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rohožnické Áčko, které  se  po takřka polovinu sou-
těže drželo na postupovém prvním nebo druhém
místě. Začátek sezony vyšel tedy podle předpokla-
dů, až jsme uprostřed ní narazili na soupeře,
které jsme loni bez větších problémů poráželi.
Letos nastal zvrat v zápase proti týmu s matoucím
názvem: My. My jsme „My“ loni porazil i  a i  začá-
tek letošního zápasu nasvědčoval, že v tomto trendu
budeme pokračovat, když jsme po pěti minutách
lehce vedli 2:0. Jenže, „My“ najednou zabrali a my
jsme nestihli zachytit jejich nástup a do poločasu
bylo vyrovnáno. Jak teď víme, šlo o rozhodující
zápas celé sezony,  který jsme nakonec prohráli
2:6. Dost nevysvětlitelný obrat…

V dalších několika zápasech jsme poměrně zby-
tečně remizovali a nebo prohráli se soupeři, kteří
hráli o postup, ale na které jsme uměli hrát. Asi
šlo o celkový útlum, který nás stál postup, proto -
že v posledních zápasech jsme zase šli od výhry
k výhře.

V  konečné tabulce jsme obsadili opět brambo-
rové 4. místo, pouhé dva body na vítěze naší
skupiny, již zmíněné „My“. Přesto jsme si na závěr
sezony dost opravili chuť, když jsme po vynikajícím
taktickém výkonu, který naordinoval náš fotbalový
stratég a střelec jediného gólu zápasu Petr Rybář,
porazili tým Benedu VFK 1:0, jenž musel v tomto
utkání minimálně remizovat, aby měl jistotu po-
stupu. Po  velmi vyhecovaném, ale fotbalově ko -
rektním a kvalitním tradičním skoroderby jsme
měli výborné pocity, že jsme porazili jednoho ze
dvou postupujících z naší  skupiny a srovnali his-
torickou bilanci s tímto soupeřem.

„A“ mužstvo nakonec dosáhlo na nejvyšší počet
bodů během svého působení v 6. lize (14 bodů),
i když střelecky jsme zaznamenali další útlum oproti

jarním 27 trefám a 42 loňským podzimním. I po-
čet obdržených gólů (22) je poměrně vysoký, ale
pod tímto číslem se podepsalo zranění naší bran-
kařské jedničky Vladimíra Šimka, takže v podzimních
11 zápasech nastoupilo celkem 8 brankářů, mezi
nimiž byla  i  řada hráčů z pole…

„B“ tým zažil poměrně zajímavou sezonu, když
obsadil v konečné tabulce s 10 body 5. místo
a s celkovým skóre 29:23. Horší to  bylo se sta -
bilitou kádru, když během sezony se na některé sešel
minimální přesný počet hráčů nezbytný k nastoupení.

Na začátku sezony se Béčku podařil husarský
kousek, když porazilo jihoamerický tým Deportivo
Estudiantil FC, se kterým v minulé sezoně prohrál
a který i  letos obsadil 3. místo  ve skupině.

Béčko nyní  „testuje“ několik nových  h ráčů
a i nadále hledá další zájemce z Újezda o malou
kopanou. Pokud byste sami měli zájem si vyzkou-
šet  7. ligu Hanspaulky, můžete se ozvat  vedoucí-
mu „B“ týmu Antonínu Tučkovi  na telefon 608-
968-641.

Celý oddíl v letošním roce opět zorganizoval
tradiční nohejbalový turnaj (v květnu 2004), na
který jsme opět obstarali  velký putovní pohár
v naději, že zůstane „doma“, protože poslední
ročníky našeho turnaje vyhrával náš „elitní“ tým.
Bohužel, pohár se nakonec stěhoval za hranice
Újezda. Na jaře  roku 2005 se však pokusíme o jeho
návrat do naší obce, čímž zveme všechny zájemce
o nohejbal trojic na další, již 11.  ročník turnaje
na hřišti v Hulické ulici, který se letos bude konat
14. května 2005.

David Stulík
Předseda občanského sdružení FC Rohožník United

SPORT

Konečná tabulka 6.I. ligy

 Pořadí Název mužstva Odehrané Počet Počet Počet Skóre Počet
zápasy vítězství remíz proher bodů

1. My 11 6 4 1 43 :  22 16
2. Bened VFK 11 8 0 3 40 :  22 16
3. Kliďas FC 11 7 1 3 36 :  21 15
4. Rohožník United FC A 11 6 2 3 29 :  22 14
5. Blesk VK B 11 6 2 3 31  :  31 14
6. Reds FC 11 4 3 4 31 :  29 11
7. Palbo 03 11 3 3 5 15  :  19 9
8. Trona CF 11 4 1 6 19  :  37 9
9. Los Bimbananos 11 3 2 6 28 :  38 8

10. MTPCH 11 3 1 7 24 :  25 7
11. Beruška Prosek 11 2 4 5 23 :  31 2
12. Suchdol sabres B 11 2 1 8 9  :  31 - 1
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Konečná tabulka  7.H. ligy

 Pořadí Název mužstva Odehrané Počet Počet Počet Skóre Počet
zápasy vítězství remíz proher bodů

1. Letňany BD 11 9 1 1 48 :  14 19
2. Bobři W.C. 11 9 0 2 38 :  17 18
3. Deportivo Estudiantil FC 11 8 0 3 41  :  19 16
4. Santa Tranta  PC B 11 7 3 1 36 :  24 11
5. Rohožník United FC B 11 4 2 5 29 :  23 10
6. Améby AFC B 11 5 1 5 35 :  32 9
7. Vozovna Hloubětín A 11 3 3 5 18 :  25 9
8. Locar team FC 11 4 1 6 30 :  38 9
9. GTL A 11 4 0 7 22 :  16 8

10. Kolomajzna TJ 11 6 1 4 32 :  24 7
11. Šnek FC 11 1 0 10 16  :  47 2
12. Fischer team B 11 0 0 11 0 :  66 0

SPORT

MT REALITY CUP
Celostátní tenisový turnaj – dvouhra a čtyřhra dorostenců

Ve dnech 14. – 16. ledna 2005 byl uspořádán v tenisovém areálu
v Praze – Klánovicích

celostátní tenisový turnaj – dvouhra a čtyřhra dorostenců.

Turnaje se zúčastnilo 19 hráčů z celé České republiky včetně domácích
hráčů z Újezda nad Lesy a Klánovic.

Vzhledem k zařazení turnaje do akcí Českého tenisového svazu byla
sportovní úroveň velmi dobrá

a přihlížející diváci mohli sledovat velmi napínavé a technicky zajímavé
zápasy plné špičkových úderů.

Výsledky turnaje:
Dvouhra: semifinále: Valda – Dolejší 6:1, 6:0

Pokorný – Zámečník 3: 6, 7:6, 6:1
finále: Pokorný – Valda 6:1, 1:6, 6:2

Čtyřhra – semifinále: Pokorný/Dolejší – Srovnal/Sekerák 6:4, 6:0
Valda/Šroufek – Zámečník/Svoboda 3:6, 6:1, 6:4

finále: Pokorný/Dolejší – Valda/Šroufek 6:3, 6:4

Miroslav Timura
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RŮZNÉ

Svatý Valentýn – den obchodníků nebo pravé lásky?

tět své milé  a rodiny. Udělal tedy
rázné rozhodnutí. Zakázal všechny
svatby a zasnoubení po celém
Římě. Naštěstí zde ale by l  i  sva -
tý  Valentýn, římský kněz, který
měl pro mladé páry pochopení
a  i  p řes zákaz je oddával dál.

Ale jak už to  tak bývá, i  zde
platí rčení „pro dobrotu na žeb-
rotu“, a tak  i  Valentýn byl za
své zásluhy patřičně „odměněn“.
A té pocty se mu dostalo ve
vězení, kde ještě před popravou
stihl napsat milostný dopis jisté
ženě. A takto vzniklo první va -
lentýnské přání.

Ve  světě  má Valentýn také
dlouhou tradici. Například první
valentýnky ve Spojených státech
se začaly vyrábět už v 19. stole-
tí. Přání se malovala ručně a zdo-
bila se ornamenty, květinami
a mořskými škeblemi. V Anglii
jsou zase přesvědčeni, že 14. února
si ptáci volí své partnery  –  a  to
zejména holubi a holubice, a proto

Když se řekne svatý Valentýn,
všichni si představí zamilované
páry  a  valentýnky.  Pro naši  ge-
neraci je to už samozřejmé, ale
někteří lidé ze starší generace jsou
k  tomuto svátku skeptičtí. A není
divu, vždyť tato tradice slavit Va -
lentýna se u nás objevila až po
roce 1989.

Teď bych mohla vyprávět o ob-
chodnících, kteří  se  každý rok
na Valentýna těší snad ještě více
než zamilovaní. Ale to zatím ne-
udělám. Myslím, že nebude na
škodu, když si se mnou osvěžíte
příběh, kterým to všechno zača-
lo…

Přeneste se spolu se mnou do
dob starého Říma a vžijte  se  do
kůže císaře Claudia II. Byl to
bojovník každým coulem a rád
vítězil jako vš ichni bojovníci.
K  tomu ale potřeboval mnoho
vojáků a ti  se do válek moc ne-
hrnuli. Claudius byl přesvědčen,
že je to proto, že nechtějí opouš-

jsou holubi i v dnešní době po-
užíváni jako symbol věrnosti.

Ale abych nezapomněla na naše
obchodníky. Ti jsou opravdu rok
od roku stále nápaditější a va -
lentýnské sety jsou rok od roku
naditější (a dražší). A jak už jsem
v úvodu řekla, těší se na Valen-
týna jistě více než zamilovaní.
Ale přejme jim to, vždyť Valen-
týn je jen jednou do roka. Zato
SMS se posílají o sto šest, kaž-
dým rokem mi chodí i  pár va -
lentýnek e-mailem, ale tradiční
kouzlo pohlednic a přáníček ani
milion esemesek nenahradí.

Také si  mysl ím, že je moc
hezké, když vidím babičky a dědy,
kteří se objímají. A co na tom, že
se už nemají rádi jako před lety,
vždyť Valentýn nemusí být jen dnem
zamilovaných. Můžeme si vzpome-
nout na naše přátele, na naše staré
lásky… A také na Valentýna, který
se obětoval pro lidskou lásku…

Veronika  Valentová

POLICIE

O práci Policie ČR v Újezdě nad Lesy
Bezpečnost našich domovů, klid a pořádek v obci.

Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními částmi
Prahy? Co dělat, abychom snížili riziko, že bude-
me okradeni. Takové a ještě další otázky jsme pro -
bírali se slečnou praporčicí Jitkou Bauerovou, vedou-
cí Místního oddělení Policie ČR v Újezdě nad Lesy.

Nejprve trochu historie. Samostatná služebna je
v naší obci od ledna roku 2000. Zpočátku   p o d -
léhala Místnímu oddělení Policie ČR v Horních
Počernicích a od května 2002 máme v Újezdě sa-
mostatné místní oddělení.

Služební obvod našich policistů je poměrně roz-
sáhlý. Je vymezen hranicemi Městské části 21
a jsou v něm kromě Újezda ještě Koloděje, Klá-
novice a Běchovice. Na oddělení slouží 21 poli-
cistů a služba je nepřetržitá. V pracovní době, tj.
od 8,00 do 16,00 je vždy na oddělení v Lišické
ulici přítomna dozorčí služba, po 16. hodině však
může být na výjezdu mimo budovu MOP.

Vzhledem ke značné rozloze obvodu se obchůz-
ková činnost zaměřuje s větší intenzitou do ob-
lastí s momentálně největším náporem trestné čin-
nosti.  A o tom, že se daří  i  p revence, svědčí fakt,
že  v  rámci policejního obvodu Obvodního ředi-
telství Policie ČR Prahy III došlo v obvodu zdejší-
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ho místního oddělení ke spáchání nejméně trest-
ných činů.

Největším problémem, respektive nejčastějším
trestným činem, který naši policisté řeší, je vykrá -
dání aut. Jdete do obchodu, do Spořitelny,  do
lékárny či vyzvednout dítě ze školy nebo školky
a myslíte si „vždyť budu pryč jen pár minut“
a necháte na sedadle v autě tašku,  kabelku,  pe-
něženku…. Vždyť to všichni známe. A to je těch
osudných pár minut, které nějakému nenechavci
stačí na to aby  se  Vám do auta vloupal a věc
odnesl. A pak, nejenom, že jsme okradeni, ale
těch starostí s vyřizováním nových dokladů, ne-
mluvě o tom, že škoda je znásobená rozbitím
okénka v autě či poškozením zámku. Je lepší tomu
předejít a nic v autě nenechávat.

Neméně důležitým problémem jsou také trestné
činy spáchané na starých lidech. Nepoctivci se pod
nějakou záminkou vloudí do bytu a pak důchodce
okradou. Jaké jsou takové záminky? Například:

„Nesu Vám paní přeplatek za elektřinu“ říká za
dveřmi neznámý mužský hlas. Paní otevírá  a  muž
j i  říká:

„Paní, dělá to 2 600,- Kč, mám ale jenom pěti-
tisícovku, nemáte zpátky?“ Paní jde do kuchyně
a ze zásuvky vyndává 2 400,-.  Podává je muži. Ten
přijímá peníze, děkuje. Pak se ptá:

„Paní a nemohl bych s i  tu  u  Vás odskočit?“ Paní
ukazuje toaletu. Muž při návratu využívá  chvilky
nepozornosti, vrací  se do kuchyně a ze šuplíku

bere všechny těžce naspořené úspory. A samozřej -
mě tu pětitisícovku  také vyndat zapomněl!

Takový nebo podobný příběh se u nás bohužel
také občas odehraje, jen rekvizity se mění, nese
se dárek od nějaké organizace, provádí se kont-
rola vedení, nabízí se vykoupení starožitného ná-
bytku a podobně. Jakmile si pustíme do bytu
cizího člověka, vždycky riskujeme.

Problémem v naší obci je také vykrádání rodin-
ných domů. Zejména novostaveb, které ještě ne-
jsou dostatečně zabezpečené. A sáhněme si do
svědomí. Jak to vypadá, když přijdete třeba z práce,
nebo z nákupu? Kabelka, nebo taška se položí za
dveře, klíče na poličku, dům zůstane neuzamčen…..
a vše čeká na zloděje.

„Důležité je rovněž upozornit na to,  že  se  ne-
krade jen v noci. Dokonce přes den, hlavně do-
poledne se krade mnohem víc“, říká slečna Baue-
rová. „I  přes to,  že  bychom neměli práci, byli
bychom raději kdyby se nekradlo vůbec“, dodává
s úsměvem.

A  tak mi na závěr dovolte  připomenout. Pokud
se Vám něco nemilého přihodí, telefonické spoje-
ní na naší služebnu v Újezdě nad Lesy je 281  97
31  44, nebo na operačního důstojníka  974 858 101
a tísňové  volání 158.

A já na závěr děkuji slečně vedoucí za velmi pří -
jemný a v mnohém poučný rozhovor

Jan Mužák
Staroújezdská 27

Te l .  602 735 157

POLICIE
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STAVEBNINY KRUTSKÝ
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

( 8 let v provozu )
Ing. Bohuslav Pištínek

vytápěný objekt – ubytování jednotlivě
v prostorném boxu 120x120x120 cm
zachování stravovacích návyků
celoroční provoz
schváleno veterinární správou

platný očkovací průkaz
telef. rezervace nutná

Úvaly u Prahy tel: + 420 281 982 980
+ 420 606 275 685
www.hotelmourek.cz

★ ★ ★ ★ ★

HOTEL PRO KOČKY
M O U R E K

OPRAVY PRAČEK
AUTOMATICKÝCH A VÍŘIVÝCH

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

M. Vykouřil
Mobil: 605 436 119

�

Po celý týden - přijedu!!!

� SERVIS � TELEVIZE �

� VIDEO �

Antény
TV + SAT +  VKV +  Kabe l
Montáže
Opravy
Údržby
Měření signálu
Propojení a seřízení TV
+ videa + SAT
Rozvody v RD

Kabelová televize (UPC)
Napojení dalších TV na
stávající anténu
STA, ITA, kabelové
rozvody
Revize

fa: Lehovec; tel.: 281 973 053, 603/ 75 33 12,
e-mail: roman.lehovec@worldonline.cz
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   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

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

+  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

Jazyková škola Delta School
vyhlašuje jarní kolo zápisů

do kurzů angličtiny
- pro dospělé a děti (odpoledne a večer)
- britské učebnice, moderní metodika
- kurzy navazují až po přípravu na zkoušky

FCE University of Cambridge, uznávané
ve státech Evropské Unie

- výuka probíhá v ZŠ Klánovice,
Slavětínská 200

Informace a zápis: PhDr. Jakub Cháb
POZOR: nový telefon a e-mail!

tel.: 222 722 888, 776 221 788, e-mail: chab@chello.cz

dlouhodobá úspěšnost našich studentů u zkoušek FCE

a CAE University of Cambridge: 86%

DELTA SCHOOL
Jazyková škola angličtiny

since 1990

Angličtina v Klánovicích

Zlepšete si náladu
Pozlobte  vaše tuky

Kondiční cvičení
pro ženy

Kombinovaná cvičební hodina zahrnující
nízkonárazový aerobic, posilování, strečink,

vše se zdravotním zaměřením

Čtvrtek - 20.00 hodin
Masarykova škola v parku

Telefon:  606 466 549 -  Katka



38

placená
 inzerce & reklama

Oslavte s námi

sv. Valentýn
od 7.2. do 14.2. 2005

SV. VALENTÝN VÁS PŘIVÍTÁ V OBCHODNÍM DOMĚ

JAHODAMI SE ŠLEHAČKOU POUZE ZA 19,- KČ

A SPECIÁLNÍM VALENTÝNSKÝM BALÍČKEM ZA 149,- KČ

IKEAIKEAIKEAIKEAIKEA     CENTRUM ČERNÝ MOST

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

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

14

HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ
dvou děvčátek - DLOUHODOBĚ

nejlépe paní v důchodu.

Újezd n/L. a okolí
Volejte 731 103 784

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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SECOND HAND
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S.A.F. Praha spol. s r.o.

výrobce zařízení pro povrchové úpravy

PŘIJME
do trvalého pracovního poměru

pro pracoviště Přišimasy:

� zámečník
požadavek:  vyučený

� montážní pracovník
požadavek:  vyučen v technickém oboru

☎  321 672 815

V NOVÉM ROCE NOVÉ SLUŽBY PRO VÁS!
! BOMBA !   =   NEHTOVÁ MODELÁŽ   =

ZAVÁDĚCÍ CENA DO KONCE ÚNORA:
GEL: 590,-   490,-        ACRIL: 490,-   390,-

Permanentní MAKE UP = tetování

( provádí vizážistka s dlouholetou praxí )

= odborné poradenství v oblasti plastické chirurgie =

Máte problémy s pletí? Pomůžeme vám je řešit.

Spolupracujeme s lékaři kožní kliniky Fak. nemocnice Na Vinohradech.

= Prodej vysoce kvalitní kosmetiky „FRESH LOOK“

Produkty obsahují soli a minerály z Mrtvého moře.

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

te l .  mobi l :  +420 603 435 950
te l . :  281 970 381
real i tn í  kancelář

prodej  ●●●●●  pronájem ●●●●●  právní  servis

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

Zednické, obkladačské a malířské práce

Jiří Petráček
Tel.: 775 023 222 Medinská 484

281 960 064 190 14 Praha 9 - Klánovice

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

Zde mohl být

Váš inzerát
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placená
 inzerce & reklama

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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Relaxační centrum TopResort
Starokolínská 307, Újezd nad Lesy

tel.:  602 268 158,  281 972 273  nabízí

Saunu, Solárium, Vířivou vanu, Masáže

Svatý Valentýn
Sauna a vana pro 2 osoby

na 1,5 hodiny včetně láhve sektu za 500 Kč

hledáme studentku na výpomoc provoz již i dopoledne
více na www.topresort.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Libor Husák

Všeňská 525, 190 16  Praha 21,   IČO: 16465881,  DIČ CZ6504260422

Mobil: +420 603 296 592
Internetové stránky: www.nabyteknazakazku.cz

Firma Ideal Lux s.r.o.
sídlící v Újezdě nad Lesy přijme
pracovníky na následující pozice:

● skladová účetní - fakturantka, požadujeme
předchozí praxi, znalost problematiky skladového
účetnictví, MS Excel a kladný přístup k práci.

● asistent nákupu -  požadujeme praxi v oblasti
obchodu, komunikativní znalost anglického jazyka,

dobrou znalost MS.

Životopisy zasílejte prosím e-mailem: jobs@ideallux.cz

Tel.: 281 970 219  Fax: 281 970 220

Telefon 281 973 333

FITNESS CENTRUM

POŘÁDÁTE ŠKOLENÍ,
RODINOU OSLAVU, SVATBU
nebo SETKÁNÍ S PŘÁTELI?

To vše můžete uskutečnit v našem
novém salonku v Šestajovicích.

Volejte na telefon:
775 556 009    777 294 151

Výborná kuchyně
možnost ubytování.

Oznámení členům tenisového oddílu

Sokol Újezd nad Lesy
o konání výroční členské schůze
oddílu, která se koná ve středu

16. 3. 2005 od 18 hodin.
Místo konání a program schůze

bude upřesněno pozvánkou
a na vývěsce

na tenisových kurtech.

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
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DŮLEŽITÉ UZÁVĚRKA VŽDY 16. V MĚS.
INZERÁTY - NA ÚMČ PRAHA 21 1 P. FINANČNÍ ODBOR

PŘÍSPĚVKY - NA ÚMČ PRAHA 21 DO SCHRÁNKY
PŘED HL. VCHODEM ZE STAROKLÁNOVICKÉ ULICE




