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Pravé přátelství je jako zdraví –
– jeho hodnotu poznáte, až když jej ztratíte.
Charles C.Colton

Slovo starosty.
Uplynul už jeden rok od doby, kdy bylo zvoleno nové zastupitelstvo. Jistě Vás všechny
zajímá, co se nám nedařilo a co se podařilo. Pokusím se vystihnout alespoň hlavní témata. Podtémat by bylo podstatně více.
Co se nám nedařilo?
■ Stále nejsme schopni ukáznit některé řidiče, kteří projíždí naší obcí. Tito řidiči
používají veřejné komunikace jako závodní dráhu a ohrožují tak nejen sebe,
ale zvláště nás druhé. Je alarmující, že při
měření rychlosti v obci Policií ČR se zjistilo, že velká část těchto „závodníků“ má
trvalé bydliště v naší obci.
■ Vychovat některé naše občany, aby neznečišovali naši městskou část papíry,
různými obaly, oharky od cigaret, vraky
starých aut a okolí svého domu udržovali
rádně upravené.
■ Vyřešit některé majetkové vztahy k našim rybníkům, abychom tak mohli účinněji působit na údržbu a provoz našich
vodních ploch.

■ Zajistit spolupráci se subjektem, který by
nám pomohl začít realizovat první kroky
k vybudování obchvatu naší lokality –
– Vestecká spojka. (Útvar rozvoje hlavního města zatím uvažuje o realizaci obchvatu až po roce 2010.)
■ Prodej pozemku v katastru Průhonic.
■ Zamezit průjezd nákladních vozidel ,
jejichž majitelé nemají povolení k vjezdu
do naší městské části.
■ Docílit, aby společnost Vodka a.s. dodržela na podtlakové kanalizaci v Hrnčířích
projektované parametry.
■ Posílit činnost Městské policie v naší oblasti.
Pokud by nám kdokoli z občanů chtěl ve výše
uvedených věcech pomoci nebo poradit, budeme velice rádi.

Co se podařilo?
■ Vybudovat komunikace a chodníky Na
Proutcích, Za Drůbežárnou a začít kruhovou křižovatku u hřbitova.
■ Postavit novou kuchyni pro přípravu jídel
v mateřské škole v Hrnčířích.
■ Ve spolupráci s Policií ČR, občasné měření rychlosti v obci.
■ Odstranit časovost k vybudování křižovatky na dálnici D1 v úseku 3,7 km. (Vybudování křižovatky už není vázáno na
realizaci celé Vestecké spojky.)
■ Nově pořádat některé kulturní programy.
■ Zpřísnit provoz areálu Fortuny a.s. a zajistit v této lokalitě cca 2,8 ha pro pří-

padné vybudování sportoviště pro naši
městskou část.
■ Vybudovat v podkroví úřadu pěknou zasedací místnost pro zastupitelstvo a veřejnost.
■ Pro některé zmíněné projekty zajistit cca
22 mil. Kč navíc oproti původnímu rozpočtu pro rok 2003.
Chtěl bych na závěr poděkovat zastupitelům,
komisím a zaměstnancům úřadu za dobrou
spolupráci.
Dovolte, abych Vám všem popřál hezké Vánoce a pokojný nový rok 2004.

Marek Fajfr
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RADNICE
Výběr ze zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo 30. 6. 2003 č. 6/2003
■ ZMČ souhlasilo s podáním změny
ÚPn podané pí Přehnalovou a paní
Sovovou
■ ZMČ souhlasí s úpravou rozpočtu
MČ 06/2003
■ příjem 350 tis. Kč od Oskar – užití vybavení hřiš
■ příjem dotace 111 tis. Kč na
mzdy a soc. dávky
■ příjem dotace 180 tis. Kč na referendum s tím, že nepoužité prostředky musí být vráceny MHMP
■ ZMČ odsouhlasilo prodej pozemku

■

■

■

■

■
■

■

parc. č. 571/81 k. ú. Šeberov manželům Fialovým a p. Čtvrtníkovi
ZMČ uzavřelo s p. Veidenthalerem
smlouvu na geodetické práce pro
MČ
ZMČ souhlasí se zadáním studie na
využití pozemku parcelní číslo 1149
k. ú. Šeberov
ZMČ souhlasí s odkoupením
pozemků parc. č. 872/8, 9 a 872/12
2
k. ú. Šeberov o rozloze 967 m od
p. Sousedíka na hřiště v Hrnčířích
ZMČ souhlasí s úpravou poplatků za
kabelovou televizi (70,-, 190,a 450,- Kč/měs)
ZMČ souhlasí s převodem vodohosp.
děl na katastru MČ PVS, a. s.
ZMČ odsouhlasilo nepřidělovat hrobová místa občanům nemající trvalý
pobyt na území MČ
ZMČ pověřilo stavební komisi vydat
souhlasná stanoviska s podmínkami
pro územní řízení závodiště Fortuna
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■ ZMČ vzalo na vědomí probíhající

správní řízení na činnost firmy
StavGaz
■ ZMČ jmenuje do funkce předsedy
revizní komise pana Nového
Zastupitelstvo 15. 9. 2003 č. 7/2003
■ ZMČ zvolilo místostarostou pana

Hertla
■ ZMČ souhlasí s rozporováním změny

05-796, kterou podalo OŽP MHMP
■ ZMČ rozhodlo provádět od 1. 1.

2004 údržbu zeleně vlastními silami
a pověřuje pana Hertla vedením
skupiny. Do skupiny bude přijat Jan
Zikán.
■ ZMČ schvaluje úpravy rozpočtu
09/2003 ZMČ pověřuje pana starostu zahájením jednání o odkoupení
rybníku Šmatlík
Mimořádné zastupitelstvo 13. 10. 2003
č. 8/2003-12-10
■ ZMČ souhlasí s podáním změny ÚPn
na pozemky parc. č. 1468/2, 1468/3
a PK 169
■ ZMČ souhlasí s navýšením rozpočtu
o dotaci na zeleň 64.500,- Kč

Velkoobjemové kontejnery v 1. pol. 2004
Zavezení v pátek - odvoz v sobotu
Stanoviště:
V Ladech:
9.1., 13.2., 12.3., 2.4., 14.5., 11.6.
Osvětová:
23.1., 27.2., 26.3., 23.4., 28.5., 25.6
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RADNICE
Žádost pro uživatele podtlakové kanalizace
Vzhledem k tomu, že nastalo chladné
zimní období, opět vyvstal problém provozu podtlakové kanalizace s ohledem
na sedimentaci tuků v odpadních vodách. Apelujeme proto na kázeň při vypouštění množství resp. kvalitě odpadních vod.
Pokud bude zjištěno, že nemovitost vypouští vody, které nesplňují níže uvedená kriteria, bude tato nemovitost do
odstranění závad odpojena.
Opět Vás žádáme, abyste byli ohleduplní
k ostatním uživatelům podtlakové kanalizace a dodržovali zákon č. 274/2001 Sb.
Ukazatele znečištění splaškových vod
Pro bezporuchový provoz podtlakové kanalizace se nesmí překročit následující
maximální ukazatele:
pH
nerozpuštěné látky
BSK5
extrahovatelné látky

6-8
500 - 700 mg/l
400 - 800 mg/l
50 mg/l

Do stokové sítě nesmí být zásadně vypouštěny látky:
1. radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach,
2. narušující materiál stokové sítě nebo
čistírny odpadních vod,
3. způsobující provozní závady nebo
poruchy v průtoku stokové sítě nebo
ohrožující provoz čistírny odpadních
vod
4. hořlavé, výbušné, popřípadě látky,
které smísením se vzduchem nebo
vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,
5. jinak nezávadné, ale které smísením
s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté
látky,
6. pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny.
Děkujeme

Kruhová křižovatka u hřbitova
V průběhu měsíce října 2003 byla zahájena dlouho očekávaná stavba kruhové křižovatky
u hřbitova. S touto prospěšnou stavbou budou spojena i nepříjemná omezení v dopravní
obsluze, zejména Hrnčíř. Pro informaci uvádíme základní data stavby a plánované změny:
Stavba bude provedena ve dvou etapách. V 1. etapě bude uzavřena severozápadní část křižovatky a bude uvedena
do provozu objízdná provizorní komunikace spojující ulici K Hrnčířům a K Labeškám za hřbitovem. Komunikace bude
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vedena v úrovni stávajícího terénu, šířky
minimálně 7 m, rozšíření bude v obloucích. Ve 2. etapě bude provedena zbývající část křižovatky a individuální
doprava a MHD bude vedena po nově
zbudované části okružní křižovatky.
ZPRAVODAJ XIII/IV PROSINEC 2003

RADNICE
Vedení linek MHD ve 2.etapě:
Linka 165 - po své trase
Linka 226 - dočasně zrušena
Linka 325 - po provizorním obchvatu na
svou trasu
Linka 326 - po Kunratické spojce, Vídeňskou s využitím provizorní otočky ve Vestci u vodárny
Linka 327 - po Kunratické spojce, Vídeňskou přes Vestec na svou trasu

Dopravní změna v obci
Upozorňujeme občany, že je nově instalováno dopravní značení v ulici V Ladech
– Průjezd zakázán. Toto opatření přispívá ke klidu v obci i k bezpečnosti našich
dětí, nebo často docházelo k tomu, že si
řidiči tudy zkracovali cestu na Kunratickou spojku. Projíždějící vozidla jsou a budou namátkově kontrolována policií.
Věříme, že toto omezení občané Šeberova pochopí a přijmou za své.

Celá realizace stavby bude probíhat přibližně 7 měsíců a proto Vás žádáme
o pochopení.
Nové ulice v Šeberově a Hrnčířích
V Šeberově a Hrnčířích byly nově pojmenovány tyto ulice:
Gočárova - vychází východním směrem z ulice Zadní a končí u ulice Plečnikovy.
Josef Gočár, 1880 - 1945, významný architekt,
představitel kubismu a funkcionalismu.
Plečnikova - vychází severním směrem z východního konce Gočárovy ulice.
Josip Plečnik - 1872 - 1957, významný slovinský architekt, vytvořil v Praze řadu vynikajících
děl.
Hypšmanova - vychází západním směrem se
severního konce ulice Plečnikovy, vstupuje
do ulice Zadní.
Bohunil Hypšman, 1878 - 1961, architekt,
představitel české moderny.
Chocholova - tvoří kolmou příčku ve směru
sever - jih mezi ulicemi Gočárovou a Hypšmanovou.
Josef Chochol, 1880 - 1956, architekt, představitel kubismu.
Engelova - vychází východním směrem
v Chocholovy, vstupuje do Plečnikovy.
Významný představitel české moderny, vytvořil jako urbanistický celek např. Dejvice.
Roithova - vychází severním směrem z Engelovy, vstupuje do Hypšmanovy.
František Roith, 1876 - 1942, architekt, představitel českého kubismu a konstruktivismu.
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Opakování z minulého čísla:
Hrozného - spojuje jižní konce ulic Ke Šmejkalu, Na Proutcích a Mezi Poli.
Bedřich Hrozný, 1879-1952, významný orientalista a badatel v oboru klínového písma, chetitštiny, dějin Chetitů a chetitského
písemnictví.
Musilova - vychází západním směrem z ulice
K Hrnčířům mezi křižovatkami s ulicemi Za
Prodejnou a K Vrbičkám. Slepě končí.
Alois Musil, 1868 - 1944, významný arabista,
biblista, cestovatel a spisovatel.
Lesného - tvoří příčku mezi ulicemi Musilovou a Hrozného v ose ulice ke Šmejkalu.
Vincenc Lesný, 1882 - 1953, zakladatel moderní české indologie, vedl Orientální ústav
v Praze.
Lexova - odbočuje z Musilovy k severu západně od ulice Lesného, slepě končí.
František Lexa, 1876 - 1960, zakladatel české
egyptologie, založil ústav egyptologie v Praze
a Káhiře.
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RADÍME
Čísla popisná
Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí požádá majitel OOSA (Odbor
občansko správní agendy), Nám. Fr. Kafky 3, Praha 1, 1. patro - paní Laitlová,
o přidělení čísla popisného. Po jeho přidělení si majitel číslo nechá vyrobit,

(Smaltovna, Hlubočepská 32, Praha 5,
tel.: 251 817 188 nebo Hypernova okénko s broušením klíčů).
Označení nemovitosti je povinné ze zákona 200/90 Sb, § 47b/1c. Při neoznačení může obec uložit pokutu až do výše
10 000,- Kč.

OMLUVA
Dne 11.11.2003 došlo v prodejně Zahrádkářské potřeby Hrnčíře k politováníhodnému incidentu. Majitel, pan Karel
Rohlík, lituje své chyby a tímto se omlou-

vá panu Malíkovi ze Šeberova za způsobenou nepříjemnou situaci a újmu na
dobré pověsti.

OZNÁMENÍ
Kdo a proč?
Dne 13. listopadu večer jsme pustili na
zahradu našeho veselého psíka Sandyho.
Byla už tma, ale přesto bylo vidět, že
u vrat něco našel a snědl to. Patrně
nějaký hodný kolemjdoucí mu hodil přes
plot jídlo. Pak šel Sandy normálně spát.
V noci však začal rychle dýchat, z břicha
se mu ozývalo kručení a vzápětí nato –
– umřel.
Setkání s takovou lidskou zlobou nás zaskočilo a přemýšleli jsme, proč nám ně-

kdo otrávil psa. Přepadlo nás i mnoho
obav, jak to může pokračovat – otráví
nám děti, zapálí nám dům, přijdou nás
postřílet? Doufám, že nic z toho se nestane, ale kdo otráví psa, měl by být vypátrán a souzen. Proto vyzývám ostatní,
kterým se toto stalo, aby to nahlásili na
policii (nebo místnímu policistovi) nebo
na obecní úřad a pomohli tak k dopadení
pachatele.
Anna Sovíčková
(Hrnčíře)

ŠKOLA
Život na naší škole
Už je to tady. Otáčíme poslední listy kalendáře a při tom povzdychneme: „Zase
budeme o rok starší.“ Pro dospělé znamenají poslední dny roku velký shon,
spousta práce související s nadcházejícím
6

Štědrým dnem. Pro děti však začínají
nejkrásnější dny v roce. Nedočkavě otevírají okénka svého adventního kalendáře a neustále přemýšlí, co by mělo být
pod stromečkem. Kalendářní rok končí,
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ale školní rok nedosáhl ani své půle. Přesto jsme už mnohé na naší škole zažili.
Školní rok jsme zahájili tradiční diskotékou na uvítání prvňáčků. S podzimem
jsme se přivítali v Krčském lese při hledání pokladu. Navštívili jsme knihovnu na
Opatově, kde se děti seznámily s jejím
chodem. Během listopadu děti ze 3., 4.
a 5. třídy podnikly okružní jízdy vyhlídkovým autobusem po pražských památkách. Adventní čas jsme poprvé přivítali
lampiónovým průvodem, který byl také
přehlídkou vlastnoručně vyrobených
lampiónů. S trochou strachu, obavami
a napětím děti přivítaly 5. prosince Mikuláše s jeho rozsáhlou družinou čertů a andělů. Veškeré naše aktivity se snažíme
zveřejnit na kabelové televizi, abychom
vám přiblížili atmosféru v naší škole.
Naší školu navštěvuje 72 dětí. Jsme taková velká rodina. Rodinná atmosféra
a velice úzký vztah mezi dětmi a učiteli je
naší velkou předností. Děti tráví část svého volného času v mnoha kroužcích pořádaných školou: keramika, flétna,
sportovní hry, kopaná, floorball, angličtina, počítače, aerobik.
Naše počítačová učebna se rozšířila
o dalších 10 počítačů. Počítače nezahálí
během vyučování, ani po něm. Všechny
učitelky prošly školením, semináři o práci
na PC a využití při výuce. Je to pro děti
i pro učitele zpestření práce.
Od začátku září naší školu navštěvují
pravidelně školní psycholožky, které nám
radí, jak s dětmi, u kterých se projeví třeba i nepatrné potíže učení. Prostředí a atmosféra naší školy se jim moc líbily.
Šeberov a Hrnčíře patří k sobě, lidé,
děti se znají. Co se děje v Šeberově se dozvědí v Hrnčířích a naopak. Někdy se
však člověk doví i něco nepěkného. Donesla se ke mně pomluva o naší škole.
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V Šeberově bydlím, učím na zdejší škole,
kam chodil můj syn a chodí má dcera,
vím tedy co všechno se zde pro děti snažíme dělat. Proto to mne tato pomluva
nebo „tato informace“ velice urazila, ranila a vzala chu do práce. Rozčílilo mne,
jak nás může někdo kritizovat a hanit,
kdo nás ani nezná.
Šeberovská škola oslaví, pravda, 100
let od svého založení. Je to budova téměř
historická, ale za jejími zdmi nepanují
„historické“ metody vyučování a nejsou
zde učitelé z minulého století. Naopak,
jsou zde učitelky, které se zajímají o nejrozličnější způsoby moderního vyučování. Pravda, nemáme nejmodernější
nábytek, ale pro mne, jako rodiče, je důležitější, jací lidé s dětmi pracují. Dítěti
do života dá více dobrý, vlídný, chápající
učitel než židle podle poslední módy. To
záleží na každém rodiči, pro co se rozhodne.
Náladu a chu do práce mi vrátily
děti. Největší odměnou pro nás je, když
od nich slyšíme, že se na nás těší, že se
jim ve škole líbí a že se jim kolikrát ze školy ani nechce.
„Jedna paní povídala…“ není dobrá
informace, raději se přijte přesvědčit
sami.
Na závěr bych chtěla poděkovat:
panu Novému z Hrnčíř a paní Hejnalové
za dodání papíru na kreslení pro děti,
panu Míškovi a firmě MARTIN Tour za
umožnění okružní jízdy po Praze, panu
Hrubému za dodání dlažby.
Ještě jednou děkujeme a přejeme krásné
Vánoce a šastný nový rok 2004.

ZŠ Šeberov
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Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Zápis dětí do 1. třídy
se koná 19. ledna 2004
od 10:00 do 18:00.
Tento den je kromě zápisu pojat i jako

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO RODIČE
Rodiče budou mít možnost nahlédnout do výuky
všech ročníků 1. a 2. vyučovací hodinu.
Charakteristika naší školy:
Jsme malá rodinná škola prvního stupně s možností opravdu individuálního přístupu
k jednotlivým dětem. Na jednu třídu průměrně připadá 14-15 žáků. Ve výuce využíváme ověřené tradiční, ale i moderní metody. Na půdě naší školy probíhá bohatá zájmová
činnost, jejíž strukturu ovlivňují i názory rodičů. K přednostem školy patří i značná vybavenost, a to zejména výpočetní technikou.
K zápisu potřebujete:
Váš občanský průkaz a rodný list dítěte
Při zápisu bude dětem nabídnuta možnost
zapsat se do „Hravé školičky“, která zpříjemní
dětem pozdější vstup do 1. třídy.

Všichni jste srdečně zváni!
V případě dotazů volejte:

244 911 792
Dopravní spojení:
z metra trasy C OPATOV bus č.

226, 325, 326, 327, 387…
ve směru Šeberov, zastávka V LADECH
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KULTURA
2 0 0 3 * * * ZIMNÍ NOVOROČÍ * * * 2 0 0 4

PRAHA 4 - ŠEBEROV
KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ, V LADECH

SOBOTA 3. LEDNA 2004
V 19 HODIN

ZPĚVY
U TŘÍKRÁLOVÉHO BETLÉMU

PROGRAM
ZPĚVY, KTERÉ SE NA DEN
SV. TŘÍ KRÁLŮ ZPÍVAJÍ
P. GEORGIUS ZRUNEK
VIANOČNA OMŠA
ÚČINKUJE SOUBOR
LUDUS MUSICUS

***POHODÍ***
Vstupné 50 Kč
ZPRAVODAJ XIII/IV PROSINEC 2003
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KULTURA
Přehled prosincových kulturních a církevních akcí
Prosincová výstava betlémů v kostele Církve bratrské
7.12. 17.00 Adventní koncert Kristýna Valoušková a MUSICA GAUDEANS
14.12. 19.00 Adventní koncert
21.12. 10.00 Dětská vánoční slavnost
21.12. 17.00 Adventní koncert Martina Kociánová a AMADEUS
24.12. 23.00 Půlnoční
Církve Kazatel:

Marek Fajfr – fajfr.marek@seznam.cz
Pravidelná bohoslužba - neděle 10.00
Široká škála dalších aktivit - info 724 146 226

PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY
Porodní dům U čápa pro veřejnost
Adresa: Porodní dům U čápa, Hrabákova 2001, Praha 4, Roztyly
Program porodního domu zaměřený na podporu přirozeného těhotenství,
porodu a šestinedělí se rozbíhá.

Nastávající rodiče

■ mohou navštěvovat předporodní kurzy.
Je třeba se předem objednat na tel. čísle
602 958 396. Kurzy probíhají vždy v
úterý a ve čtvrtek bu od 16,30 nebo od
18,30 hod. Jsou vedeny porodními asistentkami. Délka kurzu: 6 lekcí po 1,5
hodině. Cena: 1 000,- Kč.
■ absolvovat kurz vázání šátků na nošení
dětí, nutno předem objednat
na tel. 603 561 609

Nastávající maminky
■ mohou přijít do porodního domu tančit
břišní tance nebo cvičit jógové cvičení.
Nutno předem objednat na tel. čísle:
776 684 879
■ mohou využít nabízený doprovod porodní asistentky během porodu a to i do
porodnice. Kontakt na doprovázející porodní asistentky je možné získat také na
tel. 602 958 396
■ mohou využít návštěvní službu porodních asistentek po porodu, info opět na
tel. 602 958 396
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Všichni občané
■ se mohou zúčastnit diskusních odpolední
na téma Darovat život. Diskuze se rozvíjí
na podkladě promítnutého filmu s názvem Darovat život.
■ se mohou zúčastnit specializovaných
přednášek, např.
Aromaterapie 12.11.2003 od 17 hod., 12.11.
2003 od 17 hod., kontakt. telefon 606 814 596
Reflexní terapie 4.11. od 18,00 hod.
Školy
si mohou objednat osvětově vzdělávací přednášky pro své žáky či studenty. Přednášky jsou
určené pro různé věkové skupiny:
10 - 15 let Sexuální výchova
16 -x
Darovat život - příprava k přirozenému těhotenství a porodu. Diskusní pořad s videofilmem (cca 2 hodiny)
Kontakt na jednotlivé přednášející
na tel. 602 958 396
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INFORMACE
Infokanál
Očekáváme Vaše náměty, nápady a příspěvky!
Mgr. Květa Vitvarová 602 253 160

Zpravodaj
Připravuje MUDr. Zuzana Škodová,
e-mail: zuzana.skodova@ecn.cz
Příspěvky v jakékoliv podobě prosím na
Úřad nebo do ordinace.
V roce 2004 bude Zpravodaj vycházet
jako dvouměsíčník v nové grafické úpravě.
Uzávěrky v roce 2004:
10.2., 10.4., 10.6., 10.8., 10.10., 10.12.

www.seberov.cz
Podařilo se nám zprovoznit web stránky,
prosíme všechny občany o Vaše připomínky a názory, co byste chtěli na www
stránkách vidět.
Zároveň vyzývám všechny podniky, firmy i drobné podnikatele, kteří mají na
území Šeberova a Hrnčíř své sídlo či
provozovnu a chtěli by být mít kontakt
na našich stránkách, aby mě kontaktovali na výše uvedené e-mailové adrese.
Zuzana Škodová.
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KONTAKTY
Úřad městské části Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
Tel.: 244 911 713
Zdravotní centrum
Praktická lékařka:
MUDr. Zuzana Škodová,
K Hrnčířům 263, Praha 4 - Šeberov,
Tel.:244 910 673
Pondělí, středa, pátek
8 - 13
Úterý, čtvrtek
13 - 18
Lékárna: pondělí až pátek 8 - 18
Lékařská služba první pomoci pro dospělé, poliklinika Šustova
vždy 19 - 7, so, ne
Tel.: 271 914 734
LSPP pro děti, poliklinika Šustova:
Tel.: 271 910 236
Potraviny „Týnka“
Pondělí - pátek 7.30 - 13.30
Sobota
8 - 12
Neděle
9 - 12
Potraviny „Tichý - Hertlová“
Pondělí - pátek
7.30 - 18
Sobota
8.30 - 11
14 - 18
Neděle
13 - 18
Městská policie
Telefonní čísla našich strážníků :
Pan Špale:
723 072 457
Paní Petrová:
605 500 317
Policie ČR
Policie Jižní Město II - ulice Hrázského,
Tel.: 271914880
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INZERCE
Petr Veidenthaler - geodet
▼
▼
▼
▼
▼
▼

Geometrické plány
Geometrické plány věcných břemen
Vytyčení vlastnické hranice
Identifikace pozemků
Poradenská činnost
Veškeré geodetické práce

Firma Petr Veidenthaler - geodet
K Rozkoši 257
149 00 Praha 4 - Šeberov
tel:
244 912 774
tel./fax: 274 780 661

Kvalitní plastová okna
Množstevní slevy až 25%
Dodáváme a montujeme:
■
■
■
■
■
■
■

Plastová okna a dveře z profilů VEKA
Okna a dveře na celý život
Dřevěná EURO okna a dveře
Žaluzie horizontální a vertikální
Síky proti hmyzu
Parapety vnější i vnitřní
Zdarma zaměření a vypracování cenové nabídky
Mikroventilace u plastových oken zdarma

Vzorkovna:
Hostýnská 520, Praha 10 - Malešice
Tel./fax.: 274 815 247
Mobil: 777 132 156, 777 578 929
www.vkplast.cz
12
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Základní keramické kurzy

Keramický atelier Ivana
Mezi rybníky 227
149 00 Praha 4 - Šeberov
IČO: 70079935
Tel.: 777 88 22 10
Dovoluji si vás pozvat na keramické kurzy,
které se budou konat od září 2003.
V případě Vašeho zájmu volejte tel.: 777 88 22 10

Klub orientálního tance ZÉNAB
Od 1. 1. 2004 otevíráme Klub orientálního tance ZÉNAB
s výukou tance pod vedením zkušené lektorky.
Získáte sebevědomí, uvědomíte si své ženství
a potěšíte svého partnera něčím novým.
Zveme všechny ženy a dívky všech věkových kategorií a váhy.
Nestyte se za svá kila navíc, právě v orientu jsou muži ceněna.
Výuka bude probíhat každé úterý a čtvrtek
od 17.00-18.15 a od 18.30-19.45 hod. v sále OÚ Jesenice.
15 hod. lekcí - 1.850,- Kč.
Registrace na mobil: 603 718 586, fax: 284 682 078.
Těšíme se na Vás.
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!!! KUŘÁCI !!!
CHCETE ZANECHAT KOUŘENÍ?
Antinikotinovým programem odvyknete!
Až 90% úspěšnost.
Tel.: 220 912 206, 224 214 617
Mobil: 603 333 008, 604 207 771
Praha 1, Senovážné nám. 6, 3. patro

Jazyková škola VAN
ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA
Kurzy všech stupňů pro dospělé a mládež
zápis Út - Čt 17,15 - 18 hod. v kanceláři
Jazyková škola VAN, Praha 4, Kosmická 746 (terasa u stanice metra Háje)
Bus 165, stanice Horčičkova
Výuka 1x týdně odpoledne a večer
Malé skupiny, kurzovné na I. pololetí 1700,- Kč
Tel.: Út-Čt 9-11 hod. 244 912 101, 17,15-18 hod. 272 911 939
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