze si z časových důvodů
musíme odložit na měsíc duben.

Pozvánka:
Organizace ČZS – Újezd nad

Lesy zve všechny naše občany
7. března 2006 v 16.00 hodin na
tradiční setkání u pomníku prof.
T. G. Masaryka u příležitosti výro-
čí jeho narozenin.

Český zahrádkářský svaz orga-
nizace Újezd nad Lesy společně
s naší členkou Lucií Dlabačovou
Vás srdečně zvou na  tradiční ve-
likonoční prodejní výstavu, kde si
budete mít možnost prohlédnout
si a nakoupit aranžmá ze suchých
květin.

Výstava se koná v Areálu snů
ČZS - Újezd nad Lesy, Staro-
újezdská 495
pátek 24.3. 2006 od 12.00 - 17.00 hod.
sobota 25.3. 2006 od 10.00 - 16.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu na
první letošní výstavě.

Za ČZS organizace
Újezd nad Lesy

Blanka Exnerová

RŮZNÉ

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
Základní organizace Praha 9 – Újezd nad Lesy

Vážení přátelé a příznivci naší organizace,
dovolujeme si před Vás předstoupit s nabídkou na-

šeho programu na rok 2006.
Je to program nejen pro naše zdravotně postiže-

né členy, ale i pro všechny z Vás, kteří jste v příjem-
ném seniorském věku a můžete disponovat svým
volným časem, a těšilo by vás setkávání na cvičení,
nenáročných rekondičních vycházkách a výletech,

besedách v krásném prostředí Obřadní síně MÚ, kde
se pravidelně setkáváme se známými i nám nezná-
mými odborníky nad různými tématy. Máme i široce
rozvinutou kulturní činnost a zejména Vám můžeme
nabídnout rekondiční pobyty spojené s cvičením
a vycházkami, kulturními programy a společným po-
sezením. Zajišťujeme rekondice v různých koutech
naší vlasti.
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Rekondice je řízená činnost účastníků ve skupi-
nách dle výkonnosti a s ohledem na zdravotní stav,
o který pečuje lékařka. O tělesné blaho se starají
vždy dvě školené cvičitelky, většinou velmi dobrá
péče hotelového personálu a samozřejmě dostatek
odpočinku.

Pobyt je dotován Ústředím SPCCH částkou 200,-
korun na osobu a den. To vše probíhá pod heslem
„vždy s úsměvem“! Hlavní účel rekondice je posíle-
ní našeho zdraví kombinací vycházek, cvičení, pra-
videlného stravování a odpočinku a vytvoření si ná-
vyků na aktivní prodloužení života.

Náš program pro rok 2006:
- pokračovat ve spolupráci s MÚ městské části Pra-

ha 21 a se Svazem důchodců a Českým červe-
ným křížem

- pokračovat v organizaci čtvrtečních přátelských
setkání a besed (spolu se SD a ČČK)

- plnit úkoly dané OV SPCCH
- organizovat pravidelně zájezdy do divadel a na

jiné kulturní akce

- i nadále podporovat zdravotní cvičení s prvky jogy
1 x týdně

- od ledna 2006 zajistit nové cvičení s prvky jogy
pro kardiaky 1 x týdně

- zajistit celodenní autokarový relaxační zájezd
a vycházky do okolí naší obce

- zorganizovat 2 rekondiční pobyty v rámci činnosti
OV SPCCH

- informovat včas členskou základnu o všech námi
pořádaných akcích

- pokračovat ve vedení kroniky naší ZO

Informace o našich aktivitách najdete ve skříňce
u MÚ, na všech úředních deskách MÚ a ty nejdůle-
žitější i v Újezdském zpravodaji.

Závěrem upozorňujeme na termín konání výroč-
ní členské schůze naší ZO, která se koná dne 17.3.
2006 od 14:00 hod v Restauraci u Rohožníku (dříve
U Štrasmajrů), stanice autobusů 250, 251, 109 Ro-
hožnická – restaurace je na pravé straně směr Pra-
ha vchod vpravo po schodech dolů.

Těšíme se na shledání s Vámi.
Výbor ZO SPCCH Újezd nad Lesy – pí Ladová

OZNÁMENÍ
Občanské sdružení Újezdský STROM oznamuje, že od března zprovoznilo své webové stránky a to na

adrese  www.ujezdskystrom.info . Jste vítáni jako čtenáři i jako spolutvůrci jejich obsahu.
Pavel Roušar

Automobilová kriminalita
Automobilová kriminalita zaují-

má první místo ve statistikách
spáchaných trestných činů. Čas-

to je spoje-
ná s celko-
vou apat i í
a malou vší-
mavostí ob-
čanů. Ti se
v mnoha pří-
padech čas-
to stávají ti-

chými svědky vykrádání nebo
odcizení aut. Příčinu v této trest-
né činnosti je nutno vidět také
v nedostatečném zabezpečení
našich „pojízdných miláčků“. Ne-
zabezpečený automobil ukradne
zručný zloděj, ale dostatečně
chráněný jen zloděj specialista.
Částečnou vinu na nevšímavosti

občanů mají i instalace autoalar-
mů od firem bez dostatečných
znalostí, zkušeností a především
patřičných atestů k této činnosti.
Instalace autoalarmů, které neby-
ly vyzkoušeny akreditovanou la-
boratoří, vykazují velké množství
„falešných poplachů“.

Někteří zloději nepohrdnou ani
jednotlivými odnímatelnými díly
z vozidla (pneumatiky s ráfky,
zpětná zrcátka, antény, střešní
nosiče, stěrače apod.). Nezajíma-
vé pro nenechavce nejsou ani
náhradní díly a povinná výbava
vozidla. V poslední době jsou
s velkým zájmem z řad zlodějů
sledovány airbacky. A opravdu
vyhledávaným artiklem jsou auto-
rádia či CD přehrávače. Lákadlem
každého zloděje jsou odložené
věci na sedačkách vozidla. Toto

neponechá žádného „zlodějíčka“
v klidu. Mobilní telefon či jiné cen-
nosti ležící viditelně uvnitř vozidla
přímo vybízejí nenechavce k jejich
aktivní činnosti. Poté už je pozdě
přemýšlet nad tím, že jsme měli
být na své věci opatrnější. Záha-
dou nám zůstává, jak jen dokážou
být rychlí ve velmi krátkém čase.
Také zavazadlové prostory mívají
nezvané návštěvníky. Ne vždy se
jedná  o náhodné štěstí pro „ne-
zvané hosty“. Své místo činu si
mohou také nepozorovaně obhlí-
žet a vyčkat na správný okamžik.
Vaše auto poté nejčastěji navští-
ví za pomoci poškození zámku
u dveří vozidla nebo jednoduše
rozbijí okno. Další nepříjemnosti
přicházejí při zjištění odcizení do-
kladů, různých důležitých smluv,
firemní dokumentace či nářadí po-
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třebné k vykonávání každodenní
práce.
● Při každém opuštění vozidla

uzamkněte všechny dveře, vy-
táhněte okna a odneste s sebou
cenné předměty. I při krátkém
přerušení cesty nenechávejte
volně ležet různá lákadla na se-
dadlech.

● K parkování volte dobře osvět-
lená místa.

● Při výběru a koupi vozidla se

zajímejte o jeho zabezpečení
dodávané výrobcem.

● Uvažujte o instalaci vhodného
autoalarmu nebo jiného zabez-
pečovacího systému.

● Technický průkaz a jiní dokla-
dy noste s sebou, neukládejte
je v palubní přihrádce.

Policie ČR, OŘ Praha III, PIS
ppor. Fuchsová Bibiana

tel: 974 858 207

INZERCE

Hledáme učitele (ku)
FRANCOUZŠTINY PRO DĚTI

( vhodné i pro studenty )

Tel.: 776 867 071

HLEDÁM RODINNÝ DŮM NEBO POZEMEK
v lokalitě Újezd n/L a okolí

rychlé jednání

Tel.:   604 625 681

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
odklad daně, vedení účetnictví

a daňové evidence, zpracování mezd,
zastupování na úřadech

Vám nabízí firma

Jan Čepický, daňový poradce

tel.: 775 977 273

e-mail: info@cepicky.cz,  www.cepicky.cz

Dětský sekáč Skřítek“
Dovoz z Anglie
Srdečně vás zveme do nově
otevřeného sekáčku„Skřítek“
pro děti 0 - 14 let

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

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

HLEDÁM BYT K PRONAJMUTÍ

v Újezdě - sídliště Rohožník

Tel.:   603 457 875

PROVÁDÍME
obklady a dlažby

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

Tel.: 723 534 899

HLEDÁM JAKOUKOLIV PRÁCI
v Újezdě a okolí - (administrativa, úklid, prodej...)

Praxe: 10 let v administrativě
brigádně úklid bytů, rod. domů

Tel.: 606 114 786

ANGLIČTINA  individuálně
pro malé, velké, doma i ve firmě,

jednotlivci i skupinky

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Tel.: 775 950 098
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 inzerce & reklama

POZVÁNKA

Výroční členská schůze oddílu tenisu

TJ Sokol Újezd nad Lesy

se koná dne 22. 3. 2006 od 18.00 hod.

v restauraci „Kollmanka“ v Újezdě nad Lesy,

Hodkovské 1210 (ulice u lesa

- blízko tenisových kurtů).

Výbor oddílu tenisu TJ

Pozvánka na výstavu

VY

MY

Zahradnické práce

REALITNÍ MAKLÉŘ
Vám zařídí prodej nebo pronájem

Vašeho

DOMU, BYTU
I NEBYTOVÝCH PROSTOR!

Solidní jednání

Tel.:  723 087 659,  731 560 404

PRODÁM
zateplenou psí boudu,

velikost labrador, téměř nová.

Tel.: 602 330 824
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

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

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
odborné vedení účetnictví

daňové evidence a personalistiky

Vám zajistí MVM účetní servis

B. Vitásková,
Načešická 1868, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.: 736 269 684
e-mail: info@vitaskova.cz

KVALIFIKOVANÝ ÚKLID
antialergický systém

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

lůžkoviny, sedačky...
volejte: 776 284 995 - doprava zdarma ❋ Odvlhčování zdiva objektů

❋ Zateplování - rekonstrukce
❋ Poradenství - Slevy 12% do 28.2.

Tel.: 281 981 684 - 603 505 987
Úvaly

DĚLÁME TO PRO VÁS JIŽ15 LET

PENZION  ROHOŽNÍK
Malešovská 1644 - naproti Albertu

KOSMETIKA
Tel. 607 660 249

PEDIKÚRA
Tel. 721 333 415
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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 16  Praha 9

přeprava materiálu

avia, liaz, tatra

zemní a výkopové práce

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

Koupím pozemek v této lokalitě,
inženýrské sítě podmínkou,

popř. RD se zahradou.

Tel.: 731 618 309

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

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

placená
 inzerce & reklama

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

SERVIS ● SERVIS ● SERVIS

Měření laserové geometrie
na všechny osobní vozy od 400 Kč

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

- prodej nových vozů
za výhodné ceny

- prodej vozů na protiúčet
- zprostředkování leasingových

smluv
-  přihlášení na DI
-  autobazar

Po - Pá
8.00 - 17.00

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

nám. Arnošta z Pardubic 2
250 82 Úvaly

tel.: 281 983 314
fax: 281 983 313

mob.: 602 331 657

NOVÉ VOZY ● NOVÉ VOZY
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JDĚTE SPRÁVNOU CESTOU...

VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÁ
INTERNETOVÁ SÍŤ

●●●●● kvalitní, rychlý a levný přístup k Internetu 24 hodin denně
●●●●● dohled nad sítí a servis sítě 24 hodin denně
●●●●● žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“
●●●●● veřejné IP adresy zdarma
● nyní již více než 70 přístupových bodů
● rovnoměrně rozložená zátěž s maximální propustností linek
● propojení s partnerskými sítěmi zajišťuje pokrytí celé Prahy východ

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

VEŠKERÉ HW VYBAVENÍ

PRO PŘIPOJENÍ K SÍTI ZA 1 KČ !!!

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

a v severní části Klánovic

PŘIPOJTE SE KDEKOLIV V LOKALITĚ
Újezd nad Lesy, Sibřina, Koloděje, Dubeč, Dubeček, Květnice, Stupice,
Sluštice, Dobročovice, Křenice, Pacov, Březí, Strašín, Babice, Doubek, Zlatá,
Třebohostice, Škvorec, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Límuzy, Tuklaty,
Tlustovousy, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy,
Šestajovice a v severní části Klánovic

Od 1.9.2005 možnost připojení také na Zahradním Městě

NYNÍ I PLNOHODNOTNÉ TELEFONNÍ LINKY BEZ
PAUŠÁLNÍCH POPLATKŮ A S MINIMÁLNÍMI TARIFY

placená
 inzerce & reklama
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placená
 inzerce & reklama

ČALOUNICTVÍ
opravy veškerého čal. nábytku, včetně starožitného,

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

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

Stavitelství Mergl s.r.o.

PROVÁDÍME STAVBY
R.D., bytů, rekonstrukce,

fasády, inž. čin.,
stavební povolení.

Mobil: 602 211 932
www.stavitelstvimergl.cz

Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj Újezdský zpravodaj – měsíčník. V V V V Vydává:ydává:ydává:ydává:ydává: Úřad MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Adr Adr Adr Adr Adresa resa resa resa resa redakce:edakce:edakce:edakce:edakce: MČ Praha 21- Újezd n/L, Staroklánovická 260, PSČ 190 16, tel: 281 012 943.
Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla:Titul navrhla: Tamara Schreiberová. Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada: Pavel Švejnoha, Ing. Ondřej Štrouf, Bc Zuzana Vallová. Jazykové korJazykové korJazykové korJazykové korJazykové korekturekturekturekturektury :y :y :y :y : Hana Jančová. VVVVVýkonná rýkonná rýkonná rýkonná rýkonná redaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:edaktorka:
Martina Nejtková, e-mail:martina.nejtkova@praha21.cz. ŠéfrŠéfrŠéfrŠéfrŠéfredaktor:edaktor:edaktor:edaktor:edaktor: Ing. Tomáš Vaníček, MBA. Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk:Sazba a tisk: Betis s.r.o., areál VÚ, 190 11 Praha 9 - Běchovice, tel.: 267 062 098.
Registrace: MK ČR E - 13327. Uzávěrka vždy 16. v měsíci. Náklad - 1700 ks. Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv
stylizační. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.

DŮLEŽITÉ
UZÁVĚRKA VŽDY

16. V MĚSÍCI

I N Z E R ÁT Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  1 .  p .

p í  M R Á Z O VÁ ,   T E L . :  2 8 1  0 1 2  9 8 0

P Ř Í S P Ě V K Y  -  N A  Ú M Č  P R A H A  2 1  D O  S C H R Á N K Y

P Ř E D  H L . V C H O D E M  Z E  S TA RO K L Á N OV I C K É  U L I C E

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

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



25

Seznam lékařských zařízení Praha 21 – I. část

MUDr. Katarína Feureislová - ordinace praktického lékaře

Adresa: Ordinační hodiny
Živonínská 1630 Po 7:00 – 12:00 –––––––––––
190 16   Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 10:30 – 12:00 13:00 – 17:30
Tel: 281 971 799 St 11:00 – 12:00 13:00 – 13:30

Čt 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pá 7:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Letní ordinační doba (července, srpen) Po – Pá                   7:30 – 14:00

Ordinace – Koloděje

Adresa Ordinační hodiny:
K Jízdárně 9 Po 13.30 – 15.30
190 16  Praha 9 – Koloděje St 7:30 – 10:30
Tel: 281 971 017

MUDr.  Tomáš Hruška – ordinace praktického lékaře

Adresa: Ordinační hodiny:
Novosibřinská 111 Po 7:00 – 11.30
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 7:00 – 11:30
Tel:   281 970 369 St 7:00 – 11:30 12.30 – 15.00
Mob. 728 727 573 Čt 7:00 – 11:30

Pá 7:00 – 11:30

Po telefonické dohodě je možná návštěva lékaře v bytě a 24 hodinová služba.

MUDr. Marie Vráblíková   - praktický lékař pro děti a dorost

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 7:30 –   9:00 kontrola
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy 9:00 – 11:00 nově nemocní
Tel: 281 973 158 13:00 – 15:00 poradna

Letní pracovní doba Út 7:30 –   9:00 kontrola
Od 1.7. – do 31.8. 9:00 – 11:00 nově nemocní
Po - Pá  7:30 – 11:00 13:00 – 15:00 zvaná poradna

St 7:00 – 11:00 nově nemocní
13:00 – 15:00 nemocní

Čt 7:30 –   9:00 kontrola
9:00 – 11:00 nově nemocní

13:00 – 15:00 zvaná poradna
Pá 7:30 –   9:00 kontrola

9:00 – 11:00 nově nemocní
12:00 – 14:00 zvaná poradna
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MUDr. Frňková – samost. ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 7:00 –   8:00 odběry dle objednání
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy 8:00 – 10:30 nemocní
Tel: 281 971 800 10:30 – 14:00 objednaní pacienti

Letní pracovní doba Út 7:00 –   8:00 odběry dle objednání
Od 1.7. do 31.8. 8:00 – 10:30 nemocní
Po – Pá  8:00 – 12:00 10:30 - 12:00 objednaní pacienti

12:00 – 14:00 poradna
14:00 – 16:00 objednaní pacienti

St 12:00 – 15:00 nemocní
15:00 – 16:30 objednaní pacienti

Čt 7:00 –   8:00 odběry dle objednání
8:00 – 10:30 nemocní

10:30 – 14:00 objednaní pacienti

Pá 7:00 –   8:00 odběry dle objednání
8:00 – 10:00 nemocní

10:30 – 14:00 objednaní pacienti

MUDr. Nejedlý Zdeněk – Chirurgická ambulance

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 8:00 – 12:30 13:00 – 16:30
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:00 – 12:30 13:00 – 14:30
Tel: 281 973 383 St klinický den 14:30 – 18:30

Čt 8:00 – 12:30 13:00 – 16:30
Pá 8:00 – 12:30 13:00 – 14:30

MUDr. Švorcová Milena – Oční ordinace

Adresa: Ordinační hodiny:        Letní pracovní doba:
Živonínská 1630 Po 8:00 – 18:00 Po 8:00 – 11:30
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 7:30 – 15:00 Út 8:00 – 15:00
Tel: 281 971 995 St 7:30 – 12:00 St 8:00 – 12:00

Čt 7:00 – 14:30 Čt 8:00 – 14:30
první čtvrtek v měsíci klinický den
Pá 7:30 – 12:30 Pá 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 min před
koncem pracovní doby.
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MUDr. Roman Procházka – Interní ambulance

Bez objednání

Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 Po 15:30 – 19:30
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 15:30 – 19:30
Tel: 281 972 595 St 15:30 – 19:30
Mob: 723 464 515 Čt   7:00 – 12:00

Pá ––––––––––

MEDICUR s.r.o – Rehabilitace, Neurologie, Ortopedie

Adresa:
Živonínská 1630
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy

Rehabilitace

Ing. Dagmar Veselá Mgr. Radka Paukertová
Po 7:00 – 16:30 Po 7:30 – 17:30
Út      12:00 – 19:00 Út 7:30 – 16:00
St 7:00 – 16:00 St 7:30 – 16:30
Čt 7:00 – 16:00 Čt 12:30 – 21:00
Pá 7:00 – 15:00 Pá 7:30 – 14:00

MUDr. V. Janošová  - Neurologie Út 7:30 – 15:00
Čt 7:30 – 15:00

MUDr. Smetana - Ortopedie Čt 17:00 – 22:00

MUDr. Hrabovský  - RTG oddělení, ultrazvuk

Adresa: Ordinační hodiny RTG:
Živonínská 1630 Po 7:30 – 15:30
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 7:30 – 15:30
Tel: 281 972 143 St 7:30 – 17:30

SONO Čt 7:30 – 15:30
Po, St, Čt        8:00 – 9:00 Pá 7:00 – 13:00

Administrativní výkony nehrazené pojišťovnou:
- zapůjčení RTG snímků 20,-Kč
- popis RTG snímků na počkání 50,-Kč
- výpis ze zdravotní dokumentace 100,-Kč
Poslední pacient 15 minut před ukončením pracovní doby.
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MUDr. Nožička – Diabetolog
Adresa: Ordinační hodiny:
Živonínská 1630 St 13:30 – do objednání
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy

Středisko osobní hygieny - pečovatelská služba
Adresa:
Živonínská 1630, 190 16  Praha 9  - Újezd nad Lesy
Tel: 281 972 720

608 865 977

J. Tesařová – pečovatelka, pedikúra (P) G. Hladíková - pečovatelka, řidič
Po 7:30 – 09:00 9:00 – 16:00 terén 16:00 – 18:00 Po 7:30 – 11:30 12:00 - 18:00
Út 7:30 – 11:30 P 12:00 – 14:00 terén 14:00 – 16:00 Út 7:30 – 11:30 12:00 - 16:00
St 7:30 – 11:30 P 12:00 – 16:00 terén 16:00 – 17:00 St 7:30 – 11:30 12:00 - 17:00
Čt 7:30 – 11:30 P 12:00 – 14:00 terén 14:00 – 16:00 P Čt 7:30 – 11:30 12:00 - 16:00
Pá 7:30 – 11:30 P 12:00 – 13:00 terén Pá 7:30 – 11:30 12:00 - 13:00

MUDr. Bureš Vít, MUDr. Mindžák Richard  - Zubní ordinace

Adresa: Ordinační hodiny:
Onšovecká 1280 Po 8:00 – 16:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:00 – 16:00
Tel: 281 973 340 St 8:00 – 16:00

Čt 8:00 – 16:00
Pá 8:00 – 15:00

MUDr. Mesjar Dušan – zubní ordinace

Adresa: Ordinační hodiny:
Polesná 1690

Po 8:00 – 18:00
190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy Út 8:00 – 18:00
Tel: 281 972 446 St 8:00 – 18:00
Mob: 736 533 159 Čt 8:00 – 12:00

Pá 8:00 – 12:00

MUDr. Hana Kubešová – zubní ordinace

Adresa: Ordinační hodiny:
V soudním 247 Po 7:00 – 17:00
190 14  Praha 9 – Klánovice Út 7:00 – 15:00
Tel: 281 961 063 St 7:00 – 12:00

Čt 13:00 – 20:00
Pá 7:00 – 12:00

Od dubna roku 2006 nebude MUDr. Kubešová ze zdravotních důvodů ordinovat. V případě, že najde
MUDr. Kubešová náhradu, bude zubní ordinace dále v provozu.

V příštím čísle ÚZ najdete pokračování II. části „ Seznam lékařských zařízení Praha 21“.

M. Nejtková




