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Nový rybník v Modřanech:

Biotop se jmenuje Lipiny 
Zlepšit místní mikroklima, přispět k boji se suchem a zároveň se stát novým 
rekreačním prvkem pro okolní obyvatele má rybník Lipiny, který letos vzni-
kl na samém konci Modřanské rokle.

Vybudování nového vodního prvku u frekventované křižovatky Čs. exilu  
a Generála Šišky v centru Modřan bylo v režii Magistrátu hlavního města Prahy  
a vyžádalo si v rámci projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží náklady  
6,5 milionu Kč. Vzhledem k objektivitě je třeba uvést, že záměru vyvést na po-
vrch léta zatrubněný Libušský potok a využít ho přes několik průtočných tůní 
k napájení rybníka Lipiny nebyli všichni místní nakloněni. Snad ale změní svůj 
názor, až budou na jaře příštího roku dosázeny stromy podél hrany rybníka a ještě 
předtím, během podzimu vysázeny mokřadní rostliny  a zatravněno okolí rybníka. 
A proč se rybník jmenuje právě Lipiny? Důvodem je místní označení této lokality, 
uvedené již v mapě z roku 1840. (nov)

Ve dnech 5. a 6. října 2018 voliči 
Prahy 12 rozhodovali o tom, kdo na 
další čtyři roky zasedne ve 35člen-
ném Zastupitelstvu MČ Prahy 12. 
Nakonec uspělo šest politických 
subjektů.     

Piráti s podporou Zelených získa-
li deset mandátů. Zastupiteli se sta-
nou (pořadí podle počtu získaných 
hlasů): 

Ing. Eva Tylová 
Mgr. Jan Adamec 
Lukáš Findeis 
Ing. Matěj Mlčoch 
Jiří Brůžek 
Mgr. Jiří G. Růžička 
Václav Šístek 
Bc. Jakub Horák 
Ing. Andrej Koudelka 
Veronika Rajnohová 

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha 12 
Občanská demokratická strana bu-

de mít v novém Zastupitelstvu MČ 
Prahy 12 sedm křesel. Obsadí je:

Ing. Vojtěch Kos, MBA 
Mgr. Zlatuše Rybářová 
Ing. Jiří Fremr 

doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. 
Pavel Ehrlich 
Michaela Černá 
Tomáš Korálek 

Stejný počet – sedm křesel bude mít 
i ANO 2011. Získali je:  

Lenka Vedralová 
Renáta Adámková 
MVDr. Josef Prokop 
Michal Pinc 
Stanislav Kadeřábek 
Jaroslav Zvonař 
Jaroslav Hrozek 

Změna pro Prahu 12 – koalice stran 
KDU-ČSL, KONZS, STAN a NK 
uspěla se ziskem pěti mandátů. Koa- 
lici budou reprezentovat:   

PhDr. Daniela Rázková 

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. 
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 
Mgr. Zbyněk Boublík 
Květa Ruterlová 

TOP 09 bude mít čtyři zastupitele. 
Budou jimi:  

Petr Šula 
Ing. Hana Jandová 
Mgr. Petr Prchal 
JUDr. Helena Chudomelová 

Šestým subjektem, který zís-
kal dva mandáty v Zastupitelstvu  
MČ Prahy 12, jsou Občané dva-
náctky, sdružení KSČM a nezávis-
lých kandidátů. Konkrétně:

Šárka Hoffmanová 
Ing. Svatopluk Semecký 

 (red)

Práci členů volebních komisí při 
nedávných „trojvolbách“ – do Za-
stupitelstva hlavního města Prahy, 
Zastupitelstva MČ Praha 12 a do 
Senátu Parlamentu ČR – ocenila 
nejen slovně, ale i finančně Rada 
MČ Praha. 

Rozhodla se zvýšit odměny všem 
členům volebních komisí o 500 Kč. 
Znamená to, že za obě kola voleb 
dostane člen volební komise v Praze 
12 odměnu 3 800 Kč. Místopředseda 
volební komise 4 400 Kč a předseda 

Odměny členům volebních komisí
4 500 Kč. „Práce členů volebních ko-
misí byla v tomto případě velmi ná-
ročná, a to nejen časově,“   říká Milan 
Maruštík, starosta Prahy 12. 

Volby v MČ Praha 12 jsou pravi-
delně v režii 50 volebních komisí, 
tentokrát po 7 členech (včetně zapiso-
vatele). Celkový počet členů komisí 
byl tedy 350. Politické strany a hnutí 
přitom do volebních komisí delego-
valy 95 svých zástupců, ostatních 255 
nominoval starosta MČ Praha 12. 

(red)
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Umění v kostele
Na výstavu obrazů s názvem „Malující 
střelkyně“ v kostele Panny Marie Krá-
lovny míru (Ve Lhotce 36) zve autorka 
Lenka Marušková. Výstava bude pří-
stupná od 3. do 25. listopadu v čase bo-
hoslužeb nebo po dohodě. Podrobnosti 
najdete na www.lhoteckafarnost.cz.

Farní akademie
V neděli 4. listopadu se v postranních 
prostorách kostela na Lhotce (Ve Lhot-
ce 36) uskuteční od 16.30 hodin před-
náška Lukáše Novosada a Mgr. Anto-
nína Kříže ze Společnosti přátel Lužice 
na téma: Lužičtí Srbové včera, dnes  
a ...??? Vstup zdarma.

Modřanské otázky 
Ve čtvrtek 15. listopadu od 13.30 ho-
din proběhne v Modřanském biografu 
další z besed pro seniory. Jejím hostem 
bude tentokrát bývalá učitelka základní 
a hudební školy Jana Rychterová. Dnes 

moderátorka Radia Ju- 
nior Českého rozhlasu  
skládá písničky pro dět- 
ské i „velké“ publikum 
a mimo jiné koncertu- 
je se svou kapelou Two  
Voices a s dámskou sku- 
pinou Pragtet. Vstu-
penky na tuto besedu 
(dvě na osobu) si ja-

ko vždy musí senioři zajistit předem 
buď na recepci MČ Praha 12 v Písko- 
vé ulici 25, Husově knihovně, nebo 
v KC 12. Na listopadovou besedu to 
bude v pondělí 5. listopadu a na pro-
sincovou v pondělí 3. prosince.  

Jazz pro Modřany
ZUŠ Adolfa Voborského (Botevova 
3114)  a Z.U.B.B. (Ladislav Zámečník 
& Základní umělecký Big Band) vás 
zvou ve čtvrtek 15. listopadu od 18.30 
hodin na „Koncert pro Modřany“. Jed-
ná se o 8. ročník jazzových koncertů 
v sále ZUŠ. Před koncertem si můžete 
navíc prohlédnout výstavu hudebních 
nástrojů firmy Brass Studio Kinkal. 
Vstupné dobrovolné.  

Předvánoční 
gastrotrénink  
Netrénovaný člověk by mohl mít pro-
blém gastronomicky zvládnout vánoč-
ní hodování. Proto doporučujeme začít 
s tréninkem včas! Konkrétně například 
15. listopadu na farmářských trzích na 
Sofijském náměstí, kde budou od 9.00 
do 18.00 hodin probíhat klasické Vep-
řové hody, ve čtvrtek 6. prosince zase 
Zvěřinové hody ve stylu Se šípkovou, 
nebo se zelím? a za týden 13. prosince 
bude na programu Polévkobraní a Říz-
kobraní. Ve všech případech očekávej-
te i živou hudbu!

Pro hořický hospic
Koncert smíšeného pěveckého sboru 
Gaudium Praha ve prospěch Domácího 
hospice Duha v Hořicích se bude ko-
nat v neděli 25. listopadu od 15 hodin  
v kostele Panny Marie Královny míru 
na Lhotce. Na programu jsou skladby 
B. Smetany, M. Praetoria, E. Hradec-
kého, A. Vivaldiho a Z. Fibicha.

Nepoctiví obchodníci stále vymýšle-
jí nové taktiky, jak zneužít důvěru 
spotřebitelů. Je vůbec možné pomoci 
lidem, kteří jejich vábení podlehli?  

Před časem navštívila 
Občanskou poradnu Proxi-
ma Sociale o.p.s. (Rakov-
ského 3138/2) paní AK, 
která se ocitla ve velmi 
svízelné situaci.

Před časem si u jedné ob-
chodní společnosti koupila 
několik výrobků – jednalo 
se o domácí spotřebiče a ná- 
dobí. Hrnce vyžadují podle 
slov prodávajícího speciál- 
ní údržbu, proto se roz-
hodla využít služeb certi-
fikovaného servisního odborníka. Ten 
jí dal podepsat několik dokumentů. 
Měla za to, že jde pouze o potvrzení 
provedené údržby. O to větší bylo její 
rozčarování, když jí přišla  upomínka, 
že nezaplatila několik splátek kup-
ní ceny čističky vzduchu. „Žádnou 
čističku vzduchu jsem nechtěla a ani 
nechci,“ říká paní AK a vysvětluje, že 
mezi papíry, které podepsala, byl i pře-
ložený list papíru, který byl prázdným 
formulářem kupní smlouvy. Tu servis-
ní odborník doplnil bez jejího vědomí 
na čističku vzduchu. 

Příběh se šťastným koncem   
Kupní smlouva vypadá na první 

pohled neproniknutelně. Počítá si-
ce s tím, že od ní může spotřebitel 
odstoupit do 14 dnů, protože se jedná 

Jak se bránit vynalézavosti „šmejdů“
o smlouvu uzavřenou mimo obchod-
ní prostory; ovšem občanský zákoník 
stanoví, že čtrnáctidenní lhůta běží až 
od okamžiku převzetí zboží. Převzetí 

zboží je přitom podmíněno zaplacením 
celé kupní ceny, přičemž se jedná o 
prodej na splátky. Možnost odstoupení 
se tak oddaluje o několik let. Zároveň 
smlouva obsahuje přísné sankce při 
prodlení se splácením. Celková výše 
dluhu se pak může vyšplhat až na stov-
ky tisíc korun. 

V případě paní AK se jednalo o zá- 
měrné uvedení v omyl, který pod-
le občanského zákoníku způsobuje 
neplatnost právního jednání a tedy 
i závazků z něho vyplývajících. Po 
konzultaci v občanské poradně napsa-
la paní společnosti dopis s vylíčením, 
v čem spatřuje neplatnost smlouvy, 
a vyzvala ji k vyjádření. Společnost 
svoje pochybení uznala a smlouvu 
zrušila.

Nestyďte se, že jste se nechali napálit 
Pracovnice občanské poradny dodá-

vají: „Lidé, kteří se stanou obětí neka-
lých praktik ‚šmejdů‘ se mohou stydět 

za to, že se nechali napá-
lit, a ostýchají se proto 
s problémem svěřit. Při-
tom by jim mohlo pomoci 
nejenom nejbližší okolí, 
ale také odborníci z řad 
právníků nebo pracovní-
ků občanských poraden. 
Díky tomu, že paní AK 
neváhala a požádala o radu  
a pomoc při řešení své si-
tuace, skončil její příběh 
po několikatýdenním trá-
pení šťastně.“

Na závěr několik rad, jak se bránit 
proti praktikám „šmejdů“:

Pečlivě zvažte, koho pustíte do bytu.
Veškeré dokumenty si před jejich pod-

pisem důkladně pročtěte. Soustřeďte se 
zejména na ustanovení o kupní ceně, 
smluvních pokutách a možnostech od-
stoupení od smlouvy. Pročtěte si po-
zorně obchodní podmínky, pokud na ně 
smlouva odkazuje. 

Podepisujte je nejlépe v přítomnosti 
svědků a jednu kopii dokumentu si ne-
chávejte pro sebe. 

Pokud máte pocit, že jste se stali obě-
tí „šmejdů“, svěřte se blízkým a hlav-
ně vyhledejte odbornou pomoc – ať už 
občanských poraden, nebo právníků.

Další informace na www.proximaso-
ciale.cz   Proxima Sociale o.p.s.

PODVEČERNÍ ADVENTNÍ SETKÁNÍ
OBYVATEL DVANÁCTKY

Praha 4 – Modřany

   15:00 – 17:00  VYSTOUPENÍ DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH A TANEČNÍCH SOUBORŮ 
PŮSOBÍCÍCH V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

17:00  SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ZÁSTUPCI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

VÁNOČNÍ TRHY S OBČERSTVENÍM A ADVENTNÍM ZBOŽÍM VÁM BUDOU K DISPOZICI

POŘÁDÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Praha 4 – ModřanyPraha 4 – ModřanyPraha 4 – ModřanyPraha 4 – Modřany
čtvrtek 29.11. 2018 • Sofijské náměstí

ADVENT
V MODŘANECH
ADVENT

Lidl předal dětem vesty 
Jak už jsme informovali v minulém čísle, zá-
stupci společnosti Lidl slíbili, že z části nákupů 
uskutečněných první den v nové prodejně ve 
Lhotecké ulici přispějí na pořízení bezpečnost-
ních vest pro děti z mateřských škol Prahy 12. 
Nakonec vybrali a darovali MČ Praha 12 částku 
147 500 Kč. Za tyto peníze městská část pořídila 
1980 bezpečnostních vest pro všech 21 mateř-
ských škol. Děti ze ZŠ a MŠ ANGEL si vesty 
poprvé oblékly v úterý 23. října, přesně tři měsí-
ce po otevření prodejny.   (red)     

http://www.proximasociale.cz
http://www.proximasociale.cz
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Slovo starosty

Nepodléhejte špatným náladám
Je tu podzim a každý organismus 
přepne na úsporný režim, úsměvů 
na tvářích je stále méně a méně. Nejméně úsměvů 
vidím na tvářích těch, kteří uvěřili marným sli-
bům. Přehnaly se volby a najednou je vidět, kdo 
kam vlastně směřoval a po čem toužil, a to, že 
mnozí slibovali, nebo ze setrvačnosti ještě sli-
bují nesplnitelné, už není ani úsměvné. Nevadí, 
ale uvědomme si, že jsou hranice, zákonné cesty  
a jasně stanovená pravidla, proti kterým nikdo 
jít prostě nemůže. Tudíž cesta, kterou se vydá ja-
kákoliv politická skupina, nebude o mnoho jiná 
než ta cesta, kterou kráčelo politické vedení před 
nimi. Jen mne děsí, kolik negativismu a dezin-
formací se mezi lidi pouští. Proč? Přece všichni 
známe přísloví, že krákající havran nás dovede 
leda k mršině, ale my se chceme posunout dál, 
něco vymyslet, podniknout, rozzářit úsměvy. Věř-
me tedy, že krákajících havranů bude stále méně.
Těším se na jaro a další setkání s vámi. 

Milan Maruštík

Dne 4. října 2018 hostil Viniční domek žáky  
základních škol MČ Praha 12. Ti v uplynu- 
lých měsících dohledávali příběhy svých před- 
ků nebo podrobně studovali konkrétní téma 
z uplynulého století. Výsledky pak zpracovali 
jednak formou koláže a jednak „autorsky 
četli“ příběhy svým vrstevníkům z ostatních 
škol. Jádrem příběhu byla vždy stará fotogra-
fie – projekt byl součástí oslav spojených se 
100. výročím české státnosti. 

Žáci získávali informace od svých prarodičů nebo 
pamětníků časově, ale nikoliv místně vzdálených 
událostí. Dokázali je organicky zasadit do kontextu 
historických československých reálií i zahraničních 
souvislostí. Jednotlivé plastické příběhy byly zajíma-
vé pro posluchače už jen pro profesionální poutavý 
přednes. Příspěvky obsahovaly skutečně zajímavé  
a objevné historické údaje. 

Témata byla velmi rozdílná: ZŠ a MŠ Smolko-
va představila příběhy rodin z Moldávie, Vietnamu  
a Pákistánu, které se usadily v Praze. ZŠ Písnická se 
zaměřila na svatbu z roku 1918 a módu 20. let minulé-
ho století. ZŠ Rakovského zprostředkovala Vzpomín-

Kuchařští učni vařili jako profíci
Ochutnávku svého umění představili 5. října na ná-
městí u OC Labe kuchařští učni Střediska praktic-
kého vyučování Vinohrady s.r.o., kteří každý všední 
den připravují polední nabídku v restauraci Tower. 
Navařili krůtí koule v tomatové omáčce, jemný 
hovězí guláš, kanapky a cupcakes. Všichni kolem-
jdoucí měli možnost zdarma ochutnat. Pro děti byla 
připravena i kreativní dílnička a soutěž. Součástí ak-
ce byla show mistra kuchařského oboru Jana Punčo-
cháře, který předvedl, jak se správně upravuje steak 
a připravil (a nechal ochutnat) úžasné předkrmy – 
marinované krevety a delikátní carpaccio s lanýži. 
Nejen senioři, kterých se u stánku hodně zastavilo, 
byli mile překvapeni výtečnou chutí nabízených jí-
del a také nabídkou a cenou poledního seniorského 
menu v restauraci Tower.  (red)

Občanské sdružení Oživení, které se dlouhodobě 
zabývá problematikou radničních zpravodajů, 
provedlo zevrubnou analýzu 65 periodických 
tiskovin nevětších samospráv v ČR. A Noviny 
Prahy 12, které byly mezi hodnocenými, skonči-
ly na šestém místě. 

Podle občanského sdružení Oživení Noviny Pra- 
hy 12 přináší i různé názory na politiku radnice  
a alespoň část obsahu je vyvážená. Poskytuje obča-
nům hodně informací o aktivitách radnice i jejího 
vedení. Jediná výtka se týká faktu, že noviny nejsou 
dobrým zdrojem informací o budoucích rozhod-
nutích. Dále je vytýkáno, že část článků o politice 
radnice neuvádí konkrétního autora a slouží jako 
nástroj pro účelovou prezentaci, nicméně vedení 
radnice je i tak zobrazováno v rozumné míře. Pe-
riodika jsou posuzována každým rokem a výsledek 
je za pět, po sobě jdoucích čísel – od dubna do zá-
ří 2018. Toto hodnocení je nejlepším od doby, kdy 
Oživení, o. s., tento průzkum provádí. 

Hlavním ukazatelem pro hodnocení obsahu pe-

ky tety Maity. ZŠ T. G. Masaryka uvedla Černý osud 
zlaté rodiny. ZŠ a MŠ K Dolům běh dějin ukázala 
na příběhu dvou rodin starousedlíků z Prahy 12. ZŠ 
Zárubova popsala osud jednoho z Wintonových dětí.  
ZŠ a MŠ ANGEL prezentovala Příběhy z rodinné kro-
niky aneb Vzpomínka na rok 1943.

Žáci si úspěšně vyzkoušeli své komunikační doved-
nosti před širším publikem, objevili nikoliv černobílý 
svět svých předků a získali větší přehled. Setkání bylo 
úspěšné, jednoduchý a přitom efektivní koncept za- 
ujal i jiné městské části. Praha 12 zvažuje pokračování 
podobných setkávání žáků škol.

Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Zdeněk Pagač 

riodik je jeho přínosnost pro občany, různorodost 
názorů, možnost zapojení občanů do tiskoviny  
a možnost veřejné debaty. 

Mezi další kritéria patří i podíl alternativních ná-
zorů a pestrost informací. Starosta Milan Maruštík 
k tomu uvedl, že si velmi váží toho, co společně 
s redakční radou dotáhli do zdárného konce a ne-
skromně se prohlásil za prvního starostu, který 
nikterak Noviny Prahy 12 neovlivňoval, nenutil 
redakci, aby byla propagována jeho osoba, tak ja-
ko tomu bylo například za doby bývalé starostky, 
a dále dodal: „Doufám, že i v následujících letech 
se Noviny Prahy 12 udrží v první desítce. Laťka je 
myslím nastavena velmi vysoko, ale hlavní přínos 
je především pro občany. A o to více je mi líto, že 
díky nekompetentnosti a neschopnosti České pošty 
nejsou noviny roznášeny do všech schránek tak, jak 
si za to úřad platí.“

Samotná metodika posuzování je k dohledání na 
webových stránkách www.hlasnatrouba.cz.

Eva Burianová

Vždy mě zamrzí, když si v různých televizních soutě-
žích mladá generace nevzpomene na jediný film, jedi-
nou roli Jaroslava Vojty, Vlastimila Brodského či Da-
ny Medřické. Těžko jim to mít za zlé, jakkoli jsou to 
pro starší a střední generaci nezapomenutelné herecké 
ikony. My dříve narození zase neznáme jejich idoly... 
Velmi proto vítám, že Husova knihovna pozvala na 
autorské čtení z knihy Vaše Dana Medřická Mgr. Bo-
humilu Spisarovou a syna paní Medřické, herce Vác-
lava Vydru. Právě on v roce 1992 nabídl redaktorce 
a publicistce Bojce Spisarové spolupráci na knize, 
když ho oslovila kvůli připravovanému materiálu  

k desátému výročí  
hereččina úmrtí. 
S paní Medřickou 
se osobně znala  
a často s ní hovo-
řila, proto věděla,  
že by si nepřála 
žádný životopis-

Vaše Dana Medřická ný román ani odbornou studii. Oba autoři měli hlavně 
na mysli její vlastní slova, že za ni mluví její práce  
a v duchu hesla „Méně je více“ společně vytvořili 
úžasnou vzpomínku na nezapomenutelnou divadel-
ní, filmovou a televizní hereckou osobnost. Vodít-
kem pro textovou část knížky tvoří poznámky Dany 
Medřické v trhacím bloku, když o svých posledních 
divadelních prázdninách chtěla začít psát své paměti. 
Doplňují je vzpomínky na herecké kolegy, nejmilejší 
spolupracovníky, ale také deníček tatínka Medřického 
z let 1940–1954, z nějž autoři čerpali rodinné události 
a vazby. Více než polovinu stránek pak zabírají úžas-
né fotografie z archivu Václava Vydry, na nichž jsou 
zachyceni jeho rodiče a celá rodina v divadelních i ži-
votních rolích. Knížka, která vyšla ve druhém vydání 
v roce 2017, je obohacena o CD s inscenací Kočičí hra 
a stolní kalendář – aktuálně na rok 2019. Celý soubor 
autorka Bohumila Spisarová představí ve středu 
14. listopadu od 18.00 hodin v Husově knihov-
ně v Modřanech. Z Brna, kde bydlí, přiveze pro 
zájemce několik výtisků monografie i s CD a ka- 
lendáři. A třeba přijde i někdo od Vydrů. (beta)

Noviny Prahy 12 patří mezi 
nejlepší radniční periodika

Lípa století zapustila kořeny
U příležitosti 100. výročí založení samostatné-
ho československého státu byl 25. října vysazen 
národní strom naší země v centrálním parku na 
Obchodním náměstí. Slavnostnímu aktu byli 
přítomni starosta Milan Maruštík, radní Renáta 
Adámková, tajemník Tomáš Hejzlar, Vladimír 
Prchlík ze Sokolské župy Pražské – Scheinerovy, 
modřanští skauti, děti z místních škol i občané. 
Dětské pěvecké sbory Mráček a Sluníčko pod tak-
tovkou Kamily Tůmové závěrem zazpívaly českou 
hymnu. Lípu srdčitou ‘Rancho’ věnovala zahrad-
nická firma Ondřeje Janovského. (jak)

http://www.hlasnatrouba.cz
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Informace z jednání Rady městské části Praha 12

ÚMČ Praha 12 získal certifikaci shody systému 
řízení kvality s normou ISO 9001. Potvrzení 
shody vydala společnost TAYLLORCOX s.r.o. 
na základě auditů, které prováděla napříč celým 
úřadem. 

Za celým projektem, který došel až k vítěznému 
výsledku, stojí Milan Maruštík. Podle něj je ISO prv-
ním krokem k záruce kvality a skutečné otevřenosti 
radnice. Díky jeho snaze a za pomoci Národní sítě 
zdravých měst ČR (NSZM ČR) se Úřadu MČ Pra- 
ha 12 podařilo tento certifikát získat.

Certifikace je nadstandardem  
Náklady na certifikační proces byly hrazeny z pro- 

středků Operačního programu Zaměstnanost. 
Úspěšná certifikace navazuje na předchozí něko-
likaletou přípravu včetně aktivní účasti v projektu 
Mozaika NSZM ČR. Je také výsledkem zájmu a 
úsilí všech vedoucích pracovníků a dobré práce 
celého úřadu. Certifikace systému řízení kvality, 

Městská část Praha 12 „jede“ podle ISO 9001 
stejně jako třeba naplňování místní Agendy 21, není 
pro veřejnou správu povinností, ale je určitým nad- 
standardem, který reflektuje doporučení Ministerstva 
vnitra a vizi efektivní veřejné správy. Certifikace 
potvrzuje dosažení požadované aktuální úrovně řízení 
kvality služeb. Norma je však založena na principu 
soustavného zlepšování.  

Významný krok při modernizaci veřejné správy  
Dosažení certifikace shody ÚMČ s normou ISO 

9001 znamená dosažení významného kroku v prosa-
zování moderní veřejné správy v naší městské části  
a navazuje na předchozí aktivity navazující na členství 
MČ Praha 12 v NSZM ČR a naplňování MA21. Kon-
krétně šlo o zmíněný projekt „Mozaika“, zaměřený 
na integraci systémů řízení kvality ve smyslu vládou 
schváleného Strategického rámce rozvoje veřejné 
správy pro období 2014–2020. Projekt poskytoval od-
bornou metodickou podporu a významně stavěl také 
na vzájemné výměně zkušeností v oblasti řízení veřej-

né správy mezi zapojenými municipalitami navzá-
jem. V dubnu 2017 se MČ Praha 12 například stala 
hostitelem workshopu, který se konal ve Viničním 
domku a zúčastnili se ho zástupci měst a městských 
částí. Během roku 2017 probíhaly už konkrétní pří-
pravy na splnění požadavků certifikace včetně meto-
dických konzultací. Současně byl vytvořen pracovní 
tým a do funkce manažera kvality ustanoven pracov-
ník radnice Ing. A. Bouček. Pro přípravu certifikace 
bylo přínosné také nezávislé hodnocení úrovně říze-
ní úřadu MČ, které bylo výstupem pilotního projektu 
Ministerstva vnitra k ověřování „Metodického dopo-
ručení k řízení kvality v územních samosprávných 
celcích“. 

Samotné hodnocení shody probíhalo v srpnu  
a září 2018 a během dvoustupňového auditu byly 
jednotlivé požadavky normy prověřovány v rámci 
celého úřadu městské části a ve všech oblastech je-
ho činnosti.  (jh)

Jak jsme informovali v minu-
lém vydání Novin Prahy 12, zís-
kala Praha 12 v rámci projektu 
„Domácí kompostéry pro občany  
a vybudování sběrné sítě kontejne- 
rů na textil a oděvy – Praha 12“, 
spolufinancovaného EU – Fondem 
soudržnosti, deset sběrných kon-
tejnerů na textil.

Ty jsou označeny logem Evropské 
unie a použitý textil je buď jed-
nou týdně, nebo jednou za čtrnáct 
dní (podle naplněnosti kontejnerů) 
svážen Diakonií Broumov a posky-

Kam s nevyužívaným textilem? 
Do oranžového kontejneru!

tován k novému použití potřebným, 
případně využíván jako textil.

Co můžete do kontejneru ode-
vzdat: letní a zimní oblečení (dám-
ské, pánské, dětské), lůžkoviny, 
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
apod., látky (minimálně 1m2, nedá- 
vejte odřezky a zbytky látek), peří, 
péřové a vatované přikrývky, polštá-
ře, deky, spací pytle, obuv – sváza-
nou, aby se páry nerozhodily, tašky, 
kabelky, batohy – ale jen funkční, 
plyšové hračky.

Kde kontejnery naleznete: 
MŠ Hvězdička, ul. Liškova 
MŠ Tyršovka (Karásek), ul. Vojtova
MŠ Srdíčko, ul. Levského 
ZŠ a MŠ Na Beránku, ul. Pavelkova 
ZŠ a MŠ ANGEL, ul. Angelovova
ZŠ Písnická, ul. Libeřská
ZŠ Rakovského, ul. Rakovského
ZŠ a MŠ Smolkova, ul. Smolkova
ZŠ Zárubova, ul. Zárubova (mr)

V září jednala Rada městské čás-
ti Praha 12 (dále jen Rada) třikrát. 
Druhé jednání proběhlo 17. září 
2018, další pak 24. září 2018.
■ Rada na zasedání 17. září mimo 
jiné schválila:
►měření hluku v Komořanech, a to 
ve stejných bodech jako v roce 2016 
a navíc v ulici Nad Teplárnou. Dů-
vodem je zvýšení dopravních intenzit 
na Pražském silničním okruhu a Stra-
konické ulici od roku 2016 a stížností 
místních obyvatel na nadměrný hluk  
►změny obecně závazné 
vyhlášky hl. m. Prahy 
o zákazu požívání 
alkoholických 
nápojů 

na veřejných prostranstvích včetně 
návrhu 16 konkrétních lokalit v Pra- 
ze 12, kde je požívání alkoholických 
nápojů zakázáno
►revizi studie „Rekonstrukce náměstí 

Antonína Pecáka v Točné“ včetně vy-
mezení pozemků, které budou potřebné 
k realizaci revitalizace 
►dodávku a montáž elektromotorů na 
ovládání oken v tělocvičně ZŠ K Do-
lům   
►poskytnutí darů členům okrsko-
vých volebních komisí ustanovených 
pro volby do Zastupitelstva hl. města 

Prahy, Zastupitelstva MČ Praha 12  
a Senátu Parlamentu ČR v roce 

2018

►převzetí záštity MČ Praha 12 nad 
akcí KNIHOMAP, která se bude konat 
dne 10. listopadu 2018

■ Dne 24. září 2018 Rada na svém 
zasedání mimo jiné schválila:
►návrh zadání změn vlny 15 Územní-
ho plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 
týkající se pozemku č. 427/2 v k. ú. 
Cholupice 
■ Vzala na vědomí:
►certifikát o shodě systému řízení 
kvality Úřadu městské části Praha 12 
s požadavky normy ISO 9001:2015  
a zprávu auditu 1. a 2. stupně

■ Dne 8. října 2018 Rada mimo jiné 
schválila:
►novou přílohu projektové dokumen-
tace „Revitalizace náměstí v Komořa-
nech“, rozšířenou o grafické znázornění 
řešeného území a etapizaci projekto-
vých prací 
►uzavření darovací smlouvy  mezi 
Ondřejem Janovským a MČ Praha 12  
u příležitosti výsadby (dne 25. 10. 
2018 na Obchodním náměstí) lípy 
srdčité ke 100. výročí republiky.

(red) 



STRANA 5NOVINY PRAHY 12 – INFORMACE Z MČ 
LISTOPAD 2018

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvko-
vá organizace, umožňují setkávání seniorů v klu-
bech dříve narozených. Řídí se přitom zásadou, že 
v klubech by se měli setkávat 
lidé, kteří k sobě mají blízko.    

Přáli bychom si, aby svým 
umístěním kluby pokryly celé 
území. To ovšem neznamená, 
že senioři si nemohou svůj 
klub vybrat, případně mohou 
navštěvovat i několik klubů 
najednou. Záleží, jak to každé-
mu vyhovuje. 

Jediným kritériem je věk 
Kluby se snaží o to, aby 

se setkávali lidé, kteří mají 
k sobě blízko, jediným kri-
tériem pro přijetí je věková 
hranice nad 60 let. V klubech 
mají možnost dozvědět se 
o programech jednotlivých 
klubů, akcích, které pro ně 
společně s vedoucími klubů 
připravujeme a plánujeme. 
Jedná se o společenské akce, jako jsou různá hudební 
setkávání, návštěvy hudebních odpolední, dvakrát do 
roka tanec na plese pro seniory nebo  setkávání s osob-

Přijďte si pro katalog 
Pokud jste se letos 4. října nedostali na Veletrh 
sociálních služeb a chcete mít přehled o poskyto-
vatelích těchto služeb v Praze 12, můžete všech-
ny potřebné informace získat z katalogu.

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb je pravidelnou součástí 
zmíněného veletrhu. Najdete 
v něm řadu důležitých kontak-
tů na kvalifikované odborní-
ky, na které se můžete obrátit 
v situaci, kdy potřebujete kon-
zultaci, týkající se vaší neleh-
ké životní situace. V Praze 12 
je téměř 60 organizací, které 
občanům nabízí odbornou po-

moc, a kromě řešení tíživých momentů jsou sociál- 
ní služby zaměřeny také na rozvoj volnočasových 
aktivit seniorů, tělesně či mentálně postižených ne-
bo maminek na mateřské dovolené. Katalog získáte 
na Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 12 v Čech-
tické ulici 758 nebo na recepci Úřadu MČ Praha 12 
v Pískové ulici 25. (red)

Už dvacet let funguje v Praze 12 – Komořanech na 
adrese U soutoku 770 Útulek Modřany. Založila 
ho Jaroslava Kladivová a je výjimečný tím, že zde 
pejskové netráví život v beznaději, zavřeni v kle-
cích, ale v domácím prostředí, a mohou kdykoliv 
na zahradu. 

V poslední době ale stále přibývá hodně starších opuš-
těných psů, které si, vesměs nezodpovědně, jako štěňa-
ta pořídili starší lidé, kteří si neuvědomují, že pejsek se 
dožívá v průměru 15 let a že by se spíše měli ujmout 
nějakého staršího psa. Díky tomu se z našeho útulku 
stal spíše „domov důchodců pro pejsky“. Zde mohou 
důstojně dožít psí senioři, pokud si je někdo neosvojí.

I malá částka pomůže 
To bychom však nedokázali bez pomoci hodných li-

dí, kteří našim pejskům někdy i pravidelně přispívají. 
Naposledy jsme uspořádali společně se zastupitelkou 
Evou Tylovou v komunitním centru E v Liškově ul. 
charitativní bazárek, kde se pro naše pejsky vybrala 
částka 1500 Kč. Ty jsme použili na veterinární péči, 
která tvoří největší náklady.

Pokud nám chcete přispět na chod útulku a veteri-
nární péči, pomůže nám i malá částka, zaslaná na účet 

Dejte Alfovi a Lucince šanci
číslo 281 20 33 99/0800. Všem, kteří nás podporují, 
moc děkujeme. 

A na závěr představujeme dva pejsky, kteří hledají 
domov.

ALF – 7 LET
Náš tlusťoch, kterého původní majitelka vykrmi-

la tatrankami tak, že sotva stojí na nohou. Nutně by 
potřeboval zodpovědného páníčka, který by ho krmil 
dietní stravou a pomohl mu tak zase žít normální psí 
život. Alfík se mu odmění mazlením a vděčností. Je 

klidný a trpělivý, neštěká. Stačí mu krátké, ale častější 
(alespoň 5x denně) procházky. Nemá rád větší psy.

LUCINKA – 3 ROKY
Lucka je nádherná kastrovaná jezevčice, která za 

svůj asi tříletý život zatím nepoznala nic hezkého. Pů-
vodní majitel jí bil a týral, takže se velmi bála.

Nyní se již mazlí a spí v posteli, ale má blok na 
obojek. Ten jsme jí museli sundat – kdykoliv se o něj 
zavadilo, doslova vyla strachy. Není tedy možné ji vo-
dit na vodítku. Hodí se pouze do domu se zahradou,  
s bydlením uvnitř a spinkáním v posteli. Pokud s ní 
jdeme třeba na veterinu, musíme ji vzít do náruče. Ne-
ní vhodná k malým dětem. Dana Knížová

LUCINKA

ALF

Kluby dříve narozených: 
Nabídka pestré palety aktivit

nostmi kulturního a společenského života.  Snažíme 
se i o to, aby se něco nového dozvěděli, organizuje-
me různé přednášky o historii, životním stylu, zdra-

vé výživě, ale i překonávání 
různých nástrah v podobě 
tzv. „šmejdů“. I takové pro-
gramy jsou velmi zajímavé  
a hlavně žádané v jednotli-
vých klubech. Pro seniory dá-
le pořádáme výlety po Česku, 
týdenní tuzemské i zahraniční 
rekreace, pobyty v termálních 
lázních. Akcí nabízí jednotli-
vé kluby opravdu dost. Pokud 
chcete, nejjednodušší je přijít 
nás navštívit.

Seznam klubů a dny se-
tkávání:
KDN Olbramovická – čtvrtek  
od 15 hodin
KDN Mariánská Pod sady  
170 –  čtvrtek od 14 hodin
KDN Otava Pertoldova – stře- 
da od 14 hodin

KDN Modřanka Darwinova 24 – pondělí od 13 hodin
KDN Jovkova Pod sady 170 – úterý od 14 hodin
KDN Podskalák Pod sady 170 – pondělí od 14 hodin

Veškeré informace o  
klubech dříve naroze-
ných najdete na adre-
se: 

Sociální služby měst-
ské části Praha 12, pří-
spěvková organizace, 
Olbramovická 703, Pra- 
ha 4 – Lhotka (telefon 
na Marii Mikliczovou 
je 241 713 575)

(mm)

◄
Archivní foto 
z KDN Podskalák
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Rubrika politických klubů zastupitelstva
Bude se v Praze 12 po volbách žít líp?
Máme po komunálních volbách, a my bychom rádi 
touto cestou poděkovali všem, kteří nám dali svůj hlas  
a podpořili tak náš program. Karty jsou rozdány. Hnutí 
ANO v Praze 12 získalo 7 zastupitelů a podle proza-
tímního vývoje odcházíme do opozice. TOP 09 zveřej-
nila, že podepsali memorandum o nové koalici s Piráty  
a Změnou pro Prahu 12. Piráti, Změna a TOP 09 spolu 
dlouhodobě v zastupitelstvu spolupracovali, nová koa-
lice není tedy pro nás žádným překvapením. Co nás ale 
překvapilo, je, proč Piráti, jako vítězové voleb, se dobro-
volně vzdali jednoho místa v radě ve prospěch TOP 09?  
Už se jedná o politický boj, touhu po moci, nebo je za 
tím úplně něco jiného? To ukáže až čas. Hnutí ANO 
je připraveno ujmout se práce opozičních zastupitelů. 
Budeme důsledně kontrolovat sliby koaličních zastu-
pitelů. Například nás velmi zajímá, jak si tato koalice 
poradí s Priorem. My měli jasnou vizi, plánovali jsme 
vybudování lékařského domu, co s ním plánuje koa-
lice, nevíme, ale budeme vývoj Prioru sledovat. Další 
důležitou otázkou je, jak bude postupovat napojení na 
okruh. Tady bude velmi zajímavé, jaký přístup k napo-
jení na okruh koalice zvolí. Nechali jsme novému vede-
ní naší městské části spoustu rozpracovaných projektů, 
a věříme, že nová koalice na ně naváže, ať už se jedná  
o nový přírodní park v Modřanech, revitalizaci Sofij-
ského náměstí, výstavbu nových obecních bytů, náměs-
tí v Komořanech, novou školku a školu, nebo výstavbu 
nového domu pro seniory. Jedno je ale jisté, 
pokud skončíme v opozici, budeme i nadále 
pracovat tak, aby se nám všem v Praze 12 
žilo líp. Michal Pinc, předseda Klubu 

zastupitelů za Hnutí ANO na Praze 12

Piráti u kormidel
Čtyři a půl tisíce voličů našeho obvodu dalo zvole-
ním 10 zastupitelů Pirátů zelenou pro splnění jejich 
volebních slibů. 

Takže doufám, že zastaví obstrukce zastupitelů Změ-
ny (lidovci + Starostové), kteří již několik let blokují 
výstavbu silničního obchvatu Komořan a tím i napoje-
ní na Pražský okruh. Určitě zahájí neprodlenou insta-
laci rekuperační vzduchotechniky ve všech budovách 
základních a mateřských škol. Ukončí tak trápení 
našich dětí v učebnách plných kysličníku uhličitého 
a prolomí nezájem zastupitelů Změny, ČSSD a Pirátů 
v ukončeném volebním období o vyřešení tohoto prů-
švihu. Peníze byly, ale pracovat se nechtělo…

Skutečnou lahůdkou bude zastavení výstavby 
13patrového bytového domu na místě 4třídní mateř-
ské školy v ulici Smotlachova v části obce Kamýk/
Libuš. Tato mateřská škola byla před lety z majetku 
naší obce prodána do soukromých rukou. Zastupite-
lé Pirátů, Změny a TOP těsně před volbami místním 
občanům slíbili, že je nenechají v boji s developerem 
osamocené.

Volební program našeho sdružení Občané dvanáctky 
je v těchto bodech totožný. Jsme však v za-
stupitelstvu jenom dva. Takže jsme rádi, 
že nám Piráti umožní plnit náš volební 
program. Ing. Svatopluk Semecký,

Občané dvanáctky

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
před pár týdny skončily komunální volby a byli zvoleni 
noví zastupitelé. Dovolte mi nejprve, abych poděkoval 
Vám všem, kteří jste se voleb zúčastnili. Zejména dě-
kuji voličům Občanské demokratické strany za důvěru, 
kterou nám svojí volbou projevili.

Děkuji i ostatním politickým stranám za korektní 
vedení kampaně a blahopřeji všem zvoleným zastupi-
telům.

ODS skončila se 17,5 % druhá, získali jsme 7 man-
dátů. Jsme připraveni důsledně plnit náš program Pro 

lepší život v Praze 12, a to ať z koaličních, či opozičních 
řad.

Budeme se soustředit na rozumný rozvoj naší měst-
ské části, kvalitní dopravu, dostatek parkovacích míst, 
realizaci napojení Prahy 12 na Pražský okruh obchva-
tem Komořan, dostatek míst ve školkách a školách. 
Budeme požadovat, aby byla nová bytová výstavba ko-
ordinována s potřebami stávajících obyvatel, aby ruku 
v ruce s výstavbou docházelo k rozvoji služeb, nárůstu 
parkovacích míst i pro stávající obyvatele a aby to byl 
rozvoj, který bude v souladu s posledními trendy ur-
banismu.

Tým lidí, který byl za ODS zvolen do Zastupitelstva 
Prahy 12, se skládá ze zkušených politiků i nováčků 
plných nadšení a elánu. Tak jako ve volební kampani, 
i během celého volebního období Vám budeme naslou-
chat, co Vás trápí a co byste rádi změnili. Záleží nám 
totiž na každém občanovi, na každém místě naší krásné 
městské části, abychom vytvořili prostor 
pro lepší život v Modřanech, Komořanech, 
na Kamýku, v Cholupicích i na Točné. 

Vojtěch Kos, 
lídr kandidátky ODS

Vážení spoluobčané, 
děkujeme vám za vaše hlasy a slibujeme, že budeme 
plnit program, se kterým jsme šli do voleb. 

Nebudeme podporovat zahušťování sídlišť ani nad-
dimenzované stavby mezi rodinnými domy. Zapojíme 
občany do projednávání developerských projektů. Ne-
chceme změny územního plánu ze zeleně na obytnou 
výstavbu. Nechceme jen samé byty bez občanské vy-
bavenosti a infrastruktury. Budeme se snažit o oživení 
prostoru na sídlištích k setkávání obyvatel. 

Otevřeme vám radnici. Videopřenosy z jednání Za-
stupitelstva městské části Praha 12 budou na interne-
tu. Zveřejníme jmenné hlasování členů rady. Jednání 
komisí rady budou přístupná veřejnosti. Digitalizací 
úředních procesů odlehčíme občanům i úředníkům. 
Zavedeme rozklikávací rozpočet. Zavedeme parti-
cipační rozpočet, tedy vyčleníme část prostředků na 
projekty iniciované a vybrané občany. Noviny Pra- 
hy 12 budou zdrojem informací o dění v naší městské 
části.

Budeme se lépe starat o nemovitosti ve vlastnictví 
městské části. Na webu bude dostupný seznam ma-
jetku, který má městská část svěřen. Budeme usilovat  
o přestavbu budovy Prioru a jeho využití pro komerč-
ní a veřejné aktivity.

Budeme podporovat vybudování kanalizace na ce-
lém území Prahy 12. Podpoříme vybudování napojení 
na Pražský okruh, obchvat Komořan a napojení Ko-
mořan na tramvajovou síť. Preferujeme hromadnou  
a alternativní dopravu, jako např. cyklistiku, pěší. 
Podpoříme kulturní spolky a akce. Budeme podporo-
vat komunitní život. Pokusíme se otevřít nová kulturní 
zařízení, např. divadlo, hudební klub. 

Zřídíme více dětských skupin nebo minimálně jednu 
školku, která bude přijímat dvouleté děti. Podpoříme 
osobní růst učitelů a částečnou alternativní školní výu-
ku na všech ZŠ. Budeme podporovat ve školách hodi-
ny mediální, finanční a environmentální gramotnosti.

Obnovou a výsadbou dřevin a vodními prvky ochla-
díme a zkrášlíme veřejný prostor. Budeme efektivně 
pečovat o veřejnou zeleň. Podpoříme hospodaření  
s dešťovou vodou. Budeme prosazovat další opatření 
proti hluku a prašnosti.

Zastupitelé za klub Piráti 
s podporou Zelených

Chceme otevřenou radnici
Chtěl bych nejdříve poděkovat všem voličům, kteří 
nám dali svůj hlas v komunálních volbách. Velmi nás 
těší, že uspěl i kandidát na senátora Pavel Fischer, 
který kandidoval také s podporou naší strany. 

Komunální volby jsou za námi a nás nyní čeká čas 
vyjednávání. V době, kdy vyjde nové číslo Novin 
Prahy 12, již bude pravděpodobně jasná nová koali-
ce. Voliči v Praze 12 rozhodli, že si přejí změnit styl 
vedení radnice. 

Budeme součástí pouze takové koalice, která bude 
otevřená spolupráci s občany a spolky v Praze 12. 
Ať už se bude jednat o dokončení studií pro oblast 
Komořan či Kamýku, nebo o něco úplně nového, tak 
budeme zcela otevření a vše budeme komunikovat 
s občany v blízkém okolí. 

Budeme trvat na tom, že nesouhlasíme se změna-
mi územního plánu ze zeleně na stavební pozemky 
a chceme naše zelené plochy a parky uchránit i pro 
budoucí generace. Zcela zásadně chceme změnit 
současnou praxi v péči a údržbě zeleně. 

Budeme i dále bojovat o vybudování obchvatu 
Komořan a o dokončení kanalizace v Komořanech, 
Cholupicích a na Točné. 

Školství je pro nás prioritou. Budeme podporovat 
výstavbu nové základní školy v Modřanech a také 
minimálně prvního stupně základní školy v Komo-
řanech. Budeme trvat na výstavbě minimálně 2 ma-
teřských škol v místech nové developerské výstavby. 

Zároveň chceme začít s výstavbou domova pro se-
niory na území naší městské části. Podobné zařízení 
zde skutečně chybí a naši senioři si zaslouží mít mož-
nost zůstat v Praze 12.

Pokud nenajdeme shodu na výše uve-
deném programu, tak raději zůstaneme  
i nadále velmi silnou opoziční stranou.

Petr Šula, TOP 09

Vážení a milí příznivci Změny,
děkujeme za Vaši důvěru a podporu v letošních vol-
bách. Nesmírně si jí vážíme. Kampaň byla velmi vy-
hrocená a byli jsme nuceni se obrátit kvůli pomluvám 
v novinách na soud. Přes řadu podpásových útoků 
jsme však nepřestali za Vás bojovat. Na posledním 
zastupitelstvu se podařilo odvolat z rady Františka 
Adámka, který byl iniciátorem návrhu na zahušťo-
vání sídlišť a který i osobně vůči svým „novým sou-
sedům“ praktikoval neférový způsob jednání, jenž se  
v Komořanech už několikrát opakoval. Model toho-
to jednání se pokusíme vysvětlit níže: Pozemek nebo 
dům ve vašem sousedství je prodán a po prvních vzá-
jemných rozhovorech si myslíte, že jste zíkali nové-
ho sympatického souseda. Přijde za vámi s prosbou 
o souhlas se stavbou přiměřeného rodinného domu, 
čímž vás i uklidní. Vy souhlas v dobré víře dáte, ale 
bohužel si neuděláte kopii plánů, které vám „přátel-
ský soused“ ukáže. Nicméně ve výsledku se pak jen 
divíte. Dům je v reálu větší, než si pamatujete, nebo to 
dokonce není dům rodinný, ale bytový s mnoha byty. 
A taková stavba samozřejmě zhorší vaše bydlení.

Proto má rada zní: Pečlivě si udělejte kopie předlože-
ných plánů, sepište se sousedem prohlášení o účelu jeho 
plánované stavby a stejně tak o všem, co vám slibuje  
a co není ještě zahrnuto v jeho dokumentaci.

Buďte dál obezřetní, protože nikdy není jisté, zda 
u politiky, která se tváří, že má na srdci vaše zájmy, 
nepřeváží zájmy osobní, konkrétně zájmy těch, kte-
ří zde vládli v posledních dvou letech. Hlasy byly 
rozdány přesně na půl, tak si držme palce, aby se 
nová koalice rozloučila s praxí posledních dvou let 
menšinové vlády Hnutí ANO a ČSSD.  
A ať už to dopadne jakkoliv, Změna to ni-
kdy nevzdá. 

PhDr. Daniela Rázkova, 
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12

Tato rubrika je koncipována s ohledem na tiskový zákon v zájmu poskytová-
ní objektivních a vyvážených informací o městské části Praha 12 a poskyt-
nutí přiměřeného prostoru pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory 
členů Zastupitelstva MČ Praha 12, týkající se této městské části. Redakce do 
textů nijak nezasahuje, prochází pouze jazykovou kontrolou.    



STRANA 7NOVINY PRAHY 12 – Z INFORMACE Z MČ
LISTOPAD 2018

I když se Územní studie pro Komořany zdržela na IPR  déle, než jsme 
předpokládali, už je vidět horizont. Rád bych proto prostřednictvím Novin 
Prahy 12 zveřejnil aktuální informace k této studii.  

První informace se týká zveřejnění návrhu studie na webu Magistrátu hl. města 
Prahy. Návrh zde bude zveřejněn do 5. 12.  To je také období, během kterého 
bude probíhat oficiální sběr všech připomínek, tzn. jak od dotčených orgánů státní 
správy (DOSS), tak od veřejnosti.

Ve středu  28. listopadu od 13.00 hodin se pak uskuteční veřejné jednání nad 
zpracovanou ÚS (opět dohromady pro DOSS i veřejnost) v sále CAMP (IPR 
Praha, Vyšehradská 57, Praha 2.

V polovině února by mělo být jasno
Zhruba do 14. 12. budeme vyhodnocovat došlé připomínky a ty, které budou re-

levantní a smysluplné, předáme zpracovateli k zapracování. Ten má potom podle 
smlouvy dva měsíce na zapracování. To znamená, že finální odevzdání čistopisu 
studie a její vložení do evidence územně plánovací činnosti, včetně závěrečného 
představení veřejnosti, by mělo proběhnout v polovině února 2019. Své připo-
mínky tedy máte možnost uplatnit do 28. listopadu 2018. 

Petr Běťák, předseda Spolku Pro Komořany 

Je listopad a projekt „Hledání historie 
satelitem“, který je součástí souborné-
ho projektu MČ Praha 12 připravené-
ho k 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu, se pomalu blíží 
k závěru. Není to však důvod k zoufání,  
nic ve skutečnosti nekončí a schránky 
bude možné hledat i v dalším roce. Má-
me obrovskou radost, že vzniklé kešky 
našlo takřka 2000 úspěšných hledačů. 
Pokud je tento projekt pro některé čte- 
náře novinkou, mají nyní krásnou pří- 
ležitost vypravit se na prvních 10 vznik- 
lých kešek a dohnat předchozí hledače. 

Stačí si vytvořit registraci na interne-
tových stránkách geocaching.com a pro 
začátek třeba vyrazit na schránku v nej-
bližším okolí. Po registraci můžete naše 
doposud publikované kešky najít pod kó-
dy: GC7G658, GC7HEDP, GC7HEDV, 

Zkontrolujte si aktuálnost 
údajů o vaší živnosti on-line
Živnostenský rejstřík (§ 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podniká-
ní, ve znění pozdějších předpisů) je informačním rejstříkem veřejné správy 
(zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vedený v elektronické 
podobě. 
Údaje vedené ve veřejné části živnostenského rejstříku jsou zpřístupněny  
v elektronické podobě např. na webovém portále Ministerstva průmyslu  
a obchodu www.rzp.cz. Zde můžete jednoduše získat aktuální přehled osob 
vlastnících živnostenské oprávnění a především stav vaší živnosti – zdali a na 
jak dlouho je přerušená, jaké máte obory ve volné živnosti, zapsané provozov-
ny nebo zda nedošlo k transformaci živnosti a jiným změnám z důvodu novely 
živnostenského zákona a předpisů souvisejících. Údaje lze zobrazit i s historií. 

Do veřejné části RŽP má právo nahlédnout kdokoliv. Jak hledat v živnosten-
ském rejstříku? Na adrese www.rzp.cz v sekci Vyhledávání zadejte: 

a) subjekt, tj. pokud znáte IČO nebo název společnosti,
b) osobu, tj. hledáte-li podle jména a data narození podnikající fyzické osoby.
V souladu s § 49 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání je 

podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění 
týkající se údajů a dokladů od ohlášení živnosti, které nejsou dostupné z veřej-
ných rejstříků, tj. například změnu sídla, zahájení/ukončení činnosti v provozov-
ně apod. 

V případě nejasností – lze kontaktovat některý z živnostenských úřadů v ČR 
(místní příslušnost byla zrušena). Odbor živnostenský

Rozhodnutím Rady MČ Praha 12 se od 2. října 
2018 zvýšil příplatek na vyvážení žump z 36 Kč/m3  
na 70 Kč/m3.    

Důvodem tohoto rozhodnutí byl fakt, že 3. října byl 
zastaven provoz výpustního místa v Modřanech v uli-
ci Mezi Vodami. Tento příspěvek bude platit po dobu, 
než bude zprovozněno nové výpustní místo pro vy-
pouštění odpadních vod do kanalizace na území Prahy 
12 a na jeho vyplacení nemá vliv ani dočasné zprovoz-
nění výše zmíněného výpustního místa Mezi Vodami.

Devět tipů 
Podmínkou také je, aby vyvážení žumpy zajišťovala 

firma, zaregistrovaná na odboru životního prostředí 
Úřadu MČ Prahy 12. Jde o tyto firmy: 
●Provozovna služeb Zbraslav, spol. s r.o., tel.:  
257 921 240, 602 746 031, 603 237 974, e-mail: 
pszbraslav@pszbraslav.cz
●Jaroslav Hýna, tel.: 775 199 402 
●Česká voda – Czech Water, a. s., tel.: 272 172 537, 
601 394 730, 602 213 154, e-mail: cervenka@cvcw.cz, 

Radnice výrazně zvýšila příspěvek za odvoz odpadních vod 
dispecink.doprava@cvcw.cz
●Simandl – tel.: 602 284 902, e-mail: bohus@
cmail.cz 
●Kinduch – tel.: 261 911 483 
●Garbine s. r. o. – tel.: 606 508 015
●Vojtěch Kučera – tel.: 602 386 244, e-mail: vojta- 
kuca@seznam.cz
●František Bělohlávek, tel.: 257 930 098, 
603 892 795 
●Karel Rynda, tel.: 608 442 147

Aktuální rozsah poskytovaných služeb je 
ovšem nutné zjistit si u každé z firem indi-
viduálně.

Rozhoduje vzdálenost 
Pro informaci ještě dodáváme, že pod-

le společnosti Česká voda – Czech Water, 
a.s. je aktuální sazba za vývoz odpad-
ních vod (objem vozidla 7 m3)  pro vlast-
níky nemovitostí sloužících k bydlení 
na území Prahy 12 790 Kč při vývozu 

do výpustního místa Mezi Vodami. Při vývozu 
na ostatní výpustní místa (VM Karlovarská, VM 
ÚČOV – Bubeneč) jde o 1350 Kč za jeden vý-
voz. Od těchto cen se pochopitelně automaticky 
odečítá příspěvek MČ Praha 12 ve výši 70 Kč/m3. 
Ceníky této společnosti jsou uvedeny i na webových 
stránkách www.praha12.cz.  Josef Stradiot

Hledání historie satelitem

Už je vidět horizont

V září se zástupci odboru životní-
ho prostředí zúčastnili konference 
„Strom pro život – život pro strom“. 
Konala se v Brně a tentokrát se po-

Stromy, které rostou (jako) z vody
dařilo přivézt víc než nové informace. 

Během společenského večera totiž 
vyhráli v tombole první cenu – sadu de-
seti kusů zavlažovacích vaků pro stro-
my a jeden vak pro keře v hodnotě přes 
10 000 Kč. Výhru jim osobně předali 
manželé Tušerovi, kteří zastupují fir-
mu NAPLOT.CZ, výhradního dovozce 
vaků z USA. Pracovníci odboru vaky 
poskytli úřadu k odzkoušení. První už 
je u lípy vysazené ve Viničním domku 
při slavnostech 840 let Modřan.

Jednoduchý princip
Vaky fungují na jednoduchém prin-

cipu – po naplnění uvolňují vodu 
po dobu 9 hodin, tak nikam nesteče  
a vsákne se přímo ke kořenům. Vzhle-
dem k letošnímu suchému létu plánuje 
městská část v příštím roce investovat 
do nákupu dalších vaků a využívat je při 
zálivce nově vysazených stromů. 

Petr Hrubant

GC7MJNH, GC7M9Z0, GC7PDJG, 
GC7THMJ, GC7VTRY, GC7XDTK, 
GC7VTTD. Na každého čeká pestrá 
mozaika úkrytů, provedení schránek  
a spousta zajímavého čtení o vybraných 
místech Prahy 12 i historii republiky. 

Ve schránkách se rovněž pravidelně ob-
jevují nové sběratelské předměty Czech 
Wooden Geocoin, ve zkratce CWG, což 
jsou malé dřevěné suky s gravírovaným 
obrázkem. Pod víčkem každé vzniklé 
schránky je navíc umístěn unikátní kód. 
Nálezci, kteří nasbírají všech 11 kódů 
a dorazí k prosincové schránce mezi 
prvními 25, získají hodnotnou odměnu. 
Pozor! V textu listopadové kešky bude 
zveřejněna další nápověda zvyšující šan-
ce na získání odměny. 

V dubnu jsme pustili do světa speciální 
putovní předmět nazvaný Cestovatel Pra-
hy 12. Jedná se o Travelbug TB8KYB3, 
jehož cílem je putovat až do Washingto-
nu, hlavního města USA, kde 16. října 
roku 1918 vzniklo prohlášení českoslo-
venské nezávislosti, takzvaná Washing-
tonská deklarace. V uplynulých měsících 
doputoval přes Maltu až do Velké Britá-
nie, držme mu palce v cestě přes oceán. 

Jan Charvát

https://www.geocaching.com/geocache/GC7G658_areal-na-zvonici
https://www.geocaching.com/geocache/GC7HEDP_masarykovy-lipy-na-beranku?guid=3ff5a3d2-a26d-436b-9470-a667f674dde2
https://www.geocaching.com/geocache/GC7HEDV_puvodni-modranske-vlakove-nadrazi
http://www.rzp.cz
http://www.rzp.cz
mailto:CERVENKA@CVCW.CZ
mailto:dispecink.doprava@cvcw.cz
mailto:bohus@cmail.cz
mailto:bohus@cmail.cz
https://www.geocaching.com/geocache/GC7MJNH_overeni-souradnic-letiste-tocna
https://coord.info/GC7M9Z0
https://coord.info/GC7PDJG
https://coord.info/GC7THMJ
https://coord.info/GC7VTRY
https://coord.info/GC7XDTK
https://coord.info/GC7VTTD
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Navštívil jsem ji v jejím království na Kamýku, kde 
žije i tvoří. „Jsem hrdá na to, že dělám dennodenně. 
A když netvořím, mám výčitky svědomí. Talent je 
sice důležitý, ale k tomu ještě potřebujete píli,“ 
říká Bedřiška Znojemská – jak jinak než s úsmě-
vem sobě vlastním.
●I když vám bylo studium v 50. letech mi-
nulého století zapovězeno, nezatrpkla jste  
a neopustila jste rodnou vlast jako řada ji-
ných lidí…

Svůj původ člověk nezapře. Kde se zrodíš, tam 
se hodíš. Dvakrát jsem vážně uvažovala, že ode-
jdu. Nakonec jsem byla ráda, že jsem nezdrhla. 
Poprvé to bylo, když mě vyrazili z vysoké školy 
v roce 1951. Již všechno bylo vyjednané a já jsem  
nakonec neodešla, protože bych zničila celou 
rodinu. Můj tatínek byl vojenský důstojník a byl  
ještě v činné službě. Tenkrát vyhodili kolem ti-
sícovky studentů a nikde se o tom nemluvilo.

Už dříve jsem malovala a malířství jsem také 
chtěla studovat. Ale můj tatínek se o mě bál a říkal 
mi: „To chceš chodit s umaštěným kloboukem  
a dírou v patě?!“ Takže nakonec jsem šla na me-
dicínu. No ale přišly prověrky a mě vyloučili, 
ale ze všech škol. Byla to tvrdá doba. To nikdo 
dneska nepochopí.

Podruhé jsem chtěla odejít v osmašedesátém 
roce, to jsem již byla vdaná. A manžel Bořivoj, 
který byl řezbář, mi říkal, že půjdeme samo-
zřejmě spolu, ale abych si to ještě rozmyslela. 
A když jsme tady dělali polotajné výstavy, třeba 
v Brně – a lidé na nás stáli frontu, aby nám mohli 
alespoň podat ruku, věděla jsem, že tady jsem doma 
a že mám co říci.
●Že máte co říci jako malířka?

Ano, mluvit v kumštu. Když přišel 89. rok, říkala 
jsem si, že to je zbytečné, ale není to zbytečné. Furt je 
o čem mluvit. Naopak. Dát v kumštu naději člověku 
a lásku, to je velmi aktuální.

Zrovna jsem si říkala, že jsme ztratili eleganci, 

Dávat v kumštu naději a lásku
Bedřiška Znojemská se jako jedna z mála malířek u nás soustavně věnuje náboženské tematice v kresbě, 
ilustraci, obraze i v monumentální malbě v chrámových prostorech. I přes svůj poměrně vysoký věk (ne-
dávno oslavila devadesáté narozeniny) je velmi energická, plná entuziasmu, nadšení, stále je usměvavá  
a pozitivně naladěná. Mám pocit, že tato pozoruhodná žena se snad ani nedokáže zlobit.

smysl pro čest, pravdomluvnost. Proč se říká, že 
malíř je zbytečný? To přece není pravda. Když byla 
výstava Kupky na Kampě, šla jsem se tam podívat. 

Ale rozbolela mě tam hlava. Kresby byly velmi za-
jímavé – kompozičně i barevně. Ale z drátu tam měl 
udělané postavy, takže jsem si říkala, že by tam měli 

ještě dávat prášky na bolení hlavy. Kumšt má 
člověka zvednout, a ne ho zdecimovat.

Když chce člověk něco sdělit, využívá sym-
boliku. To bylo, je a bude. Vždycky když mám 
výstavu, chtějí, abych ke každému obrazu něco 
řekla, tak to tak provádím. Dnešní člověk si jen 
tak nesedne a nedumá, nemedituje, není jen tak 
v klidu. Současný svět je příliš uhoněný.
●Jakým způsobem jste se vzdělávala v umě- 
ní?

Šest let jsem soukromě docházela k akademic-
kým malířům – Emanuelu Frintovi, Františku 
Ketzkovi a Františku Nedvědovi. Nemám na to 
žádný papír, diplom či podobně.
●A jak vás přijímá akade-
mická obec?

Ti mě nepřijmou. Z jejich 
strany vnímám jistou řevnivost.  
U příležitosti svatořečení Anež-
ky České jsem měla výstavu 
v Římě, v Nepomucenu, a tam-
ní rektor si celou výstavu kou-
pil a učinil z ní stálou expozici. 
Když se později (po roce 1989) 
dostal do Československa, také 
u mě nakupoval. No, a jeden 

Bedřiška Znojemská (vlastním jménem Božena Fritzová) se 
narodila v roce 1928 ve Znojmě do rodiny vojenského důstoj-
níka. Studovala na gymnáziu v  Českých Budějovicích a poz-
ději medicínu. Při prověrkách v roce 1951 dostala zákaz stu- 
dia na kterékoliv škole. Jako důvod bylo uvedeno: „Lidi vaše-
ho typu a vašich názorů zvláště na medicíně nepotřebujeme.“

Umění se od té doby stalo hlavní náplní jejího života. V roce 
1959 se provdala za řezbáře Bořivoje Krejčího, což byl i začá-
tek společné práce na chrámovém umění, výstavách, sakrální 
tvorbě, výzdobě zvonů apod. Ilustrovala pro Katolické noviny  
a poté společně s manželem pracovali na volné noze. 

V roce 1991 její manžel umírá. S touto bolestnou událostí se 
snažila vyrovnat prací. Vystavuje doma i v zahraničí. Získala je-
denáct ocenění, z toho dvě zlaté medaile na mezinárodní výsta-
vě největších talentů ve Stockholmu. Na letošní národní pouti 
na Velehradě jí kardinál Dominik Duka udělil Řád sv. Cyrila  
a Metoděje.

Její tvorba je prodchnuta hlubokou vírou, jíž se nevzdala ani 
v letech totality a tuhé normalizace.

Společně s Petrem Vystrčilem v roce 2010 založila v Jiřicích  
u Moravských Budějovic prodejní galerii Setkání, křížovou ces-
tu a meditační poustevnu.

Je autorkou básnických sbírek Ten den a Žena od A do Z   
a také autobiografie B. Znojemská, které doprovodila vlastní-
mi kresbami.

ˮ Svět je plný zloby a nenávisti. Abych 
připomněla, že naděje, láska a víra

 nezemřely, beru opět a opět 
štětec do ruky. Bůh mi pomáhej!“

Bedřiška Znojemská

akademický sochař – nebudu ho jmenovat – mi řekl, 
že je trestuhodné, jak prodávám. Začala jsem se bát. 
Za totality se stalo, kdy jeden malíř zdědil po své tetě 
zámecký nábytek. Soudruzi malíři to věděli a prohlá-
sili o něm, že dělá kýč, a nakonec ho zavřeli. Zabavili 
mu nábytek a pak ho zase pustili, ale nábytek mu již 
nevrátili.

●Takže se jedná o jistou formu závisti?
Ano. A je tomu tak proto, že jsme velmi malý 

stát s velkým množstvím šikovných lidí. Dokud 
bylo Rakousko-Uhersko, byli jsme velkou ze-
mí. Jsme individualisté a navíc velice schopní. 
Nikam moc se nehodíme – ani na východ, ani 
na západ. Ale jsme takový ten chytrý střed. Vě-
řím našim lidem.
●Doktor Miroslav Klivar v souvislosti s vaší 
tvorbou hovoří o malířství moderního či iko-
nického symbolismu. Kam byste se vy sama 
zařadila?

Spíše si myslím, že to je taková meditativní 
tvorba. Chtěla bych, aby lidé začali myslet. 
Kdosi mi řekl, že moje obrazy jsou jako křížov-
ka, ve které si musí hledat svoji tajenku. Každý 
v tom vidí něco jiného. A to je ono.
●Na čem pracujete v současné době?

Připravuji výstavu v Boskovicích u Brna, kte-
rá bude příští rok na jaře – od konce dubna do 
začátku června. Protože se nerada opakuji, bude 
hlavně z nových věcí, na kterých právě pracuji.

Tématy jsou láska, rodina, početí. My nezhy-
neme. Přečkali jsme Habsburka, bolševika, vy-
držíme i toho muslima… Nicméně věřím tomu, 
že jsme na přelomu nějaké báječné doby.

Jaroslav Kňap

◄
Svět 
nohama vzhůru

►
Touha 

po kráse
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Na polích flanderských vlčí máky kvetou
Budete-li 11. listopadu potkávat kolemjdoucí s vlčím mákem na klopě, vzpomeňte spolu s nimi na deset mi-
lionů obětí první světové války. Až věžní hodiny odbijí 11. hodinu, uplyne přesně sto let od podpisu smlouvy 
o příměří mezi Spojenci a Německem, čímž byly na západní frontě oficiálně ukončeny boje. Zbraně utichly, 
mrtví byli pohřbeni, ranění doléčeni a přeživší se vrátili z válečných polí ke svým rodinám. O tom všem se 
v letošním osmičkovém roce hodně hovoří, méně již o útrapách obyvatelstva, protože o něm se už toho moc 
neví. Naštěstí mají Modřany obecní pamětní knihy a ve třetím díle z let 1914–1918 civilní život v zázemí 
působivě popsal kronikář Josef Kulhavý.

O částečné mobilizaci vojenských sborů a svolání 
domobrany se Modřany dozvěděly 26. července 1914  
a hned 31. července, po všeobecné mobilizaci vyhláše-
né v celém Rakousko-Uhersku, se 470 místních branců 
odebralo do války. Nehledě na obavy o jejich životy, 
byla pro jejich ženy a děti tragédie již to, že jim odešel 
živitel. Sice za něj dostávaly vyživovací podporu, ta ale 
byla minimální a často se opožďovala. Nejcitelněji mu-
ži chyběli při práci na polích. Když muži odešli a koně 
i s povozy zabavila armáda, byly žně zrovna v plném 
proudu, takže už neměl kdo sklidit a svézt úrodu. Hroz-
ba, že brzy nebude co jíst, vyvolala nákupní horečku,  
a veškeré zásoby mouky, soli, rýže a jiných životně dů-
ležitých potřeb brzy došly. Obchodníci na to reagovali 
lichvářskými cenami. Zoufalá hospodářská situace se 
v následujících válečných letech ještě zhoršovala. 

Další těžkou ranou bylo pro obec a věřící zabavení 
kostelních zvonů. Když se tenčily zásoby válečné mu-
nice, rakouská vláda nařídila zrekvírovat veškeré záso-
by mědi, olova, cínu a dalších kovů nebo slitin, z nichž 
se vyráběly šrapnelové pláště. To v roce 1917 Modřa-
ny připravilo o dva velké kostelní zvony a později též  
o cínové varhanní píšťaly. Na kostele zbyl jen umíráček 
Magnificat z roku 1726. O veliké množství měděných  
a mosazných součástí byl ochuzen také cukrovar. A pro- 
tože mu chyběli dělníci a vázl také přísun cukrovky, 

 značně poklesla výroba cukru. Úpadek byl znát také ve 
stavebnictví a živnostech. 

Strasti civilního obyvatelstva i armád se s každým 
dalším měsícem války prohlubovaly. Po neúrodě v roce 
1917 došla situace tak daleko, že hrozil zákaz vaření 
v domácnostech, lidé se měli stravovat ve válečných 
vývařovnách a žili jen na náhražkách másla, cukru, ká-
vy, která se vařila z duběnek. Brambory se měnily za 
obuv, petrolej za uhlí, tabák za chléb, vajíčka za hedvá-
bí a pravý, doma pečený samožitný chléb za předváleč-
né látky a kůže. Cukerín se platil zlatem a dětské šaty 
se lepily z papíru. Peníze přestaly mít cenu, měnilo se 
jen zboží za zboží. Vinou nedostatečné výživy se zved-
la také úmrtnost. Jestliže před válkou umíralo v celé 
modřanské farnosti kolem 80 osob ročně, ve válečných 
letech to byla průměrně stovka. Kolik jich padlo na bo-
jištích, to se tehdy ještě nevědělo. 

Do naprostého vyčerpání hospodářských, finančních  
i fyzických sil přišly na začátku roku 1918 ještě třesku-
té mrazy až -32 °C, které trvaly tři měsíce, přitom už 
nebylo ani dřevo, ani uhlí. V té době dala obec vykácet 
akátové sady, aby bylo palivo pro školu, stejně se však 
muselo vyučování na měsíc přerušit. Polévkový ústav 
vyvařoval 220 i 240 porcí polévky pro školní děti, aby 
alespoň ty měly trochu teplé stravy. Protože koupit se 
už nedalo takřka nic, došlo nakonec i k tomu zřízení 
veřejné válečné kuchyně v Lidovém domě. Důsledkem 
toho všeho se dostavily nemoci – hlavně úplavice, tyfus 
a největší hrůza roku 1918 – pandemie španělské chřip-
ky. Neušetřila ani Modřany, kde se několik lehčích pří-
padů objevilo již v létě. Ale ke konci září 1918 vypukla 
chřipka v plné síle. Do vánočních svátků onemocnělo 
asi 120 lidí, z nichž 14 zemřelo. Pro mnohé to byly ve-
lice smutné svátky, ačkoli bylo po válce a většina mužů 
se již vrátila z pole. Těm, kteří se nevrátili, byla 16. září 
1928 v Modřanech odhalena pamětní deska. Ať už pad-
li v zahraničních legiích, nebo za císaře pána, při stém 
výročí konce války by se slušelo připomenout jména 
všech 79 mužů, jak je uvádí Pamětní kniha z let 1919 
až 1938: Josef Arnošt; Antonín Berounský; Václav Bo-
háček; František Dittrich; Jan Duha; Antonín Dvořák; 
František Dvořák; Josef Dvořák; Jan Fliegr; Petr Fra-
něk; František Hejduk; Josef Hladík; František Holeka; 
Antonín Hrejzek; Josef Hudeček; Josef Huml; Václav 
Kafka; František Kalina; Antonín Kamarád; Karel  

Kamarád; Antonín Kapitán; Albert Karban; Josef Kob-
liha; Josef Kobliha; Havel Koutský; František Krajíček; 
Josef Krákora; Antonín Král; Josef Kroužil; Antonín 
Lacina; Antonín Lacina; Ladislav Lacina; Karel Lho-
ták; Josef Liška; Matěj Mareš; Gustav Mašek; Jiří Ma-
šek; Josef Mašek; František Mašek; Josef Matějíček; 
Jan Pešek; Karel Plíva; František Podzemský; František 
Pokorný; Josef Prášek; František Profelt; Josef Přibyl; 
Josef Příkop; Rudolf Reisingr; František Rolke; Josef 
Skřivan; Josef Skřivánek; Josef Strnad; Josef Svoboda; 
Václav Svoboda; František Škvor; František Šnajdr; 
Antonín Šnajdr; Josef Špaček; Václav Špaček; Eduard 
Štekrt; Josef Štětina; Václav Tichý; Rudolf Trkovský; 
Josef Trnka; Josef Ungr; Karel Váňa; Antonín Vejr; 
Antonín Vejvoda; Josef Vlček; Jan Vodička; Otokar 
Vošahlík; František Vraný; Vrba Karel; Antonín Vrňák; 
Antonín Václav Zápotocký; Antonín Zet; Josef Zuma 
a Václav Žilina. Také Točná svým hrdinům vztyčila 
pomník, jména padlých za první války na něm však ne-
jsou. Dalších devět jmen padlých v letech 1914–1918 
je pak vytesáno na památníku v Cholupicích: Antonín 

Šafránek, Antonín Rak, František Chaloupka, Ladislav 
Hoznourek, Jan Grazl, Josef Wintrblum, Jan Pazdera, 
Karel Doležal a Stanislav Příhunek. Jedno jméno tam 
však chybí: Václav Hodina, lesník, který se svou rodi-
nou bydlel v hájence v cholupické bažantnici a za první 
světové války padl někde v Haliči. Čest jejich památce! 

Obětem války, včetně těch našich devadesáti jmeno-
vaných, je určena báseň „Na flanderských polích,“ kte-
rá byla nesčetněkrát přeložena i do češtiny. Napsal ji 
v roce 1915 kanadský chirurg z Ontaria John McCrae, 
který sloužil za 1. světové války na západní frontě ve 
Flandrech (Belgie). Jako frontový lékař armád Britské-
ho společenství národů se svými kolegy ošetřil na pět 
tisíc raněných, přesto jím velmi otřásla smrt přítele po-
ručíka Alexise Helmera, který zemřel 2. května 1915. 
Aby se s jeho smrtí snáze vyrovnal, napsal hned další 
den svoji slavnou báseň, v níž vyjadřuje žal nad zabi-
tými spolubojovníky. Stala se jedním ze symbolů celé 
války a dodnes je připomínána tradicí vlčího máku na 
paměť padlých a válečných veteránů. 

PhDr. Danuta Beranová 

Rekonvalescenti, kteří se ze svých zranění v 1. světové 
válce zotavovali v domovské obci. Fotografie byla
pořízena roku 1915 před Lidovým domem. 

Lesní adjunkt Václav Hodina z Cholupic padl 22. 5. 
1915 ve věku 27 let a podle sdělení jeho pravnučky se 
rodina nikdy nedozvěděla, kde přesně vyhasl jeho život.

U tématu první světové války zůstaneme i v naší celoroční fotosoutěži.
►Otázka na listopad: Kde původně stál pomník, který nese nápis Hrob padlým v dáli 1914–1918, vztyče-
ný v Cholupicích v roce 1923? 
Pamětníci by mohli také vědět, 
komu patřily okolní statky.

Odpovědi zasílejte do pon-
dělí 19. listopadu e-mailem 
na: noviny@praha.12.cz, poš-
tou: Redakce, ÚMČ Praha 12, 
Písková 830/25, 143 00 Pra- 
ha 12. Jména výherců a odpo-
věď se dozvíte v prosincovém 
vydání.

Správná odpověď z října: 
Jedná se o čtvrť Hodkovičky. 
Vylosováni byli: Alena Humha-
lová, Věra Pelcová, Martin 
Dukát.

Dvanáct pohledů na Prahu 12

mailto:noviny@praha.12.cz
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Kdy a kam v listopadu za zábavou
MODŘANSKÝ BIOGRAF

www.modranskybiograf.cz
Kompletní program naleznete na 
webu www.modranskybiograf.cz a ve  
vitrínách kina. Biograf hraje beze změ-
ny. Každý den večerní projekce od 17.30 
a 20.00 hodin. Dětské projekce každou 
sobotu a neděli od 10.00, 13.00 a 15.00 
hod. a také čtvrtky a pátky od 15.00 hod.
Projekce pro seniory za 60 Kč, každé 
pondělí od 9.30 hod.
5. 11. Po čem muži touží.
12. 11. Toman.
19. 11. Hovory s T.G.M.
26. 11. Jak se moří revizoři.
Projekce pro rodiče na mateřské  
s dětmi (kočárky do sálu) rovněž za 
60 Kč, každé úterý od 10.00 hod. Pro 
měsíc listopad sledujte projekci pro 
rodiče na mateřské s dětmi na našem 
webu.
Listopadové premiéry pro dospělé: 
The Perfect Kiss (dabované), Ten, kdo 
tě miloval, Dívka v pavoučí síti, Vratislav 
Effenberger aneb Lov na černého žra-
loka, Balon (dabované), Sklep, Na sto-
jáka v kině, Mladí zabijáci, Vdovy, Robin 
Hood,  Fantastická zvířata: Grindelwal-
dovy zločiny.
Listopadové premiéry pro děti: Lous-
káček a čtvrtá říše, Dilili v Paříži, Grinch, 
Pat a Mat: Zimní radovánky, Čertí brko.
Prostory kina (kinosál, kavárna) nabí-
zíme k pronájmu (konference apod.). 
Kontakt: kino@xc.cz.

KULTURNÍ CENTRUM „12“
 Jordana Jovkova 3427/20; 143 00 Praha 4 

– Modřany; tel.: 241 773 832, 778 482 787; 
e-mail: kc12@kc12.cz, www.kc12.cz
Divadlo 8. 11. 2018 Křížem krážem 
aneb Sexem ke štěstí se z provoz-
ních důvodů NEKONÁ. Vstupenky lze 
vrátit v obou pokladnách KULTURNÍHO 
CENTRA „12“ v době předprodeje ne-
bo vyměnit za vstupenky na divadelní 
představení BLÁZINEC s Miroslavem 
Táborským na 27. 2. 2019 od 19.30 ho-
din. Děkujeme za pochopení.
Sobotní divadlo pro děti: Vstupné  
70 Kč za osobu.
3. 11. 15.00 O chytré Kmotře lišce. 
Účinkuje: Divadlo Andromeda. 
10. 11. 15.00 Brouhádka. Účinkuje: Di-
vadlo Krapet.
17. 11. 15.00 Zvířátka a loupežníci. 
Účinkuje: Divadlo U staré herečky.
24. 11. 15.00 Zlatovlásky. Účinkuje: Pe-
ter Varga a Martin Veliký.

Dopolední divadlo pro maminky s dět- 
mi: Vstupné 60 Kč za osobu.
Nutná rezervace: Martina Slívková, tel.: 
241 773 832, 778 482 787, e-mail: sliv-
kova@kc12.cz
5. 11. 9.00 O chytré Kmotře lišce. Účin-
kuje: Divadlo Andromeda.
15. 11. 9.00 a 10.30 Kocour v botách. 
Účinkuje: Divadlo Buchty a loutky.
Počítačová poradna pro občany 
Prahy 12 zdarma: listopadový termín:  
15. 11. 18.00–20.00 hod. Podrobné in-
formace a rezervace místa v KC „12“: 
tel.: 241 773 832, 778 482 787, kontakt-
ní osoba Lenka Jará: jara@kc12.cz;  
13. 11., 20. 11., 27. 11. 18.00–19.30 hod.
Začínáme s tabletem pro seniory: zá-
kladní ovládání tabletu s operačním sys-
témem Android. Cena: 280 Kč. Lektor: 
Jan Jarý.
Pohybové, tvořivé a sebepoznávací 
workshopy: 
3. 11. 9.00–11.30 Jóga a čakrové ladě-
ní. Cena: 290 Kč.
3. 11. 9.30–12.00 Korálkování pro 
rodiče a děti. Kurz je vhodný pro děti 
od 4 let. Cena: 150 Kč 1 dítě + rodič,  
180 Kč 2 děti + rodič.
10. 11. 9.30–12.30 Jóga smíchu. Cena: 
310 Kč.
10. 11. 9.30–12.00 Drátenická dílna. 
Drátování pro rodiče s dětmi. Vhodné 
pro děti od 5 let. Cena: 160 Kč 1 dítě  
+ rodič, 190 Kč 2 děti + rodič.
15. 11. 18.00–20.30 Rodinné konstela-
ce. Cena: 390 Kč.
17. 11. 9.30–18.00 Tantra jóga Mohen-
džodáro, žena kněžka – žena čaroděj-
nice. Cena: 1200 Kč.
17. 11. 9.30–12.00 Pletení z pedigu. 
Technika je vhodná pro děti od 6 let. 
Cena: 170 Kč. 
24. 11. 9.30–12.00 Zdobení perníčků. 
Kurz je určen dospělým a mládeži. Ce-
na: 250 Kč.
24. 11. 9.30–12.30 Čchi Kung – sesta-
vy pro doma. Cena: 450 Kč.
Volná místa v kurzech:
Pondělky: 11.15 hod. Německý jazyk 
pro seniory. Věční začátečníci. 
Pondělky: 16.30 hod. Výtvarný kurz 
pro děti 2. stupeň ZŠ. 
Středy 11.00 hod. Hrátky s písničkou 
a pastelkou pro rodiče a děti 2–4 roky.
Čtvrtky: 15.00 Capoeira Mandela pro 
děti 5–6 let; 17.00
Capoeira Mandela pro děti 12–15 let.
Nové kurzy:
10. 11., 8. 12., 12. 1., 2. 2., 9. 3. 
9.30–16.30 Akupresura pro domácí 
využití. Naučíte se, jak díky akupresuře 
lépe zvládat běžné zdravotní problémy  
a pomoci tak sobě i svým blízkým. Ce-
na: 5400 za celý cyklus.
12. 11. 17.55–18.55 Jemná jóga. Ukáz-
ková hodina 5. 11. 17.55–18.55 Od  
12. 11. pravidelné cvičení. Cena: 1000 Kč  
(12. 11. 2018 – 28. 1. 2019) nebo jednot-
livá hodina 120 Kč.
Pravidelná cvičení:
Pondělky:
13.30–14.30 Relaxační cvičení s prvky 
jógy s Martou Vlasákovou. 
19.00–20.00 Bodystyling s Evou Frü- 
haufovou.

Úterky:
18.00–19.00 Rekondiční cvičení pro 
ženy s Petrou Plimlovou.
19.25–20.25 Bodystyling s Bárou Brož- 
kovou. 
Středy:
8.00–9.00 Balantes – pilates s Janou 
Perneckou.
18.15–20.15 Tantra jóga Mohendžodá-
ro s Blankou Milevovou.
Čtvrtky: 
9.30–10.30 Zdravotní cvičení na páteř 
a klouby s Milenou Boučkovou; 18.10 
až 19.10 Pilates s Irenou Křehlíkovou; 
19.15–20.15 Vinjása jóga se Šárkou 
Vosykovou. Cena: cvičení pro seniory 
50 Kč, Vinjása jóga 120 Kč, Tantra jóga 
230 Kč. Ostatní cvičení 90 Kč.
Připravujeme na prosinec:
1. 12. 15.00 Andělsko-čertovský rej.
1. 12. 9.30 Vánoční tvoření pro děti.
2. 12. 19.00 Adventní koncert Ireny 
Budweiserové. 
Kytara: Miroslav Linka. Koncert se ko-
ná ve Viničním domku, Chuchelská 6/1, 
143 00 Praha 4 – Modřany. Vstupné  
250 Kč.
Divadlo pro dospělé – K divadlu blíž
11. 12. 19.00 Pocta Edith Piaf. Účinku-
jí: Marta Balejová, Carmen Mayerová  
a Radim Linhart. Vstupné: 160 Kč, se-
nioři 90 Kč.

KULTURNÍ CENTRUM „12“
pobočka Pertoldova 3346
143 00 Praha 4 – Modřany; 
tel.: 244 403 129, 778 482 786
e-mail: kc12@kc12.cz, www.kc12.cz
Akce pro děti:
Lidový rok - 21. 11. 16.00–19.00 hod.
16.00–18.00 Tvůrčí obtisky listů na 
trička. Lektorka: Jitka Sůsová.
17.00–18.00 Sv. Martin na bílém koni 
a dušičky. Lektorka: Dana Benešová- 
-Trčková
18.00–19.00 Medoušek je hrdina – di-
vadelní představení. Vstupné: 50 Kč/dě- 
ti, dospělí. Akce se konají uvnitř v bu-
dově.
Pohybové, tvořivé a sebepoznávací 
workshopy:
Nutná rezervace místa – senkova@
kc12.cz, 778 482 786, 244 403 129
14. 11., 21. 11., 12. 12. a 19. 12. 10.00 
až 11.00 Zpívání pro radost. Lekce pro 
seniory. Lektorka: Marcela Levinská. 
Cena: 20 Kč za lekci.
7. 11. a 5. 12. 10.00–11.00 Herní do-
poledne pro seniory. Lektorka: Zuzana 
Šenková. Cena: 20 Kč za lekci.
7. 11. 18.30–20.30 Jaká přesvědčení 
a skryté programy si přinášíte z va-
šich rodin a jak vás mohou finančně 
omezovat? Lektorka: Ing. Lada Pilařo-
vá. Vstupné: 220 Kč.
28. 11. 18.30–20.30 Jaká zranění se 
schovávají za vašimi úsporami?
Lektorka: Ing. Lada Pilařová. Vstupné: 
220 Kč.
Semináře zdravý životní styl
15. 11. 19.00–20.30 Well-being v tem-
né části roku. Lektorka: Mgr. Šárka Raj-
torová. Vstupné: 200 Kč.
Volná místa v dlouhodobých kurzech:
Kurzy pro děti:
Pondělky: 14.30–15.15 Anglická kon-

verzace děti 5–7 let.
Pondělky: 15.15–16.00 Anglická kon-
verzace děti 8–12 let.
Pondělky: 17.00–17.45 Skupinová vý-
uka hry na kytaru děti 10–14 let.
Úterky: 9.00–9.45 Cvičení pro rodiče  
a batolata 8–11 měsíců.
Úterky: 9.45–10.30 Cvičení pro rodiče 
a batolata 12–18 měsíců.
Úterky: 14.45–15.30 Kompenzační 
cvičení pro děti 6–14 let.
Úterky: 16.00–17.00 Hravé tvoření 
pro děti 4–6 let.
Úterky: 16.30–17.30 Šerm pro děti 8–15 
let.
Středy: 15.00–16.30 Příprava na přijí-
mací zkoušky z ČJ.
Čtvrtky: 10.15–11.00 Tvoření pro rodi-
če a děti 2–4 roky.
Čtvrtky: 15.30–16.15 Skupinová výuka 
hry na kytaru děti 6–10 let.
Čtvrtky: 15.30–16.15 Taneční příprav-
ka Rebelky děti 4–8 let.
Čtvrtky: 16.15–17.15 Taneční skupina 
Rebelky děti 7–15 let.
Čtvrtky: 17.15–18.00 Soutěžní přípra-
va Rebelky děti 11–16 let.
Kurzy pro dospělé:
Pondělky: 16.00–17.15 Divadelní stu-
dio pro seniory.
Pondělky: 18.00–18.45 Skupinová 
výuka hry na kytaru junioři od 15 let  
a dospělí.
Úterky: 15.30–16.15 Čchi kung a Tai- 
-chi pro seniory.
Středy: 9.00–10.00 Jóga dospělí (mož-
nost jednotlivého vstupu).
Čtvrtky: 14.30–15.15 Country tance 
pro seniory.
Čtvrtky: 18.00–19.00 Tai-chi chuan. 
Nové kurzy:
Pondělky: 14.30–15.15 Anglická kon-
verzace pro děti 5–7 let; 15.15–16.00 
Anglická konverzace pro děti 8–12 let.
Středy: 15.00–16.30 Příprava na přijí-
mací zkoušky z českého jazyka.
Středy: 16.30–17.30 Aktivizační dote- 
kové cvičení pro rodiče a děti 4–12 let.
Pravidelná cvičení:
Pondělky: 9.00–10.00 Pilates.
10.00–11.00 Zdravotní cvičení pro se-
niory.
Úterky:
18.00–19.00 Bodystyling.
19.00–20.00 Pilates.
Středy:
9.00–10.00 Jóga pro začátečníky.
Čtvrtky:
10.00–11.00 Zdravotní cvičení pro se-
niory.
19.00–20.00 Latino Dance.
Sluníčko – dopolední program pro 
děti:
Pondělí – pátek od 9.00 do 12.00 hod.
Cvičení, výtvarná a hudební činnost, čte-
ní pohádek a hraní si s vrstevníky. Re-
zervovat klub lze na jeden či více dnů  
v týdnu, dle potřeby. Kapacita: maximál-
ně 8 dětí. Lektorka: Renáta Němečková. 
Rezervace: tel. 776 224 450 nebo mail 
stastna@kc12.cz 
Výstava: 
5.– 29. 11. Petra Vychytilová: Nastydlá 
strašidla. 
Výstava je přístupná pondělí, úterý  

Předprodej vstupenek v obou objektech KC „12“ Jordana Jovkova 3427/20, 
pobočka Pertoldova 3346/10, Modřany v úterý a čtvrtek 16.00 – 20.00 hodin.
Informace na tel.: : 778 482 787, 241 773 832, e-mail: kc12@kc12.cz
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a čtvrtek 14.00–20.00 hod.
Připravujeme:
6. 12. 19.00 Vánoce zdravěji seminář 
Zdravý životní styl – cyklus – projekt 
Restart.
12. 12. 16.00–19.00 – Lidový rok.
18. 12. 17.30 Relaxační tvoření – gelo-
vé svíčky – projekt Restart.
19. 12. 19.30 Koncert František Ned-
věd – vstupenky již v prodeji.

HUSOVA KNIHOVNA  
www.hkmodrany.cz
Komořanská 35/12 
1. 11. 2018 - 7. 1. 2019, Výstava obra-
zů – Šárka Rejmanová. Jde především  
o olejomalby na plátně, výstava však na-
bízí i olejomalbu na dřevě, ale i vyšívané 
obrazy. Malbou mě provází motto: „ ne-
ní uměním namalovat obraz ze života, 
ale dát obrazu život“.
Čtvrtky: 16.00-19.00 Kreativní odpole-
dne s Hankou Mislerovou:
1. 11. Tvorba: Stojánek na pastelky  
a tužky. 
8. 11. Tvorba: Košíčky. 
15. 11. Tvorba: Záložka do knihy s pa-
nenkou/panáčkem. 
22. 11. Tvorba: Zdobení svíček vos-
kovými plátky. 
29. 11. Tvorba: Vánoční koule z papí-
rových proužků a vločky z ruliček od 
toaletního papíru. 
14. 11. 18.00–19.30 Autorské čtení 
s Bohumilou Spisarovou z její knihy: 
Vaše Dana Medřická.
22. 11. 13.00–18.30 Skleněné kytičky  
a šperky s Marcelou Růžičkovou.  
Kreativní tvoření pro děti i dospělé.
28. 11. 18.00–19.30 Na Bramboře ko-
lem světa – cestovatelská přednáška 
Kateřiny Kadlusové a Františka Nykla. 
Během své 560 dní trvající pouti projeli  
29 zemí na 4 kontinentech. Ujeli při tom 
asi 90 000 km a spálili na 6 500 litrů ben-
zínu.Neváhejte a přijďte si poslechnout 
veselé historky, které během své cesty 
kolem světa na Bramboře tihle dva bláz-
ni nasbírali!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MODŘANY  
www.ddmm.cz, 
www.facebook.com/ddmmodrany, 
pracoviště Herrmannova 2016/24
2. 11. 16.00–18.00 Po stopách uměl-
ců II.
Nechte se inspirovat Kryštofem Kitne-
rem a namalujte si vlastní zem s ne-
obvyklými květinami či vesmírnou loď. 
Budeme kombinovat umělé i přírodní 
materiály. Vstupné 80 Kč.

3. 11. 14.30-18.00 Halloween.
Akce je rozdělena na dvě skupiny, od 
14.30 pro mladší děti a od 16.30 pro 
starší. Vstupné 40 Kč/dítě, 60 Kč/do-
spělý.
9. 11. 16.00–18.00 Po stopách Kniho-
molky – Otesánek I.
Vydej se po stopách Knihomolky, mi-
lovnice knížek. Za účast na akci dosta-
neš razítko do cestovatelského deníčku 
Knihomolky. 
16. 11. 16.00–17.30 Vánoční keramic-
ká dílna.
Vyrobte si s námi vánoční dekorace, 
drobné dárky dle vlastního vkusu. V ce-
ně workshopu je i termín glazování va-
šich výrobků. Cena 150 Kč, rodinné 
vstupné 250 Kč (max. 2 děti, 1 dospě- 
lý).
23. 11. 16.00–18.00 Vánoční dekorace.
Budeme pracovat s přírodními materiá- 
ly, barvami a textilem. Vstupné 100 Kč.
23. 11. 15.30–18.00 Taneční karneval. 
Stačí si jen donést kostým, masku na 
obličej si vyrobíte s námi. Vstupné 60 Kč.
30. 11. 15.00–17.00 Perníčkování.
Těsto pro vás připravíme, vykrajování 
už bude na vás. Fantazii se meze ne-
kladou. Vstupné 50 Kč.
30. 11. 16.00–18.30 Adventní věnce.
Čeká vás tradiční předvánoční work- 
shop, na kterém si vyrobíte adventní 
věnce. Cena za jeden věnec 290 Kč.

Pobočka DDMM 
v ul. Urbánkova 3348/4, 
tel.: 241 772 463
Akce otevřeného klubu „Pod prahem“: 
Klub je určen pro děti a mládež od 6–16 
let. Vstup zdarma. Otevírací doba klubu: 
Pondělí – Pátek 14.00–18.00 hod.
2. 11. 15.00 Den deskových her. 
9. 11. 15.00 AZ Kvíz.
16. 11. 15.00 Turnaj ve stolním fotbál-
ku.
23. 11. 15.00 Lets dance na PS3.
30. 11. 15.00 Buď v pohodě a cool.
Připravujeme na prosinec 2018:
2. 12. 15.00–19.00 Mikulášská nadíl-
ka. Tradiční nadílka bude rozdělena 
na dvě skupiny, od 15.00 hod. a od  
17.00 hod. Vstupenky budou v prodeji od  
1. listopadu: 70 Kč/dítě, 80 Kč/dospělý.

DIVADLO NA CIKORCE  
Herrmannova 2016/24
Nedělní divadelní pohádky pro dě-
ti od 15.00 hod. Vstupné: 40 Kč/dítě,  
60 Kč/dospělý.
11. 11. Divadlo Ančí a Fančí – O silném 
Bivojovi a statečném Šemíkovi.
18. 11. Divadlo Basta Fydli – O námoř-
níku Čepičkovi.

25. 11. Divadlo Bořivoj – O Červené 
Karkulce.

ATELIÉR KRESBY A MALBY  
Na Cikorce 1740/2, tel.: 602 881 118
Ateliér kresby a malby může nabídnout 
ještě poslední dvě volná místa: jedno 
pro dospělé v úterý večer a jedno v pří-
pravném kurzu na střední umělecké 
školy nebo na architekturu.

PROXIMA SOCIALE o.p.s.  
www.proximasociale.cz; 
Nízkoprahový klub Krok; Rakovské-
ho 3138/2, otevřeno v PO, ÚT, ST, ČT: 
14.00–19.00 hod. Individuální konzul-
tace probíhají dle dohody. Klub slou-
ží jako bezplatná sociální služba pro 
alternativní trávení volného času 
pro děti a mládež od 12 do 19 let.  
e-mail: madlova@proximasociale.cz, 
tel.: 775 610 003; 
e-mail: snablova@proximasociale.cz; 
tel.: 777 471 818; e-mail: cerna@proxi-
masociale.cz; tel.: 777 471 828 
Téma měsíce: Jak je to s pitím energy 
drinků?
1. 11. Výtvarná dílna: výroba svíček.
Od 12. 11. do 16. 11. REP – výjezd pro 
předem přihlášené.
21. 11. Výtvarná dílna: malování na 
sklo.
26. 11. Filmový klub s diskuzí na téma 
měsíce.
27. 11. Výtvarná dílna: Výroba advent-
ních věnců.

Pro více informací sledujte www. pro-
ximasociale.cz. Proxima sociale po-
skytuje další důležitou službu, a to 
Občanskou poradnu, která je bez-
platná. Jedná se o odborné sociální 
poradenství v oblasti sociálních dá-
vek, pracovněprávních vztahů, byd- 
lení, rodinného práva, občansko-
právních vztahů, dluhové problema-
tiky, soudního řízení a v řadě dalších 
oblastí.
Pro osobní konzultace otevřeno: ÚT: 
9.00–17.00; ST: 13.00–17.00 a ČT: 9.00 
až 13.00 hod. Telefonické konzultace: 
PO: 11.00–16.00, ÚT, ST, ČT: 9.00 až 
16.00 hod.
Tel.: 241 770 232; e-mail: poradna@pro-
ximasociale.cz.

KERAMICKÝ ATELIÉR HANY ŠIMKOVÉ  
Na Cikorce 1740/2, 
143 00, Praha 12 – Modřany; tel.: 777 193 334; 
www.keramikasimkova.cz
Výstava keramiky ve fotografii v době 
od 26. listopadu do 13. prosince v pro-
storách ateliéru v PO, ST v 17.00–19.00 
a ČT 15.00–19.00 Dále ještě jsou 2 vol-
ná místa v kurzech keramiky pro před-
školní děti samotné nebo pro maminky  
s předškolními dětmi.

MATEŘSKÉ, RODINNÉ A KOMUNITNÍ 
CENTRUM BALÓNEK

 
www.mcbalonek.cz
Více informací na webu nebo face-
booku MC Balónek Praha.

PROGRAMlistopad

PRAVIDELNÉ KROUŽKY

Mateřské, rodinné a komunitní centrum Balónek  | Ke Kamýku 686/2, Praha 4 
facebook: MC Balónek Praha

www.mcbalonek.cz

2. 11. – pátek | 10.00–12.00 | SKUPINKA PRO KOJÍCÍ A KONTAKTNÍ MAMINKY
Sdílecí skupinka určená primárně, ale nejenom, pro kojící a kontaktní maminky. Přijďte si v příjemné atmosféře posdílet 
svoje pocity, myšlenky, radosti, obavy nebo trápení, které se objevují spolu s kojením. Děti jsou samozřejmě vítané.

5. 11. – pondělí | 18.00–20.00 | 
Poznáte, když s vámi někdo manipuluje? A umíte se manipulacím ubránit? Proč vlastně lidé manipulují a proč je snadné 
manipulaci podlehnout? Přijďte si vyzkoušet zvládání manipulací nanečisto! Cena: 150 Kč. Registrace: Mgr. Magdaléna 
Homolková, magdalenavyletova@seznam.cz.

5. 11. – pondělí | 15.45–16.30 | TANEČNÍ PŘÍPRAVKA, pro děti 3,5–6 let bez rodičů – UKÁZKOVÁ HODINA
Zpěv, hudba a taneček, pro radost všech dětiček. Dokola či vpravo, vlevo, rozhýbeme celé tělo. Kdo si s námi zatančí, na svět 
se už nemračí. Kapacita je omezená. Rezervujte si místo: Ing. Iva Meleková, iva.melekova@centrum.cz.

9. 11. – pátek | 9:30–10.15 | TANEČNÍ PŘÍPRAVKA, pro děti 1,5–3 roky s rodiči – UKÁZKOVÁ HODINA
Zpěv, hudba a taneček, pro radost všech dětiček. Dokola či vpravo, vlevo, rozhýbeme celé tělo. Kdo si s námi zatančí, na svět 
se už nemračí. Kapacita je omezená. Rezervujte si místo: Ing. Iva Meleková, iva.melekova@centrum.cz.

12. 11. – pondělí | 16.30–18.00 | MONTESSORI HERNA
Herna s využitím Montessori pomůcek, společné téma na elipse, v ceně svačinka – nácvik sebeobsluhy a společného 
stolování - pro děti cca 1,5 - 4 roky. Kapacita omezena. Cena 100 Kč. Registrace: Zuzana Weinzettlová, z.wein@seznam.cz.

14. 11. – středa | 15.00–18.00 | MASÁŽE  
Relaxace po práci i na mateřské. Během masáže bude vašim dětem volně přístupná herna. Cena: relaxační 
masáž: 200 Kč/30                                  min., těhotenská masáž: 400 Kč/60 min. Masérka: Věra Novotná, +420 604 511 069.

19. 11. – pondělí | 16.30–18.00 | MONTESSORI HERNA
Herna s využitím Montessori pomůcek, společné téma na elipse, v ceně svačinka – nácvik sebeobsluhy a společného 
stolování - pro děti cca 1,5 - 4 roky. Kapacita omezena. Cena 100 Kč. Registrace: Zuzana Weinzettlová, z.wein@seznam.cz.

22. 11. – čtvrtek | 16.00–18.00 | DIVADLO V BALONKU
Přijdte zhlédnout s dětmi divadlo a vyrobit si krásné strašidlo. Čeká vás rodinná atmosféra a domácí občerstvení. 
Vstupné: dítě 50 Kč, dvě a více dětí á 40 Kč.

26. 11. – pondělí | 15.45–16.30 | TANEČNÍ PŘÍPRAVKA, pro děti 3,5–6 let bez rodičů
Zpěv, hudba a taneček, pro radost všech dětiček. Dokola či vpravo, vlevo, rozhýbeme celé tělo. Kdo si s námi zatančí, na svět 
se už nemračí. Cena 100 Kč. Kapacita je omezená. Rezervujte si místo: Ing. Iva Meleková, iva.melekova@centrum.cz.

28. 11. – středa | 15.00–18.00 | MASÁŽE  
Relaxace po práci i na mateřské. Během masáže bude vašim dětem volně přístupná herna. Cena: relaxační 
masáž: 200 Kč/30                                   min., těhotenská masáž: 400 Kč/60 min. Masérka: Věra Novotná, +420 604 511 069.

PONDĚLÍ
•   09:15 – 10:00 hod. | Hudební Všeználek
•   10:15 – 11:00 hod. | Hudební Všeználek

ÚTERÝ
•   08:00 – 12:00 hod. | Předškolka
•   16:00 – 16:45 hod. | Barevný svět
•   17:00 – 18:00 hod. | BodyForm
•   14:30 – 19:25 hod. | Angličtina Blublu Blabla

STŘEDA
•   08:00 – 12:00 hod. | Předškolka
•   16:00 – 17:00 hod. | Mortimer Angličtina 
•   17:00 – 18:00 hod. | Mortimer Angličtina 
•   19:00 – 20:00 hod. | JÓGA

PÁTEK
•   09:30 – 10:15 hod. | Taneční přípravka
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ZŠ profesora
Švejcara

STRANA 12 NOVINY PRAHY 12 – ŠKOLSTVÍ LISTOPAD 2018

NAŠE ŠKOLA

Druhou základní školou, kterou 
představujeme v rámci seriálu Na-
še škola, je základní škola profesora 
Švejcara.

Většinou nás znáte pod jménem Mráč-
kovka, díky ulici, ve které sídlíme. Chce-
me být rodinnou ško-
lou „pro každého a o 
každém“. Tuto vizi 
promítáme i do samot-
ného školního vzdělá-
vacího programu, kte-
rý nese název OSOB-
NOST. Jedná se o 
zkratku reprezentující 
slova: “O Sebepoznání každého žáka,  
O pocitu Bezpečí pro všechny, o Nadšení 
a radosti z každého úspěchu, O Spoluprá-
ci mezi žáky, učiteli a žáky, učiteli a ro-
diči, o Toleranci jedinečnosti a odlišnosti 
každého.“ Naší snahou je rozvíjet toto 
přesvědčení i směrem ke komunitě rodičů 
našich žáků, ale nezapomínáme ani na 
prarodiče. Právě zapojování seniorů do 
života školy je letos naším velkým té-
matem. Klademe důraz na rozvoj kultur-
ní stánky osobnosti žáků. Máme sbory 
Mráček (pro starší žáky) a Sluníčko (pro 
mladší žáky), které dlouhodobě skvě-
le reprezentují školu i MČ Praha 12 při 
nejrůznějších akcích. Ve školním nahrá-
vacím studiu vznikají filmy, které vždy 

uspěly v soutěži Antifetfest. Soustředíme 
se ale i na rozvoj výtvarného projevu  
a ani sport nezůstává stranou. Snažíme 
se přitom přiblížit sport všem bez roz-
dílu výkonosti, s důrazem na fair play  
a prožitek ze společné zábavy. Zapo-
jujeme se do charitativních akcí, žáci 
navštěvují pečovatelské domy, dětské do-
movy, útulky pro zvířata či adiktologické 
centrum. Jsme partneři nadace Dobrý 
anděl. Preventivní program SAMIS si 

tvoříme sami a přesně 
v duchu jeho názvu 
‚Samostatně Aktivně 
Mráčkovsky Inovati- 
vně S humorem‘. Do 
naší školy dochází na 
praxi studenti Peda-
gogické fakulty UK 
i studenti Školského 

managementu. Své poradenské pracoviš-
tě má u nás společnost META, která pod-
poruje výuku cizinců a jejich snazší inte-
graci do našeho prostředí. Jsme plně pod-
pořenou školou v projektu zaštiťovaném 
Národním Institutem Dalšího vzdělávání, 
abychom se dále rozvíjeli v moderních 
postupech a možnostech nejenom výuky, 
ale také v celkovém přístupu k žákům. 
Chceme také vychovávat k zodpovědné-
mu chování vůči svému okolí. Společně 
s žáky jsme založili kompost, plánujeme 
spuštění komunitní lednice a vybudování 
Přírodní zahrady. V této oblasti se nejví-
ce angažuje školní Ekotým, který do bu-
doucna usiluje o získání titulu Ekoškola. 

Mgr. Ondřej Lněnička, ředitel školy 

Čtete rádi? 
Přijďte na KnihoMAP!
Knižní trh KnihoMAP 2018 se uskuteční v sobotu 10. 11. 2018 přímo na 
Základní škole prof. Švejcara. 

Chodby školy zaplní stánky českých nakladatelství, třídy se promění v sály 
plné autorských besed, zajímavých přednášek a workshopů a dílniček pro 
děti. Obyvatelé Prahy 12 (a nejen oni) se na KnihoMAPu 2018 budou moci 
setkat například s Ivonou Březinovou, úspěšnou autorkou knih pro děti a mlá-
dež (získala mimo jiné Zlatou stuhu 2018 za knihu „Řvi potichu, brácho“). 

Veletrhu se dále zúčastní uznávaná logopedka a speciální pedagožka Pe-
tra Klapáková, která představí svoji knižní novinku „Rozvoj řeči – zvuky 
a slabiky“ a také logopedické hry pro malé návštěvníky. Spisovatelka Klá-
ra Smolíková připraví se svým manželem, spisovatelem a scenáristou Jiřím 
Walkerem Procházkou workshop na téma „Jak se dělá komiks“. Zavítá sem 
i projekt Zvolsi.info se svojí novou knihou „Fake News – nejlepší kniha  
o dezinformacích a manipulacích“. Nabitý program zakončí Knižní blogger-
ka roku 2017 – Karolína Skácelová alias Penny and Books se svojí inter-
aktivní přednáškou na téma „Jak velké úsilí stojí za úspěchy v blogování, 
Instagramu, YouTube a Facebooku“. 

Děti se dále mohou těšit na divadélko, různé dílničky v podobě pískování 
obrázků či hraní deskových her. 

A to není vše. Podrobný program najdete na stránkách www.mappraha12.
cz/knihomap2018, včetně seznamu všech vystavovatelů.  Tým Knihomap

Na Mráčkovce digitálně
Do nového školního roku vstoupila ZŠ profesora Švejcara i s novými plány na 
podporu výuky digitálních technologií. 

Aktuálně se dokončuje přestavba počítačové učebny, která by se v následujících 
letech měla přetvořit v centrum pro výuku Mediální výchovy. Digitální vzdělávání 
není jen o technice jako takové, ale především o práci s ní, o vyhledávání informací 
a jejich kritickém třídění. „Do budoucna počítáme s tím, že výuku v nové učebně 
budou v tandemu zajišťovat vždy dva pedagogové, aby byla výuka co nejefektivnější. 
Součástí učebny bude i nahrávací studio pro audiovizuální tvorbu, která má u nás na 
škole dlouhou tradici, a to nejen v souvislosti se soutěží Antifetfest,“ říká Mgr. Ondřej 
Lněnička, ředitel školy. Celou učebnu pak doplní nová 3D tiskárna, kterou již nyní vy-
užívají žáci druhého stupně v kroužku 3D tisku. V něm se postupně učí základům 3D 
modelování a ovládání tiskárny. V rámci kroužku 3D tisku ve škole již brzy vytisknou 
první školní pomůcky, které budou žáci používat v nejrůznějších hodinách. (ol) 

V letošním školním roce opět proběhne na školách Prahy 12 festival ZE MĚ MY, 
který je zaměřen na podporu integrace cizinců – podporu vzájemného soužití. 

Letos budeme pracovat s tématem „Naše cesta do Prahy 12 aneb proč jsme takoví, 
jací jsme, a proč tu chceme žít“, ve kterém se zaměříme na naše spolužáky, kteří při-

šli z různých koutů naší planety. Pokusíme se 
poznat jejich kulturu, poodkrýt tajemství je-
jich jazyka, dozvědět se něco z jejich národ-
ních pokladů a možná si i popovídáme se čle-
ny jejich rodin. Od října do listopadu budeme 
na všech školách o cizích zemích psát, kreslit 
a povídat. Společnými silami vytvoříme „al-
manach“ plný příběhů našich spolužáků, ka-
marádů, rodin a sousedů. 

Dne 21. 11. 2018 ve 14.00 hodin v ZŠ prof. 
Švejcara proběhne zahájení výstavy děl, od-
krytí almanachu a prezentace jednotlivých ze- 

mí prostřednictvím vystoupení a společného jarmarku, na který jste všichni zváni. Výsta- 
va i jarmark budou probíhat i další den, tentokrát zaměřené pouze pro školy. (OŠK)

Podání žádostí o dotaci na rok 2019
V září jsme vás v Novinách Prahy 12 informovali o možnosti podat žádost 
o dotaci z rozpočtu městské části Praha 12 v oblasti sociální, kulturní, život-
ního prostředí a sportu a volného času. Nejzazší termín pro podání žádostí  
o dotaci se rychle blíží, proto připomínáme důležité informace.

Žádosti o dotaci v kterékoli z uvedených čtyř oblastí je nutné podat nebo za-
slat (rozhodný je termín doručení) v termínu od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018 
do 13.00 hodin do podatelny Úřadu městské části Praha 12, Písková 830/25,  
143 00 Praha 4 – Modřany.

Podrobnosti naleznete buď v zářijových Novinách Prahy 12 nebo na webu měst-
ské části Praha 12 www.praha12.cz / město a úřad – dotace. (red)

ZE MĚ MY
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Poznáte  
„Fakenews“?

HernIČkA  
PRo dětI
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o tom, jak se dělá 

KoMiKs

logoPedie  
s předškoláky  
            HRoU s  
                    Petrou  
                    klapákovou

                     knIžní         
          BlogeR RoKU 2017  
        karolína Skácelová alias  

       Penny and books  

       a Sabina novotná alias  
     knižní přístaviště
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od 9:00 do 17:00

Akce se koná pod Záštitou městské části Praha 12
ZŠ prof. Švejcara v Praze 12  

(Mráčkova 3090/2, 143 00 Praha 4-Modřany)
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od 9:00 do 17:00

Akce se koná pod záštitou městské části Praha 12
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s předškoláky  
            HRoU s  
                    Petrou  
                    klapákovou

                     knIžní         
          BlogeR RoKU 2017  
        karolína Skácelová alias  

       Penny and books  

       a Sabina novotná alias  
     knižní přístaviště
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Dětem s odlišným 
mateřským jazykem 
izolace nehrozí
V roce 2018 se MČ Praha 12 opět stala realizá-
torem projektu na podporu integrace cizinců, 
který finančně podpořilo Ministerstvo vnitra 
ČR. Na podzim navazujeme na již vyzkoušený 
formát náslechů, který jsme realizovali v projek-
tu MAP Praha 12. 

Tentokrát mají pedagogové mateřských a základ-
ních škol možnost navštívit vybraná školská zařízení 
a podívat se, jak pracují pedagogové v běžných tří-
dách MŠ a 1. třídách ZŠ s dětmi s odlišným mateř-
ským jazykem. Zájemci se mohou těšit na ukázku 
dopolední výuky, která bude následně doplněna roz-
borem a výměnou zkušeností s ostatními účastníky. 

Náslechy se uskuteční v těchto termínech:
23. 10. 2018 – MŠ Srdíčko; 6. 11. 2018 – ZŠ prof. 

Švejcara; 19. 11. 2018 – MŠ Oáza; 29. 11. 2018 – ZŠ  
Smolkova.

Na uvedené akce se mohou zájemci přihlašovat 
prostřednictvím odkazu, který najdou na webových 
stránkách MČ Praha 12 / Školství / Podpora integra-
ce cizinců. (OŠK)

ZŠ Zárubova prošla 
revitalizací
Důkladné revitalizace se letos dočkala Základní 
škola Zárubova v Praze 12 (Kamýk). 

Zahrnovala provedení oprav a zateplení střech 
všech pavilonů školy s cílem dosáhnout velké 
úspory energie. Současně bylo provedeno zateplení 
a nová fasáda vstupního pavilonu, vyměněna okna, 
provedeno zateplení i nová fasáda pavilonu tělocvič-
ny. Tím tělocvična získala nejen moderní vzhled, ale 
dojde i k velké úspoře nákladů na vytápění. Celkové 
investiční náklady na tyto práce dosáhly 17,5 milio-
nu Kč a byly uhrazeny z dotace Magistrátu hl. města 
Prahy. Další pavilony ZŠ Zárubova budou zatepleny 
a opatřeny novou fasádou v další etapě, plánované 
na příští rok. (dč)

Žáci našich základních škol získali příležitost zú-
častnit se vzdělávacího projektu obecně prospěšné 
společnosti Post Bellum s názvem „Příběhy našich 
sousedů“. Projekt podporuje Ministerstvo vnitra  
a městská část Praha 12 v rámci projektu Integrace 
cizinců MČ Praha 12 – rok 2018. A své šance se děti 
chopily na výbornou!

Pod vedením svých učitelů 
a organizátorů z Post Bellum 
se děti na několik měsíců sta- 
ly opravdovými dokumentaristy 
a mohly si vyzkoušet práci his-
toriků a novinářů, kteří příběhy 
pamětníků zachycují pro Paměť 
národa.

Nějdříve děti vytvořily repor-
tážní týmy a vybraly si „svého“ 
pamětníka, kterého poté navští- 
vily, vyzpovídaly a natočily je-
ho vzpomínky. Lektoři z Post 
Bellum dětem ukázali, jak nejlé-
pe pamětníka natočit a jak zají-
mavě vyprávět příběh. Potom už 
stály před rozhodnutím, zda vytvoří audio, nebo video 
reportáž. Některé týmy se vydaly do Českého rozhlasu, 
kde jim redaktoři pomohli sestříhat nahrávku do rozhla-
sové reportáže, jiné absolvovaly video workshop. 

Do projektu se zapojilo téměř 50 žáků a 8 pedagogů 
z Prahy 12. Reportážní týmy ze ZŠ Na Beránku, ZŠ 
profesora Švejcara, ZŠ Zárubova, ZŠ Rakovského, ZŠ 
K Dolům a ZŠ Písnická navštívily a zdokumentovaly 
celkem 11 pamětníků. 

„Máme velkou radost, že se městská část Praha 12 
rozhodla projekt podpořit a že se žáci zapojili v tak hoj-
ném počtu. Velký dík patří samozřejmě také pamětní-
kům, kteří se s dětmi o své příběhy podělili. Zajímavým 
oživením je také to, že v Praze 12 se projektu zúčastnili 
i pamětníci z řad cizinců, kteří v této městské části žijí,“ 
řekla Michaela Szkála, koordinátorka z organizace Post 
Bellum.

Široká škála příběhů tak zahrnuje příběhy staro- 
usedlíků, kteří jsou s Prahou 12 úzce spjati celý život 
nebo i po celé generace, i příběhy cizinců, kteří opus-
tili svoji rodnou zem a vypráví, jak se jim zde žije.

Mise splněna, Petra Štolbová z klubu SK COBRA 
DOJANG PRAGUE vybojovala místo na Youth 
Olympic Games (YOG), a tak ani po čtyřech letech 
nebude chybět české taekwondo na mládežnické 
olympiádě v Buenos Aires. Tento klub již dvě dese-
tiletí funguje v Modřanech.

Petra nejprve porazila velmi šikovnou Holanďanku 
18:8 a poté se utkala s kolumbijskou reprezentantkou. 
Druhý zápas byl o poznání dramatičtější, když se Petře 
nedařilo adaptovat na styl soupeřky a od začátku pro-
hrávala. Stálým tlakem ale dokázala náskok stáhnout 

Děti představí příběhy svých sousedů
To je třeba případ pana Thang Le Quanga z Vietnamu, 

který je tatínkem jednoho z žáků ZŠ Rakovského. Fran-
tišek Antony, jehož příběh představí děti ze ZŠ K Do-
lům, zase patří k pamětníkům, jejichž předkové zde žili 
dlouho před jeho narozením. Na dobu poválečnou bude 
vzpomínat Jaromír Pomahač ve video reportáži žáků ze 

ZŠ Písnická a žáci ze ZŠ Na Be-
ránku představí třeba Jelenu Si-
lajdžić, novinářku pocházející ze 
Sarajeva, která s manželem a dět-
mi přišla kvůli válce ve své rod-
né zemi do Prahy. Zajímavá bude 
určitě také rozhlasová reportáž 
týmu ze ZŠ profesora Švejcara, 
který si jako pamětníka vybral 
Jana Rumla, známého politika  
a aktivistu v oblasti lidských 
práv. Žáci ze ZŠ Zárubova vy-
tvořili dokonce tři týmy a zpra-
covali příběh pamětníka holo- 
caustu Tomana Broda, osudy 
Asafa Auerbacha, který spolu 
s bratrem Rubenem odjel z Čes-

koslovenska v roce 1939 jedním z vlaků, jejichž odjezd 
organizoval Nicholas Winton, a starousedlíka Bohumi-
la Maštalku, který celý život pracoval v modřanském 
cukrovaru.

„Setkávání dětí a pamětníků a kontakt mezi genera-
cemi považuji za velmi důležitý aspekt při vzdělávání. 
Prostřednictvím osobních příběhů děti získají cenné 
zkušenosti a je to jeden z nejpřirozenějších způsobů 
vzdělávání, který podporujeme. Žádná učebnice nedo-
káže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávě-
ný příběh,” uvedla Iveta Němečková, vedoucí odboru 
školství, kultury a vzdělávání MČ Praha 12.

Na výsledky práce dětských dokumentaristů se mo-
hou těšit nejen jejich kamarádi, rodiče, odborná porota, 
ale také široká veřejnost. Příběhy svých pamětníků žá-
ci představí na slavnostní prezentaci ve středu 28. 11. 
2018 od 17.00 hodin v Modřanském biografu. Všechny 
příběhy budou také zveřejněny na webových stránkách 
www.pribehynasichsousedu.cz.  (red)

Petra Štolbová bude bojovat o olympijskou medaili 
a v posledních vteřinách zápas otočit. Postoupila mezi 
nejlepších osm a tím si zajistila účast v Argentině. 

Po dvou dnech kvalifikačního turnaje a jednom dnu 
volna se pokračovalo soutěžemi Mistrovství světa 
juniorů. Historicky největší šampionát této kategorie 
čítal 118 zemí a 950 závodníků.  

Medaile tentokrát byla ohromně blízko! Petra Štol-
bová nejdříve knockautovala Kypřanku, v dalším ko-
le si s přehledem poradila s Mexičankou a přes Italku 
postoupila do čtvrtfinále. Tam nastoupila proti úřadu-
jící mistryni Evropy ze Srbska a začala skvěle. 
Ještě v závěru druhého kola vedla 6:2, avšak 
projevila se únava a nervozita z důležitého boje  
a chvilka nepozornosti zápas o medaili prohrála. 

Kristýna Drobná, medailistka z posledního 
Mistrovsví Evropy do 21 let, dostala do první-
ho kola skvělou tureckou závodnici a bohužel 
jí těsně podlehla a nezopakovala tak úspěch  
z minulého roku. 

V okamžiku, kdy čtete tento článek, již Petra 
bojuje v Buenos Aires o medaile. Jestli budete 
mít chuť si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší 
trénink olympijského taekwondo, tréninky probí-
hají každý den mimo pátku v ZŠ Písnická (www.
cobra-dojang.cz) a můžete přijít v průběhu celé-
ho roku. Bohuslav Hybrant

http://www.pribehynasichsousedu.cz
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F O T B A L
Rozpis zápasů SK Modřany
MUŽI „A“
sobota 10. 11. 2018, 10.00
SK Modřany – TJ Sokol Lipence, z. s.
MLADŠÍ ŽÁCI
sobota 10. 11. 2018, 9.00 
SK Modřany – SK Čechie Uhříněves
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
sobota 3. 11. 2018, 8.30
SK Modřany – SK Čechie Uhříněves
sobota 17. 11. 2018, 8.30
SK Modřany – SK Hostivař
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
sobota 17. 11. 2018, 10.00
SK Modřany – SK Zbraslav

Rozpis zápasů TJ Sokol Cholupice
MUŽI „A“ tým:
neděle 11. 11. 2018, 14.00 
TJ Sokol Cholupice – Sokol Stodůlky B
MLADŠÍ DOROST:
sobota 3. 11. 2018, 9.00 
TJ Sokol Cholupice – Klánovice
STARŠÍ PŘÍPRAVKA „A“:
sobota 3. 11. 2018, 12.00 
TJ Sokol Cholupice – Řeporyje 
sobota 17. 11. 2018, 12.00 
TJ Sokol Cholupice – Libuš 838
STARŠÍ PŘÍPRAVKA „B“:
sobota 17. 11. 2018, 9.00 
TJ Sokol Cholupice – Sparta Praha dívky
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
neděle 4. 11. 2018, 14.00
TJ Sokol Cholupice – Štěrboholy
neděle 18. 11. 2018, 13.30 
TJ Sokol Cholupice – Újezd Praha 4

Rozpis zápasů TJ Točná
MUŽI (3. TŘÍDA, SKUPINA A)
sobota 10. 11. 2018, 14.00, TOČNÁ
TJ Točná – Sportovní tým při Fakultě jaderné  
a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Tralalala-
la, z. s.

Matyáš Kulich z Modřan, reprezentant ČR ve snow- 
boardcrossu, držitel bronzové medaile z MS 2016, 
překvapil svými schopnostmi na surfu s motorem, 
tzv. JetSurfu. 

►První start ve Světovém poháru
MSR Engines Racing Team, za který Matyáš bude 

ve své první sezoně závodit, odlétá na Floridu. „Jsem 
opravdu zvědavý, jak bude probíhat celý World Cup  
a jak se zvládnu poprat s tak silnými jezdci. Je to můj 
první start ve svěťáku. Závody, které jsem absolvoval 
v létě, jsem zvládl na výbornou. Měl bych být připraven 
po všech stránkách, ve sportu ale neexistují náhody. Po 
kvalifikaci tedy budu přesně vědět, zda jsem v letní pří-
pravě nechyboval,“ říká Matyáš Kulich.

►Snowboardcross, nebo motosurfing?
Nic se měnit nebude. Matyáš nadále zůstává v SBX 

reprezentaci a nově si přibírá na letní měsíce tuto dis-
ciplínu, ve které evidentně může dosáhnout dalších 

úspěchů ve světovém měřítku. „Nechci si vybírat, jaký 
sport upřednostním, který mě baví víc. Na každém mě 
baví něco a důležité je, že jsem si s trenéry nad vším 
sedl a shodli jsme se, že to budu zvládat kombinovat. 
Reprezentace s tím také nemá žádný problém a JetSurf 
mi pomůže ve snowboardcrossu a naopak. Můj trenér 
Petr Knapp je nadšený,“ uvedl Matyáš. 

►Proč zrovna startovací číslo 144?
„14. 4. se mi narodil brácha a doufám, že mi pomůže, 

až budu potřebovat přidat víc plynu někde v cizině.”
►Příprava před odletem
Než se Matyáš vydá s realizačním týmem a svým 

otcem na Floridu, absolvuje soustředění s reprezenta-
cí na ledovci Passo dello Stelvio v Itálii. Poté ho čeká 
několik tréninků s novým modelem motorového prkna, 
které mu jeho tým dal vyrobit, a 30. října odletí z Vídně 
směr USA. Matyáše můžete při jeho cestě za prvním 
startem Světového poháru sledovat téměř živě na jeho 
sociálních sítích. (red)

Snowboardcrossař Kulich odstartuje 
ve světovém poháru  
v motosurfingu

/114-18/
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Již čtvrtým rokem probíhají dětské 
pravidelné tréninky Krav Maga se-
beobrany v ZŠ prof. Švejcara. Tato 
skupina patří do klubu Krav Maga 
Point, který má kolem 350 členů. 
Kurzy vede zkušený instruktor Mar-
cel Simonides.

Pro koho jsou kurzy určené?
Kurzy jsou určené pro všechny děti 

přibližně od šesti let věku. Některé ma-
jí Krav Magu jako hlavní 
sportovní činnost, jiné ja-
ko doplňkový sport. Mno-
ho dětí přichází bohužel 
se špatnými zkušenostmi 
v oblasti sociálních vzta-
hů, někdy jsou dokonce 
šikanované. Tyto děti hle-
dají pomoc, jak se o sebe 
naučit postarat v různých 
životních situacích. 

Jak probíhají trénin-
ky?

Každý pracuje na své 
kondici v rámci svých 
možností. Není důležité 
být nejsilnější, nejrychlejší 
nebo umět nejvíce technik. 
Důležité je snižovat počet 
těch, kteří mi můžou ublí-
žit, jak po psychické, tak 
po fyzické stránce. Zamě-
řujeme se také na primární 
prevenci. Cílem je nedostat 

Krav Maga 
se vůbec do fyzického kontaktu s agre-
sorem, vyhnout se konfliktu. Někdy to 
ale nejde, a tak je potřeba zvyšovat právě 
své fyzické předpoklady.

Na co se zaměřujete?
Stává se bohužel opakovaně, že ně-

kteří moji malí klienti jsou fyzicky 
napadeni. Právě nyní jsem řešil napa-
dení desetileté dívky o něco starším  

učí děti zvládat 
životní situace 

Pokračování na str. 15



INZERCE
MOJI MILÍ ZÁKAZNÍCI, stále ještě hledáte 
obchod ROMANTYK v poliklinice Modřany? 
Jedná se o obchod se spodním prádlem a nad-
měrnými velikostmi oblečení. Tento obchod 
nyní sídlí na adrese: Nuselská 1497/70. Jezdí 
sem autobusy 124, 139, 196 a 188, stanice Klo-
boučnická. Tak se stavte, jste vítáni. Těším se na  
Vás. Romana Tykvová. Tel.: 608 519 697 /55-18/
SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je 
nutno jednou za 2 roky seřídit a promazat, 
jinak neplní svou funkci a dochází k vážné-
mu poškození. jirasek.servis@seznam.cz, tel.:  
601 236 957  /11-15/
OPRAVY OBUVI a koženého zboží P 12 Ka-
mýk, Zárubova 511/7 (panelák pod nákup. středis-
kem s Billou), Po, St, Čt 15–20 h., Út, Pá 15–17 h. 
Tel.: 724 226 350, 775 253 139 /167-13/
OPRAVY AUDIO, DVD, VIDEO, TV Insta-
lace a nastavení. Vlad. Macek, Seidlova 471 
(před OBI Modřany), mob.: 776 781 481, tel.:  
244 471 583. Úterý, čtvrtek 9–11, 15–18 /44-11/
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez a ošetřování stro-
mů, realizace a údržba zahrad, sekání trávy, 
telefon: 606 662 223, 723 899 561 /256-12/
!!!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU!!! na 
skládku. Stěhování všeho druhu. Vyklízení 
bytů, sklepů, pozůstalostí atd. Naložíme a od-
vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Tel.:  
773 484 056 /58-15/
PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPENÁŘ 
montáž a oprava rozvodů, plynospotřebičů  
a plynové revize. Tel.: 603 937 032 Vladimír 
Tymeš /209-12/
www.TURBOSOLARIUM.com, ul. V Potoč-
kách 20, denně 9–22 h, tel.: 607 900 399. NOVÉ 
SOLÁRIUM Ergoline 800, novinka na trhu – 
NOVÉ TRUBICE s vitamínem D a kolagenem 
proti stárnutí pleti, postřik s vůní během opalová-
ní. Prodej dárkových poukazů, 10 opalování + 1x 
zdarma. /192-15/
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A VÝ-
MĚN bytů – dlouhodobá specializace na Pra-
hu 4 (12). Právní i hypoteční servis zajištěn. 
RK Ing. Zbyněk Hloušek. Tel.: 272 927 497,  
607 636 784 /1-09/
KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST koupím, 
odvezu. Tel.: 286 891 400 /43-09/
ŠKODA FABIA nebo OCTAVIA. Koupím horší  
i havar. Tel.: 602 123 253 /111-14/
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE Erben. Opravy  
i rekonstrukce v bytech a domech, světla, zásuv-
ky, vypínače atd., 604 516 344, www.elektrikar- 
erben.cz /293-12/
KOUPÍM BYT 2+KK (1+1, 2+1) Modřany  
a okolí. Tel.: 607 686 460 /290-10/

SHÁNÍME BYT ke koupi na Praze 4, 12,  
o velikosti 3+kk a výše, družstevní nebo osobní 
vlastnictví. Tel.: 606 346 012 /298-12/
NABÍZÍM MALÍŘSKÉ PRÁCE, štuky, stěr-
ky, laky. Doprava + návštěva – zdarma! Tel.:  
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz /188-15/
HODINOVÝ MANŽEL www.hodinovy-man-
zel-michal.cz. Tel.: 608 926 974 /178-16/
OPRAVÍME VÁŠ ROZBITÝ TELEFON, dá-
le vykupujeme všechny telefony, tablety, note-
booky, PC, navigace, herní konzole, hry, kola, 
koloběžky, odstrkovadla, DVD a blu-ray přehrá-
vače, hračky, atd. Peníze ihned. PRODÁVÁME 
NÁHRADNÍ DÍLY NA MOBILY. AZ-Mobily, 
Modřanská 6/898, Praha 4, po – pá 10–18 hod., 
tel.: 606 130 026, 244 402 516 /193-15/
REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A HRO- 
MOSVODŮ. E-mail: jan.hazdra@centrum.cz, tel.: 
772 721 603 /22-17/
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ – Ing. Doležal, 
soudní znalec, tel.: 607 800 224  /7-15/
MATRACE NA MÍRU do 3 dnů, čalounictví. Pro-
dej – molitany, koženky, popruhy, gumožíně, pota-
hové látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 
a jiné. Na Veselí 2, P4, parkoviště před obchodem. 
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz. /202-13/
MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ, ÚKLID. P. Sus, 
tel.: 603 505 927 /86-13/ 
KOUPÍM AUTO KOMBI nebo dodávku do  
30 000 Kč. Tel.: 602 889 740 /102-16/
KÁCÍM, SEKÁM, ČISTÍM ZAHRADY. Tel.: 
603 833 107 /56-12/
SALON VLTAVA vám nabízí novou manikérku  
a od října šťastné dopoledne (8 h – 12 h) na turbo so-
lárium. Ergoline 600 Evolution 1min/8 Kč. Trubice 
s vitamínem D. Dále vodní mlhu s vůní během opa-
lování, opalovač šíje a ramen. Tvarovanou akrylo-
vou desku. 10 Kč/min, 10+1 opalování ZDARMA, 
permanentka za 1040 Kč na 130 min/8 Kč, student-
ská 560 Kč na 70 min/8 Kč. PO – ČT 8–20 h, PÁ 
8–18 h, mob: 777 003 479, 775 203 479  /185-15/
VÝHODNÝ PRONÁJEM – AREÁL CHIRANA 
– PRAHA  MODŘANY – UL. MEZI VODAMI 33 
–VOLNÉ PROSTORY a PLOCHY – DÍLNY / VÝ-
ROBA / SKLADY / KANCELÁŘE/ ATELIÉRY, 
STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ REKLAMA – NÁJEMNÉ 
80–120 Kč/m²/měs. + služby. VÝBORNÁ DO-
PRAVNÍ DOSTUPNOST, NONSTOP OSTRA- 
HA, SPRÁVCE, ELEKTRO, VODA, PLYN. Tel.: 
724 973 857, 724 503 749. E-mail.: info@m2.cz, 
janst@m2.cz Web: www.m2.cz /20-16/
SBÍRKU ZNÁMEK, MINCÍ I POHLEDŮ 
odborně ocením, hotově zaplatím. Tel.: obchod 
Filatelie 284 824 040, priv. Modřany – tel.:  
734 105 589 /38-14/

MOKRÁ PEDIKÚRA, APLIKACE NEHTO-
VÝCH ŠPON, TLAKOVÁ MASÁŽ PLOSEK 
NOHOU. Tel.: 737 822 382. MANIKÚRA, MO-
DELÁŽ NEHTŮ. Tel.: 604 536 504. Imrycho- 
va 25, hned pod OBI Modřany. Vše na objednávku.  
    /24-18/
PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO VL., PRO-
HLÁŠENÍ NEMOVITÉ VĚCI, ZAMĚŘOVÁNÍ 
BYTŮ, ZAKLÁDÁNÍ SVJ, JEDNÁNÍ NA KN. 
TEL.: 724 304 603 /68-15/
NABÍZÍM zednické a obkladačské práce. Tel.: 
777 262 472 /46-18/
NABÍZÍME akreditované rekvalifikační kurzy pro  
obor holič – kadeřník. Tel.: 777 256 217 /47-18/
ANTÉNY, SATELITY, instalace veškerých au-
dio-video zařízení, přepisy VHS, video 8, MC, 
LP. Tel.: 721 485 028 /39-13/
DOBRÉ PRÁCE – v bytě, na zahradě, odvoz, vý- 
měna FAB – senior z P12. Tel.: 608 982 946   
    /89-17/
KLASICKÁ PEDIKÚRA v Krhanické 718/27.
Co nabízím: Mokrá pedikúra – skalpel, ošetření 
zarůstajících nehtů, ošetření kuřích ok, rekul-
tivace problémových nehtů celkem za 230 Kč  
pedikúra beauty. Možnost i docházet do bytu 
v ceně 270 Kč. Senioři každou třetí pedikúru sle-
va o 10 %. Těší se na Vás Radka. Tel.: 704 007 
954   /68-18/
VYUČENÝ ZEDNÍK nabízí své služby jako 
OBKLADAČ, ŠTUKATÉR, SÁDROKARTO-
NÁŘ. Pokládka plovoucí podlahy a jiné služby typu  
HODINOVÉHO MANŽELA. Tel.: 728 432 062, 
vanis.jarda@gmail.com  /79-18/
RYCHLÁ PŮJČKA na cokoliv, seriózní jedná-
ní a bonus za řádné splacení. Tel.: 607 680 239 
    /85-18/
MASÁŽE – SALON POHODA – různé dru-
hy masáží, lymfodrenáže v příjemném prostředí, 
za příznivé ceny. Seidlova 477, Praha 12, Tel.:  
720 960 675 /33-16/
NABÍZÍM administrativní práci, práce na PC, fle-
xibilní pracovní doba. Odměna 130 Kč na hodinu + 
bonusy. Pracoviště Praha 4 – Krč. Tel.: 731 539 610, 
pavel.kadlecek@bcas.cz  /32-18/
MAJITEL staršího rodinného domku v Modřa-
nech, Pekárkova ulice nabízí tento přízemní RD 
k prodeji. Dispozice 5+ kk, dvě koupelny, ply-
nové teplovodní topení, velká půda, parkování 
na vlastním pozemku, upravená zahrada, vhodný  
i k přestavbě. Cena dle dohody, dům je volný 
ihned k bydlení, možnost platby hypotékou nebo 
na splátky. Tel.: 724 037 007, e-mail: sesspo@
seznam.cz  /87-18/
PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery 
firem s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Ga-
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rantujeme bezproblémový průběh nájmu. BEZ 
PROVIZE! Tel.: 734 319 304 /100-17/
AUTODOPRAVA DODÁVKOU IVECO maxi, 
levně, rychle, možno i menší stěhování. Odvoz 
starého nábytku. Tel.: 602 817 588 /235-09/
REKONSTRUKCE BYTŮ A KOUPELEN 
na klíč. Spolehlivá firma od roku 1999, nejlepší 
reference v Praze. Sleva pro seniory 15%. Návrh 
zdarma. Více na www.demistav.cz, tel.: 778 000 
698   /127-14/
KADEŘNICTVÍ ANDREA, novinka BIO- 
STRUCT. Bio – restrukturalizace vlasů (mořské 
řasy a agáve). Urbánkova 3351/10, Tel.: 602 606 
376   /98-18/
PŘIJMEME PRODAVAČKU do koloniálu JIFI.  
Malý kolektiv, zaměstnanecké výhody. Tel.: 
605 255 402, email: kolonial.jifi@gmail.com 
    /41-18/
ČAROZEM s.r.o., dřevokovo výroba. Zakáz-
ková i sériová výroba na CNC stroji, výroba a 
prodej pro včelaře, nábytek pro šermíře i LARP, 
Montessori pomůcky. Více info na: www.caro-
zem.cz, tel.: 723 642 053 /105-18/
PEDIKÚRA KAMÝK – Machuldova 597. 
Tel.: 731 417 664 /107-18/
ŽÁDÁM O PRONÁJEM zahrádky v Praze 12 
Modřany. Tel.: 770 623 584 /109-18/
MODRÝ KLÍČ O.P.S., SMOLKOVA 2, PRA- 
HA 12 PŘIJME:
►administrativní pracovnici. Požadujeme zna-
lost práce na PC (Office), SŠ vzdělání ekono-
mického směru. Praxe v oboru vítána.
►kvalifikovaného speciálního pedagoga – uči-
tele/ku do třídy určené žákům s těžkým mentál-
ním a kombinovaným postižením
►pracovnici na úklid (pondělí – pátek 15–17 
hod.), prac. poměr na Dohodu o provedení prá-
ce.
Profesní životopis zašlete na adresu modryk-
lic@modry-klic.cz, případně volejte na tel.: 241 
715 375. /110-18/
KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů stromo-
lezeckou technikou. Tel.: 606 527 091  
    /111-18/
HLEDÁM MENŠÍ BYT do 14 tisíc nebo větší 
do 20 tisíc jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky  
a více, lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum 
do 30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevolat. 
Děkuji. Tel.: 605 845 088 /112-18/
KOUPÍM ZDĚNÝ HROB na hřbitově v Mod-
řanech. Tel.: 732 940 877 /115-18/
DO ZAVEDENÉ ZUBNÍ AMBULANCE  
v Praze 12 přijmu zubní sestru. Plat 32 000 Kč 
hrubého, úvazek 1,0. Možný i částečný úvazek. 
Tel.: 602 337 275 /117-18/

/86-18/

BLAHOPŘÁNÍ
V neděli 11. listopadu 2018 

oslaví 95. narozeniny 
paní Marie Čapková 

(Patočková) 
z Komořan.

Z celého srdce jí gratulujeme a přejeme,  
ať neztrácí vitalitu a zájem o svět. /1

13
-1

8/

a o mnoho vyšším a silnějším hochem. 
V takovém případě je prevence to nej-
důležitější. Děti by také měly vědět, co 
dělat a na koho se obrátit v kritické situa-
ci. Každoročně řešíme problémy šikany  
a mnohokrát jsme již toto téma ve ško-
lách otevřeli.

Co se aktuálně děje ve vašem klubu?
V říjnu proběhlo testování dětí na vyš-

ší technické stupně a seminář pro děti. 
Děti se snažily o to, aby předvedly, co se 
naučily za posledního půl roku a získa-
ly vyšší výkonnostní stupeň. Děti, které 
s Krav Magou začaly v září, si přišly 
zacvičit, aby věděly, jak to na testování 
vypadá. (red)

Pokračování ze str. 14

/1
16

-1
8/

Kurzy Krav Maga Praha 12
Pravidelné tréninky sebeobranného  

a taktického systému Krav Maga pro děti  
a juniory probíhají v ZŠ prof. Švejcara  

v Modřanech ve školním roce 2018/2019  
2x týdně, v úterý. Mladší děti 6–9 let  

13:30–14:20, starší děti 9–11 let 14:30 až 
15:20 a junioři 11–15 let 15:30–16:20.

Více na www.krav-maga-point.cz, Tel.: 777 112 211

mailto:jan.hazdra@centrum.cz
mailto:vanis.jarda@gmail.com
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INSTALATÉR PAVEL ŠEBOR
Provádím práce od malých oprav  

až po celé rekonstrukce.
Jsem spolehlivý.

Telefon: 730 107 154 

Duo Fashion
Dámská a pánská móda

Pletené zboží
Doplňky

pasáž Sofie
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INSTALATÉRSKÉ PRÁCE 
VČETNĚ MALÝCH OPRAV RYCHLE A KVALITNĚ

TÉŽ HAVÁRIE BEZ PŘÍPLATKU!
30 LET PRAXE

Tel.: 244 402 421, mobil 603 415 918
www.instalater-praha.eu

Nová stanice 
technické kontroly 
v Modřanech!
Pondělí - Pátek 7:30 - 17:00 hod.

Telefon: +420 725 888 170
E-mail:   info@stk-modrany.cz www.stk-modrany.cz

/3
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/
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/

ZÁPACH, ZATUCHLINU, 
plísně, viry

odstraníme na místě 
OZONOVÁNÍM

Tel.: 704 502 258 /37-18/

Masáže Milada
Jaké? Klasické, Relaxační!
Masáž mimo jiné udržuje
člověka v dobré tělesné 
i psychické kondici.

Více na stránkách
www.kmilunamasaze.cz, Tel.: 777 557 561

/39-18/

/8
-1

6
/

R E K O N S T R U K C E

KOUPELNOVÝCH
J A D E R

Specialisté na Prahu 12

Z A J I S T Í M E   V Š E
P R Á C E   N A   K L Í Č

stavíme pro vás rádi
již od roku 1992

zedník, obkladač, instalatér, malíř
elektro, PVC a vinyl, kuch. linky

Tel.: 602 244 255, p. Pařízek
www.BytoveJadro.cz /1

9-
09

/

►PLYNAŘ – 
– INSTALATÉR –

– TOPENÁŘ◄
montáž a oprava rozvodů,  

plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 937 032 Vladimír Tymeš

/2
-1

8/

/67-15/

Realitní poradna
Nedávno jedna RK dopisem nabízela, že mi prodá nemovitost 
bez provize. Jak může pracovat bez příjmu?                   V. M., Praha
RK bez příjmů pracovat nemůže. Pokud neplatí provizi prodá-
vající, musí ji zaplatit kupující. RK dohodne s prodávajícím co 
nejnižší cenu, aby kupující vedle kupní ceny a daně z převodu 

nemovitostí mohl uhradit i provizi pro RK.

www.realityweber.cz
od roku 1992

NYNÍ TAKÉ BEZPLATNÁ REALITNÍ PORADNA NA
Novodvorská 1062/12, tel.: 241406623, 608957978

PhDr. Lenka Weberová, 
vedoucí kanceláře, nositelka ocenění „Zlatá makléřská berla“

/7
0-

18
/

Americké velvyslanectví v Praze
hledá pracovníky na pozici STRÁŽNÝ. Požadujeme SŠ, 

minimálně základní znalost AJ a velmi dobrou znalost ČJ.
Životopis zašlete na adresu Americké velvyslanectví, HRO, 

Tržiště 15, 118 01 Praha 1, nebo na e-mail 
HROPrague@state.gov.

Pro více informací navštivte 
https://cz.usembassy.gov/embassy/prague/jobs/

Provádíme servis a revize 
plynových kotlů značek: 
Dakon, Viadrus, Destila, Gasex, 

Baxi, Hermann, Unical.
Tel.: 777 557 565, e-mail: topenar@gmail.com

/1
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
     
 

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, MALÍŘE  
A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního  
volna, příspěvek na stravování, stabilní pracovní dobu, 

možnost ubytování, příspěvek na rekreaci

POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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www.konecnekreslim.cz, www.serafinshop.cz 
Tel.: 720 555 852

K Dolům 10, Praha 4 – Modřany (vedle Auto Kelly) 

VÝTVARNÉ KURZY a POTŘEBY 
Kurzy kresby a malby od 14 do 100 let, 

začátečníci i pokročilí
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