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Slovo starosty
Radnice
Škola
Baráčníci
Kultura
Informace
Inzerce

Kostel Sv. Prokopa
v Hrnčířích

K.S.K. Stavební sdružení

Rozhodli jste se stavět?
◆ přestavba bytu
◆ přestavba domu
◆ výstavba domu

◆ zateplovací systémy
◆ obklady, dlažba, voda, odpady
◆ omítky klasické, umělé

Kompletní stavební činnost
Od projektu po klíč
Kraus František
723 249 139
K Jižnímu Městu 208
149 00 Praha 4

Kraus Rudolf
608 528 746
K Jižnímu Městu 208
149 00 Praha 4

K.S.K. Stavební sdružení
K Jižnímu Městu 208
149 00 Praha 4
IÈO: 125 11 129
DIÈ: CZ 53 03 31 149

Tel.: 244 911 531
Fax: 244 911 531
franta.kraus@cmail.cz

RADNICE
Otevřený dopis panu starostovi z Křeslic Ing. Zápotockému.
Vážený pane starosto,
je ke škodě věci, že nejste ochoten
komunikovat přímo. Vaše komunikace
schránkovou metodou s občany naší
městské části je velmi pozoruhodná.
Protože však odmítáte můj návrh k osobnímu jednání se mnou a našimi zastupiteli v kauze územního rozvoje
Šeberova a Hrnčíř a používáte výše uvedenou metodu, nezbývá mi nic jiného,
než použít tento otevřený dopis. Rád
bych Vás tedy informoval o tom, jak se
vyvíjela situace kolem trasy JVK a JVD
v našem území.
1. Trasa JVD - pražský dálniční okruh
bude veden v lokalitě za Průhonicemi.
2. Trasa JVK - pražský dálniční okruh
v naší lokalitě povede mezi naší MČ a
Průhonicemi.
O těchto variantách se odborně diskutovalo řádově od roku 1996-1999, kdy
postupně zvítězila varianta JVD. Tedy,
pražský dálniční okruh bude veden
mimo naši lokalitu a bude směrován za
Průhonice. V roce 1999 je tedy schválena trasa JVD a definitivně se upouští od
JVK, viz průvodní zpráva útvaru rozvoje
hl.m.. Prahy z roku 1999. V této zprávě
se také uvádí, na straně 54, že v lokalitě
od Písnice kolem Hrnčíř je navržena
sběrná komunikace končící v D1. Tato
komunikace není rychlostního, nebo dálničního typu! Její vybudování je podmíněno vybudováním JVD, respektive
zprovoznění dálnice D3. Proto jsem Vás
několikrát ujišoval, že dálniční okruh kolem Prahy v JVK nebude. Věřím, že čas
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brzy ukáže, že Vaše poplašné zprávy a
malůvky jsou už několik let mylné a překonané. Co jsem ve funkci starosty, tak
ani jednou žádný orgán státní správy či
samosprávy neinicioval cokoliv ke změně
územního plánu v rámci schválené trasy
JVD zpět do JVK. Byli bychom se zastupiteli a občany naší MČ první, kdo by důrazně vystoupil proti takovémuto řešení!
Prostě kolem Šeberova nepovede rychlostní komunikace nebo dálnice, ale jen
sběrná, popřípadě obslužná silnice s kruhovými křižovatkami. Důvodem je, že
musíme ve špičkách odlehčit neúnosnému provozu motorových vozidel v centru
Šeberova i Hrnčíř bez rozdílu, zda bude
vybudován Oáza park v rámci Teska
nebo ne. Stávající komunikace byla před
více, než 100 lety plánovaná na jiný provoz než je dnes. Tedy: „Nestrašte lidi
dálnicí, rychlostní komunikací v trase
JVK.“ Doporučuji Vám komunikaci s Magistrátem hl. města a to s panem Ing. Sadílkem nebo s panem Ing. Petrem
Laušmanem, generálním ředitelem silnic
a dálnic v ČR, kteří Vám poskytnou podrobné a fundované informace o tom, že
Vámi prezentovaná dálnice nebo rychlostní komunikace v trase JVK dávno neexistuje. Cestu k těmto odborníkům jsem
Vám již předjednal.
Volejte: 224 30 84 Ing. Sadílek a
284 009 339 Ing. Laušman.
Zde se také dozvíte, že řešení dopravní
situace naší městské části Vaším architektem panem Preingerem jsou jen účelové
akty a absolutně neřeší naše problémy,
ale jen Vaše potřeby.
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Je také pozoruhodné, že ekologickému
sdružení Optim-eko a Vám nevadí masivní rozvoj hypermarketů v bezprostředním sousedství Vaší městské části
v Čestlicích, a tedy i masivní nárůst provozu na dálnici mezi Jižním Městem a
touto lokalitou. Nevadí Vám jednostranné vybudování valů podél dálnice D1 na
straně Újezda a tím zvýšení hluku odrazem do naší městské části. Také se divím,
že
vydáváte
svá
prohlášení
s
Optim-ekem, které ve svém „informátoru“, březen 2004, píše hrubé a nebezpečné nepřesnosti. Dodnes platný
územní plán z roku 1999 totiž neschválil
v žádné trase bývalé JVK komunikaci
s rychlostními parametry!!! Optim-eko

však občany dezinformuje o tom, že
rychlostní komunikace je v trase JVK
schválená. Také znovu podtrhuji, že pan
Gasiorovič z ČT 2 mi jasně řekl, že jej
mrzí jak Optim - eko zneužilo pořad
z 3. 2. 04 ke svým záměrům.

S pozdravem
Marek Fajfr, starosta Šeberova.

P.S. Jsme stále se zastupiteli naší městské
části připraveni s Vámi osobně a věcně
jednat v souvislosti s rozvojem celého regionu JV a J Prahy.

Veřejná zeleň
Vážení občané,
zastupitelstvo městské části Praha - Šeberov schválilo 23. 2. 2004 rozpočet na rok
2004, z kterého nemalá částka představuje finanční prostředky na realizaci zeleně městského imobiliáře.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že jsou již postupně vysazovány při komunikacích a na
veřejných prostranstvích stromky a okrasné keře. Při této příležitosti Vás žádáme
o Vaši pomoc se zaléváním vysazených
stromků a drobnou údržbu před Vaším
domem.
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Dále městská část uvažuje v měsíci květnu o velkém úklidu obce. Jistě i Vám při
pohledu z okna či jarní procházce přírodou neuchází nepořádek, který po sobě
zanechala zima nebo spíše někteří obyvatelé. Věříme, že tak jako nám, i Vám
vadí tento nepořádek. Přesto, že v naší
městské části proběhne jarní úklid, mnozí z nás mohou s jarním úklidem začít
právě u sebe, nebo sebevětší finanční
náklady na úklid nám nezajistí čistější
obec.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Zastupitelé MČ Praha - Šeberov
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Zaznamenáno z porad ÚMČ Praha 4 - Šeberov
Porada 15. 3. 2004
• ZMČ vzalo na vědomí a odsouhlasilo
postup prací při čerpání prostředků
na realizaci zeleně a městského imobiliáře
• rozhodlo odeslat dopis na PVK, a. s.
ohledně stáčecího místa fekálních
vod u Kunratické spojky
• souhlasilo s výstavbou čerpací stanice u zatím připravované kruhové křižovatky Kunratická spojka, ulice
K Labeškám výměnou za uvolnění
pozemků pro stavbu křižovatky
• zamítlo žádost firmy Newsoutdoor
na umístění reklamy
• zamítlo žádost pana Rohlíka na ponechání části provizorní komunikace
jako parkoviště, protože pozemek je
MHMP a byl MČ pouze zapůjčen
• zamítlo návrh na spoluinvestování
odvodnění obytného souboru „Na
Proutcích II“ - Central Group, jelikož
odvodnění je plně v kompetenci
Central Group
• rozhodlo uzavřít komunikaci „Za
Prodejnou“ a zamezení černé skládky na pozemcích Tesco

Porada 19. 4. 2004
• ZMČ přes odvolání manželů Srdínkových nadále podporuje výstavbu 21 BJ
• vstoupí do jednání s panem Synkem
a projedná jeho přijetí do funkce
dělník - silničář jako náhradu za civilní službu
• vyhlašuje veřejnou soutěž na pronájem místnosti v objektu č. p. 34, ulice K Hrnčířům
• doporučilo SK podat odvolání proti
ÚR a SP na stavbu RD parc. č. 482
Z mimořádného zastupitelstva 19.4.2004
• souhlasilo s převodem pozemku

parc. č. 1470/170 k. ú. Šeberov
p. Kotrbatému s podmínkou uložení
věcného břemene kanalizace do katastru nemovitostí
• souhlasilo s podáním změny ÚP parc.
č. 133, 134 a 135 ze SP na SVM
• souhlasilo s podáním změny ÚP
parc. č. 532 z PP na SP
• nesouhlasilo s přidělením hrobového
místa pí Macalíkové, nebo nemá trvalé bydliště v naší MČ.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
ÚMČ Praha - Šeberov vyhlašuje veřejnou
2
soutěž na využití místnosti 18,5 m vč.
kuchyňky a WC v objektu č. p. 34, ulice
K Hrnčířům v Šeberově. Prostor je nebytový. Termín přihlášek do 31.5.2004.

Minimální měsíční nájem je 4.000,- Kč
bez služeb.
Přihlášky a informace na tel. 244 911 713

Velkoobjemové kontejnery
Ulice V Ladech

14.5.

11.6.
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Ulice Osvětová
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28.5.

25.6.
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Zprávičky ze školy
Otočili jsme pár stránek
v kalendáři a s tím odešla
i dlouhá zima a nastalo
dlouho očekávané jaro.
Někomu přišla letošní zima
velmi dlouhá, někomu
uběhla pod prsty jako voda.
Naše škola si zimu
zpříjemnila zimní školou
v přírodě. Strávili jsme jeden
týden (od 13.3. - 20.3.) v areálu
Brčálník na Šumavě nedaleko Železné
Rudy. Počasí jsme snad měli objednané.
Čerstvý sníh, sluníčko, zkrátka paráda.
Lyžaři si užívali lyžařského areálu
Špičák, kdo nelyžoval, boboval,
sáňkoval, kouloval se na stráních poblíž
hotelu. K dispozici jsme měli bazén,
navštívili jsme a tvořili „výtvarná dílka“
v pohádkové zemi V. Klimtové, známé
svými lesními strašidly. Navštívili jsme
Železnou Rudu a šlápli si oběma
nohama do Německa. Nechyběla ani
velkolepá diskotéka.
Hned po návratu nás čekaly přípravy na
„Velikonoční jarmark“. Děti vyráběly
nejrůznější velikonoční dekorace, které
si bylo možno
zakoupit, při
jarmarku jsme
se mohli naučit
plést
pomlázku, či
zdobit kraslice
voskem,
zakoupit
květiny,
proutěné
zboží. Velice mne těší, když potkávám
maminky a slyším od nich chválu, že se
jim náš jarmark velmi líbil a že se těší na
4

další. Děkujeme, i my, za
tato slova chvály.
Co nás ještě čeká? Je toho
spousta. Například oslavy
MDD, pokračování oslav
100. výročí naší školy trochu netradičně.
Chystáme „Strašidla na naší
škole“, kdy děti stráví jednu
noc ve škole. Co se bude
dít, je ještě tajemství.
Velké oslavy 100. výročí školy se
chystají pokračovat v září. Chtěli
bychom
uspořádat
výstavu
fotografií,
různých
školních
potřeb
z dřívějších
let až po
současnost.
Předběžně
se obracím
na pamětníky, zda by neoprášili své
fotografie a nepřipravili si některé, které
by nám chtěli zapůjčit, které by nám
něco řekly z minulosti školy, ale třeba
i z minulosti Šeberova a Hrnčíř.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
maminkám, které pomáhaly při
Velikonočním jarmarku a všem těm,
které se chtějí podílet na přípravě
MDD, a také babičce Dostálové, která
ušila oblečky na panenky pro holčičky
ze školní družiny.
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ŠKOLA
Školy bojují s rozpočtem
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6
Stejně tak jako ostatní školy, i naše se velmi těžko vyrovnává s letošním rozpočtem. Při uplatnění nového platového
systému jsme obdrželi na platy menší objem peněz než v loňském roce.
V přiděleném rozpočtu nejsou zahrnuty
– finance na přesčasovou práci učitelů
– na dohody o provedení práce
– na zvýšenou péči o integrované žáky
– na předpokládané změny úvazků
– na vyplacení 10% třináctého a čtrnáctého? platu
S tím, že by i učitel nebo správní zaměstnanec mohl dostat během školního roku
odměnu, se už nepočítá vůbec.
V letošním školním roce začal na škole
pracovat tým učitelek, který se za svou
práci opravdu nemusí stydět. Velmi ráda
bych jeho zásluhy o pozitivní ohlasy veřejnosti na naši školu ocenila, mohu však
použít jen slova díků a uznání.

Postoj naší školy ke stávce
Do stávky jsme se zatím nezapojili, ale
spokojeni nejsme. S tím, že ve školství
každý pátý zaměstnanec nedosáhne letos
příjmové úrovně roku 2003, nemůžeme
souhlasit. Proto se
„ příští“ stávky (pokud nějaká bude), určitě zúčastníme.
Doufám, že rodiče pochopí oprávněné
požadavky na odpovídající ohodnocení
náročné a zodpovědné práce zaměstnanců školství. Hrozí nebezpečí, že rušením škol v malých obcích, zvyšováním
počtu žáků ve třídách, snižováním počtu
dělených hodin atd., dojde opravdu ke
snížení kvality vyučování. Mám oprávněnou obavu o budoucnost vzdělávacího
systému, a tím i o budoucnost celé společnosti.

Mgr. Eva Hrubá, ředitelka školy

Dávky státní sociální podpory
1. Státní sociální podpora zahrnuje tyto
dávky: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský
příspěvek,
zaopatřovací
příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte (v pěstounské péči), odměna pěstouna.
2. O tento příspěvek lze žádat do 3 měsíců ode dne, kdy vzniká nárok, poté
možnost uplatnění nároku zaniká.
3. Pro stanovení rozhodného příjmu se
započítavají nově i příjmy ze zahraniZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

čí, obdobné rodičovským, zaopatřovacím příspěvkům a příjmy ze zahraničí obdobné mzdovým nárokům.
4. Všichni žadatelé vyplňují formuláře,
které jsou dostupné přímo v odboru
státní sociální podpory a všechny pracovnice velmi ochotně poradí, jak vše
správně vyplnit a doložit.
5. Adresa: Bohúňova ulice čp.1553,
Praha 11
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VOLNÝ ČAS
ESCAPE. Né-tradiční klub pro mládež.
15.5.
UMĚLÁ indoorová HOROLEZECKÁ STĚNA
Sraz: v 16 hod. před McDonaldem na Andělu
S sebou tepláky a 30,- Kč.

25.5.
ESCAPE pouze pro holky
Vyrob si svůj ŠPERK - prstýnek, náramek, náušnice, přívěšky...
Co potřebuješ s sebou: jen trpělivost a šikovné ruce
Sraz: v 18 hod. v kostele v Šeberově

29.5.
VODNÍ VÁLKA
S sebou: bojovnou náladu a odpovídající oblečení. Sucho zrovna nebude...
munici (balonky a praky) doveze americký tým. O vodu se už postaráme my.
Sraz: v 15 hod. před kostelem v Šeberově
12.6.
INVAZE V PRŮHONICKÉM PARKU
HRY, piknik, pobyt v pražské divočině
Sraz: ve 13 hod. před kostelem v Šeberově

26.6.
ZAHRADNÍ HRY & GRILOVÁNÍ
s sebou: prázdné žaludky a 30,-Kč
Sraz: v16 hod. před kostelem v Šeberově

Club ESCAPE pořádá multisportovní camp s mládeží z Arizony - USA
uprostřed Českých hor.
Termín: 3-10. 7 2004, cena 2 500,- Kč.
Info 608 721 310, info@iescape.cz

Garantem akcí je Církev bratrská v Šeberově, info: Marek Fajfr 724146226.
6
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Poznejme naši obec
Obrázek na obálce
Kostel Sv. Prokopa v Hrnčířích
Starobylý kostelík sv. Prokopa je prostá
stavba a proto časové určení jejích počátků činí obtíže. Kolem roku 1360 již určitě
stál. Podle půdorysu, který je orientován
k východu, může jít jak o románské , tak
o gotické založení. Srovnání s podobnými stavbami v okolí se zdá svědčit pro
vznik kostela v poslední třetině 13. stole-

tí. Kostel sv. Prokopa byl původně kostelem farním, jen tak lze zdůvodnit jeho
vznik. Je také obklopen zdí, ohraničující
prostor původního hřbitova. Podle některých úvah znalců byl spojen se sousedící tvrzí místního feudála. Ve 14. století
měl patronátní právo k hrnčířskému kostelu zbraslavský klášter a ve století 15.
přechází do majetku Václava IV. A novohradskému pantství v Kunraticích.

Evropská unie - infoservis
www.evropska-unie.cz
www.euroskop.cz
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky v pátek
11. června 2004 od 14,00 do 22,00 hodin
a v sobotu 12. června 2004 od 8,00 do
14,00.
V naší městské části budou volební
místnosti opět jak jsme zvyklí, občasné Šeberova volí ve škole, ulice V Ladech, občané Hrnčíř na Baráčnické rychtě.
Způsob volby do Evropského parlamentu upravuje v České republice zákon
č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů.
Voliči by si sami ověřit svůj zápis ve stálém
seznamu voličů, nebo volební zákon již
neumožňuje dopsání voliče v den voleb
přímo ve volební místnosti.
Poslanci EP jsou voleni na 5 let. U nás,
stejně jako u voleb do Poslanecké sněmov-
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ny se uplatňuje systém poměrného zastoupení. Celkový počet poslaneckých mandátů přidělených České republice – 24 – se
rozděluje mezi kandidující subjekty, které
získaly nejméně 5% odevzdaných hlasů.
Občan ČR má právo volit ve volbách do
EP na území naší republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a nevznikla u něj překážka volebního práva. Volič prokáže ve volební
místnosti svou totožnost a státní občanství
ČR. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky
1 hlasovací lístek, kde může zakroužkovat
pořadové číslo nejvýše u 2 kandidátů.
Obálku s hlasovacím lístkem vhodí do volební schránky.
Výběr z kandidátních listin do EP:
KDU-ČSL
1. Zuzana Roithová
2. Jan Březina
3. Pavel Jajtner
4. David Macek
5. Vilém Holáň
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ČSSD
1. Libor Rouček
2. Richard Falbr
3. Milan Ekert
4. Milan Lachnit
5. Bohumil Fišer

Evropská investiční banka
www.bei.org
Poskytuje nebo garantuje úvěry méně rozvinutým oblastem na rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury, ochranu
životního prostředí, rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu a rozvoj malého a
středního podnikání.

ODS
1. Jan Zahradil
2. Petr Duchoň
3. Miroslav Ouzký
4. Hynek Fajmon
5. Nina Škottová

Rada Evropské unie
Členové jsou minstři členských států. Rada
ministrů zahraničí členských států se schází
každý měsíc a rozhoduje společně o zahraniční a bezpečnostní politice. Rada ministrů financí a hospodářství se stará
o koordinaci hospodářské politiky. Rada
zasedá i ve složení ostatních ministrů: zemědělství, průmyslu, životního prostředí,
dopravy.

KSČM
1. Miroslav Ransdorf
2. Vladimír Remek
3. Jaromír Kohlíček
4. Jiří Maštálka
5. Věra Flasarová
Instituce Evropské unie
Evropský parlament
www.europarl.eu.int
Funkce, vykonávané pro EU : konzultace
- spolupráce - spolurozhodování - souhlas
- rozpočet - kontrolní pravomoci

Evropský soudní dvůr
Nese odpovědnost za jednotnost výkladu a
aplikace práva EU a kontroluje legitimitu
rozhodování rady a komise.
Evropská rada
Je hlavním politickým orgánem a členové
jsou hlavy stát a vlád členských zemí.

Evropská komise
www.europa.eu.int/comm
Zabezpečuje provádění primární smluv, nařízení, směrnic a rozhodnutí. Podílí se na
tvorbě legislativy EU, má vlastní rozhodovací pravomoc v některých společných politikách a mezinárodně-obchodních vztazích,
je správcem společného rozpočtu. Může vydávat administrativní normy. Je ochráncem
právního systému EU.

Hospodářský a sociální výbor
www.ces.eu.int
Poradní orgán EU. Členové zastupují různé
zájmové skupiny a vydávají stanoviska k jakékoliv otázce, tykající se zájmů společenství.

Evropská centrální banka
www.ecb.int
Dbá o udržení cenové stability v rámci Evropského měnového systému a podporuje
hospodářskou politiku společenství.

Evropský ombudsman
www.euro-ombudsman.eu.int
Přijímá stížnosti jakéhokoliv subjektu s bydlištěm či sídlem na území unie, které se týkají nepravostí v činnosti orgánů společenství. Lze i v češtině.

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

Evropský účetní dvůr
www.eca.eu.int
Přezkoumává účetnictví, právoplatnost a
řádnost všech finančních operací EU.
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INFORMACE
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
!!!POZOR ZMĚNA!!!
✚ Lékařská služba první pomoci
Pacovská 31/869, Praha 4
Pondělí - pátek
19 - 7
Pátek až pondělí
nepřetržitě
Děti
241 733 916
Dospělí
241 733 917
Zubní
241 733 917

Veterinární ordinace
MVDr. Zdeněk Pospíchal
U mlýnského rybníka 209
Praha 4 - Šeberov
Tel.: 244 910 776
Ordinace: Po - Pá 9.00 - 18.00
Potraviny Šeberov
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.: 271 914 880

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Pospíchal Zdeněk
U Mlýnského rybníka 209
Praha 4 - Šeberov
Ordinační hodiny: pondělí - pátek 9.00 - 18.00

Tel.: 244 910 776
10
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Zdravotní centrum Arbor vitae
Šeberov - K Hrnčířům 263
REHABILITACE A REGENERACE

Mgr. Lenčí Samková
●

●

Bachova květová terapie
● Aroma masáže
● Lymfatické masáže
Bowenova tlaková masáž

Michaela Pospíšilová
● Shiatsu masáže
● Baňkování
● Fonoforéza

Objednání: 602 978 977

● Bachova květová terapie
● Aromaterapie

Objednání: 605 874 070

REHABILITACE
Marie Müllerová
● Masáže
● Měkké techniky
● Mobilizace kloubů, páteře, žeber, kostrče
● Cvičení podle L. Mojžíšové
● Cvičení při bolestech zad
● Poúrazová rehabilitace

Objednání: 776 217 352

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE
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Ceník inzerce
Příjem Inzerce ve formátech: CDR (texty
v křivkách), AI (texty v křivkách), EPS, TIF,
JPEG (300 dpi), PDF Acrobat (300 dpi)
(jiné formáty po dohodě).
Pokud máte inzerci ve formátu DOC
(Word) je dobré dodat, pokud je to možné, k souboru .doc ještě použité originální obrázky zvláš ve formátech
uvedených nahoře, případně lesklé fotky
nebo diapozitivy k naskenování.

1/2 strany
128 x 90 mm
1/1
celá strana
128 x 185 mm

1/4
strany
60 x 90
mm

Černobílé inzeráty, pro inzerenty s trvalým bydlištěm v Šeberově a Hrnčířích:
Inzerát

1/1 A5

1/2 A5

1/4 A5

poprvé

500

250

130

opakovaně

400

200

100

Černobílé inzeráty, pro inzerenty s trvalým bydlištěm jinde:
Inzerát

1/1 A5

1/2 A5

1/4 A5

poprvé

800

400

200

opakovaně

600

300

150

Barevné inzeráty
(při opakování slevy po dohodě):
Inzerát

1/1 A5

1/2 A5

vnitřní str.

2 500

1 300

zadní str.

3 000

1 500

V ceně inzerátu je základní zpracování,
tj. výběr vhodného písma, rámeček,
umístění Vámi dodaného loga, umístění
Vámi dodaného obrázku, předtisková
příprava, tisk a roznos.
Pokud dodáte inzerát hotový z grafického studia, cena inzerce se nemění.
Pokud máte zájem o profesionální zpracování inzerce (grafické návrhy), kontaktujte prosím MUDr. Zuzanu Škodovou.
Jestliže byla Vaše grafika - logo (případně
celý inzerát) již jednou ve zpravodaji použita a nechcete změnu, není nutno ji při
příštím vydání posílat znovu (všechny
soubory se archivují).

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.
Zpravodaj vychází jako dvouměsíčník
Uzávěrky v roce 2004: 10.2., 10.4., 10.6., 10.8., 10.10., 10.12.
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Novinka

v ČR

Contour Up
zhubněte v Hrnčířích

16 programů
pracuje
povrchově
a do hloubky
současně

Přístroj na hubnutí
a posilování svalstva

Modeluje cíleně postavu
Vyživuje a regeneruje tkáň
Odvádí mimocévní tekutiny
Odstraňuje celulitidu a strie
Provádí lymfodrenáž
Zpevňuje postavu
Odstraňuje otoky nohou

10 terapií po 30 minutách
odstraní v průměru
2 cm tuku

Relax Club
K Safině 145
Praha 4 - Hrnčíře
Po-Ne 9-22 hod.
Objednávky tel.:

244 911 438

Ruční
mytí vozidel

Dejte si odměnu
po celodenní
práci

Infra kabina
Lymfodrenáž
Bioturbosolárium
Relaxační masáže
Přístroj na hubnutí
Permanentní make up

aneb relaxační půlhodinka

• eko-mytí karosérií
• eko-mytí motorů • čištění interiérů
• dofukování pneu • kontrola kapalin
• retušování škrábanců barevnými vosky
Při kávě v našem CAFÉ BARU můžete sledovat
na obrazovce průběh mytí Vašeho vozu
nebo využít služby RELAX CLUBU:
● permanentní make up
● bioturbosolárium
● myostimulátor
● infra kabinu
● masáže

Internet box s možností digitálního tisku

KROFTA UNISERVIS
K Safině 145
Praha 4 - Hrnčíře
relaxclub@seznam.cz
www.uniservis.cz

KROFTA UNISERVIS
K Safině 145
Praha 4 - Hrnčíře
relaxclub@seznam.cz
www.uniservis.cz

Po-Ne 9-22 hod.

Po-Ne 9-22 hod.
Infotel.:

Objednávky na tel.:

244 911 438
603 589 681

Espresso illy
Čaje Ronnefeldt
Koktejly, víno
Točené pivo ...

Šastnou cestu

244 911 438

oprav

Identifikace závady zdarma
NÍZKÉ CENY • KVALITA • ZÁRUKA
TISKÁRNY • POČÍTAČE • MONITORY • SCANNERY • FAXY
TELEFONY • ZÁZNAMNÍKY • MOBILY • KOPÍRKY
PSACÍ STROJE • DIKTAFONY • SKARTOVAČE
KALKULAČKY • DATABANKY
TELEVIZE • VIDEA • SATELITY • CD A DVD PŘEHRÁVAČE
HIFI VĚŽE • VIDEOKAMERY • FOTOAPARÁTY
RADIOMAGNETOFONY
ANTÉNNÍ SYSTÉMY – MONTÁŽE a ROZVODY
LEDNICE • MRAZÁKY • MIKROVLNKY • ROBOTY
ŽEHLIČKY • KULMY • FÉNY

Po–Pá 8–18 hod.

244 910 055
602 30 60 30

KROFTA UNISERVIS
K Safině 145
Praha 4 - Hrnčíře
www.uniservis.cz
krofta@uniservis.cz

Papírnictví
h
íc

v Hrnčíř

Nižší ceny než v Makru!

Sběrna

ŠKOLNÍ POTŘEBY
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
● TISKOPISY, OBÁLKY, PAPÍR
●

●

KOPÍROVÁNÍ, LAMINACE
KROUŽKOVÁ VAZBA
● FAXOVÁ SLUŽBA
●

●

ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ NA KLÍČ,
DOPRAVA ZDARMA

●

EXPRES VÝROBA RAZÍTEK TRODAT
EXPRES VÝROBA VIZITEK

●
●

NEJLEVNĚJŠÍ TONERY A NÁPLNĚ
RECYKLOVANÉ NÁPLNĚ SE ZÁRUKOU

●

Po–Pá 8–18 hod.

244 910 055
602 30 60 30

KROFTA UNISERVIS
K Safině 145
Praha 4 - Hrnčíře
www.uniservis.cz
krofta@uniservis.cz

