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RŮZNÉ

Únorová  kampaň 30 dní pro neziskový sektor
1. února  –  2.  března 2005

Prvním únorem 2005 odstartuje osmý ročník mediální kampaně 30 dní pro neziskový sektor.  Téma
letošního ročníku je individuální dárcovství. Pomůže kampaň zvýšit počet lidí v české společnosti, kteří
pravidelně podporují konkrétní neziskovou organizaci?

Regionálním spolupracovníkem kampaně 30 dní je i naše sdružení. V průběhu února uspořádáme
několik akcí, jež mají za cíl seznámit veřejnost s neziskovým sektorem, prezentovat činnost našeho
sdružení a v souladu s tématem kampaně přiblížit veřejnosti možné formy individuálního dárcovství.
Na začátek února jsme se domluvili s místním Klubem důchodců – 8. února  od  14 hodin si budeme
povídat v domě s pečovatelskou službou. Zájemci poté budou mít možnost navštívit naši klubovnu
a prohlédnout si vybavení  a hry,  které používáme. Přijďte  i  Vy !  Po podzimních prázdninách  (a  to
v pondělí 21. února) naše klubovna přivítá další návštěvníky,  tentokrát ze školní družiny.  Na  konec
února (předběžně na neděli 27.)  chystáme odpolední klání, které  bychom zatím chtěli ponechat jako
překvapení. Dopředu lze říc i ,  že  v  tento den budou moci klubovnu navštívit a aktivně se zapojit nejen
naši dětští kamarádi, ale i dospěláci (kteří  se nebojí  být zase na chvíli dětmi)! Sledujte  prosím vývěsky
či naše webové stránky!

I v únoru budou pokračovat pravidelné klubové aktivity ve středu a  ve čtvrtek  od 15  do  17 hodin
a  konzultace s psycholožkou v pondělí  od 17  d o  18 hodin. V průběhu podzimních prázdnin bude mít
Neposeda zavřeno.

Na závěr nám dovolte  krátké ohlédnutí za IV. čtvrtletím roku 2004.  Rádi  se  s  Vámi podělíme
o několik čísel ze statistiky:  Od  1.  ří jna do 31.  prosince 2004  se  konalo celkem 22 klubů, které
navštívilo celkem 226 dětí. Maximální počet dětí  na klubu by l  17, nejpilnější účastníci byli přítomni na
19 klubech. Na projektu se podílelo celkem 7 dobrovolníků, kteří  dětem a mladým lidem dohromady
věnovali 206 hodin svého volného času. Navíc jsme uskutečnili 5 speciálních akcí (výlety, pečení,
veřejné prezentace), kterým dobrovolníci věnovali celkem 168 hodin svého volného času.

Chtěli byste  se  i  Vy  věnovat dětem? Máte čas 3 hodiny týdně a chuť vyzkoušet něco nového? Umíte
něco, co byste  chtěli předat dál? Staňte se dobrovolníkem některého z našich programů! Chcete být
prospěšní, ale nemáte dostatek volného času? Staňte se naším individuálním dárcem! Upřímně
děkujeme za Vaši podporu!

Za o.s. Neposeda,  Meli Zajacová ml.

Kontakt: NEPOSEDA – občanské sdružení, reg.  MV ČR č.  VS/1-1/41 754/99-R
www.neposeda.org,  info@neposeda.org mobil: 605 861  109
KLUBOVNA NEPOSEDA – Českobrodská 1,  190 11 Praha – Běchovice (ve  dvoře)
č.  ú.  193755206/0300, ČSOB a.s.

Strašidlo bílého kouře
V únoru tohoto  roku vstoupil v platnost pro -

toko l  z  Kyota v Japonsku, který zavazoval signa-
táře  k  rozumnějšímu hospodaření s  produkty zne-
čisťujícími zemskou atmosféru a působícími „skleníkový
efekt“. Naše sdělovací prostředky, správně „česky“
média k tomu zaujala ihned příslušnou iniciativu
a ze  svého katastrofického šuplíku vytáhla snímky
představující takovou hrůznou situaci. Nejčastěji
se na obrazovkách a  na st ránkách časopisů obje-
vují snímky továren, z jejichž  komínů se táhnou
bílá oblaka  takových znečisťovadel.

Připojený obrázek to  krásně demonstruje – má
to jen dvě vady – nejsou to  komíny,  a le  chladicí
věže a bílá oblaka jsou čerstvě sražená mlha té
nejčistší, destilované vody.  Obvykle jsou tyto věže
představovány v souvislosti s Temelínem, mohou
patřit ale k jakémukoli provozu parních turbin
nebo kotlů. U jaderné elektrárny jde o čistou vodu,
u  kotlů na pevná, kapalná nebo plynná paliva  je
v bílém oblaku  vody ještě kysličník (správněji oxid)
uhličitý.

Ze zdrojů tohoto bezbarvého a nezapáchajícího
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POLICIE

I  l o u p e ž n ý m  p ř e p a d e n í m  s e  d á  č á s t e č n ě  p ř e d c h á z e t
   Případ loupežného p řepadení starší
ženy  v  tune lu  pod vrchem Vítkov,
z počátku měsíce ledna letošního roku,
svědčí  o stále aktuálním tématu to-
hoto  druhu  t restné č innost i ,  jenž
v posledních patnácti  letech  zazna-

menal dle policejních  s tatistik takřka pětinásobný růst.

Nebezpečnost této t restné činnosti není spatřo -
vána pouze v násilí, které je jedním ze zákonných
znaků, ale též ve skutečnosti, že zde pachatel útočí
na základní práva člověka, jimiž je osobní svobo-
da a l idská  důstojnost.

I  tento případ je dokladem faktu, že pachatel
loupežného přepadení zpravidla bývá silně sociál-
ně narušenou osobností, vyznačující se agresí a bez-
citností. Vždyť i tentokrát došlo k odcizení jen
velmi malé finanční hotovosti a dalších předmětů
denní potřeby,  pro pachatele takřka bezcenných.

I  přes výrazné zlepšení vztahu policie a veře j -
nosti je třeba i nadále využít značné citlivosti  ob-
čanů k násilné trestné činnosti a rozvíjet  preven-

tivní programy především v oblasti situační pre -
vence k posílení znalostí občanů o možnostech
předcházení procesu viktimizace.

Je třeba mít na paměti různorodost přípravy
i způsobů páchání loupežných přepadení, kdy pa-
chatelé mnohdy vyhledávají vhodné podmínky ke
spáchání, tipují oběti, připravují nástroje či jednají
bez přípravy  v  kteroukoliv denní i noční dobu.

Vždy je tedy třeba uvědomovat si ,  že i  samo
chování občanů je jedním z důvodů, proč se  ná-
sledně stávají oběťmi trestné činnosti. Na mysli je
především nevhodné upoutání pozornosti zdržo-
váním se na odlehlých místech nebo lehkovážné
a neskrývané nakládání s finanční hotovostí. O dal-
ších možnostech ochrany a obrany se s námi podělí
JUDr.  Tomáš Koníček, pracovník ministerstva vnitra,
který se prevencí zabývá dlouhá léta.

Základem je nevyvolávat  u  potenciálních  p a -
chatelů svým vlastním chováním podnět k trestné
činnosti, tedy:

RŮZNÉ

plynu stojí za zmínku  vedle dýchání živých orga-
nizmů hlavně provoz spalovacích motorů doprav-
ních prostředků od mopedů až po dopravní leta -
dla. Člověk obohacuje vzduch během dýchání asi
stokrát, takový efekt se ale projev í  až  ve špatně
větraných kinech či hospodách. Protože je kyslič-
ník uhličitý těžší než vzduch, hromadí se u pod-
lahy a pijany stižené nevolností je třeba urychleně

zvedat. Kdesi v Itálii je „Psí jeskyně“, kam mohou
lidé, ale psi se tam udusí.

Dopravní letadlo vyrobí z tuny leteckého paliva
zhruba tři tuny kysličníku uhličitého a jen tunu
vody,  která počmárá oblohu. Z pruhu bílé páry
táhnoucí se za letadlem můžeme soudit na výšku
a tlak vzduchu, v nichž se letadlo pohybuje. Když
je pruh krátký, bude hezky, zůstává-li dlouho,
bude pršet .  Kysličník uhličitý vypuštěný motory
letadla ve  velké výšce a mající vysokou teplotu
a  tedy lehčí než okolní vzduch se na „skleníkovém
efektu“ uplatňuje. Přemluvit cestující letadlem, aby
zůstali doma, je cesta neschůdná.

Jediná cesta  ke zlepšení bilance kysličníku uhl i-
čitého je pěstování zelené vegetace, jejíž chlorofyl
dovoluje jeho přeměnu na kyslík. Sdělovací pro -
středky nějak nenapadá, oč méně by se kácelo
stromů na papír, kdyby se  netiskly reklamy,  které
stejně nikdo nečte.  Pokud se mluví o zeleni veře j -
né, mají občané mnoho nápadů co neporazit, ale
proč se kácí vzrostlé duby,  aby ustoupily jaho-
dám, nebo mrkvi, to už je zasahování do práv
soukromníků. Však ony Spojené státy (s Austrálií)
věděly,  proč  ten kyotský protokol nepodepsat.

L. Jenšovský
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INZERCE

● Vyhýbat se temným zákoutím, odlehlým uličkám,
nepřehledným parkům či nedostatečně osvětle-
ným prostorám. Využívat místa, kde se zdržuje
dostatek lidí.

● Při nutném návratu v pozdních  večerních či  noč-
ních hodinách ze zaměstnání, z divadla nebo
z návštěvy u známých  by měly, zejména ženy
a dívky, mít doprovod.

● Opatrnost je také prevencí.
● Při  přímém ohrožení se snažte zachovat klid,

zhodnoťte si situaci. K odvrácení útočníka je
možné využít i osobní ochranné prostředky –
osobní alarmy, paralyzéry. Manipulaci s uvede-
nými prostředky si předem nacvičte.

● Neustále věnujte pozornost svým osobním do-
kladům, cennostem, kabelce či tašce.

● Nechlubte se svými majetkovými poměry.
● Pokud vidíte, že někdo jiný potřebuje pomoci,

neváhejte a podle svých věkových a  zdravotních
dispozic pomozte; nikdy nevíte, kdy budete  p o -
třebovat pomoci příště vy.  Pomocí může být
i  to,  že přivoláte odbornou pomoc (Policie ČR
158, obecní policie 156, z mobilu 112) a dále,
že budete nápomocni svědectvím o loupežném
přepadení orgánům činným v trestním řízení.

● Každé podezření oznamte policejním orgánům,
můžete tím zachránit příští potenciální oběť.

● Nikde na světě se policie neobejde bez aktivní
spolupráce  s  veřejností, a proto jí  důvěřujte.

pprap. Bibiana Fuchsová,
PIS OŘP Praha III.

te l .  974 858 207

POLICIE

Jmenuji se Žerik, je mi 5 let a hledám
hodné lidi, kterým pohlídám domeček.

Jsem hodný a nenáročný pejsek.
Tel: mobil: 776 81 20 82,

večer: 2819 32 618.
za nabídky děkuji.

PS: mám rád děti
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placená
 inzerce & reklama

❋ Zateplování fasád
❋ Odvlhčování, vysoušení zdiva
❋ Rekonstrukce, ploty
❋ Rozpočty - poradenství
❋ Sleva 11% do 20.2.

Tel.: 603 505 987, Tel./Fax: 281 981 684

14

STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

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

Pronajmu nebytové prostory
(býv. Galerie Zelený dům) - Újezd nad Lesy,

3 + soc. zařízení.
Informace na Tel.: 724 093 806

606 638 432

Učitelka mateřské školy
s dvacetiletou praxí, nabízí hlídání dětí.

Bezpečnost zaručena

Mobil: 608 220 512

Prodám byt 4 + 1
v Újezdě nad Lesy – sídliště Rohožník.
Ihned k nastěhování. Tel: 603 435 950

ZAHRADNÍK
Ing. Karel Kváča Mánesova 880 Úvaly

ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA OKRASNÝCH ZAHRAD
PRODEJ OKRASNÝCH DŘEVIN - JEHLlČNANY
Čt-Pá 16-18   So 9-18   tel. 281 982 725, 604 420 629
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 inzerce & reklama

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

REALITNÍ KANCELÁŘ A ANNA SPÁČILOVÁ

               S
Soběšínská 1788, Praha 9, Újezd nad Lesy

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

Prodej++Pronájem++Právní servis

naléhavě hledám pro konkrétního klienta pozemek,
popř. 4-5+1, podmínkou 1 ložnice v přízemí

Mladá rodina koupí pozemek
s chatkou nebo malým rod. domkem

před opravou. V Újezdě nad Lesy,
lokalita Blatov, Klánovická obora.
Prosím volejte: 602 594 223

Vedení daňové evidence, podvojného účetnictví
a vypracování daňového přiznání.

Stejskalová Edita
Na Božkovně 1954

Újezd nad Lesy
Tel.: 737 807 677

E-mail: stejskalova.e@quick.cz

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

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

Praha 21  -  Újezd  nad Lesy
Starokol ínská  22  -  světe lná  kř ižovatka

t e l .  mobi l :  +420  603  435  950
te l . :  281  970  381
rea l i tn í  kance lá ř

prodej  ●●●●●  pronájem ●●●●●  právní  serv is
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ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY
PRO MALÉ ORGANIZACE A ŽIVNOSTNÍKY

tel: 606 578 288,

e-mail: uspo@quick.cz

kancelář:

Semonická 2174,  Praha 9,  Hana Matoušková

MASÁŽE
ZDRAVOTNÍ, ČÍNSKÁ TLAKOVÁ, SPORTOVNÍ, MANUÁLNÍ,

LYMFODRENÁŽ DOLNÍCH KONČETIN

          CENA:    1/2hod .......... 160,- Kč,    1 hod .......... 320,- Kč

Objednávky na tel. 606 376 949

JANA FRÁNKOVÁ, Žíšovská 1627, sídliště Rohožník Újezd nad Lesy, Praha-9

Pozvánka na výstavu
Lucie Dlabačová Vás zve na jarní prodejní výstavu.
Budete mít možnost si prohlédnout i nakoupit
aranžmá ze suchých květin a dekorace s velikonoční tématikou.

Kdy? V pátek 11.3. 2005 od 12.00 – 17.00 hod.
V sobotu 12.3. 2005 od 9.00 – 17.00 hod.
V neděli 13.3. 2005 od 9.00 – 15.00 hod.

Kde? Ve Staroújezdské ulici
č.p. 495 u zahrádkářů („Areál snů“).

Kontakt:

Lucie Dlabačová Čenovická 1445 Újezd nad Lesy tel. 737 481 293

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

Tel.: 281 971 023
Fax: 281 971 023

Mobil: 603 167 980

Hledám doučování angličtiny
pro žáka 7. třídy ZŠ.

Prosím o kontakt

na tel.: 723 050 940

Roman Horký

Fügnerova 253
250 82 Úvaly

Tel./fax/zázn.: 281 980 795
Mobil: 603 497 550

E-mail:  roman.horky@email.cz,            www.sweb.cz/r.horky

❒ elektroinstalace
❒ hromosvody
❒ zednické práce

❒ zámečnické práce
❒ těsnění oken a spár
❒ žaluzie
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   STAVEBNINY STAKO®   
Sulovická 1234, Praha 9 – Újezd nad Lesy

Tel: 281 97 22 45-6, 724 271 834, 728 874 254
e-mail: stako@volny.cz

akce BŘEZEN:
stavební systém THERMOPOR (dovoz Německo) – velmi výhodné ceny, POROTHERM,
THERMBLOCK dále YTONG, PORING, veškeré cihly, překlady, stropní systém
MIAKO a HURDIS /stavební systémy až 20 % slevy z cen výrobců/
řezivo – latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH  a ostatní systémy (plech, lepenka) –10%
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace – KNAUF, BUILDING –10% z ceníku výrobce
tepelné izolace – ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky –10% z ceníku výrobce
barvy, ředidla, akrylát, PU pěny, silikáty – DEN BRAVEN
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet. sítě, žebírková ocel
kompletní sádrokartonový systém – KNAUF –10% z ceníku výrobce
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX –10% z ceníku výrobce
betonové dlažby a obklady, keramické dlažby a obklady –10% z ceníku výrobce
velký výběr nářadí, žebříky, ochranné pomůcky aj. –10%
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, obrubníky –10% z ceníku výrobce
komínový systém SCHIEDEL –10% z ceníku výrobce
střešní okno VELUX, PRIMA FENESTRA až  –10% z ceníku výrobce

+  rozvoz materiálu LIAZ s HR, IVECO s HR
+ kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+ základní slevy pro staveb. firmy a individuelní slevy dle domluvy ve stavebninách

placená
 inzerce & reklama

AUTODOPRAVA JANEČEK

Truhlářství B.O.D.
vestavěné skříně na míru
-  zhotovení do 8 pracovních dnů

-  velký výběr materiálů
Tel./Fax: 281 972 559
Mobil: 604 962 990

E-mail: Truhlarstvi.B.O.D.@seznam.cz

odvoz kontejnery - sutě, odpad
písky - přeprava materiálu - AVIA

Ceny kontejnerů - suť 3m3 - 900,- Kč

Rudolf Janeček
Běchorská 2044, Praha 9

Tel.: 605 479 295
Fax: 281 972 868
Mobil: 608 515 540

Pozor !
Chcete snížit náklady svojí rodiny či

firmy o 60 %?
Pokud ano - zavolejte 608 827 369

Prodám nový moderní mezonet v Rohožnické ulici,
ve zděné nástavbě kompl. zrekonstruovaného panel. domu, 3.p.,
121 m2 + 7,5 m2 balkon na jihovýchod, 4+kk, možno hypotéka,

2x koupelna (vana i sprcha), samo WC, plovoucí
podlahy,kabel.TV,tel.,plyn v k.k.,bezpečnostni dveře.

Výhled do zeleně. Info na tel: 775260642
Cena: 3.390.000 Kč

Nová nabídka masáží:
● klasická masáž
● manuální lymfodrenáž
● shiatsu masáž
● reflexní masáž
● měkká masáž
● reiki (práce s energií)

masáže provádí profesionální fyzioterapeut.
● aplikace ušních svící

(dokonalé pročištění zvukovodu)

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

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

placená
 inzerce & reklama

Nezávislý kosmetický poradce

O R I F L A M E

Magdaléna Kokešová
Tel: 281 970 743, 604 505 770
Malotická 1646 - Sídliště Rohožník

Garance vrácení peněz ❖ Každý měsíc katalog zdarma

❖ NOVÉ SLEVOVÉ KUPONY ❖ Na většinu výrobků k dispozici vzorky

❖ Po Újezdě nad Lesy Vám zboží i katalog dovezu

    POUKÁZKA PRO NOVÉ ZÁKAZNICE
v hodnotě 50,- Kč

✁✁✁✁✁

Poukázka se vztahuje na první objednávku u pí Kokešové. Poukázky

nelze sčítat. Poukázka je platná při nákupu kosmetiky nad 400,- Kč.

BYTOVÝ TEXTIL a GALANTERIE - MATIČKOVÁ
* záclony, voály, dekorační a potahové látky

* ubrusy, ložní soupravy, prostěradla

* rámování, paspartování

* kanava, panamo, tesilen, kanavové pruhy, bavlna

* gobelínové předlohy, sady na křížkové vyšívání

* předtisky na bavlně a tesilenu, vyšívací příze

* ubrusy a povlaky na polštáře s aidou

* širokosortimentní prodej textilní galanterie

ZBOŽÍ ZASÍLÁME TAKÉ NA DOBÍRKU!

JABLONECKÁ 358 Praha 9 Prosek
Tel. 283 881 011    PO-PÁ 10-12   14-18

MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ,
LEPENÍ KAZET, LIŠT A ROZET
Zdarma vám poradíme jak zkrášlit vaše bydlení
Drobné praskliny a zateklé skvrny odstraníme
Neomezené možnosti výběru barev

To vše a ještě mnohem víc vám nabízí firma KOCAN

Tel.: 603 470 873
281 971 719

www.sweb.cz/kocanjiri

Jiří Kocan
Dědická 1579
Praha 21

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

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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Petra a Jiří Pavlíčkovi

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

volejte  604 573 175,  603 239 010
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ZAHRADY NA KLÍČ
projekce, realizace, údržba
ošetřování vzrostlých stromů
rizikové kácení
závlahové systémy, jezírka, potůčky

ZAHRADNICKÉ CENTRUM
květiny řezané, pokojové, okrasné
stromy a keře, ovocné stromky,
keramika, zeminy, mechanizace
Praha 9 Klánovice (Beseda)

KONTAKTY
mob. 603437799- 603569996
www.zahradygut.cz (ukázky realizací)
e-mail- zahrady@zahradygut

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

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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