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RADNICE
Slovo starosty.
Vážení spoluobčané,
jaro je tady. Všichni máme rádi jaro.
Příroda ukazuje své divy a krásy, tvoří a
pracuje. Nás to také vytáhlo na zahrady a
k pracím na „zeleni“. Procházím uličkami
naší městské části a vidím, jak mnozí z vás
uklízí a pečují o veřejná prostranství. Je
povzbudivé vidět, jak občané z lokality
kolem amerických domků udělali společ-

nou brigádu a uklízeli kolem rybníku
Šmatlík i přilehlé chodníky. Potěšila mne
naše sousedka, která před okna do ulice
vysadila růže. Radostně sleduji, jak někteří
z Vás dosazují trávu i skalničky a keře do
pruhů veřejné zeleně. I my jsme přidali
ruku k dílu a právě vysadili skoro 70 stromů. Je pro starostu každé obce radostí,
když její občané mají zájem o pořádek a
čistotu ve svém okolí. Chtěl bych tímto
poděkovat Vám všem kdo pečujete ne jen
o svoji zahradu, ale i o zeleň Vaší ulice.

Co je před námi?
1.
Dokončit čištění, výsadby zeleně a
úprav kolem rybníku Šmatlík a vodoteče
směrem k Hrnčířskému rybníku. Termín
dokončení – léto 2005.
2.
Spolupracovat při realizaci podkladů pro vlastní opravy kanalizace a komunikací v Hrnčířích. (Americké domky,
ul, Radešovská a Za Šmatlíkem) Termín
realizace 2006-2007.
3.
Spolupracovat při realizaci podkladů a provedení generálních oprav komunikací V Ladech II, ul. K Safině, za
Šmatlíkem a kruhové křižovatky na Kunratické
spojce.
Termín
realizace
2005-2007.
4.
Zajistit prodej „Holí“ a získat tak
finanční prostředky pro vybudování náměstí v Šeberově. Trvale.
5.
Dokončit výkup pozemků a realizovat tech. vybavení hřiště v Hrnčířích
v ul. K Safině, V Šeberově – V Ladech a
„Sicom“. Termín realizace 2005-2007
6.
Spolupracovat s útvarem zeleně
při dokončení podkladů pro výsadbu
stromů v biokoridoru mezi hřbitovem a
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Rozkoší, včetně vlastní realizace. Termín
realizace 2005 až jaro 2006.
7.
Oprava podlahy, stropu a vymalování tělocvičny. Termín léto 2005.
8.
Příprava dokumentace a výkup
rybníků v naší městské části. Trvale.
9.
Příprava dokumentace, vlastní rekonstrukce a přístavba Baráčnické rychty.
Termín realizace 2005-2006.
10.
Trvale sledovat řešení projektové
dokumentace k vestecké spojce a zamezit tak výstavbě rychlostní komunikace
kolem Šeberova a Hrnčíř. Podporujeme
jeden pruh sem a jeden tam, úrovňové
křižovatky. Dále ochranný val, 100 m zelený pás se stromy a cyklostezkou v celém úseku k naší městské části.
11.
Realizovat členství ve svazku obcí
pro dopravu v pražském jižním regionu a
aktivně se podílet na budoucím řešení
dopravy v našem regionu. Termín – jaro
2005 a dále trvale.
12.
Jiné. Trvale řešit údržbu komunikací včetně opravy povrchů, péče o zeleň, provoz kabelové televize, poplatky,
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provoz školy a školek, odstranění černých skládek, spolupráce s Městskou policií atp.
13. Vyřešit s Magistrátem výstavbu 21
rozjezdových bytů v Šeberově. V současné době je výstavba zastavena pro nedostatek finančních prostředků.
14. Vyřešit architektonickou studií a
vlastní realizaci přístavby naší obecné
školy. Termín – trvale.
15. Vyřešit narůstající hluk od dálnice.
Termín – trvale.
16. Jiné – údržba komunikací, zeleně,
provoz kabelové televize, Infokanálu internetu, Zpravodaj, kulturní akce, poplatky, registrace, ověřování, provoz školy a
školek, odstraňování černých skládek,
spolupráce s Městskou policií atp.

17. To nejdůležitější. Získat dostatek
finančních prostředků k výše uvedeným
záměrům. (Od roku 2003 se v naší městské části již proinvestovalo přes 100 miliónů korun a to jsme měli minimum
vlastních zdrojů. Věřím, že se nám i v budoucnosti bude dařit tak jako v minulých
měsících.) „Držte nám palce.“
Milí spoluobčané. Děkuji Vám všem, kteří
se podílíte na rozkvětu naší městské části.
Přejeme Vám jako zastupitelstvo a státní
správa krásné a teplé jaro.

Marek Fajfr

Výtah z porad zastupitelstva
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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z porady 3/2005
ZMČ
bere na vědomí rezignaci pana Hertla na
funkci místostarosty
souhlasí s uvolněním 10.000,- Kč na činnost Motýlek a Velryba
souhlasí s opravami povrchů tělocvičny
do max. částky 150 tis. Kč
rozhodne po zhodnocení, zda budou instalovány zpomalovací prahy či bezpečnostní radarový systém
souhlasí s nájmem č. p. 34 - firma
Hella-Plast
rozhodlo, že další porady budou mít status řádného zasedání zastupitelstva MČ
z řádného zasedání zastupitelstva
2/2005 ZMČ
rozhodlo uvolnit 15 tis. Kč na herní prvky dětského hřiště
dovybavit dětské hřiště do max. 50 tis.
Kč
uvolnit 150 tis. Kč na opravu tělocvičny
ZŠ
uvolnit 55 tis. Kč na vrata garáže - firma
Rohlík

• uzavřít nájemní smlouvu na č. p. 34 pro
firmu Hella - Plast
• souhlasí s převodem úspor MŠ na rok
2005

•
•
•
•
•
•
•
•
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z řádného zasedání zastupitelstva
3/2005 ZMČ
pověřuje starostu podepsáním prodejní
smlouvy na parc. č. 515/4 k. ú. Hole u
Průhonic
zvolilo tajnou volbou Ing. Svatopluka
Káru místostarostou
odsouhlasilo zametání a mytí místních
komunikací do 50 tis. Kč
souhlasí s výstavbou RD na pozemku
p. č. 571/45
souhlasí s rekonstrukcí restaurace U Topolů na pizzerii
navrhuje předložit veřejnosti návrh dostavby ZŠ
souhlasí s podepsáním SOD na sekání a
válcování hřiště FK Šeberov
odsouhlasilo podání žádosti na svěření
pozemku parc. č. 1449/26 k. ú. Šeberov
od MHMP
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Změny některých správních poplatků
16. 1. 2005 vstoupil v platnost zákon 634/2004Sb. o správních poplatcích, kterým se
mění některé správní poplatky.
Kč
Nahlédnutí do matriční knihy, sbírky listin, živnostenského nebo leteckého rejstříku, do opisu Rejstříku trestů
Změna trvalého pobytu za osobu starší 15let
Vydání nového občanského průkazu za OP poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo OP obsahující neoprávněně provedené zápisy, nebo vydání OP na žádost občana z důvodu nepovinně zapisovaných údajů, popř. jiného osobního důvodu občana
Vydání nového cestovního dokladu ve lhůtě do 30 dnů
Pro oso-by starší 15 let
Pro oso-by mladší 15let
Ve zkrá-cené lhůtě (každý)
Dopsání údaje do cestovního pasu
Výdej informace z informačního systému

20
50
100

200
50
600
50
50

MATRIKA
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin - Za každou matriční událost
Vydání stejnopisu rodného, oddacího a úmrtního listu
Vydání povolení změny - Příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného
nebo na dřívější příjmení
Jména nebo příjmení v ostatních případech
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost
Vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

20
100
100
1000
3000
2000
1000
500

STÁTNÍ OBČANSTVÍ
Vydání osvědčení nebo potvrzení o st. Občanství ČR
Udělení státního občanství ČR

100
10000

Výměna řidičských průkazů
Dle zákona 361/2000Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů, je povinná výměna řidičských
průkazů a týká se všech občanů, kteří
mají řidičské průkazy vydané do 1. ledna
2001. (1. 7. 1964 - 31. 12. 2000)
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Výměna musí být provedena do
31. prosince 2005.
Výměny výše uvedených typů řidičských
průkazů jsou bez poplatku, pouze v případě změn se hradí správní poplatek.
Řidičské průkazy, vydané v období od
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou
platné do 31. prosince 2013.
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Zprávičky ze školy

Pro měsíce letošního roku jsou tato
přísloví ušitá na míru.
Letošní zima se projevila v celé své
kráse. Téměř celá Evropa byla zahalena
vysokou bílou pokrývkou, tak jsme se ze
spousty sněhu mohli radovat i u nás, nejen na horách. I lidé ve městech si s ním
užili všechny radosti i starostí. Samozřejmě největší radost sníh přinesl milovníkům zimních sportů. Lyže a sáňky
opravdu nemohly zahálet. Hodně sněhu,
to se musí využít! Stavěli jsme sněhuláky,
hrady, příbytky pro zvířátka, školní družina jezdila autobusem za sáňkováním na
Jižní Město. A nevěřili byste, na čem
všem, se dá sjíždět kopec. „Kopec nám
chybí ve škole, nebo alespoň v Šeberově.“ Slyšela jsem při zpáteční cestě.
Jakmile se dalo vyrazit na zamrzlý rybník, hurá, hned jsme nasadili brusle. Kdo
neměl brusle, tak se klouzal nebo tvořil
stavby ze sněhu. Mráz často zalézal za
nehty a potom jsme pospíchali do teplých tříd, kde nás vítal náš usměvavý pan
školník Míla.
Únor jsme nechali za námi a před nás
vystupuje měsíc březen. Tak na ten se
školáci moc těšili! Jarní prázdniny, v jejich těsném závěsu Velikonoce, které přinesou také volné dny a ještě stihneme
i již tradiční „Velikonoční jarmark.“
Letos zaklepaly Velikonoce na dveře
velice brzo. A tak jsme měli ve třídách při
pracovních a výtvarných výchovách tzv.
„fičák, fofr, shon, kalup, spěch“, aby4

chom všechno stihli.Vystříhat slepičky,
zajíce, vymalovat vajíčka, kuřátka, vytvořit kytičky z papíru, zkrátka nejrůznější
velikonoční dekorace dotvořit do závěrečné podoby.
22. března se otevřely dveře naší budovy a jarmark mohl začít. Rodiče, příbuzní a kamarádi si mohli prohlédnout
prodejní výstavku dětských prací, tělocvična se proměnila ve velkou dílnu.
Mohli jsme nazdobit perníčky, zdobit vajíčka mákem, vločkami, malovat je voskem, mohli jsme zkusit oblíbenou
ubrouskovou techniku, uplést si pomlázku, či si koupit krásné květiny, proutěné
zboží nebo keramické dekorace.
Strávili jsme velice příjemné odpoledne
1. duben. byl ve znamení drobných
žertíků snad v každé třídě.
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Cože?...
Dolínek, Issa, Langerová, Savka, Foret,
Zaňková... co se to učíte?
To je dějepis?

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

Začátek dubna nám přinesl velice příjemné počasí,na které nám naše přísloví
moc nesedí. Ale neříkejme hop, dokud
jsme nedoskočili na konec dubna. Co
není, může ještě být – a za kamna vlezem.
Zatím děti láká krásné počasí ke hrám
venku. Jak v zimě postrádaly kopec na
sáňkování, nyní jim chybí les, alespoň
kousek lesa, kde se šišky mech, kameny,
větvičky rázem promění v důležitý stavební materiál a v nejrůznější důležité a
potřebné věci. V lese se dají hrát nejrůznější hry. Proto děti ze ŠD často jezdí za
lesem do Kunratic.
Určitě jste si všimli, že ze školní zahrady náhle zmizely houpačky a průlezky.

Všechna tělocvičná nářadí a náčiní podléhají pravidelné kontrole a bohužel tyto
průlezky a houpačky nesplňují přísné
bezpečnostní normy EU.
Každé dva měsíce je na naší zahradě
přistaven kontejner na starý papír. Máme
moc šikovné sběrače, protože vždy je
kontejner plný. Část výtěžku jde na našeho kamaráda z Ugandy Twaiba, který
díky všem dětem může navštěvovat školu
a má zajištěné učební pomůcky.
Děkujeme všem, kteří přispějí starým
papírem.
Přeji příjemné jarní měsíce, dny prozářené
sluncem, ale i dny s životadárným jarním
deštěm.

Redakce se omlouvá za chyby, ke kterým došlo v minulém článku.

„Mně se stejská....“
„Kup si pejska, on ti zavejská,
a se ti nestejská...“
ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

Ano, pejsek je náš velký kamarád, miláček, neodmyslitelný člen rodiny.
Některý umí lehnout, sednout, dát packu
na povel, ale žádný pejsek neumí po
sobě uklidit svou hromádku.
Když pejsek dělá tolik radosti svému páníčkovi, mohl by páníček udělat maličkost pro svého miláčka – uklidit hromádku, která zdobí chodník nebo se skrývá
v trávě před vraty, či okny souseda.
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KULTURA
Církev bratrská Šeberov
kazatel ThD. David Javornický
Moderní kostel s velkou zahradou v klidném prostředí Prahy
Neděle
pravidelná bohoslužba 10.00 - 11.00 + samostatný program pro děti a dorost.
Úterý
„Motýlek“ 9.30 - 12.00 setkávání maminek s malými dětmi
Středa
Cvičení žen 17.30 - 18.30
Čtvrtek
mládež 18.00 - 21.00 + klub „Escape“
Pátek
„Veleryba“ 15.00 - 17.00 Klub pro dorost.
Úterý a středa
domácí skupinky
Hudební skupiny, dobrá káva a jiné aktivity
Církev bratrská navazuje na křesanské dějiny našeho národa.
Spojení - metro C - Opatov - bus 165, 325, 326, 327, směr jih.
Druhá zastávka „V Ladech“ . Ul. V Ladech 10.
Public relations: Marek Fajfr tel.: 724 146 226, e-mail: fajfr.marek@seznam.cz

KLUB VELERYBA
Akce Veleryby na červen - červenec 2005
10. - 12. 6.

Vojenská akce - tradiční military mission,
ovšem pozor - tentokrát pro
kluky i pro holky. Cena: 320,- Kč

18. - 31. 7.

Letní tábor. Letos na Slavonicku, na pomezí Čech a Moravy.
Cena: 3 000,- Kč

Informace, přihlášky: Karel Pospíšil, tel.: 737 686 276, e-mail: kikpospisil@glum.cz
6
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Dětský den
1. červen
Základní škola V Ladech,
Klub Veleryba a Motýlek
pořádá dětský den
pod záštitou starosty.
Atrakce, soutěže a ceny, vystoupení dětí a překvapení.
Bude se konat v ulici V Ladech, od 16.00 do 19.00. Opékání vuřtů a volná zábava.
Registrace dětí od 15.30.

Myslivecké sdružení
Vážení čtenáři,
chceme Vám představit myslivecké sdružení ŠEBEROV, které nese název Vaší obce. Toto
sdružení má pronajatou honitbu od honebního společenstva Šeberov – Průhonice, jejíž součástí je Průhonický park a
obora. Hospodaří na rozloze cca 1000 ha, má
27 členů a eviduje několik žádostí o členství
do našeho sdružení.
Naše myslivecká činnost není jen lov zvěře, ale hlavně péče o zvěř a životní prostředí.
V naší honitbě je převáženě zastoupena drobná zvěř a to bažant obecný, zajíc polní, kachna divoká a v menší míře koroptev polní
(celoročně hájená), dále srnčí zvěř a občas
i prase divoké.
Chceme se zmínit o praktické činnosti našeho sdružení.
Každý rok pořádáme mysliveckou výstavku trofejí, na podzim společenské hony na
drobnou zvěř a to vždy s hudbou pro naše
manželky a společné posezení přátel myslivosti. Vrcholem kulturních akcí je náš myslivecký ples, který pořádáme vždy v únoru v
Kongresovém centru Průhonice a o který bývá
vždy velký zájem.

ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

Kulturní a lovecké akce obsahují 40 % myslivecké činnosti a dalších 60 % tvoří činnost brigádnická. Naši členové odpracují každým rokem
mnoho hodin např.výsadbou nových stromků
(k 14. 4. vysazeno 800 stromků). Dále obdělávají
myslivecká políčka, suší sena a podobně. Myslivci spolupracují s vedením Průhonického parku,
kde pomáhají například s úklidem dřeva.
Nejdůležitější činností je vždy péče o zvěř
a to přikrmováním v zimních měsících, kdy
zvěř nejvíce strádá.
Na závěr chceme upozornit na věci, které
nás trápí a to zejména na nepovolené skládky
na polích či u rybníků a také na chování některých občanů, kteří nechají volně pobíhat
své psy v naší honitbě, i když to zákon o myslivosti zakazuje. Dochází tak ke zbytečným neshodám mezi myslivci a občany.
Vážení čtenáři, toto je krátký průřez naší
mysliveckou činností. Věříme, že po seznámení s naším mysliveckým sdružením dojde
ke zlepšení vzájemných vztahů mezi myslivci
a občany.
Za celé myslivecké sdružení Šeberov
Místopředseda
Václav Medřický
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INFORMACE – 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
tel: 244 910 692
Pondělí – pátek

8 – 18

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 „Tichý – Hertlová“
Pondělí – pátek 7,30 – 18
Sobota
8,30 – 11 14 – 18
Neděle
13 – 18
Potraviny „V Ladech“
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Městská policie

Tel.: 156
Policie ČR

Tel.: 158
Policie Jižní Město II – ulice Hrázského,
Tel.: 271 914 880
Aktuální informace
www.seberov.cz
Prosíme majitele provozoven na území Šeberova a Hrnčíř, pokud chtějí své otevírací
hodiny uveřejnit ve Zpravodaji, aby kontaktovali MUDr. Škodovou.
KONTEJNERY v 1. pololetí 2005
Ulice V Ladech:
14.1., 4.2., 4.3., 8.4., 6.5., 10.6.
Ulice Osvětová:
14.1., 18.2., 18.3., 22.4., 20.5., 24.6.
V případě poruchy podtlakové
kanalizace v Hrnčířích volejte tato
telefonní čísla:
Pohotovost: 602 443 947
Pan Kučírek: 606 691 445
Kabelová televize:
Program Spectrum bude přesunut z 25. kanálu na 36. kanál a to od 24. 2. 2005.
Zpravodaj
Připravuje MUDr. Zuzana Škodová
e-mail: zuzana.skodova@ecn.cz
Příspěvky v jakékoliv podobě prosím na Úřad
nebo do ordinace.
Zpravodaj vychází jako čtvrtletník.
Nepodepsané příspěvky nepublikujeme.
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Nově otevřený salon

Stříhání a úprava psů
Paní Linda, U Vodárny 189, Vestec
Objednávky tel.: 241 931 175 , 732 335 093
Dejte svému mazlíčkovi, co potřebuje
a dovolte mu nosit „kabát“,
po kterém už dlouho touží!
Vždy na úpravu svého vzhledu
má právo jako vy!
Zkusíte jednou a budete spokojeni
nejen vy, ale i Váš nejmilovanější!
Na Vaši návštěvu se těší Linda.
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Zemanová Zdeňka
AGENTURA 1+1
Služby spojené s likvidací suti a odpadu
formou přistavování kontejnerů
s uložením na skládky
3

Kontejnery o objemu 3 m s nosností 3 t na su a zeminu
a
3
kontejnery o objemu 9 m s nosností 3 t na netříděný
lehký stavební a domovní odpad
3

Kontejner 2,7 m - čistá su, zemina
3
Kontejner 2,7 m - su s příměsí
3
Kontejner 9 m - ostatní odpad
3
Písek kopaný - 1 m
3
Písek říční - 1 m
Doprava písku se zpětným vytížením

1150,- Kč
2050,- Kč
3050,- Kč
380,- Kč
390,- Kč
zdarma

Přepravní výkony vozidly Daewoo - sklápěč nosnost 3 t
Na území Prahy (1 fůra)
500,- Kč
Mimo území Prahy (nakládka, vykládka/hod.) 280,- Kč
(jízdní výkon/km)
18,- Kč
Časová sazba/hod.
300,- Kč

Zároveň nabízíme nakládku kontejnerů a vyklízení bytových i nebytových prostor.
Při větším obratech poskytujeme po dohodě množstevní slevy.
K Uvedeným cenám účtujeme 19% DPH.
Provozovna:
Rokycanova 30, Praha 3
email: agentura1a1@volny.cz
tel.: Krška Zdeněk 602 348 447
Zeman Karel
602 348 448
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Ceník inzerce
Velikosti zrcadla

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).

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

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.

1/4
strany
60 x 90
mm

Velikosti na spad jsou A5 a její části.

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):

12

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).
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Služby
pod jednou
střechou

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

Sběrna

oprav

Bioturbosolárium
Permanentní make up
Infra kabina • Masáže
Contour up • Kosmetika

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
ANTÉNNÍ SYSTÉMY – MONTÁŽE a ROZVODY

Nižší ceny než v Makru!

Po-Ne 9-22 hod.

Internet box

LEDNICE • MRAZÁKY • MIKROVLNKY • ROBOTY
ŽEHLIČKY • KULMY • FÉNY • VYSAVAČE

244 911 438

Po–Pá 8–18 hod.
244 910 055, 604 205 945

Papírnictví
h
íc

v Hrnčíř

ŠKOLNÍ POTŘEBY
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
● TISKOPISY, OBÁLKY, PAPÍR
●

●

KOPÍROVÁNÍ, LAMINACE
KROUŽKOVÁ VAZBA
● FAXOVÁ SLUŽBA
●

●

Ruční mytí vozidel
• eko-mytí karosérií
• eko-mytí motorů • čištění interiérů
• dofukování pneu • kontrola kapalin
• retuše škrábanců barevnými vosky

ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁŘÍ NA KLÍČ,
DOPRAVA ZDARMA

●

●
●

VÝROBA RAZÍTEK TRODAT
VÝROBA VIZITEK

N E J L E V N Ě J Š Í TONERY A NÁPLNĚ
RECYKLOVANÉ NÁPLNĚ SE ZÁRUKOU

●

Po–Pá 8–18 hod.
244 910 055, 604 205 945

Po-Ne 9-22 hod.

244 911 438

