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BŘEZEN 2017

nJak se vám líbí návrhy centra Komořan?Zastupitelstvo Prahy 12
V úterý 28. března 2017 od 12.00 hodin se bude 
konat v KZ Písková jednání zastupitelů Prahy 12. 
Zváni jsou také občané, čas na jejich interpelace 
je vyhrazen od 17.00 hodin.

Modřanské otázky
Do  Modřanského  biografu  v  rámci  populárního 
pořadu pro seniory ve čtvrtek 23. března 2017 ve 
13.30 hodin zavítá hudební skladatel Jaromír Vogel. 
Je autorem hudby k řadě filmů, televizních insce-
nací, divadelních her, pohádek, melodramů a mu- 

zikálů,  ale  i  jediným 
skladatelem  v  Čes-
ké  republice,  který 
komponuje  ve  stylu 
židovské  hudby.  V 
roce 2001 byl za svou 
tvorbu  vyznamenán 
Diplomem  Franze 
Kafky  a  cenou  Gu-
stava Mahlera. V roce 
2002  obdržel  Světo-
vou  cenu  Antonína 

Dvořáka udělenou Masarykovou akademií umění, 
v roce 2006 cenu Euro Pragensis Ars. Každoroční 
uvedení nového symfonického  díla od tohoto ži-
dovského hudebního skladatele je naprosto unikát-
ní raritou Prahy i Evropy. Probíhá v rámci festiva-
lu židovské hudby MAŽIF a pořádá ho MUZIKA  
JUDAIKA,  spolek,  na  jehož  vzniku  se  skladatel 
podílel a který je jeho výhradním zástupcem s do-
movskou agenturou VOGEL MUSIC AGENCY.

Máte zdravé ledviny?
Světový  den  ledvin  letos  připadá  na  čtvrtek  
9. března. Bezplatné preventivní vyšetření ledvin 
v nefrologické ambulanci MUDr. Radky Klečko-
vé ve  2.  patře  polikliniky proběhne  od  8  do  13 
hodin:  měření  krevního  tlaku,  BMI,  chemické 
vyšetření moči (doneste s sebou ranní moč), po-
radenství kvalifikovaného personálu. 

Zvířata naší planety
Ateliér kresby a malby Karly Hoffmannové, Na 
Cikorce 1740/2, zve na výstavu Zvířata naší pla-
nety. Představí se malby žáků ve věku od šesti do 
patnácti let. Výstava se bude konat od 9. března 
do 5. dubna, vždy v pondělí, ve středu a ve čtvr-
tek od 17.45 do 20.30 hodin.
Po  úspěšných  přijímacích  zkouškách  uchazečů  

o  střední  školy může  tento  ateliér  nabídnout  pět 
volných míst – tři pro žáky od 11 let a dvě pro děti 
od 6 do 10 let. Více informací na tel.: 602 881 118.  

Farní akademie
Přednáška  Mgr.  Anny  Zajícové  „Karel  Stádník, 
umělec Boží“ se bude konat v rámci Farní akade-
mie v neděli 26. 3. 2017 od 16.30 hodin v boční 
kapli kostela Panny Marie Královny míru na Lhot-
ce, Ve Lhotce 34. Půjde o průřez sakrální umělec-
kou tvorbou významného sochaře. Vstup zdarma. 

Výstava drobných 
domácích zvířat
ZO ČSCH Praha 4 – Modřany srdečně zve k ná-
vštěvě  první  pražské  klubové  výstavy  králíků 
zakrslých teddy a zakrslých teddy beránků, dru-
hé  Speciální  klubové  výstavy  exotických  ježků  
a druhé pražské Klubové výstavy morčat. Koná 
se  v  sobotu  25.  3.  2017  ve  2.  patře  Prioru,  pro 
veřejnost  od  9.30  do  17.00  hodin.  Připraven  je 
doprovodný program pro děti s ukázkami výcvi-
ku králíků v králičím hopu a malování na obličej.

Velikonoční jarmark 
OS Studánka 
Proběhne tradičně v sobotu před Květnou nedělí, 
letos tedy 8. dubna od 14 hodin. V závislosti na 
počasí  se  koná buď na  zahradě,  nebo v budově 
školky  na  adrese  Ke  Kamýku  686/2.  Hlavním 
programem  je  tvoření  výrobků  s  velikonoční  či 
jarní  tematikou  na  několika  stanovištích  –  zdo-
bení vajec, pletení pomlázek, zdobení květináčů, 
výroba velikonočních dekorací, výsev velikonoč-
ního osení apod.  

Na podporu z peněz EU se může těšit vznikající Ko-
munitní centrum K Dolům. Dvanáctka totiž patří 
k těm městským částem, jimž hlavní město Praha 
přiznalo finanční podporu z evropských dotací, 
určenou pro komunitní centra, vzdělávání seniorů  
a dětské skupiny. 
Celkem  osm  projektů  podpoří  hlav-

ní město z programu Praha – Pól  růstu 
částkou  vyšší  než  51  milionů  korun. 
V  případě  Prahy  12  půjdou  prostředky  
(8  milionů  z  celkem  13,8  milionů,  jež 
jsou potřeba) na přeměnu tzv. domu pana 
Krále, jehož historie sahá až do 19. sto- 
letí.  V  současnosti  velmi  zchátralá 
budova,  jež  dříve  sloužila  mimo  ji-
né  jako  školní  družina,  se  promění 
v centrum, sloužící k rozvoji kulturních 
a spolkových aktivit a jako opora sociál- 
ních  služeb  a  péče  zejména  o  občany 
Prahy  12.  Projekt  bude  realizován  od  
1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. Nyní čeká bu-
doucí komunitní centrum na výběr své-
ho zhotovitele.
„Jsem  velmi  ráda,  že  ve  druhém  vo-

lebním období, kdy se o věc zasazuji, se 

„Chceme v Komořanech vybudovat centrální místo, 
kde se budou moci lidé scházet, které bude příjemným 
místem pro posezení či relaxaci v zeleni a zároveň se 
stane přirozeným centrem dění, které této městské 
části dlouhodobě citelně chybí,“ představuje záměr 
starosta Prahy 12. 
Náměstí  je  plánováno  přímo  ve  středu,  kde  je  nevy-

užitý  prostor.  Pozemky  zde  vlastnil  soukromý  majitel  
a bylo  zapotřebí  je nejprve získat do vlastnictví,  což  se 
městské  části  již  podařilo,  z  velké  části  i  díky  finanční 
účasti developera. 
Slíbili  jsme připravit  studie na  řešení  centra Komo-

řan,  které  vám přinášíme  v  tomto  vydání  novin. Dvě 
z  nich  vytvořili  naši  kolegové  Ivan  Tatai  a  Martina 
Kosinková. Třetí varianta je vyňata ze studie, která se 
týká supermarketu, a obsahuje  též  řešení náměstí.  In-
spirativní mohou  být  i  návrhy  rozvoje Komořan,  vy-

tvořené studenty architektury, které jsou uveřejněny na 
webu Spolku pro Komořany, ty se však nevěnují přímo 
náměstí.
Věříme, že se nám podaří najít variantu, která bude spl-

ňovat  představy  Komořanských,  jejichž  otevřený  dopis 
ohledně budoucího náměstí si můžete v novinách též pře-
číst. Děkujeme za něj. Chceme znát vaše názory a podobu 
náměstí vytvořit spolu s vámi. Podívejte se na uveřejněné 
vizualizace a dejte nám vědět, jak se vám líbí. K dispozici 
jsou i na webu Prahy 12, kde je možnost se k nim vyjádřit 
přímo.

Popis vizualizací
Předložená studie veřej-

ného prostoru, vymezené-
ho  ulicemi  Komořanská, 
Revoluce  a  Kyslíkova, 
v  místě  nazývaném  jako 
Komořanské  náměstí,  se  
snaží vycházet ze základ- 
ních  potřeb  občanů,  ži-
jících  v  této  lokalitě,  
a maximálně tento prostor 
uzpůsobit  každodenní-
mu  životu.  Při  plánování 
území  jsme  vycházeli  ze  
základních  tras, které bu- 
dou  lidé  dennodenně  ab-
solvovat, to je cesta na au-

tobus, do obchodu a podobně. 
Studie předpokládá přesunutí 
stávající  výstupní  zastávky 
autobusu v ulici Revoluce na 
hlavní  trasu do ulice Komo-
řanská,  což  navazuje  na  již 
schválený  záměr  přesunout 
obratiště  autobusu.  V  rámci 
tvorby  tohoto  prostoru  by-
lo  využito  několika  střípků  

z  historie Komořan,  např. 
odkaz  na  průmysl,  který 
zde  začal  někdy  kolem 
roku 1913 (informační pa-
nely,  mobiliář,  osvětlení). 
Inspirací byla  také výroba 
cihel  KOMO  v  podobě 
dlážděné plochy. Odkaz na 
vlečku  (železniční  trať)  je 
zde v podobě kolejí, začle-
něných do pěších cest. 

Veřejná prezentace
Společnost JRD – leader v oblasti kvalitního,  

zdravého a environmentálně šetrného bydlení  
v Praze – si vás dovoluje pozvat na veřejnou  

prezentaci projektu „Zelený Kamýk“ (polyfunkční 
objekt v ulici Smotlachova, Praha 12 – Kamýk)  

do Modřanského biografu  
29. března 2017 od 17.00 hodin.

Pozvánka na plánovací debatu
Přijďte diskutovat o budoucí podobě zástavby na 

místě bývalého cukrovaru 
25. dubna 2017 od 17.30 hodin v Prioru.

Půjde o představení zpracovaných studií. Jak se 
architektům podařilo vypořádat s podněty 

veřejnosti, které vyplynuly z prvního plánovacího 
setkání v září loňského roku?

Významné  události  od  založení  Komořan  až  po  jejich 
připojení  k  Praze  12  symbolizují  letopočty,  umístěné 
v  chodníku  u  zastávky  MHD.  Jelikož  není  území  nijak 
velké, jsou cesty a výsadby koncipovány tak, aby navodi-
ly dojem dálky a celé území opticky rozšířily. Pamatováno 
je také na různé společenské akce, pro které je vyčleněna 
plocha v jižní části území (farmářské trhy, advent aj.), ale 
taky na krátkodobou rekreaci a odpočinek. Nutno říci, že se 
jedná o studii a jakékoli změny jsou přípustné.  

Radka Černá

JEHLIČNATÝ STROM 
VYTVOŘÍ DOMINANTU  

V OBDOBÍ 
ADVENTNÍHO ČASU.

PRO HLAVNÍ 
SPOJOVACÍ PĚŠÍ CESTY 

JE ZVOLENA DLAŽBA 
ZE ŽULOVÝCH KOSTEK.

VÝSADBOU ŘADY 
STROMŮ JE DOCÍLENO 
ODCLONĚNÍ RUŠNÉ 
KOMUNIKACE  
OD REKREAČNÍCH 
PROSTORŮ.

PLOCHA VYDLÁŽDĚNÁ 
MONOLITICKÝMI
BETONOVÝMI PRUHY 
BUDE VHODNÁ 
K POŘÁDÁNÍ RŮZNÝCH 
KULTURNÍCH AKCÍ.

SOUČÁSTÍ 
VYDLÁŽDĚNÉ PLOCHY 
JSOU LINIE TRAVIN, 
KTERÉ MAJÍ UCELENÝ 
PROSTOR OZVLÁŠTNIT 
A OŽIVIT.

VYVÝŠENÉ ZÁHONY
S NÍZKÝM KEŘOVÝM

POROSTEM 
A S POSEZENÍM JSOU

NAVRŽENY  
V KOMBINACI

DŘEVA A OCELOVÉHO
MATERIÁLU.

OCELOVÉ OHRANIČENÍ 
CEST VE STYLU 
ŽELEZNIČNÍCH 
KOLEJNIC, NA 

KTERÉ JSOU VYRAŽENA 
HESLA S VÝZNAMNÝMI 

UDÁLOSTMI 
Z HISTORIE KOMOŘAN.

podaří komunitní centrum zrealizovat,“ uvítala zprá-
vu o rozhodnutí hlavního města iniciátorka projektu 
místostarostka Daniela Rázková.  Ivana Hudcová 

Otevřený dopis
určený vedení  
MČ Prahy 12
Vážení radní,

obracíme  se  na Vás  jako  obyvatelé Komořan,  Praha  12 
ohledně budoucí podoby Komořanského náměstí. Na so-
ciální síti jsme zachytili informaci, že někteří komořanští 
chtějí mít Komořanské náměstí (oblast mezi ul. Revoluce, 
Kyslíková,  Komořanská)  průjezdné  pro  automobilovou 
dopravu. Rádi bychom vyjádřili opačnou představu o bu-
doucí podobě centra Komořan. 
Chceme náměstí v podobě parku. Jako zónu klidu, ze-

leně,  se  stromy,  lavičkami,  vyhrazenou  pouze  pro  pěší. 
Kvůli  probíhající  nebo  plánované  zástavbě  bytovými 
domy nejen na území Komořan zeleně všeobecně ubývá. 
Pokud se podaří vytvořit na náměstí oddychový park, vě-
říme, že už nikdy v budoucnu tento park nebude ohrožen 
výstavbou. 
Tímto dopisem žádáme, aby se Rada městské části Pra-

ha 12 zabývala změnou Komořanského náměstí směrem 
k vytvoření oddychového parku, který právě v Komořa-
nech tolik chybí. A aby naopak náměstí nebylo průjezdné 
pro automobilovou a autobusovou dopravu, jak žádají čle-
nové jakéhosi spolku. 
Jsme velmi rádi, že podporujete projekt výstavby super-

marketu  v  prostorách  bývalých  stavebnin.  Citelně  nám 
zde chybí jakákoli sociální vybavenost a jsme rádi, že po 
mnoha letech přehlížení Komořan se konečně nové vede-
ní Městské části této lokalitě věnuje.
Závěrem nám dovolte poděkovat za odkoupení plochy 

náměstí a Vaši snahu o přesunutí konečné autobusu MHD 
mimo centrum Komořan. 

(Podpisová listina k tomuto dopisu je k nahlédnutí 
v kanceláři starosty.)

Komunitní centrum K Dolům dostane 
evropskou injekci
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Mohu do toho mluvit

Oprava nepřesné informace

Radnice chce zvýšit počet parkovacích míst
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Vážení a milí,
bydlím v Praze 4 – Komořanech a do poštovní schránky nám přichází Noviny 

Prahy 12, které by byly přínosem každé rodiny, pokud by ovšem nepřicházely každý 
měsíc pozdě, protože třeba právě ty únorové, čili „aktuální“ dorazily až dnes 13. 2. 

Nezlobte se, ale říká se, že nejhorší jsou staré noviny. Noviny, které jsou vydané na 
únor a dorazí ke čtenáři v polovině měsíce, jsou již takřka k ničemu. Je to asi tak, 
jako když bych si koupila televizní program, který je od pondělí do neděle a já si jej 
pravidelně kupovala vždy ve čtvrtek. 

Je hezké, že noviny vydáváte 1. 2. 2017, ale to je skutečně jaksi pozdě, když dorazí ke 
svým čtenářům až po akcích. Např. tentokrát koncert Žalmana Lohonky, který byl už  
9. 2., nebo jindy přistavené kontejnery a podobně. 

Termíny dodání jsou naprosto nelogické. Víc logické a příjemné by bylo, kdyby  
v dnešní den dorazilo do schránky číslo březnové a já mohla využít březnových akcí 
od prvního dne v měsíci a ne až cca 15. 3., kdy se o akci poprvé z novin dozvím. 

Tak, jak je to doposud, ztrácí Noviny Prahy 12 smysl a vynaložené pracovní úsilí 
zúčastněných i finance do tohoto projektu přicházejí nazmar. Je to velká škoda, 
protože jsou moc pěkné a podílí se na jejich výrobě jistě hodně lidí.

Věřím a doufám, že někdo popřemýšlí a bude se snažit o sjednání nápravy, aby 
obyvatelům Prahy 12 přinášely Noviny radost a informace. Ideální stav by nastal, 
kdyby noviny vycházely cca 10.–15. v měsíci, tedy tak, aby distribuce proběhla do 
konce měsíce a Noviny se dostaly ke svým čtenářům.

Se srdečným pozdravem a přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů občanka  
z Komořan 

Vážená paní,
vždycky, když nám dojde mail podobný Vašemu, říkám si: Jak jen si lidé mo-

hou myslet, že bychom to tak nedělali, kdyby to šlo? V době, kdy bychom podle 
Vás měli mít noviny hotové, zpravidla vůbec neznáme drtivou většinu informací, 
které v nich pak vyjdou. Týká se to jak stěžejních článků o činnosti radnice, tak 
například i většiny kulturních událostí. Hlavní texty, vztahující se k činnosti rad-
nice v únorových novinách, tak například mohly vzniknout až po 24. lednu, kdy 
zasedalo zastupitelstvo, jež o těchto záležitostech rozhodovalo. Stejně tak bychom 
museli mít informace o kulturním, spolkovém a dalším dění Prahy 12 k dispozici 
vždy na začátku předchozího měsíce (ty do únorových novin tedy už na začátku 
ledna!), pokud bychom měli mít noviny hotové 10. až 15. dne předchozího měsí-
ce, jak si představujete. Nicméně v půli měsíce nám tyto informace příslušná za-
řízení, instituce a spolky teprve začínají posílat, protože dříve je zpravidla samy 
neznají, a až do dne tisku pak ještě často řadu údajů upravují a mění dle aktuál- 
ního vývoje. A to pomíjím fakt, že také tisk novin a jejich doručení do redakce  
a distributorovi je otázkou dalších tří, čtyř dní. Domyslíte-li své návrhy do důsled-
ků, pak by třeba únorové noviny referovaly především o prosincovém dění.  

Že k Vám únorové Noviny Prahy 12 dorazily až 13. 2., je ovšem speciální případ 
– tiskárně se totiž pokazil stroj, na jehož opravu musel dorazit specialista z ciziny. 
Další věcí je, že i za normálních okolností nám z tiskárny občas přivezou noviny 
s jednodenním či dvoudenním zpožděním. Poté přichází na řadu další účastník pro-
cesu – Česká pošta, která noviny distribuuje. Ta má dle smlouvy roznést tiskovinu 
do 10. dne v měsíci. Je-li doručena později a občané si nám či poště stěžují, bývá na 
místo vyslána Českou poštou kontrola a sjednána náprava. 

Ne vždy ovšem bývá na vině distributor. Mnohdy se ukáže, že doručovatel se na-
příklad nemůže dostat do domu, někdy bývá na schránce stěžovatele nálepka, že si 
nepřeje vhazování reklam. A protože naše noviny jsou zdarma, nesmí je pak doručo-
vatel do takové schránky vhodit. 

Doporučila bych Vám proto si vyhledat Noviny Prahy 12 v okamžiku, kdy jsou 
hotové, na webu městské části www.praha12.cz pod „tlačítkem“ Noviny. Tak budete 
mít informace k dispozici bez prodlevy. Kdo nemá přístup na internet, může si ak- 
tuální číslo vyzvednout i na radnici v Pískové 25, kde bývá o nějaký den dříve než 
ve schránkách obyvatel dvanáctky.

S pozdravem Ivana Hudcová, vedoucí tiskového oddělení a šéfredaktorka Novin 
Prahy 12 

Čistička na Točné má řešení
Jednou z priorit městské části je odkanalizování Točné formou lokální čistírny 
odpadních vod. V minulosti již bylo rozhodnuto vyřešit problém přestavbou sou-
kromé čistírny odpadních vod (ČOV) na severozápadním okraji Točné. Bohužel  
k odprodeji této čističky i přes veškerou snahu městské části nedošlo pro nesouhlas 
jednoho z členů bytového družstva, které ji vlastní. 
Radnice  proto  hledala  pro  čističku  náhradní  umístění.  Našla  je  na  pozemku  parc.  

č. 396/33 v k. ú. Točná při ulici Starý Lis. Návrh odpovídá jedné z původních variant 
ze studie společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. s tím, že místo finančně náročného vy-
pouštění vod z ČOV spadištěm do Břežanského potoka je nově navrhováno již prově-
řené vypouštění přečištěných vod z ČOV do bezejmenného přítoku Břežanského poto- 
ka. 
„Protože pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě naší městské části, odpadá 

problém s jeho vykupováním. Bez velkých úprav lze rovněž využít již zhotovenou pro-
jektovou dokumentaci stokové sítě v Točné. K další úspoře finančních prostředků dojde  
i  díky  tomu,  že  nebude  potřeba  vykupovat  pozemek  a  zařízení  stávající  soukromé 
čističky  a  odpadnou  i  náklady  na  ekologickou  likvidaci  jejího  zařízení  včetně  části 
původní  kanalizace.  Možnost  výhledově  přepojit  stokovou  síť  na  budoucí  centrální 
systém  přitom  zůstane  zachována,“  vypočítává  výhody  této  varianty  místostarostka 
Rázková, která se problému dlouhodobě s velkým nasazením věnuje. Dodejme, že po 
připojení Točné na centrální stoku A2 bude lokální čistička odpadních vod odstraněna.  
Připomeňme  rovněž,  že  veškeré  dosavadní  náklady,  spojené  s projektem,  byly 

uhrazeny  z  finančních  prostředků,  které  městské  části  po  dohodě  s  pražskou  radní  
RNDr. Janou Plamínkovou poskytl odbor technické vybavenosti MHMP. 

Ivana Hudcová

Soutok Vltavy a Berounky a jeho okolí je 
neopakovatelné místo, kam chodí relaxo-
vat a čerpat energii bez nadsázky polovina 
obyvatel Prahy. Nedávno jsme jej propojili 
s Modřany systémem cyklostezek. Nemělo 
by nám být proto jedno, jaká výstavba vy-
roste v těsném sousedství řeky a rodinných 
domů Čechovy čtvrti. 
Developer  ve  spolupráci  s MČ  Praha  12 

V březnu 2017 se Hotel DUM po čty-
řech letech opět otevře veřejnosti a po-
nese nový název TVM Tower. Celkem 
225 ubytovacích jednotek ve dvaceti 
podlažích by mělo sloužit například 
vysokým školám, úřadům, firmám pro 
jejich zaměstnance, zdravotnickým za-
řízením, ale samozřejmě i turistům... 
Jednotlivá  podlaží  objektu  lze  oddělit  

a vytvořit z nich samostatné funkční cel-
ky. Proto i když bude TVM Tower sloužit 
především k ubytování, může zde vznik-
nout  zázemí  i  pro  různé  typy  provozů, 
například pro ordinace lékařů či kancelá-
ře firem. Již v březnu pak začne prostory 
využívat  také Městská  Policie  Praha  pro 
ubytování svých zaměstnanců. 
Stavba  patří  se  svými  69  metry  mezi  

20 nejvyšších budov v Praze. Bezpečnost 
v takto rozlehlém objektu proto nebyla po-
nechána náhodě. Vstup do ubytovací části 
a  pohyb  osob  je  kontrolován  prostřed-
nictvím  bezkontaktních  čipových  karet. 
Zajištěna  je  nejen  služba  na  recepci,  ale  

i nepřetržitá bezpečnostní služba. K ochra-
ně budovy a jejích obyvatel přispěje rovněž 
kamerový systém. 

Hotel DUM po letech znovu ožije
Nové nájemníky objektu bude zajímat, 

že v okolí naleznou kompletní občanskou 
vybavenost, MHD,  obchody,  polikliniku 
i  nemocnici.  Stávající  rezidenty  z  dva-
náctky  zas může  zaujmout,  že  obnovení 
provozu v TVM Tower vytvoří minimál-
ně 40 nových pracovních míst, jako jsou 
například  pracovníci  úklidu,  recepce, 
technické  správy či údržby. A bude opět 
zprovozněna i restaurace s denním menu. 
Budova z roku 1985 má už leccos za se-

bou. Nejprve sloužila jako ubytovna uči-
telů, roku 1989 byla přestavěna na hotel, 
v letech 2010–2012 zde fungovalo ubyto-
vání a domov pro seniory. Poslední čtyři 
roky nebyla v provozu. Loni v  listopadu 
pronajal budovu Magistrát hl. města Pra-
hy  společnosti TVM Net  s.r.o.  Investice 
do oprav a vybavení budovy přitom sou-
časný  provozovatel  plánuje  v  horizontu 
pěti  let  v  řádu  několika  desítek milionů 
korun.  Již  nyní  činí  náklady  na  opravy  
a technologické vybavení budovy 15 mi-
lionů korun.  (tvm)

I n z e r c e

Budou u Vltavy věžáky, neboviladomy?
dal občanům možnost se vyjádřit,  jaký  typ 
výstavby  si  na  území  bývalého  cukrova-
ru  přejí.  Zda  chtějí  pokračovat  ve  výstav-
bě  monolitických  mrakodrapů  (jako  např. 
nepovedená  stavba  Bytového  super  domu 
U Dubu na křižovatce ulic Generála Šišky 
a Československého exilu), nebo zda si přejí 
výstavbu  spíše  v  duchu  zahradního  města 
s vila domy, které nenaruší rekreační funkci 
této  části Modřan,  respektive Prahy.  Je  lo-
gické,  že  cílem  developera  je  na  projektu 
vydělat. Na tom není nic špatného, ale zisk 
by měl  být  přiměřený  a  ne  na  úkor  zájmů 
zbytku  společnosti.  Protože  se  Skanska 
obává,  že  veřejnost  a  její  zástupci  (spolek 
Tichá čtvrť) by mohli výstavbu nadměrného 
objemu  a  výšky  budov  zablokovat,  jak  se 
jí  to  stalo  v  případě  projektu  Branického 
náměstí,  inspirovala  se  zkušenostmi  ze 
zahraničí  a  vzala  si  na  pomoc  moderátora 
pro diskusi s občany. Jeho úkolem je upustit 
páru a moderovat setkání s občany tak, aby 
našli s developerem shodu na výstavbě, která 
se  nakonec  zrealizuje. V  tuto  chvíli  začíná 
druhý  poločas,  a  proto  se  nedá  předjímat, 
jaký  projekt  se  Skanska  nakonec  rozhodne 
postavit. Zda to budou ekonomicky výhod-
né  výškové  domy  s  argumentem,  „vždyť 
už tady v okolí cukrovaru takové stojí nebo 
brzy  budou  stát  v  projektu  developera Ho-
rizon“,  nebo  zda  vyslyší  stanovisko  obča-
nů. V  říjnu  loňského  roku  cca  100  občanů 
v  Prioru  na  1.  veřejném  setkání  občanů  se 
zástupci developera a městské části k tomuto 
projektu  jasně  řeklo,  že  na místě  bývalého 
cukrovaru  si  přejí  maximálně  3–5patro- 
vé  vila  domy,  které  vytvářejí  charakter  za-
hradního města a nijak nenarušují rekreační 

funkci Modřan. Architekty prezentované ná-
vrhy v průběhu února na radnici podle našeho 
názoru až na dvě výjimky prokázaly malou 
odvahu ve svých návrzích a jasně demonst-
rovaly, který ateliér dává důraz na prodejnost 
bytů a který myslí také na okolí a zájmy sou-
časných obyvatel Modřan. Z návrhů bylo vel-
mi dobře poznat, že zastavěnost území sníže-
ná o 20 % byla ve všech návrzích přínosem. 
Aby architekti připravili návrhy zastavěnosti 
ze 100 %, což umožňuje platný územní plán, 
a variantně z 80 %, bylo z podnětu našeho 
spolku Tichá čtvrť, který podpoří jen návrhy 
propracované, myslící  více  na  stávající  ob-
čany Modřan. A bude podporovat  sníženou 
zástavbu a modely, které berou v úvahu sní-
ženou zátěž dopravy, která je již dnes na Ko-
mořanské  ulici  neúnosná.  Prezentace  studií 
pak ukázala na nebezpečí i dobře míněných 
návrhů. Příkladem se stal bazén. Dobrá my-
šlenka,  která  ovšem  v  konečném  důsledku 
zatíží  oblast  dopravou  návštěvníků  bazénu  
z  širokého  okolí  přímo  do  centra  navrho-
vané  výstavby.  Za  Tichou  čtvrť  splňovaly 
zadání dva modely. Pokud vám  tedy záleží 
na  tom,  co  se  nakonec  bude  u Vltavy  sta-
vět,  a  chcete  ukázat,  že místní  komunita  si 
nenechá  diktovat,  v  jakém  prostředí  musí 
žít, přijďte na 2. společné setkání občanů se 
zástupci developera a městské části. Budete 
moci vyjádřit svůj názor a podpořit variantu 
projektu,  který  zhodnotí  obrovský  poten- 
ciál území osmi hektarů poblíž řeky k užitku 
nejen  obyvatel  nově  vystavěné  čtvrti,  ale  
i ostatních obyvatel Prahy, a upřednostní ho 
před projektem maximalizujícím zisk. 

Za spolek Tichá čtvrť z.s.
Michal Homola, předseda

Tak nabitý Modřanský biograf a tak bou- 
řlivou atmosféru při veřejné prezentaci 
snad ještě dvanáctka nezažila. Zasloužil 
se o to projekt polyfunkčního centra fir-
my Fisolta v Rilské ulici, zahrnující domy 
o šesti až desíti patrech se 143 byty plus  
s dalšími prostory veřejné služby a 180 par- 
kovacími místy v podzemí – to vše 
uprostřed stávajícího sídliště.
Nažhaveným občanům především z dotče-

né lokality přišli 15. února představit studii 
budoucího  centra  společně  s moderátorem 
také  jednatel  firmy  a  dvojice  architektů. 
Vzduchem na jejich adresu létaly výkřiky: 
Postav si  to na zahradě!, Váš projekt sníží 
ceny našich bytů!, Už takhle tady není kde 
parkovat!,  Už  teď  se  tu  nedá  ráno  projet  
a  vy  sem  chcete  přivést  další  stovky  aut! 
Proč  nestavíte  někde  na  okraji,  ale  mezi 
baráky!... Ke  slovu  se  tak zástupci Fisolty 
dostali až poté, co přítomné mírně zklidnil 
muž z publika: „Jsem z Občanského sdru-
žení Levského, kterému se podařilo zastavit 
už  dva  developerské  projekty.  Nechme  je 
mluvit, ať víme, proti čemu se bránit.“

Projekt Fisolty přivedl lidi do varu

Na základě prezentace polyfunkčního 
centra Rilská, kterou veřejnosti před-
stavila společnost Fisolta plus s.r.o. dne 
15. února 2017 v Modřanském biografu, 
iniciovala naše městská část se společ-
ností následně jednání. Dne 20. 2. 2017 se  
s jejími zástupci sešli představitelé všech 
koaličních stran.
Stanovili jsme čtyři oblasti, jež odpovídají 

reakcím obyvatel, a chceme je proto v sou-
vislosti s uvedeným projektem řešit. Tlumo-

Jednali jsme s investorem centra Rilská
čili  jsme  je  zástupcům  společnosti  Fisolta 
plus  s.r.o.  a domluvili  se,  že nám za měsíc 
představí návrhy řešení našich následujících 
požadavků:  snížení  výšky  projektu,  vybu-
dování nových parkovacích míst nad rámec 
projektu,  zajištění  občanské  vybavenosti, 
vypracování studie dopravní obslužnosti. 
Městská  část  Praha  12  bude  stejně  jako 

vlastníci  okolních  domů  pouze  účastníkem 
územního  řízení, ve věci  rozhoduje staveb-
ní  úřad,  který  posuzuje  splnění  zákonných 

požadavků ze strany investora, včetně po-
souzení souladu stavby s územním plánem. 
Naší snahou je tedy dohodnout se s inves-
torem na splnění podmínek, které považu-
jeme za zásadní, a na jejich zapracování do 
projektu. Návrhy poté plánujeme i za účas-
ti  investora  představit  zástupcům  vlastní-
ků domů okolní zástavby, kteří budou mít 
možnost se k nim vyjádřit a prodiskutovat 
je s investorem. 

Radka Černá

Další dvě schůzky pracovní skupiny  
k zástavbě na místě cukrovaru proběhly 
na radnici během února. Se svými stu- 
diemi se představily čtyři architektonic-
ké ateliéry, každý se dvěma variantami. 
Ty už braly v úvahu návrhy, které vzešly 
od občanů při první veřejné plánovací 
debatě k projektu v půli září.
V pracovní skupině jsou zastoupeni lidé 

z  vedení  radnice  i  z  opozice,  developer  
i členové občanského sdružení Tichá čtvrť, 
Spolku pro Komořany, zástupce místního 
evangelického  sboru  i  zástupce  místního 
vodáckého spolku.   
Posuzovali varianty, z nichž  jedna vždy 

počítala  s  využitím zastavěnosti  ze  100 %, 
jak  to  umožňuje  územní  plán,  druhá  pak 
zhruba  z  80 %. V  této  fázi  studií  ještě  ne-
šlo o konečný vzhled domů, ale především  
o koncepční řešení území.
Návrhy  zahrnovaly  kombinaci  domů 

vysokých  od  3  do  9  nadzemních  podlaží,  
s garážemi vždy v podzemí. Objevila se idea 
bulváru s kavárnami, obchody apod., oddělu-
jící první řadu polyfunkčních domů od Nové 
Komořanské,  jinde  byla  použita  symbolika 
modřanských  lagun  v  podobě  jezírek  mezi 
domy. V jedné z variant nechyběla ani mod-
litebna, v další se komín cukrovaru proměnil 
v rozhlednu… Všechny návrhy umístily cen-

Chybik + Kristof Architects & Urban Designers 
(za cukrovarem šedě již rozestavěné objekty jiných projektů) 

Kuba & Pilař architekti 
(za cukrovarem šedě již rozestavěné objekty jiných projektů)

trum v podobě náměstí shodně ke komínu 
a pamatovaly na komunitní centrum, mateř-
skou školu a loděnici pro vodáky.
Pracovní  skupina  také  dohodla,  které  

z  návrhů  budou  předloženy  veřejnosti  
k připomínkování při dalším veřejném plá-
novacím  setkání  v  dubnu.  V  úvahu  bylo 
nutné brát  řadu aspektů a vybrat projekty  
v základu respektující požadavky veřejnos-
ti,  developera  i městské části.  Jednoznač-
nou  shodou  pro  další  postup  a  veřejnou 
prezentaci byly vybrány návrhy dvou ate- 
lierů – Chybik + Kristof Architects & Ur-
ban Designers a Kuba & Pilař architekti.

Ivana Hudcová   

Ani  zjištění,  že  nové  stavby budou  jen  na 
místech  již  aktuálně  zastavěných  třeba  su-
permarketem  Albert,  přítomné  nezklidnilo. 
Zřejmě  proto,  že  nynější  zástavba  je  více 
méně  přízemní  na  rozdíl  od  té  plánované. 
Vadila  také  informace,  že  realizace  projek-
tu,  během níž  by  stávající  obchody přestaly 
fungovat,  by  trvala  půldruhého  roku.  Ne-
pomohlo  ani  sdělení,  že  Albert  zůstane  po 
revitalizaci  zachován,  stejně  jako  současná 
zeleň.  Ujištění  typu  „Zachováme  přede-
psané  parametry  pro  odstup  mezi  stavbami  
a stínění budov“ nebo „Náš projekt vám přine- 
se  zlepšené  prostředí“ 
vyvolaly  jen hlasitý po- 
směch.  Nikoho  neob-
měkčily ani sliby, že o pří- 
spěvcích  na  infrastruk-
turu  je firma připravena  
jednat s městskou částí…
„Proč  jste  vlastně  při-

šli?!“  zaznělo  z  publi-
ka.  „Abychom  slyšeli 
váš  názor,“  reagoval 
moderátor.  „Tak  teď  ho  

znáte:  Žádnou  stavbu  tady  nechceme!  
Mění  to  pro  vás  něco?“  Na  dotaz  
z  pléna  „Kdo  chce,  aby  se  stavělo?“  se 
pak  přihlásil  jeden  osamělý  hlas.  Na  vý-
zvu  „Kdo  je  proti?“  bouřlivě  zahalasilo 
celé  kino.  „Uděláme  všechno  pro  to,  aby 
to  tu  nebylo!“  zněl  rezolutní  závěr  jed-
noho  z  přítomných.  A  protože  u  vchodu 
byla  nachystána  petice  proti  realizaci  pro-
jektu  „Rilská“,  zavelel  kdosi:  „Končíme  
a jdeme podepisovat!“ Vzápětí už bylo nároč-
né se chumlem podepisujících protlačit ven  
z kina.  Ivana Hudcová 

Architekti navrhují zástavbu v místě cukrovaru

http://www.praha12.cz
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Slovo starosty

Mladá generace je prostě báječná
Víte, nedávno jsem jel tramvají a s hrůzou sledoval chování party – 
snad školáků – jak nevybíravě se chovají ke starším lidem, jak bojují  
o místo v městské hromadné dopravě a bylo mi z toho skutečně smutno. Cestou jsem 
se pak zamýšlel nad tím, kde se asi stala chyba a proč jsou takoví. Mé chmury však 
rozjasnila akce, kterou jsme v rámci městské části podpořili, děti zde vyrobily hrad  
a nabídly ho do nemocnice. Zároveň pak vytvořily velké množství zajímavých předmětů, 
které si občané mohli koupit, a výtěžek byl předán nadaci, která právě dětem pomáhá. 
Když jsem pak byl i svědkem toho, jak moc se snažily, aby se vybralo co nejvíce, a jak 
jim záleželo, aby bylo stále dostatek zboží k prodeji, a přitom z toho samy mohly mít tak 
maximálně dobrý pocit, byl jsem nadšený.  A najednou jsem si říkal, že možná to s tou 
mladou generací není až tak špatné. Možná jsou občas hluční a možná se nechovají pří-
liš vybíravým způsobem, ale na druhé straně, jsem si jist, srdce mají na správném místě. 

Milan Maruštík, starosta

BŘEZEN 2017

nDalší jídelna pro celiaky
Když jsme vás v loňském roce informovali o tom, že v Základní škole v Zárubově ulici 
vaří v jídelně i pro děti, které jsou alergické na lepek, tedy pro celiaky, zmínili jsme 
vyjádření Mgr. Bukovské, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání, že se bude 
snažit, aby se přidaly i další školy, ale nejen ty základní. A tak se také stalo. 
První z mateřských škol, jejíž jídelna získala 1. 1. 2017 akreditaci na vaření pro celiaky, 

je MŠ Podsaďáček. Ředitelka Daniela Veselá popsala situaci: „Nejprve měly paní hospo-
dářka i paní kuchařka obavy, aby vše zvládly, ale nakonec se zhostily situace velmi dobře  
a já jsem ráda, že tu tak skvělé kolegyně mám,“ svěřila se. „Obavy rozhodně nejsou nutné,“ 
vysvětluje zastupitelka Mgr. Lenka Bukovská a dodává: „Rodiče platí stále stejnou částku, 
jako za „standardní“ jídlo, jen občas, pro přilepšení mohou dodat bezlepkové těstoviny atp. 
Stejně  tak se nemusejí bát ani školy, protože veškeré vícenáklady, kterých mimochodem 
příliš není, proplácí zřizovatel, tedy v tomto případě městská část.“ A jak konkrétně vaření 
pro celiaky probíhá? Vlastně se vaří úplně stejně jako pro ostatní děti, základem totiž je, 
aby dítě, které celiakií trpí, netrpělo ještě vyřazením z kolektivu v rámci „odlišné stravy“. 
Jídlo je tedy stejné, jen v určité chvíli, na to již je paní kuchařka připravena, se jídlo oddělí 
a dochutí, zahustí či upraví dle doporučení nutriční terapeutky. Jídlo je tedy téměř shodné  
s jídlem, které jedí ostatní děti. „Vzhledem k tomu, jaký je vývoj celiakie, je docela možné, 
že v příštím roce bude dětí ještě více, a je jedině dobře, že jim můžeme nabídnout dietu, kte-
rou potřebují,“ sdělila ředitelka Podsaďáčku Veselá. Zároveň mateřská škola nabízí i dietu 
pro děti s alergií na laktózu. „Kde je vůle, tam je většinou i cesta, a já jsem velmi ráda, že 
spolupracuji s lidmi, kteří dobrou vůli pomoci mají,“ na závěr chválí Mgr. Lenka Bukovská 
práci všech, kdo se do projektu jídelen pro celiaky zapojují. Zároveň dodala, že v dohlednu 
je další mateřská škola, která se k projektu dietního vaření přidá.  Eva Burianová

n Jak nenaletět podvodníkům 
poradí lektoři z Policejní akademie
Pod záštitou starosty Milana Maruštíka pořádá městská část Praha 12 ve spolupráci se 
Sociálními službami Prahy 12 a Policejní akademií ČR v Praze semináře k bezpečnosti  
a ochraně práv občanů.
„Rozhodli  jsme  oslovit  Policejní  akademii,  aby  nám  její  lektoři  pomohli  zajistit  dal-

ší  osvětové  semináře  k  tématům,  která  vás  nejvíce  pálí,“  říká  starosta  Milan  Maruštík  
a dodává: „Náplň seminářů je zaměřena především na osvětu těch nejzranitelnějších, ale zajíma-
vé informace a rady se dozvědí i další zájemci z řad občanů.“ 
Odborní lektoři z Policejní akademie ČR v Praze vás seznámí s tématy, jako je osobní bezpeč-

nost například v MHD, u bankomatu nebo v obchodě. Nebude chybět téma domovní bezpeč-
nosti včetně zabezpečení bytu. Dva semináře budou věnovány praktickému uplatňování práva 
v životních situacích. V souvislosti se správou nemovitého majetku se dozvíte o úskalích dědic-
kých řízení a převodů nemovitosti. Další seminář se věnuje problematice uzavírání smluv při 
nejrůznějších nákupech včetně rizik nakupování přes internet či uzavírání smluv po telefonu. 
Vše bude směřovat k praktickým doporučením a zásadám jednání pro vaši bezpečnost. 
Všechny  semináře  jsou  zcela  zdarma  a  uskuteční  se  v  sídlišti  Na  Beránku  v  Kulturním  

centru „12“ Otava v Pertoldově ulici vždy od 13.30 do 15.30 hodin. Vedení seminářů lektory  
z Policejní akademie je garancí nejvyšší odborné úrovně a aktuálnosti výkladu. Využijte bezplat-
nou pomoc, kterou vám zdejší akademie nabízí.  (hla)

středa 22. března

OSOBNÍ BEZPEČNOST 
A OCHRANA MAJETKU

►bytová bezpečnost, preventivní chování v MHD, 
 u bankomatu, zabezpečení majetku

středa 26. dubna

PRÁVO K NEMOVITOSTEM
► praktické rady a informace k dědickému právu, převody nemovitostí

středa 24. května

OCHRANA SPOTŘEBITELE
► smlouvy v obchodě a mimo obchod, elektronické smlouvy, smlouvy po telefonu 

vždy
od 13.30 do 15.30 hod.

v KC „12“ Otava, Pertoldova 3346, Praha 12
Seminář bude rozdělen do dvou bloků s přestávkou. Účast na seminářích je bezplatná. 

Nedávno proběhla médii informace, že 
v oblasti, kde vzniklo pumptrackové 
hřiště v Modřanech, byl objekt, který 
Proxima Sociale měla v pronájmu od 
MHMP a měl sloužit k výměně stříkaček 
pro drogově závislé. Ředitel Proximy 
Ivo Kačaba se proti této informaci ohra-
dil. A tak jsme se rozhodli trochu ho vy-
zpovídat. 
►Jaká je tedy skutečnost?
Především  chci  říct,  že  Proxima  nikdy 

jehly  neměnila.  Objekt,  spíše  plechový 
nástavec na Pragu V3S, o kterém mluvíte, 
sloužil  jako skladiště pro překážky z dob, 

kdy se  tam pořádaly skateboardové závo-
dy. To už ale jsou asi čtyři roky. Pak odešel 
z Proximy teréňák, který tam ty závody po-
řádal, a tak to trochu pohaslo. Takže tento 
plechový domek nikdy nesloužil k výměně 
jehel. Naše poslání je pomáhat lidem v ob-
tížných  životních  situacích.  Zaměřujeme 
se  nejvíce  na  mládež,  ale  pomáháme  i 
dětem a rodinám. 
►Čím se tedy Proxima zabývá, můžete 
mi to znovu přiblížit? Vím, že už se o vás 
hodně psalo, ale…
Stejně o nás mají  lidé  jen mlhavé před-

stavy. Naším posláním je pomoci občanům 
zvýšit  kvalitu  života  a  pomoci  při  překo-
návání  nepříznivých  životních  situací. 
Jako  organizace  poskytujeme  specifické 
typy  sociálních  služeb,  především  ko-
munitního  a  nízkoprahového  charakteru. 
Rozdělujeme je dle potřeby cílových sku-
pin  přímo v místě  působení. Máme proto 
nízkoprahová  zařízení  pro  děti  a  mládež, 
terénní  programy  pro  děti  a mládež,  pro-
gramy  prevence  rizikového  chování  dětí 
a mládeže pro  školy, nabízíme  i  probační 
program  pro  mladistvé,  krizovou  pomoc, 
občanskou poradnu  jako odborné sociální 
poradenství,  azylové  bydlení  pro  matky 

nProxima nikdy neměnila jehly
s  dětmi,  program podpory  rodiny  a  další. 
Vždy  vytváříme  programy  dle  poptávky 
místní komunity. 
►Působíte na více místech, konkrét-

ně…
… v Praze 12, 15, 11, 4, 9, 13, ale třeba 

také v Radotíně nebo Mladé Boleslavi.
►Jsou ta místa co do skladby klientely 
rozdílná?
Specializujeme  se  na  sídliště  a  tam  je 

profil  lidí v podstatě podobný. Nelze říci, 
že by  každé místo mělo svou specifikaci, 
i když na to by vám asi nejlépe odpověděli 
přímo  terénní  pracovníci,  ale  v  obecněj-

ším pohledu  jsou klienti  podobní. Liší  se 
hlavně vůdci partiček a svůj vliv má také 
to, zda je v oblasti například ubytovna pro 
zahraniční dělníky, vyloučená lokalita atp. 
Z  dlouhodobého  hlediska  se  ale mění  asi 
jen ta aktivní parta, která je na něco zamě-
řená, a když odroste, nahradí  ji parta  jiná 
s jiným zaměřením. 
►Na co se zaměřujete?
Snažíme se, aby cíle byly spíše obecné. 

Chceme  pomoci  dětem  a  dospívajícím, 
kteří  se  ocitnou  v  obtížné  životní  situaci. 
Samozřejmě  se  dá  zjednodušeně  říci,  že 
každý mladý člověk, který dospívá, se oci-
tá v obtížné životní situaci, ale ne každý se 
s  tím  umí  srovnat. Někomu pomůžou  ro-
diče,  někomu nějaký  koníček  nebo  sport, 
ale je mnoho těch, co na to zůstanou sami 
a  nevědí,  jak  dál.  My  za  ně  samozřejmě 
nemůžeme  nic  vyřešit,  ale  dokážeme  je 
doprovázet  tímto obdobím  tak,  aby nena-
sekali průšvihy.
►Jak to funguje? To se k vám přihlásí  
a musejí docházet?
To platí jen u probačního programu, jinak 

je účast v sociálních službách dobrovolná. 
Je pak jen na nás, nakolik je dokážeme za-
ujmout nebo motivovat. 

►Jak vás napadlo věnovat se zrovna té-
to problematice? Měl jste nějaké osobní 
zkušenosti?
Upřímně, můj životopis  je dost pestrý... 

Učil jsem na vysoké škole, pracoval v re-
klamě,  ale  posledních  dvacet  let  pracuji  
v neziskovém sektoru. Proxima nebyla tak 
úplně  můj  nápad. Moje  dcera  v  Proximě 
pracovala  dříve  než  já,  a  když  odcházela 
paní  ředitelka  na  mateřskou  dovolenou, 
tak mi dcera navrhla,  abych  jim  šel  dělat 
ředitele.  Myslel  jsem  tehdy,  že  je  to  jen 
na  chvilku,  ale  nakonec  jsem  tu  zůstal.  
A  jak  mi  prorokovala  tehdy  odcházející 
paní ředitelka „ty tu budeš až do důchodu“, 
vypadá to, že měla pravdu. 
►Dělat v Proximě, třeba terénní pra-
covnici, musí být dost náročné i na psy-
chiku. Také zde jistě hraje roli osobní 
rovina; ve chvíli, kdy se mladí rozhod-
nou založit rodinu, může pro ně být těž-
ké pomáhat jiným. Máte velkou „úmrt-
nost“? 
Jak v které sféře. V té horní, ve vedení, je 

naprosto minimální fluktuace. U terénních 
pracovníků je vyšší, ale ne nějak extrémní, 
a za poslední dva roky je to velmi ustálené. 
A věřím, že to ještě nějakou dobu vydrží. 
Ovšem je pravda, že ne každému naše cí-
lová skupina sedne. Nelze ale říct, že ti, co 
již mají rodinu, chtějí odejít.
►Kam chodíte pro nápady? Inspirujete 
se nějakou jinou zemí?
Nejvíce  spolupracujeme  s  Německem, 

ale není zdaleka jediné. 
►Jak jsme na tom s neziskovkami opro-
ti cizím zemím?
Z  východního  bloku  jsme  na  tom  určitě 

nejlépe a ostatní země, které byly pod Ra-
kouskem,  jsou  na  tom  podobně.  Naopak 
třeba Polsko je na tom jinak, má jinou his-
torii. Poláků  je ale víc,  jsou silnější,  takže 
si jejich neziskovky dokonce mohou platit i 
svého lobbistu v Bruselu, a tak jsou schopni 
získat z unie úplně jiné částky než my.  
Směrem na západ je situace odlišná a v mno- 

hém  lepší.  Víte,  tady  je  takové  zvlášt-
ní  uvažování.  Když  třeba  ve  Spojených 
státech  podobná  organizace  připravuje 
své výroční  zprávy,  chlubí  se  tím,  co do-
kázala,  a  zároveň  to  nechá  vytisknout  na 
nejlepší křídový papír, aby všichni viděli, 
že  je úspěšná, a každý  jí  zatleská. U nás, 
kdyby  náhodou  byla  výroční  zpráva  na 
nějakém  lepším  papíru,  okamžitě  každý 
řekne: A  proč  se  to  raději  nepoužije  pro 
potřebné?  Jiný  přístup...  Asi  to  bude  
i  tím,  že  tam  již  takové  organizace  fun-
gují  mnoho  let,  kdežto  u  nás  byla  konti- 
nuita spolků přerušena. Vzpomeňme třeba 
na  Baráčníky,  kteří  jako  spolek  fungova-
li  ekonomicky  jako  sdružení  prostředků 
(platili  pravidelně  členské  příspěvky), 
za  které  pak  svým  členům  vypravili  po-
hřeb.  Bohužel  po  roce  1948  byly  spolky 
rušeny  a  „zastřešeny“  Národní  frontou,  
a tak teď začínají tak nějak od začátku.
►Cítíte podporu od představitelů sa-
mosprávy?
V Praze 12 mám pocit od některých  rad- 

ních,  že  jsou vztahy chladnější,  ale  z dlou- 
hodobého hlediska je tu podpora velmi dob-
rá.  Máme  výbornou  spolupráci  s  úředníky 
samosprávy,  kteří  svoji  práci  dělají  dlouho  
a rozumějí jí. Jsme největší poskytovatel so-
ciálních služeb v Praze 12.   Eva Burianová

nPředáváme dárky za aplikaci
Máme pro vás připraveny dárky za stažení mobilní aplikace Prahy 12, která je od 25. ledna 
zdarma k dispozici v obchodech chytrých mobilů využívajících operační systém Android 

a iOS. Nabízí služby, které zpříjemní komunikaci s úřa-
dem a poskytnou všechny potřebné informace na jednom 
místě, pohodlným a jednoduchým způsobem, umožňuje 
i hlásit závady. Za každé sté stažení od nás navíc dosta-
nete milou pozornost. Pokud se vám na displeji objeví 

upozornění, že jste jubilejní uživatel aplikace a vyhráváte dárek, neváhejte se na nás obrátit 
a pro odměnu si na radnici přijít. Podle posledních údajů, které máme od provozovatele 
k dispozici, bylo k 18. únoru celkem 488 stažení (351 Android a 137 iOS).  (rč)

Za podpory starosty naší městské části 
Milana Maruštíka radnice spolupořáda-
la dobročinnou akci. Děti tak pomohly 
jiným potřebným dětem. Darovaly pe-
níze z prodeje vlastnoručně vyrobených 
užitečných dílek hnutí Na vlastních no-
hou – Stonožka. Předaly rovněž výsledek 
několikaměsíčního výtvarného projektu 
Dětskému centru při Thomayerově ne-
mocnici.
Starosta  podpořil  dobročinné  akce  krea-

tivní dílny Barevný domeček a uměleckých 
kroužků DDM Monet. „Jsem velmi potěšen, 
že takové akce, které rozvíjejí sociální cítě-
ní  dětí  a  výchovu k  odpovědnosti  a  pomo-
ci, mohu podporovat. Děti se úžasně staraly  
o to, aby co nejvíce přispěly a mohly darovat 
co nejvyšší částku,“ chválí Milan Maruštík. 
„Takové projekty považuji za velmi důleži-
té, proto je buď sami pořádáme, nebo aktiv-
ně pomáháme  jejich  realizaci.  Jsem  rád,  že  
u nás máme aktivní lidi, kteří do nich zapoju-
jí i děti. Budeme dál spolupracovat a již se tě-
ším na další podobné akce,“ uzavřel starosta.
Prezidentka  hnutí  Na  vlastních  nohou  – 

Stonožka paní Běla Jensen převzala výtěžek 
z  prodeje  výrobků  dětí,  které  připravily 
zápisníky,  záložky,  květináče,  obaly  na 
mobily  a  další  užitečné  věci.  Podařilo  se 

nDěti z dvanáctky pomohly potřebným dětem
tak  získat  3236  korun:  „Velice  děkuji  dě-
tem  za  jejich  úsilí  a  za  to,  že  se  rozhodly 
pomáhat  jiným dětem, které  se nemají  tak 
dobře. Mohou být hrdé, že již ve svém věku 
dokázaly pomoci. Celou částku předáme na 
výzkum  léčby  Crohnovy  choroby,  kterou 
bohužel trpí i děti. Již vloni jsme předali na 
výzkum 500 tisíc korun,“ uvedla Běla Jen-
sen. Věci se prodávaly v prostorách Vinič-
ního domku, kde zároveň probíhala výstava 
dětských obrázků. 
Vystaven byl i Velký pohádkový hrad, kte-

rý děti z výtvarné dílny Barevný domeček 
se svojí lektorkou a hlavní iniciátorkou dob-
ročinné akce  Ivou Svobodovou  tvořily ně-
kolik měsíců. Tento hrad 
nakonec předaly  i  s dal-
ším  výtvarným  materiá-
lem  ředitelce  Dětského 
centra  při  Thomayerově 
nemocnici  MUDr.  Jaro-
slavě  Lukešové.  „Jsem 
velmi  ráda,  že  jste  si  na 
naše centrum vzpomněli, 
uvítáme jakoukoliv pod-
poru.  Děti,  které  u  nás 
využívají  speciální  péči, 
tento  krásný  pohádkový 
hrad  a  možnost  ho  dál 

rozšiřovat a tvořit velmi ocení,“ uvedla paní 
doktorka Lukešová.
Jednalo  se  o  vyvrcholení  čtrnáctidenní 

výstavy dětských výtvarných prací z umě-
leckých  kroužků  DDM Monet  a  výtvarné 
dílny  Barevný  domeček.  Děti  předaly  vý-
sledek  několikaměsíčního  projektu  a  vý-
těžek  z  prodeje  dobročinného  bazárku  na 
pomoc potřebným dětem. Výtěžek ve výši 
3236 Kč byl určen hnutí Na vlastních nohou 
–  Stonožka  a Velký  pohádkový  hrad Dět-
skému centru při Thomayerově nemocnici. 
Akci podpořila i umělecká škola Music Art 
doprovodnou  hudební  kapelou  a  nadanou 
zpěvačkou.  Radka Černá

nVybírali jsme obrázky na plakát Dne Země
Velmi děkujeme dětem, které  se  do  soutěže  zapojily  a  poslaly nám mnoho krásných 
obrázků. Byl to opravdu nelehký úkol vybrat z nich jen dvanáct, které budou zobrazeny 
na plakátu ke Dni Země 2017. „Kresby jsou velmi povedené a dlouho jsme rozhodovali 
a diskutovali  nad finálním výběrem. Děkuji  dětem za  jejich  snahu a  jejich kantorům 
za pomoc a podporu,“ říká starosta Milan Maruštík. „Všechna dílka budou vystavena 
v  galerii Viničního  domku  od  18.  dubna.  Srdečně  zvu  na  výstavu  autory,  pedagogy  
i širokou veřejnost.“  (rač)

Informace k vývoji ve věci publikace „Praha 12 křížem krážem“
S ohledem na poslední vývoj ve věci projektu vydání publikace „Praha 12 křížem krážem“ 
považuji za nezbytné uvést některé věci na pravou míru. 
Existují sporné body, které nejsou smlouvou s dodavatelem řešeny a je nezbytné je vyřešit. 

Jednání se společností MILPO MEDIA s.r.o. dosud nebyla ukončena. Městská část Praha 12 
usiluje  o  vysvětlení  nesrovnalostí  a  možné  smírné  vyřešení  věci.  V  případě,  že  společnost 
MILPO MEDIA s.r.o.  řádně nedoloží a nevysvětlí veškeré sporné otázky, nelze vyloučit, že 
bude nutné podniknout další právní kroky, a to s ohledem na povinnost městské části Praha 12 
jednat s péčí řádného hospodáře při nakládání s veřejnými prostředky. 
K informacím, které v předchozím období zazněly na veřejnosti, městská část Praha 12 sdělu-

je, že jsou v tuto chvíli předčasné a neodpovídají dosud zjištěnému stavu věci. V každém případě 
považuje městská část Praha 12 za nezbytné prověřit, zda veřejné prostředky, vynaložené na da-
ný projekt, byly vynaloženy účelně, že výsledná publikace odpovídá zadání a že další distribucí 
publikace nebudou porušována práva městské části ani dalších osob. 
O dalším postupu v předmětné věci bude městská část Praha 12 informovat.
Milan Maruštík – starosta, Michal Pinc – zástupce starosty, Jan Marhoul – zástupce starosty, 

Lenka Vedralová – uvolněná členka rady, Ivan Jurka – uvolněný člen rady,  
František Adámek – uvolněný člen rady, Robert Králíček – uvolněný člen rady

Vyjádření Změny pro Prahu 12
Změna pro Prahu 12 považuje v tuto chvíli prošetřování knihy „Praha 12 křížem krážem“ za 
zbytečné. Na uvolnění knihy do prodeje může radnice jedině vydělat. Věc se totiž prošet-
řuje od Vánoc a bohužel jednání jsou dosud bez výsledku. Tedy kromě toho, že téměř 1000 
publikací zbytečně leží ve skladu městské části. Za knihu se zaplatilo 146 tisíc korun a stačí 
prodat 400 kusů, aby náklady radnice byly v zisku.

Daniela Rázková – 1. zástupkyně starosty, Zbyněk Boublík – zástupce starosty
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Okénko zastupitele

Jak to vidí opozice? 
V listopadovém čísle Novin Prahy 12 se končící paní starostka ohlédla za uplynulými dvě-
ma lety, protože se toho hodně událo. S tím souhlasíme a nabízíme stručný pohled opoziční  
TOP 09 na to, jak si koalice pod vedením Daniely Rázkové vedla.
Hned na začátku prvního roku vládnutí schválila rada účelovou organizační změnu, kdy 

16 míst  zrušila  a  12 nových  zřídila. Vyplatila  na  odstupném přes  
2 mil. korun. Dnes je počet zaměstnanců možná vyšší než dříve, jen 
bylo potřeba se zbavit nezávislých a zkušených odborníků. 
Koalice zvýšila počet placených radních a tím také náklady na toto 

volební období o cca 4 mil. Kč. Škoda, že to občané nepoznají také 
na zvýšené kvalitě práce vedení radnice.
Koalice Změna pro Prahu 12, ANO a ČSSD pod vedením paní 

Rázkové se nebála navrhnout prolomení nulové tolerance hazardu, 
kterému naštěstí zabránilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Dle 
návrhu koalice mělo na území naší městské části pokračovat 7 heren, 

některé dokonce v blízkosti škol. Tomuto kroku bohužel nezabránilo ani mimořádné zase-
dání Zastupitelstva Prahy 12 svolané opozicí, protože paní Rázková hlasovala s koaličními 
partnery. Znovu se tak ukázalo, že jedna věc jsou veřejné proklamace a druhá skutečné činy.
V oblasti územního plánování nastolila koalice nebývalý klientelismus. Byl schválen návrh 

změny územního plánu pro příbuznou místostarosty Michala Pince z hnutí ANO, naopak 
rada vzala zpět souhlas svých předchůdců k vybudování soukromého domova pro seniory, 
čímž oddálila jeho realizaci minimálně o jeden rok. Zároveň podpořila změnu územního plá-
nu pro poradkyni paní starostky Rázkové z louky na SO3 (částečně urbanizované rekreační 
plochy, a tedy možnou zástavbu).
Kdo si pamatuje předvolební pochody paní starostky Rázkové ze Šabatky, tak musí být mi-

nimálně překvapen, že tuto louku vyměnila za 10 mil. Kč a umožnila zástavbu této lokality. 
Koalice také podpořila zástavbu v lokalitě Šance a v některých zahrádkářských koloniích. 
Uskupení Změna pro Prahu 12/KDU-ČSL nadále úspěšně vystupovalo proti realizaci napo-
jení Prahy 12 na Pražský okruh. Toto napojení je tak bohužel stále v nedohlednu. V Komořa-
nech došlo k pochybné směně pozemků, kde zeleň je dražší než stavební pozemek. Dochází 
k přípravě výstavby supermarketu v místě, kde občané požadují nejprve koncepční studii. 
Sledujeme nárůst výběrových  řízení pro omezený okruh předem vybraných zájemců – 

např. výběrová řízení na poradce pro novou radnici, domov seniorů, výrazný nárůst poptávek 
po právních službách. Zrušení rozklikávacího rozpočtu a tím další snížení transparentnosti 
hospodaření městské části. Koalice ignorovala požadavky TOP 09 na instalaci hlasovacího 
zařízení, které by občanům umožnilo kontrolovat hlasování  svých zastupitelů. Hlasovací 
zařízení by přitom přišlo jen na zlomek nákladů oproti mnoha milionům vydaným na po-
chybné poradenské služby.  
Praha 12 byla nominována do každoroční soutěže Otevřeno x Zavřeno v části Zavřeno za 

odmítání poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dokonce 
i zastupitelům. 
Závěrem by bylo snad dobré dodat, že paní starostka má jako bývalá novinářka veliké na-

dání v tom, jak komunikovat se svými občany. Noviny Prahy 12 tak bohužel nejsou vyváže-
ným médiem a opozice má jen velmi omezený prostor, jak informovat občany o skutečném 
stavu naší městské části.  Petr Šula, předseda klubu TOP 09 

V únoru 2017 rozhodlo Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí ČR, že městská část 
Praha 12 získá dotaci na projekt „Rozvoj  
a profesionalizace personálního potencio-
nálu na městské části“.
Celkové výdaje projektu činí 2 058 210 Kč.  

Z  toho  95  %  pokryje  dotace  ve  výši  
1 955 299,50 Kč (50 % z Evropského sociál- 
ního  fondu  a  45  %  ze  státního  rozpočtu), 
zbylých 5 % ve výši 102 910,50 Kč zapla-
tí městská část. Projekt byl zahájen 1. ledna 
2017 a bude ukončen do 31. prosince 2018.

Evropskými penězi k profesionalizaci
Účelem  poskytnuté  dotace  je  nastavit 

jednotný  systém  řízení  lidských  zdrojů 
úřadu,  vytvořit  strategický  dokument  pro 
zefektivnění  personální  práce  a  řízení  za- 
městnanců a realizovat vzdělávací akce pro 
zaměstnance  a  volené  zástupce  městské 
části.  Díky  vzdělávacím  aktivitám  dojde  

k  zefektivnění  a  modernizaci  personální 
práce úřadu, zavedení systémových opatře- 
ní  v  oblasti  řízení,  rozvoje  a  vzdělávání 
lidských zdrojů úřadu a prohloubení znalostí 
a dovedností stávajících zaměstnanců. „Cí- 
lem  je  zvýšení  profesionality  nás  všech, 
kteří  na  radnici  pracujeme.  Proto  jsem 
ráda, že se mi podařilo kolegy přesvědčit, 
abychom  žádost  o  dotaci  podali,“  ko- 
mentuje úspěšnou žádost o evropské peníze 
místostarostka Daniela Rázková. 

Kristýna Kuteničová a red

Sbor dobrovolných hasičů z Cholupic opa-
kovaně žádal o zřízení prostoru pro tré-
nink požárních zásahů, v minulosti se pro 
něj ovšem nikdy potřebný pozemek v ma-
jetku městské části nenašel. Nyní má sbor 
plnou podporu vedení městské části, a pro-
to pro něj byl vytipován vhodný pozemek  
v majetku Prahy 12 severně od Cholupic 
při ulici K Dýmači, který sboru hasičů bude  
k dispozici pro jejich tréninky. 
Nyní  se  za  pomoci  jak  hasičů,  tak  od-

borné  firmy  dopracovává  projekt  výcvi-
kového areálu, který na pozemku vznikne 
a  na  který  hlavní  město  Praha  schválilo 
poskytnutí dotace.
„Sám za sebe musím říct, že si činnos-

ti  dobrovolných  hasičů  nesmírně  vážím.  
A  to  nejen  při  zásazích,  ale  i  při  prá-
ci  s  dětmi.  Věřím,  že  výcvikový  areál 
bude  brzy  hotový  a  dobrovolní  hasiči 
budou  mít  plně  funkční  zázemí,  proto-
že  si  ho  opravdu  zaslouží.  Práce,  kte-
rou  vykonávají,  je  záslužná,  důležitá  
a riziková, a přitom se  jí věnují ve svém 
volném  čase.  Naši  cholupičtí  hasiči 
jsou  při  tom  maximálně  profesionální  
a  jejich  práce,  například  při  hašení  vel-
kého  požáru  lakovny  v  nedaleké  Zvoli, 
je příkladná,“  říká místostarosta městské 
části Praha 12 Michal Pinc.  (pel)

Cholupičtí hasiči 
se dočkají areálu

JARNÍ MODŘANSKÁ POUŤ
pod záštitou místostarosty Michala Pince

od 13. března do 9. dubna 2017
pod zastávkou autobusu Tylova čtvrť

při ulici Čs. exilu a Povodňová
Po–Pá 13.00–18.30, So a Ne 10.00–19.00

Připraveno mnoho nových atrakcí
V dopoledních hodinách bude umožněn vstup zdarma

na vhodné pouťové atrakce skupinám
z mateřských školek z MČ Praha 12

www.lunaparktriska.czMČ /79-16/

Od začátku roku 
mají cholupičtí fot-
balisté nového tre-
néra Luboše Vond-
ru, který převzal po 
Jaromíru Jindráč-
kovi tým, umístěný 
na předposledním 
místě tabulky v nej-

vyšší pražské soutěži. 
►Ještě nedávno hrály Cholupice na 
prvních příčkách, pak přišel pád a ani 
začátek sezony není úplně dobrý. Co je 
podle vás příčinou?
Podle  bývalého  kouče  se  nějak  narušila 

nCholupice jsou pro mě srdeční záležitost
tamější fotbalová atmosféra. Hledám, co se 
pokazilo.  Zjistil  jsem  například,  že  ani  na 
trénink nechodilo tolik hráčů, jak by mělo. 
Tohle všechno se musí napravit.
►Jakou cestu jste zatím zvolil? 
Je samozřejmostí, že s nimi trénuji a někdy 
i přímo hraji zápas, snažím se jim být blíž.  
A přivedl jsem s sebou i nové lidi. 
►A reakce?
Vyvolalo  to  zdravé  konkurenční  prostře-
dí  a  to  je  určitě  dobře.  Zvlášť  ve  sportu. 
Zatím vím, že jsou to prima kluci, kterým  
o  něco  jde,  jen  je  zapotřebí,  aby  do  hry 
dali  více  srdíčka  a  trochu  se  ustálili  jako 
tým.  Je mezi  nimi  i  hodně  individualistů 

a fotbal je kolektivní sport, je zapotřebí, 
aby  se  více  spojili  a  bojovali  společně  
o každou příležitost.
►Jaký vztah máte k Cholupicím? Po-
kud vím, tak jste trénoval v okolí Podě-
brad – Bohemia Poděbrady, Libice nad 
Cidlinou a TJ Pátek.
Cholupice  jsou  pro  mne  srdeční  záleži-
tost. Kdysi jsem za ně hrával a vzhledem 
k tomu, že jsem z Modřan, stále jsem je po 
očku sledoval. Když mi pak bývalý trenér 
volal, jestli bych ho nevystřídal, měl jsem 
hned jasno. I tak jsem už o návratu do Pra-
hy uvažoval. Přišlo to v pravou chvíli.

Eva Burianová

nBlahopřejeme 
k diamantové svatbě
Diamantovou  svatbu,  tedy  šedesát  let  společného  ži-
vota, oslavili manželé Purkrábkovi z Modřan. O tom, 
že  měli  život  skutečně  pestrý,  vyprávěli  na  příjem-
ném posezení panu starostovi, který jim k tomuto vý-
znamnému  jubileu  přišel  popřát.  Připojujeme  se  také  
a upřímně blahopřejeme!  (bur)

Jak to vidí koalice? 
Pane zastupiteli Šulo,
je smutnou skutečností, že ze společnosti se vytrácí rozlišování mezi pravdou a  lží, 

a že šíření nepravdivých pomluv, proti kterým je obtížné se bránit, je zaměňováno se 
svobodou projevu, čehož je Váš text příkladem.

►Modernizace prostor
V prvním patře  polikliniky  byla  dokon-

čena rekonstrukce haly. Návštěvníky přiví-
tá krásný moderní prostor s přehlednějším 
značením. Již na podzim se mohou těšit na 
další nové prostory.

►EVIPA
Systém elektronické evidence pacien- 

tů EVIPA byl  spuštěn  v  dalších  dvou 
ordinacích  našich  praktických  lékařů. 
Příchozí pacienti se evidují vložením kar-
tičky  zdravotní  pojišťovny  do  terminálu 
v  čekárně  a  tlačítkem  si  vyberou  důvod 
své návštěvy. Již se nemusí ptát, kdo při-
šel poslední, dohadovat se o pořadí nebo 
klepat na dveře, protože  lékař v ordinaci 
o nich už ví.

Novinky z modřanské polikliniky
►Nové vybavení
Kožní  oddělení  nově  nabízí  vyšetření 

znamének  digitálním  dermatoskopem. 
Přístroj  využívá mikrokameru  s  vysokým 
rozlišením a během několika minut umož-
ní  s  vysokou  přesností  provést  vyšetření 
jakéhokoliv  podezřelého  pigmentového 
kožního  útvaru  nebo  odhalit  i  minimální 
změny sledovaných znamének.
Také  alergologická  ambulance  MUDr. 

Pitínové  se  může  pochlubit  novým  vy-
bavením.  Analyzátor  FeNO  je  přístroj, 
který měří u astmatiků vydechovaný oxid 
dusnatý. Vyšetření nám pomáhá určit, zda 
je zánět alergický či virový, zda je akutní 
či  chronický,  a  měří  jeho  intenzitu.  Dle 
toho  pak  můžeme  spolehlivěji  nastavit 
léčbu.

►Rehabilitace
Skupinové cvičení SM systém a Medita-

ce  pohybem  (Relaxace-Protažení-Posílení
-Stereotypy) pokračuje i v tomto roce. 
Novinkou  je  možnost  zhotovení  teplem 

tvarovatelných stélek Formthotics na míru. 
Pokud máte problémy s pohybovým apará-
tem, bolí vás nohy nebo jste po operaci kot-
níku, kolene či kyčle, jsou tyto stélky efek-
tivním řešením. Pomáhají vylepšit postavení 
nohy v přirozené pozici,  zlepšit  tak  funkci 
nohy  a  celé  dolní  končetiny.  Tlumí  otřesy 
dopadu,  váha  je  rovnoměrně  rozložena  na 
celou plochu nohy a nedochází tak k lokál-
nímu přetížení. Do konce června můžete na 
zhotovení stélek využít slevu 10 %! Pro více 
informací kontaktujte oddělení rehabilitace, 
tel. 241 047 166.   (in)

Nově ustavená koalice v listopadu 2014

Podle průzkumu by téměř 20 % žen před 
svými dětmi tajilo rakovinu prsu, aby je 
nevystrašily. Dle psychologů je ale důleži-
té s dětmi o nemoci otevřeně hovořit, za-

tajování je pro ně stresující. Pacientská 
organizace Mamma HELP proto nabízí 
pražským ženám s rakovinou prsu psy-
chologickou poradnu, zaměřenou na ten-
to problém. 
Vysvětlit  diagnózu  rakoviny  prsu  dětem 

a připravit je na to, jak ovlivní každodenní 

Nová poradna pro nemocné rakovinou prsu
fungování rodiny, je pro řadu pacientek vel-
mi  těžké. Zvažují  také,  v  jakém věku dítě 
do problematiky zatáhnout. Více než třetina 
se domnívá, že nejdříve v mladším školním 

věku,  předškoláky  by  infor-
movala jen pětina. 
Podle onkopsycholožky Ma- 

rie  Zemanové  lze  ale  rako-
vinu  prsu  vysvětlit  i  velmi 
malým dětem, pokud  rodiče 
použijí  srozumitelnou  for-
mu. „Ze své dlouholeté pra-
xe vím, že už i batolata citli-
vě vnímají změnu atmosféry  
v  rodině  –  strach,  úzkost, 
smutek – a reagují na ni. Nej-
častěji tím, že začnou zlobit, 
jsou  lítostivé,  začnou  být 
více bojácné apod.,“ říká Ze-

manová. Podle ní je důležité, aby se v rodině  
o  nemoci  mluvilo  otevřeně.  V  atmo-
sféře  informačního  embarga  totiž  dítě 
nemůže  sdílet  svůj  strach,  ani  si  hýč-
kat  naději  na  úspěšné  vyléčení.  Komu-
nikační  blok  může  v  dospělosti  vyústit  
v  trauma.  „Není  třeba  se  bránit  vyjád-

ření  emocí,  samozřejmě  kontrolovaně. 
Ukáže  to  dětem,  že  také  ony  mohou  sdí-
let  svůj  prožitek.  Mám  v  péči  klienty, 
kteří  přišli  právě  proto,  že  v  dětství  zažili 
vážnou  nemoc  někoho  z  rodičů  a  nikdo  
s nimi o tom nemluvil. Zůstali se svým stra-
chem sami,“ varuje Zemanová. 
Mamma HELP proto pro pacientky v Pra-

ze otevřela novou psychologickou poradnu 
zdarma  –  v  Koněvově  ulici  150,  zaměře-
nou na tuto citlivou problematiku. Více na 
www.mammahelp.cz. Alice Horáková

Počet úředníků je dnes o třináct nižší, než když byla radnice pod vedením TOP 09. Or-
ganizační změna byla nezbytná a ukončení pracovních poměrů bylo provedeno slušným 
způsobem spojeným s výplatou odstupného podle zákona, nikoliv šikanou, jak si dobře 
pamatujeme z doby nástupu Vašich radních v roce 2012.
Nižší  náklady na placené  radní  byly v minulém období  dosaženy  tím,  že  byla  pod 

vedením TOP 09 neúplná rada o šesti členech, kompletních devět jste nedokázali zvolit.
Současný počet placených radních je dán koaliční smlouvou uzavřenou mezi třemi sub-

jekty. Změna pro Prahu 12 navrhla, aby počet placených radních poklesl opět o jednoho.  
Nulová tolerance vůči hazardu v Praze 12 zůstala zachována. Podstatný je výsledek.
Klientelismus, o kterém se zmiňujete, ve věci příbuzné Michala Pince, spočívá v tom, 

že žadatelka chtěla vybudovat ve svém domě malé občerstvení. Jedná se o léta starou 
záležitost. Michal Pinc se během hlasování k tomuto bodu zdržel hlasování, neboť by 
byl ve střetu zájmů.
Ve vedení radnice jsme proti výstavbě megalomanských projektů, ne proti drobným 

změnám územního plánu. V tomto volebním období naše koalice 6x neschválila změny 
územního plánu (ÚP) ze zeleně na stavební pozemky, a naopak na Točné jsme prosa-
dili návrh změny ÚP ze stavebních pozemků zpět na pole, a to na rozloze 80 000 m2. 
Považujeme za velký úspěch, že se nám pozemky na komořanském náměstí podařilo 
vykoupit a k ověření kupní ceny existují dva znalecké posudky. Nyní jsme připraveni 
s podporou místních lidí začít s revitalizací náměstí.
Příprava napojení Prahy 12 na okruh pokračuje a celé vedení radnice pochopitelně usi-

luje o to, aby technické řešení ctilo zájmy těch, kteří budou stavbou a provozem dotčeni.
Škoda, že jste nezaznamenal, že koalice prosadila na listopadovém zastupitelstvu pod-

nět na zpracování územní studie Komořany. To považujeme za dané situace za optimální 
a hlavně koncepční řešení.
K  omezení  výběrových  řízení  uvádíme,  že  rada  dodržuje  platné  právní  předpisy  

a striktně se ve svých rozhodnutích drží zákona.
V  soutěži Otevřeno Zavřeno  jste  jaksi  zamlčel,  že  jsme byli  nominováni  také  jako 

příkladná radnice v kategorii Otevřeno. V tom negativním případě jsme pouze chránili 
osobní údaje těch, které byste rád pranýřoval, tak jako dnes nás na těchto stránkách.
Noviny Prahy 12 patří k té třetině radničních periodik, ve kterých se vyskytují vůči 

radnici nesouhlasné nebo alternativní názory opozičních členů zastupitelstva a veřej-
nosti. Jsou vyváženým a otevřeným médiem. Důkazem je uveřejnění Vašeho útočného 
opozičního textu, což za vlády TOP 09 nikdy nešlo.  Rada MČ Praha 12

http://www.mammahelp.cz
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Den otevřených dveří 
v CMŠ Studánka 
Den  otevřených  dveří  proběhne  v  CMŠ 
Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 – Ka-
mýk ve čtvrtek 30. března 2017 od 15 ho-
din.  Zveme  všechny  rodiče  se  zájmem  o 
menší kolektiv dětí ve třídě, o ekologickou 
výchovu a možnost konzultací se speciálním 
pedagogem. Naše MŠ je schopna uspokojit 
všechny zájemce o místo. Zápis do MŠ pro-
běhne dle zákona začátkem května. Více na 
www.cms-studanka.cz (zb)

Vzdělávání dospělých v březnu a dubnu 
– další aktivity v projektu MAP Praha 12 
V rámci projektu MAP Praha 12 (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) připravu-
jeme pro ředitele, pedagogy, pracovníky NNO a další zájemce o vzdělávání násle-
dující setkání:
►7. březen 2017 – Educoffee Dvouleté děti v MŠ z pohledu legislativy. Akce je určena 
pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ.
►8. březen 2017  –  Setkání  pracovní  skupiny  Propojování,  spolupráce  školy,  rodiny  
a komunity. Akce je určena pro pedagogy, pracovníky NNO a další zájemce o tuto oblast.
►9. březen 2017 – Sdílení praxe – Praktická ukázka práce v centrech aktivit v ZŠ a MŠ 
Na Beránku. Akce je určena pro pedagogy a asistenty pedagogů ZŠ.
►5. duben 2017 – Sdílení praxe – Praktická třída v ZŠ a MŠ ANGEL. Akce je určena 
pro pedagogy MŠ a ZŠ.
Pozvánky na uvedené akce naleznete na webových stránkách MČ Praha 12 v sekci MAP.
Pracovní  skupina č. 2 Kalokagathia a volnočasové aktivity a Pracovní  skupina č. 9 

Inkluze zahájily činnost v únoru a je možné se do nich stále přihlásit na výše uvedených 
webových stránkách.   Mgr. Zbyněk Boublík, zástupce starosty MČ Praha 12 

a předseda Řídícího výboru projektu MAP Praha 12

Pomalu se blíží zápisy do mateřských 
škol a řada rodičů a prarodičů se na ně 
připravuje se vší odpovědností. V této 
souvislosti je důležité znát novinku příš-
tího školního roku – povinné předškolní 
vzdělávání pro děti, které dosáhnou před 
1. zářím 2017 věku pěti let. 
„Mateřské  školy  naší  městské  části  jsou 

vyhledávány pro svůj vstřícný přístup a od-
borné zázemí,“ dodává k tomu Mgr. Zbyněk 
Boublík,  zástupce  starosty pro oblast  škol-
ství. Přijďte se podívat, jak probíhá výcho-
va a vzdělávání ve všedním dni v mateřské 
škole. 
Termíny dnů otevřených dveří:
►MŠ Hasova (součást ZŠ a MŠ ANGEL): 
26. 4. a 27. 4.; 9.00–11.00 a 15.00–17.00 hod. 
►MŠ Hvězdička: 19. 4.; 9.30–11.30 hod.
►MŠ Jahůdka:  Klasické  dny  otevřených 
dveří v předem stanovených  termínech ne-
dělají, ale ve dnech zápisu mají děti k dis-
pozici jednu třídu, kterou si mohou prohléd-
nout a mohou si zde i s rodiči pohrát.
►MŠ Montessori: Do  této  MŠ  mohou 
rodiče  spolu  s  dětmi  nahlédnout  formou 
hracích odpolední, která probíhají každých  
14  dní  vždy  ve  středu  v 15.30  hodin. Ter-
míny hracích odpolední naleznete na webo-
vých  stránkách  školy,  dokumenty,  odkaz 

Zahraniční studenti při slavnostním zahájení

Edison již potřetí v Dolech
V týdnu od 20. do 24. února v ZŠ K Dolům působilo pět zahraničních studen-
tů. Stejně jako loni, i letos za spolupráce s mezinárodní studentskou organizací  
AIESEC představili vysokoškolští stážisté v rámci projektové výuky (i mimo ni) 
nejen sebe, ale i kultury a země, ze kterých pocházejí. V letošním roce K Dolům 
zavítali mladí lidé z Indonésie, Brazílie, Malajsie, Tchaj-wanu a Gruzie.
Smyslem projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různý-

mi kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a ste-
reotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku  
a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a učí je nebát se odlišného. Je to i výborná příleži-
tost k procvičení angličtiny, což si všichni zúčastnění uvědomují.
Na slavnostním zahájení letošního ročníku projektu Edison vystoupil také místostaros-

ta Zbyněk Boublík, který ocenil jeho význam.  (jak)

Čtrnáctého února tomu bylo jedenáct let, 
co Karel Pech (1917–2006) – herec, televiz-
ní scenárista a režisér, jazykový poradce, 
pedagog, televizní i rozhlasový moderátor 
a také spisovatel či autor řady osobitých 
publicistických televizních pořadů, které 
i sám uváděl – zemřel ve věku nedožitých 
89 let. Poslední část svého života (od roku 
1975) prožil s milovanou manželkou Marií 
na Točné, která mu přirostla k srdci.
Karla Pecha jsem poznal v 90. letech již mi-

nulého století jako student Fakulty sociálních 
věd UK. Jeho přednášky a semináře z televiz-
ní žurnalistiky patřily k těm nejzajímavějším. 
Byl  to  člověk velmi  kultivovaný  a  noblesní, 
s neuvěřitelným rozhledem i profesním zábě-
rem. Vděčím mu za mnohé –  třeba za klad-
ný vztah k českému jazyku a k rodné hroudě 
a v neposlední řadě za to, že moje profese se 
stala mým koníčkem. Setkávali jsme se i poz-
ději,  kdy  jsem  za  ním  docházel  do  budovy 
Českého  rozhlasu  na  Vinohradech.  Zvláště 
pravidelné schůzky na Točné patří k těm ne-
zapomenutelným. Navíc paní Marie byla vy-
nikající kuchařka a to, co s láskou připravila, 
se  jednoduše  nedalo  odmítnout. Většinou  se 
naše setkání protáhla a mnohdy i po několika 
hodinách jsem jen nerad odcházel. Vždy bylo 
o čem si povídat, rodily se nové a nové nápa-
dy, náměty…
Po  maturitě  na  reálném  gymnáziu  v  roce 

1936  Karel  Pech  začal  studovat  Anglický 
ústav  v  Praze,  ale  po  roce  utekl  k  divadlu, 
které  ho  lákalo.  Od  roku  1937  byl  hercem 
v Okružním divadle, pak v Pražském dětském 
divadle Lídy Melanové a na Kladně. V letech 
1941  až  1943  pracoval  v  Československém 
rozhlase a současně hostoval v divadle Uranii, 
v Nezávislém  divadle  a  v Divadle  na Vino-
hradech. Poté působil v Beskydském divadle 

Kam pro odpovědi na vaše dotazy
Exekuce vozidla, pořízeného z příspěvku na zvláštní pomůcku, zpětné doplacení nesprávně 
odepřeného důchodu, podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením, vliv 
péče o osobu blízkou na pobírání renty – to jsou namátkou vybraná témata dotazů, na které 
odpovídají odborníci v rubrice Poradna na portálu Pomoc na dvanáctce. 
Není divu, že po aktualitách představuje Poradna nejnavštěvovanější sekci portálu. Obsa-

huje již více než 350 odpovědí na dotazy čtenářů. Některé dotazy popisují velmi specifickou 
situaci. Často však jde o témata, která se týkají většího okruhu lidí. Proto stačí projít přehled 
dotazů a zájemce mnohdy najde odpověď na svůj problém, aniž by musel zadávat dotaz. 
Například odpověď na otázku, týkající se prodloužení platnosti průkazu ZTP, si přečetlo 

3203 návštěvníků. Další  čtyři dotazy zaznamenaly více než 2000 a 11 dotazů méně než 
2000 a více než 1000 zhlédnutí. 
Na dotazy v naprosté většině odpovídají pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů, s níž Pomoc 

na dvanáctce spolupracuje téměř od začátku. Takže rada na závěr: máte-li dotaz ze sociální 
oblasti, podívejte se nejdříve na http://p12.helpnet.cz/poradna, zda tam již na něj nenajdete 
odpověď. Pokud ne, stačí napsat dotaz do formuláře a zpravidla do dvou dnů se dočkáte 
fundované odpovědi.   (wr)

Zápis dětí 
do jeslí Jovkova
Zápis dětí do Oddělení péče o děti mlad-
šího  než  předškolního  věku  (bývalé 
jesle)  se  bude konat  dne 28.  3.  2017 v 
budově  zařízení  na  adrese  J.  Jovkova 
3253, Praha 4 v době od 8.00 do 15.00 
hodin. Místo  trvalého  bydliště  je  třeba 
doložit  občanským průkazem  zákonné-
ho  zástupce dítěte. Bližší  informace na 
tel. 241 761 180.  (mm)

ZŠ a MŠ ANGEL

ZŠ prof. Švejcara

ZŠ Písnická: zápis se koná v budově 
v ul. Krhanická 759

ZŠ a MŠ Na Beránku

ZŠ Rakovského
ZŠ a MŠ Smolkova

ZŠ Zárubova

ZŠ T. G. Masaryka: zápis se koná 
v budově v ul. K Vltavě 115/25 

ZŠ a MŠ K Dolům

5. 4.
6. 4.

4. 4.
5. 4.

4. 4.
18. 4.

19. 4.

6. 4.
19. 4.

5. 4.
25. 4.

5. 4.
19. 4.

10. 4. 
19. 4.

podle pozvánky – bude zaslána na 
základě přihlášky

14.00–17.00
14.00–17.00

14.00–18.00 
14.00–18.00 

14.00–17.30   řádný termín
14.00–16.00   náhradní termín

14.00–18.00

14.00–17.00
14.00–17.00

14.00–18.00 
14.00–18.00 

14.00–17.00
14.00–17.00

14.00–18.00 
14.00–18.00 

Termíny zápisů do prvních tříd základních 
škol zřizovaných městskou částí Praha 12 
pro školní rok 2017/2018
Rodiče budoucích prvňáčků, ale i ostatní, kteří se zajímají o školství, upozorňuje zá-
stupce starosty MČ Prahy 12 pro oblast školství Mgr. Zbyněk Boublík na publikaci 
„ZŠ v Praze 12 – přijďte se podívat!!!“
Publikace obsahuje nejen termíny zápisů pro příští školní rok, ale i řadu údajů o jednotli-

vých základních školách,  jejich zaměření, kroužcích a školních vzdělávacích programech. 
Součástí jsou i základní právní informace o zápisech, odkladech, přípravných třídách nebo to, 
že zákonný zástupce se k zápisu musí dostavit se zapisovaným dítětem a předložit svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud nemá povolen odklad.
Publikace byla distribuována na mateřské a základní školy, do Husovy knihovny v Mod-

řanech i pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 12 v Barunčině ulici. Najdete  ji  
i na webových stránkách MČ Praha 12.   Mgr. Iveta Němečková

Dny otevřených dveří v mateřských školách 
zřizovaných městskou částí Praha 12

hrací odpoledne. Vzhledem k zájmu ze stra-
ny rodičů je nutno se telefonicky objednat. 
Dále  je možno pobýt v MŠ v době zápisu 
dětí do MŠ.
►MŠ Oáza: 20. 4.; 9.30–11.30 hod. Rodi-
če jsou vítáni i v jiné dny, ale samozřejmě 
po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.
►MŠ Palmetová: 26. 4. a 27. 4.; 13.00 až 
17.00 hod. Rodiče se mohou přijít podívat 
do školky i mimo výše uvedený termín (po 
předchozí  telefonické  domluvě  s  vedoucí 
učitelkou MŠ).
►MŠ Pastelka: Klasické  dny  otevřených 
dveří  nejsou  stanoveny. Školu  si  můžete 
prohlédnout  ve  dnech  zápisu  do MŠ  a  do 
provozu  můžete  přijít  kdykoli,  stačí  se 
pouze telefonicky domluvit.
►MŠ Pertoldova (součást  ZŠ  a  MŠ  Na 
Beránku): Dny otevřených dveří neprobíha-
jí v předem daných termínech, ale doposud 
se  více  osvědčují  individuálně  domluvené 
návštěvy v odpoledních hodinách, kdy má 
rodič možnost  v  klidu  pozorovat  základní 
mechanismy  chodu  MŠ,  chování  dětí  při 
hře, komunikaci učitelky a většinou vzniká 
i větší časový prostor na základní informa-
ce,  na  které  při  přítomnosti  většího  počtu 
rodičů najednou zbývá jen málo času.
►MŠ Podsaďáček:  5.  4.  a  6.  4.;  8.00  až 

10.00  hod. Rodiče mohou  navštívit  po  te-
lefonické domluvě MŠ i mimo termín dne 
otevřených dveří.
►MŠ Pohádka: 26. 4. a 27. 4. Nepořáda-
jí klasické dny otevřených dveří, ale lze si 
kdykoliv prohlédnout MŠ po předchozí do-
mluvě s ředitelkou nebo ve dnech zápisu do 
MŠ mezi 15. a 17. hod.
►MŠ Smolkova (součást ZŠ a MŠ Smol-
kova): 9. 5.; 9.00–11.00 hod.
►MŠ Srdíčko: 26. 4., 27. 4., 10. 5. a 11. 5.;  
15.00–17.00  hod.  MŠ  si  lze  prohlédnout 
kdykoliv  po  předchozí  domluvě  s  ředitel-
kou nebo ve dnech zápisu od 15 do 17 hod.
►MŠ Točná (součást ZŠ a MŠ Na Berán-
ku): 26. 4.; 10.00–16.30 hod.
►MŠ Tyršovka a MŠ Karásek – odlouče-
né pracoviště: 10. 5. a 11. 5.; 13.00–17.00 
hod.  Rodiče  se  mohou  přijít  podívat  do 
školky i mimo uvedený termín (po předcho-
zí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ).
►MŠ Urbánkova 3374 (součást ZŠ a MŠ 
Na Beránku): Rodiče s dětmi se mohou při-
jít podívat po předchozí telefonické domlu-
vě v odpoledních hodinách (15–17 hod.).
►MŠ Větrníček: 3. 5. a 4. 5.; 7.30–10.30  
a 15.00–16.30 hod.
►MŠ Zvoneček:  25.  4.;  8.30–11.00  
a 15.00–17.00 hod.  Mgr. Iveta Němečková

Vzpomínka na Karla Pecha
v Hranicích, v sezoně 1945/1946 byl členem 
Studia  Jindřicha  Honzla,  v  letech  1946  až 
1948 členem Studia ND. Od roku 1948 hos-
toval v pražském Národním divadle, kam byl  
v  roce  1949  angažován  a  kde  působil  pak  

20 let jako herec a příležitostně i režisér. Re-
žíroval  i v několika dalších divadlech, např. 
v Rokoku, EFB, v Benešově a v Kolíně.
V  roce  1946  se  stal  autorem  prvního  roz-

hlasového  seriálu  Nedělní  beseda  rozhla-
sových  novin,  který  byl  zastaven  po  únoru 
1948 dosazením komisaře. V době, kdy byli 
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund na svých 
cestách,  načetl  společně  s Karlem Högerem 
a dalšími herci pro  tehdejší Československý 
rozhlas jejich cestopisné reportáže, které byly 

velice úspěšné a cestovatelskou dvojici vlast-
ně proslavily. 
V roce 1969 opustil Karel Pech svůj pracov-

ní úvazek v Národním divadle a stal se redak-
torem Československé televize, s níž ostatně 
spolupracoval od jejích počátků (1953). Pat-
řil mezi pět zakládajících členů ČST – spolu  
s J. Werichem, J. Trnkou, O. Lipským a E. Klo- 
sem. 
Z cesty do Japonska, kterou uskutečnil v ro-

ce 1970, vznikl 18dílný seriál Tajemství země 
Nippon se Shimako Murai. V 70.  letech na-
točil několik velice populárních pořadů, které 
se  jmenovaly Tajemství  výchovy, Tajemství 
záhadného nápisu, Tajemství  řeči. Na  tomto 
seriálu o češtině, psaném  i mluveném slovu 
a slušném chování spolupracoval s Jiřím Bel-
čevem, který tragicky zahynul při nehodě na 
motocyklu v roce 1998.
Po odchodu do penze  (1979) působil  jako 

pedagog – vyučoval na FAMU a také na fa-
kultě žurnalistiky Univerzity Karlovy a stále 
spolupracoval  s  rozhlasem. Na Vinohradech 
natočil pozoruhodnou hru dokumentů Konec 
udavače. Za  zmínku  rozhodně  stojí  i  spolu-
práce s plzeňským rozhlasem, kde vznikla hra 
o mučiteli 50. let Čekající, hra beze slov Sni-
per (Ostřelovač) nebo hra dokumentů Konec 
udavače.
V roce 1964 se stal zasloužilým členem ND 

a za zásluhy o televizi byl v roce 1997 uveden 
v pořadu Týtý do Dvorany slávy.
Takto na Karla Pecha vzpomíná jeho prane-

teř Radmila Korhoňová:
„Můj strýc si psal ke svým pořadům i vlastní 

scénáře. A v době komunismu, ale  i později 
psal básnickou sbírku Verše Karla ze zásuvky. 
Kamarádi mu žertem říkali Karel von šuple. 
Zajímal se i o lingvistiku naší mateřštiny, také 
si rád zapisoval zajímavé výrazy ve slovenšti-
ně. Uměl výborně německy, francouzsky i an-
glicky, i když říkával, že nejlépe umí německy. 
Já  jsem ráda poslouchala  jeho francouzštinu  
a často jsem po něm chtěla, aby mi něco po-
vídal v tomto jazyce. Dokonce založil spolek 
FAW  (Friends Around  the World  –  Přátelé 
kolem  světa).  Náplní  tohoto  spolku  byla 
vzájemná  podpora  psané  i  mluvené  češtiny  
a  propagace  české  kultury  mezi  Čechy 
žijícími  v Americe  i  jinde  ve  světě. V  roce 
1975  podnikl  cestu  za  českými  krajany  po 
USA. Dokument, který tam natočil, byl pře-
vážně zcenzurován…“  Jaroslav Kňap

18. 4. a 26. 4.

Bezpečí pro seniory 
V rámci projektu Bezpečí pro seniory, pořádaného ve spoluprá-
ci s Magistrátem hl. m. Prahy, připravil regionální zástupce organizace Krav Maga Global 
praktický seminář, během kterého se účastníci seznámí se základními principy bezpeč-
ného chování. Naučí se vyhnout nebezpečným situacím a řešit již nastalé krizové situace.
Systém Krav Maga je přizpůsoben tomu, aby jej byli schopni trénovat a používat obyčejní 

lidé různých fyzických dispozic, mladí i staří, muži i ženy. Seminář, specificky zaměřený na 
seniory, je zdarma.
Krav Maga Global se zabývá osobní bezpečností již několik let, a vedle projektu Bezpečí 

pro seniory realizuje také úspěšný projekt Nenechte si ubližovat, který bojuje proti násilí na 
ženách a má za cíl zvýšit bezpečnost žen.
Seminář se bude konat v pondělí 20. března 2017 od 11.00 do 13.00 hodin v Krav Maga 

Academy, Na Pankráci 32, Praha 4. (Vstup je cca 20 metrů nalevo od vchodu domu č. 32.) 
Během semináře bude vyhrazen čas na občerstvení. Přihlásit se a nalézt bližší  informace 
můžete na www.bezpeciproseniory.cz/seminar. Jarmila Fuksová

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb 2016
Městská  část  Praha  12  vydala  Katalog  poskytovatelů  sociálních  
a návazných služeb 2016, který představuje celkem 56 organizací, 
nabízejících pomoc občanům dvanáctky v nelehkých životních si-
tuacích. V důležitých kontaktech najdete  například  spojení  na od-
dělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městské části 
Praha 12 v Čechtické ulici, kde vám ochotně poskytnou odbornou 
konzultaci při výběru vhodné sociální služby.
Katalog je zdarma k vyzvednutí na recepci úřadu v Pískové ulici 

830/25 v Modřanech nebo na odboru  sociálních věcí  v Čechtické 
ulici 758 (pavilon B), Praha 4.  (red)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Katalog
poskytovatelů sociálních 

a návazných služeb
2016

http://www.cms-studanka.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_(lingvistika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moder%C3%A1tor_(profese)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/1943
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A9_divadlo_Uranie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_na_Vinohradech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_na_Vinohradech
http://p12.helpnet.cz/poradna
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/1946
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Honzl
https://cs.wikipedia.org/wiki/1946
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/1949
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/1964
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
http://www.bezpeciproseniory.cz/seminar


STRANA 6
NOVINY PRAHY 12 – KULTURA

Kdy a kam v březnu za zábavou
BŘEZEN 2017

M
Č

 /7
5-

16
/

MODŘANSKÝ BIOGRAF
www.modranskybiograf.cz
Kompletní program naleznete na we- 
bu www.modranskybiograf.cz a ve vit- 
rínách kina. Biograf hraje beze změny. 
Každý den večerní projekce od 17.30 
a 20.00 hod., dětské projekce kaž-
dou 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.
6. 3. La La Land.
13. 3. Spojenci.
20. 3. Jackie.
27. 3. Psí poslání.
Projekce pro rodiče na mateřské s dět- 
mi (kočárky do sálu) rovněž za 60 Kč, 
každé úterý od 10.00 hod. 
7. 3. La La Land.
14. 3. Spojenci.
21. 3. Jackie.
28. 3. Padesát odstínů temnoty.
Živá hudba v kině:
1. 3. 19.30 kapela Marná snaha –  
country, rock, folk, bluegrass.
Připravujeme: 
od 2. 3. Logan: Wolverine; Nechte zpí-
vat Mišíka; Kong: Ostrov lebek; od 9. 3.  
Masaryk; od 16. 3. Kráska a zvíře; 
Rolling Stones Olé, Olé, Olé!; od 23. 3. 
Skryté zlo; Život; od 30. 3. Šmoulové; 
Ghost in the Shell; Úkryt v ZOO a další.
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
Jarní prázdniny:
13. – 17. 3. Pravidelné kurzy a cviče-
ní neprobíhají.
Divadelní představení:
29. 3. 19.30 domácí@štěstí.hned
Napsal: Jiří Just. Hrají: Iva Hüttnerová, 
Michaela Dolinová, David Suchařípa. 
Režie: Ondřej Kepka.
Sobotní představení pro děti: 
4. 3. 15.00 Jak statečný Honzík zoub-
ky své zachránil. Účinkuje: Studio 
dell´arte. 
Dopolední představení pro školy a ve- 
řejnost:
9. 3. 9.00 a 10.30 Příběhy z popelnice. 
Účinkuje: Karel Zima a Jarmil Škvrna.
Počítačová poradna pro občany 
Prahy 12 zdarma:
Nutná rezervace místa – jara@kc12.
cz,tel. 778 482 787, 241 773 832
7. 3. a 28. 3. od 13.30 do 17.30
Poradna se zaměřuje na základní otáz-
ky, které se vztahují k počítačům, tab-
letům, internetu a facebooku. 
Pohybové a tvořivé workshopy:
Nutná rezervace místa – jara@kc12.cz, 
778 482 787, 241 773 832
4. 3. 9.30–12.30 Tantra jóga Mohend- 
žodáro, příběh ženství.
S sebou si vezměte šátek na oči.
25. 3. 9.30–12.30 Jóga smíchu.
25. 3. 14.00–17.30 Jóga jako prostře-
dek sebepoznání. 
Počítačové kurzy pro seniory:
Nutná rezervace místa - jara@kc12.cz, 
778 482 787, 241 773 832
Tablety a notebooky k dispozici.

9. 3., 16. 3., 23. 3. 14.00–15.30 Začínáme 
s tabletem: základní ovládání tabletu  
s operačním systémem Android.
9. 3., 16. 3., 23. 3. 16.00–17.30 Operač- 
ní systémem Windows 10 začátečníci.
9. 3., 16. 3. 18.00–19.30 Digitální foto- 
grafie.
Nový kurz:
2. 3. 16.00 Hudební hrátky nejen s flét- 
nou pro děti 4–7 let – ukázková hodi-
na. Kurz bude v případě zájmu otevřen 
od 23. 3. 16.00–16.45
Pravidelné cvičení a tanec: 
Pondělí:
13.30–14.30 Relaxační cvičení s prv-
ky jógy pro seniory.
19.15–20.15 Bodystyling. 
Úterý:
17.50–18.50 Body Forming&Core. 
Středa:
8.00–9.00 Balantes – pilates. 
17.45–18.45 Rekondiční cvičení pro 
ženy. 
Čtvrtek:
9.30–10.30 Zdravotní cvičení na pá-
teř a klouby pro seniory. 
18.30–19.30 Pilates.
Cena cvičení pro seniory 40 Kč, ostatní 
cvičení 90 Kč.
Volná místa v dlouhodobých kur-
zech:
Po 9.45 Fitness program pro mamin-
ky a děti do 2 let.
Po 11.00 Cvičení a tanečky pro děti 
2,5–4 roky.
Po 18.15 Orientální tance pro mírně 
pokročilé.
Út 19.15 Čchi Kung pro začátečníky.
Čt 15.00 Capoeira Mandela pro děti 
6–9 let.
Čt 17.00 Capoeira Mandela pro děti 
10–12 let.
Připravujeme:
8. 4. 9.30–17.00 Hlas jako cesta k so- 
bě aneb „Píseň spojuje člověka s je- 
ho duší“ – seminář.

KULTURNÍ CENTRUM „12“
pobočka Pertoldova 3346
143 00 Praha 4 – Modřany; tel.: 244 403 129,  
778 482 786 
Jarní prázdniny:
13. – 17. 3. Pravidelné kurzy a cviče- 
ní neprobíhají. Koná se pouze Klub 
Sluníčko.
Devatero řemesel – Akce pro děti.
22. 3. 15.30–18.00 Švadlena, krejčí.
15.30–17.00 Padne jako ulité: výtvar-
ná dílna. Lektorka: Dana Benešová 
Trčková.
15.30–17.00 Kreativní krejčovská díl-
nička. Lektorka Anička Ryčková.
17.00 O švadlence Madlence: diva- 
delní přestavení. Účinkuje Divadlo Pru- 
hované panenky.
Přednášky, pohybové a tvořivé work- 
shopy:
8. 3. 18.00–20.00 Manikúra a péče  
o ruce. Workshop v rámci cyklu Jak 
být krásná.
21. 3. 18.00–20.00 Jak se opravdu cítí 
žena-matka po porodu a v mateřství?
29. 3. 18.00–20.00 Andělský amulet. 
Workshop v rámci cyklu Jarní ezoteric-
ké tvoření.
Výstava fotografií:
2. – 30. 3. Lukáš Pecháček: Pražské 
motivy.
Výstava je přístupná v pondělí, úterý  

a čtvrtek 14.00–20.00, o jarních prázd-
ninách 13.–17. 3. po dohodě.
Pravidelná cvičení a pohyb: 
Pondělí 9.00–10.00 Pilates; 
10.00–11.00 Zdravotní cvičení pro 
seniory. 
Úterý 18.00–19.00 AE – Body; 19.00–
20.00 Pilates.
Čtvrtek 9.00–10.00 Pilates.
10.00–11.00 Zdravotní cvičení pro se- 
niory.
Volná místa v dlouhodobých kurzech:
Po 16.00–17.00 Dětské divadelní stu-
dio pro děti 6–12 let. 
Po 19.00–20.30 Jóga v denním životě 
– pokročilí.
Út 9.30–10.15 Cvičení pro rodiče  
a batolata 12–18 měsíců.
Út 10.15–11.15 Cvičení pro rodiče  
a děti 1,5–3 roky.
Út 15.30–16.15 Čchi Kung a Tai-chi 
pro seniory.
Út 17.00–18.00 Šerm pro děti 10–15 let. 
Čt 15.30–16.15 Taneční přípravka 
Rebelky – pro děti 5–8 let.
Čt 16.15–17.15 Taneční skupina Re- 
belky 7–14 let.
Čt 18.00–19.00 Tai-chi chuan pro za-
čátečníky a mírně pokročilé.
Čt 19.00–20.30 Tai-chi chuan pro po-
kročilé.
Připravujeme:
5. 4. Ivan Hlas Trio.
12. 4. Devatero řemesel – Zahradník 
(ve dvoře, v případě nepříznivého po-
časí uvnitř).

KLUB SLUNÍČKO  
pobočka Pertoldova www.kc12.cz 

Klub pro děti od 2 let bez rodičů:
PO, ÚT, ST, ČT od 9.00 do 12.00 hod.
Náplní klubu je cvičení, výtvarná a hu-
dební činnost, čtení pohádek a hraní 
si s vrstevníky. Rezervovat klub lze na 
jeden či více dnů v týdnu, dle potřeby. 
Kapacita klubu je maximálně 8 dětí. 
Lektorka: Renáta Němečková.
Koná se i v době jarních prázdnin 13.–17. 3. 

HUSOVA KNIHOVNA  
www.hkmodrany.cz

1. – 6. 3. Výstava obrazů: Josef Pepí- 
no BALEK.
13. 3. – 11. 5. 2017 Výstava fotogra- 
fií Běly Šulcové – Cestou… Verni- 
sáž k výstavě: 15. 3. od 18 hod. Hudba 
Kateřina Svobodová, Marek Dusil.
Čtvrtky: 16.00–19.00 Kreativní odpo-
ledne s Hanou Mislerovou.
2. 3. Tvorba: strom štěstí. Technika: 
navlékání.
9. 3. Tvorba: zvířátka z papíru. Tech- 
nika: stříhání, skládání.
23. 3. Tvorba: brože ze saténových 
stužek. Technika: šití, navlékání.
30. 3. Tvorba: podložka z plsti. Tech- 
nika: stříhání, šití, lepení.
Úterky: 9.30–11.30 Setkávání rodičů 
s PhDr. Jarmilou Čiernou.
21. 3. Téma: „Psychologický výklad 
pohádek“.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MONET  
www.ddmmonet.cz pracoviště Herrmannova 
2016/24
Akce pro veřejnost:
10. 3. 15.00–18.00 Ledová jeskyně. 
Návštěva „jeskyně“ v Prokopském údo-
lí. Díky zimnímu počasí s trvale nízkými 
teplotami se v tunelu v Prokopském 
údolí vytvořily ledové krápníky a ledo-
pády. Cena 20 Kč.
13.–17. 3. 9.00–17.00 Jarní příměstský 
tábor „Buď novinářem“. Přihlásit se na 
tábory můžete osobně na recepci DDM 
Monet nebo online na www.ddmmonet.
cz. Cena celého bloku: 1250 Kč.
25. 3. 8.30–11.00 Návštěva badminto-
nového turnaje. Cena 20 Kč.
26. 3. 17.00–18.30 Nedělní čokolá-
dové odpoledne v Monetu. Vstupné  
390 Kč/1 dospělý s max. 1 dítětem. Po 
skončení degustace si můžete čokolá-
du také koupit.
Umělecké workshopy:
10. 3. a 24. 3. 16.00–19.00 Velikonoční 
keramická dílna I + II. 
Vstupné: 150 Kč/dítě, 150 Kč/dospělý, 
rodinné vstupné 200 Kč.
Technické workshopy:
24. 3. 15.00–18.00 Návštěva hangáru. 
Půjdeme se podívat na letiště Točná. 
Vstupné 10 Kč/dítě.
25. 3. 10.00–16.00 Výroba lampič-
ky. Přijďte si k nám vyrobit lampičku 
s LED diodou. Doporučujeme rezer-
vaci vámi vybraného času v době 
od 10.00 do 16.00 hod., kapacita 

dílny je omezena. Přihlásit se mů-
žete online na našich stránkách ne-
bo osobně na recepci DDM do 20. 
března 2017.

Divadlo Na Cikorce, 
Herrmannova 2016/24, tel.: 244 400 334
Představení pro děti:
5. 3. 15.00 Noční skřítek. Účinku- 
je divadelní spolek MIM o. s. Vstupné  
40 Kč/dítě, 60 Kč/dospělý.
26. 3. 15.00 Jak Kašpárek s Kalu-
pinkou slavili Velikonoce. Účinkuje 
Divadlo Kasperle. Vstupné 40 Kč/dítě, 
60 Kč/dospělý.

Pobočka DDM 
v ul. Urbánkova 3348/4, tel.: 241 772 463

Akce otevřeného klubu „Pod prahem“:
3. 3. 15.00 Turnaj v dámě.
10. 3. 15.00 Laser game.
24. 3. 15.00 Klapka, kamera, jedeme!
31. 3. 15.00 „Buď v pohodě a cool“.
Připravujeme na měsíc duben:
9. 4. 14.00–18.00 Velikonoční jarmark.

PROXIMA SOCIALE o.p.s.  
www.proximasociale.cz 775 610 003;  
madlova@proximasociale.cz; 777 471 818; 
snablova@proximasociale.cz 

Nízkoprahový klub Krok; Rakovského 
3138/2, otevřeno v PO a ČT 14.00–
18.00; ÚT, ST 14.00–17.00. Každý den 
po otevírací době klubu hodina indi-
viduálních konzultací v kanceláři pra-
covníků klubu. Klub je určen pro děti  
a mládež od 12 do 19 let.
9. 3. Výtvarná dílna: malování na textil.
20. 3. Výtvarná dílna: výroba sham-
balla náramků. 
30. 3. Výtvarná dílna: decoupage.
V průběhu měsíce filmový klub s dis-
kusí.
Proxima Sociale poskytuje další důleži-
tou službu, a to Občanskou poradnu, 
která je bezplatná. Jedná se o odborné 
sociální poradenství v oblasti sociál-
ních dávek, pracovněprávních vztahů, 
bydlení, rodinného práva, občansko-
právních vztahů, dluhové problematiky, 
soudního řízení a v řadě dalších oblastí.
Pro osobní konzultace otevřeno: Út  
a Čt 10–18 hod., tel.: 241 770 232; 
e-mail: poradna@proximasociale.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM BALÓNEK  
www.mcbalonek.cz
8. 3. 10.00–12.00 Podpůrná skupinka 
při kojení. Pravidelné setkávání pro ko-
jící i nekojící maminky. Nutné přihláše-
ní na mail: simona.moravcova@gmail.
com. Více na webu a FB MC Balónek.
8. 3. Od 18.00 hod. Předporodní kurz: 
příprava na kojení.
Kurz povede laktační poradkyně a dula 
Simona Moravcová. Zájemce prosíme 
o přihlášení na mail: simona.moravco-
va@gmail.com. Více na webu a FB MC 
Balónek.

9. 3. Od 18.00 hod. Možnost u porodu 
aneb porod jako krásná posilující zku-
šenost. Zájemkyně prosíme o přihláše-
ní na mail: simona.moravcova@gmail.
com. Více na webu a FB MC Balónek.
13. – 17. 3. Jarní prázdniny. Pro veřej-
nost MC Balónek uzavřen.
21. 3. 10.00–12.00 Pečeme s dětmi: 
„Kinder“ mléčný řez. Z důvodu nákupu 
dostatečného množství surovin prosí-
me o přihlášení do 19. 3. na mail: hana
-hubkova@email.cz. Více na webu a FB  
MC Balónek. 
22. 3. 10.00–11.00 Všehrátky pro ro-
diče s dětmi. Přihlášení zájemců pro-
síme do 20. 3. na mail: mnhajkova@
seznam.cz. 
Út: 7. 3. a 21. 3.; St: 29. 3. 15.30–17.30 
Klub stolních společenských her. Pra-
videlné setkávání pro všechny ve věku 
3–99 let s možností vyzkoušení nejrůz-
nějších her (i v angličtině). Více na webu 
a FB. Přihlášení zájemců prosíme na 
mail: mcbalonekpraha@seznam.cz.
23. 3. 10.00–11.30 Jak pracovat 
s emocemi svých dětí. Více na webu 
a FB MC Balónek.
27. 3. 16.00 Zdravé přebalování. Čeká 
vás praktická ukázka, tipy a zkušenosti. 
Prosíme o včasné přihlášení na mail: ma-
rriana@centrum.cz nebo na tel: 774 901 
410. Více na webu a FB MC Balónek.
29. 3. 18.00–19.00 Večerní výtvarná 
dílna. Originální náušnice. Přihlášení zá-
jemců prosíme do 25. 3. na tel: 733 314 
129 nebo email: khanka@seznam.cz.
31. 3. – 3. 4. Tradiční bazar jarně-let-
ního oblečení. Pátek odpoledne a so-
bota příjem věcí, neděle a pondělí do-
poledne prodej. Podrobné informace 
na webu a FB MC Balónek.

RODINNÉ CENTRUM KUŘÁTKO  
www.rckuratko.cz
Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Pravidelný program:
Pondělky:
9.30–11.30 Volná herna pro děti (1,5–4);  
16.30–18.00 Angličtina (4–8).
Úterky:
9.30–11.30 Montessori herna (1,5–4); 
16.30–18.00 Montessori herna (4–8).
Středy:
9.30–11.30 Tvoření pro děti (1,5–4)  
i pro maminky.
Čtvrtky:
9.30–11.30 Montessori herna (1,5–4).
Pátky:
9.30–11.30 Cvičení pro děti (1,5–4).

RODINNÉ CENTRUM KOMŮRKA  
Revoluce 2061/40, Praha 4
23. – 25. 3. Jarně-letní bazárek dět-
ského oblečení a potřeb.
23. 3. 16.00–19.00 příjem věcí.
24. 3. 16.00–19.00; 25. a 26. 3. 9.00– 
–12.00 prodej věcí.
26. 3. 17.00–19.00 výdej neprodané-
ho zboží. Více na www.rckomurka.cz. 

domácí@štěstí.hned
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Sbohem, maso!
Když se něco slaví, je třeba se na to pořádně připravit. Proto předchází 
Vánocím advent a Velikonocím postní doba. Ta letos začíná 1. března. 
Protože ale oproti adventní romantice je půst něco nepříjemného, vy-
mysleli lidé přípravu na přípravu. A tak se konají masopust a karnevaly. 
Masopust je od „masa půst“, karneval pak od „carnem levare“ tedy „odložit maso“ ne-

bo „carne vale“ „sbohem, maso!“ Nacpat si břich, než se budeme postit. Ale k čemu ten 
půst? Dnes se zdůrazňuje hlavně zdravotní aspekt, význam je ale širší. Když si odříkáme 
něco oblíbeného, maso, sladkosti, kafe, cigárko, pivko, velice brzo zjistíme,  jak  jsme 
na tom až trapně závislí, jak jsme křehcí. Tedy prvním plodem půstu je pokora. Pokud 
to, co ušetříme na odříkaném, použijeme pro druhé, bude dalším plodem štědrost. Půst 
má i duchovní rozměr; v křesťanské tradici to je vyjádření sounáležitosti s Kristovým 
utrpením. Vděk, že někdo trpěl za mě, a touha být pozorný k utrpení jiných, to je třetí 
plod půstu. K  té pozornosti  jeden příklad  za všechny. Kolik  známe  lidí,  co bojují  se 
závislostmi – alkohol, automaty… Pokud chtějí normálně žít, musejí se postit celý rok. 
Podpořit  je v  tom alespoň na pár dní může být povzbuzením pro ně a školou pokory  
a empatie pro nás.
Odvahu k smysluplnému půstu přeje vám i sobě  Jiří Korda, farář na Lhotce

Z hloubi duše

Blokové čištění komunikací
Dne 3. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Hospodářská, Hrachovská, K Hradišti, K Zá-
vorám, Ke Spálence (úsek K Výboru – Hájíčkova), Ke Starému hřišti (úsek Keltská – Ke Zbraslavi), Ke 
Zbraslavi, Keltská, K Výboru, Na Stráňkách (úsek Branišovská – K Závorám), Nad Zbraslaví, Nickerle-
ho, Pod Čihadlem (úsek Branišovská – K Závorám), Starý Lis (úsek Keltská – Ke Zbraslavi), U Čihadel, 
Votrubova, Boješická, Dolnobřežanská, K Břečkám, K Dýmači, Ke Kálku, K Břečkám, Ke Křížku, Lichá, 
Malá Lada, Ražická, Točenská, V Hájkách.

Dne 4. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Do koutů, K Nouzovu, K Petrově komoře, 
Krupná, Na Komořsku (úsek Revoluce – Boženy Jandlové), Na Poustkách, Pacholíkova, Palmetová, 
Pod Lesem, U Cihelny, Boženy Jandlové, Za Sídlištěm, Za Strojírnami.

Dne 5. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Barunčina (úsek Lysinská – Nad Vinicí), 
K Orionce, K Vyhlídce, Na Floře (úsek Modřanská – U Čokoládoven), Nad Belárií, Nad Vinicí, U Tyr-
šovky, Zlíchovská, Těšíkova.

Dne 6. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Borová, Do Čtvrti (úsek K Otočce – Ke Scho-
dům), Ke Schodům, Malá Tyršovka, Pod Lomem, K Otočce, U Šumavěnky, K Lahovičkám, Na Homoli, 
Na Šabatce, Nad Soutokem, Nad Teplárnou, Nad Vltavou, Okružní, U Klubu, U Soutoku, U Skladu 
(úsek od ul. U Vlečky po vlečku) a U Vlečky.

Dne 7. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Andělova, Družná, Emlerova, Hájenská, 
Herrmannova, Hrubínova, Chuchelská (úsek Lysinská – Na Cikorce), Hřebíkova, Lysinská (úsek Píšo-
vická – Darwinova), Na Cikorce, K Trnkám, K Údolí, Píšovická, Šumavského.

Dne 10. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Babská, Benáčanova, Hoblířská, Homé-
rova, Hubičkova, Mezihorská, Na Cimbále, Nad Doly, Nad Rážákem, Popovova, U Čekárny, V Poto-
čkách, Větrovcova, Frézařská, Rozvodova, Na Havránce (úsek Dolnocholupická – Generála Šišky), 
Písková.

Dne 11. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Klostermannova, Lehárova (úsek Vojtova 
– K Vltavě), Na Blanseku, Na Holém vrchu, Pancířova, U Chmelnice, U Modřanské školy, U Studny, 
Vojtova.

Dne 12. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Amortova, Barákova, K Dolům, K Vlta-
vě (úsek Povodňová – Čs. exilu), Ke Kapličce, Ke Zvonici, Nečova, Nesvadbova, Na Havránce (úsek 
K Vltavě – Generála Šišky), Pod Sady, Prokofjevova, U Domu služeb, U Kina, U Pily, U Spořitelny, 
Vošahlíkova.

Dne 13. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Barrandova, Chuchelská (úsek Lysinská – 
Modřanská), Karasova, Klášterského, Pod Belárií, Pod Vinicí, Převoznická, Soukalova, Lehárova (úsek 
Vojtova – Chuchelská), U Čokoládoven, U Zastávky, Voborského.

Dne 18. 4. 2017 bude probíhat úklid následujících ulic: Bojovská, Branislavova, Dostojevského, 
Hamrova, Churnajevova, K Beránku, K Zatáčce, Ke Spofě (úsek K Beránku – Sekorova), Ke Srážku, 
Kolářova, Nad Zavážkou, Lešetínská, Na Schůdkách, Pekárkova, K Vystrkovu, Sekorova, Staromodřan-
ská, Vzpoury, K Lipinám, K Potůčku, Na Výšině, Odbočná, Ploštilova, Pod Letištěm, Skalnatá, U Jizby.

V roce 2016 se do projektu prevence kriminality 
Městské policie hl. m. Prahy s názvem „Senior 
akademie“ zapojily také městské části Praha 12  
a Praha Libuš. Od začátku listopadu 2016 do kon-
ce ledna 2017 proběhl ve Viničním domku v Mod-
řanech cyklus vzdělávacích programů, zaměřený 

Přistavování kontejnerů na objemný komunální odpad v 1. pololetí 2017
Cholupický vrch – v ulici Malá lada 
Cholupice – křižovatka ulic Ražická a Ke Kálku
Točná – nám. Antonína Pecáka
Křižovatka ulic Na Stráňkách a K Závorám
Křižovatka ulic Starý lis a Hájíčkova
Komořany – proti restauraci U Bukačů
Ulice Nad Teplárnou
Křižovatka ulic Palmetová a Pod Lesem 
Křižovatka ulic Pertoldova a Vokrojova 
Krouzova – u automatické telefonní ústředny Modřany
Mráčkova – u prodejny Billa (Labe)
Hasova ulice
Parkoviště při ulici Zárubova
Durychova – parkoviště u prodejny Jasná
Cílkova – u ÚMČ Praha 12
Parkoviště v ulici Dolnojirčanská
Parkoviště v ulici Rabyňská 
Ulice Levského – u lesa
Křižovatka ulic Botevova a Pejevové
ul. Pejevové – parkoviště před školou
Pavlíkova ulice – parkoviště u kotelny
Baba III – ulice Urbánkova u parkoviště
Křižovatka ulic Lešetínská a K Beránku
Násirovo náměstí
Křižovatka ulic Nad Ražákem a Bojovská
Tyršova čtvrť – křižovatka ulic K Otočce a Zátišská
Křižovatka ulic Lysinská a Šumavského
U Modřanské školy
Křižovatka ulic Na Floře a U Čokoládoven
Křižovatka ulic K Dolům a Na Havránce
Hornocholupická – u trafa proti ulici Skalnatá
Ploštilova – u hřiště      

Pondělí
3. 4.

15.00–19.00
Středa

3. 5.
15.00–19.00

Čtvrtek
4. 5.

15.00–19.00
Středa

5. 4.
15.00–19.00

Úterý
9. 5.

15.00–19.00
Čtvrtek

6. 4.
15.00–19.00

Středa
10. 5.

15.00–19.00
Středa

7. 6.
15.00–19.00

Pondělí
10. 4.

15.00–19.00
Úterý
11. 4.

15.00–19.00
Středa
12. 4.

15.00–19.00
Čtvrtek
13. 4.

15.00–19.00
Úterý
18. 4.

15.00–19.00
Středa
19. 4.

15.00–19.00
Čtvrtek
20. 4.

15.00–19.00
Pondělí
24. 4.

15.00–19.00
Úterý
25. 4.

15.00–19.00
Středa
26. 4.

15.00–19.00
Čtvrtek
27. 4.

15.00–19.00
Úterý
2. 5.

15.00–19.00

Pondělí
5. 6.

15.00–19.00
Úterý
4. 4.

15.00–19.00

Čtvrtek
11. 5.

15.00–19.00
Pondělí
15. 5.

15.00–19.00
Úterý
16. 5.

15.00–19.00
Středa
17. 5.

15.00–19.00
Čtvrtek
18. 5.

15.00–19.00
Pondělí
22. 5.

15.00–19.00
Úterý
23. 5.

15.00–19.00
Středa
24. 5.

15.00–19.00
Čtvrtek
25. 5.

15.00–19.00
Pondělí
29. 5.

15.00–19.00
Úterý
30. 5.

15.00–19.00
Středa
31. 5.

15.00–19.00

Čtvrtek
8. 6.

15.00–19.00
Pondělí
12. 6.

15.00–19.00
Úterý
13. 6.

15.00–19.00
Středa
14. 6.

15.00–19.00
Čtvrtek
15. 6.

15.00–19.00
Pondělí
19. 6.

15.00–19.00
Úterý
20. 6.

15.00–19.00
Středa
21. 6.

15.00–19.00
Čtvrtek
22. 6.

15.00–19.00
Pondělí
26. 6.

15.00–19.00
Úterý
27. 6.

15.00–19.00
Středa
28. 6.

15.00–19.00

Čtvrtek
1. 6.

15.00–19.00

Úterý
6. 6.

15.00–19.00

Pro první pololetí letošního roku dostala městská část Praha 12 od Magistrá-
tu hl. m. Prahy přiděleno celkem 105 kontejnerů na objemný komunální od-
pad, které budou přistaveny na 32 obvyklých stanovištích v dubnu, květnu  
a červnu. V ostatních měsících mohou občané hl. m. Prahy pro odkládání objem-
ného odpadu zdarma využívat sběrný dvůr, který se nachází za konečnou stanicí 
tramvaje v ulici Generála Šišky a je otevřen každý den kromě nedělí a svátků.

Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny, a to vždy odpoledne 
od 15 do 19 hodin. Po celou dobu přistavení bude na místě přítomna ob-
sluha, která zkontroluje, zda občané do kontejneru odkládají pouze objem-
ný komunální odpad, pro který je kontejner určen, a současně bude dbát 
na to, aby při ukládání odpadů do kontejneru byl jeho prostor hospodárně  
využit.
Pro informaci uvádíme, že objemný komunální odpad je např. starý nábytek, 

koberce,  linolea,  staré  lyže,  snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla a WC 
mísy, které pocházejí z domácností fyzických osob.
Mezi objemný komunální odpad nepatří např. lednice, televizory a počítačové 

monitory, zářivky a výbojky, autobaterie,  stavební suť, větve a  jiné bioodpady  
a dále veškeré odpady, které pocházejí z majetku firem nebo z podnikatelské čin-
nosti.  Ing. Čeněk Klapal

Ve výše uvedené tabulce je harmonogram svozu bioodpadu, který zajišťuje Správa bytových objektů Praha-Modřany. Svoz je 
plánován od počátku dubna do konce listopadu. O jeho případném předčasném ukončení z důvodu nepříznivého počasí v měsíci 
listopadu budou občané informováni na webových stránkách městské části Prahy 12.

Oproti loňskému roku byl zrušen svoz ze stanoviště u prodejního střediska „Jasná“, protože nebylo občany využíváno.

Senior akademie měla na dvanáctce úspěch
na ochranu života, zdraví a majetku před krimi-
nalitou, určený zejména seniorům. 
Přednášky  byly  koncipovány  do  12  setkání  po 

dvouhodinových  blocích,  a  to  moderní  alternativní 
metodou na principu univerzity třetího věku. Senioři 
se  blíže  seznámili  s  problematikou  prevence  osob-

ního bezpečí,  zabezpečení majetku, 
bezpečnosti seniorů v provozu met-
ropole, se základy právního vědomí, 
nutné obrany a krajní nouze, krimi-
nalistikou, mimořádnými událostmi, 
první  pomocí,  požární  ochranou, 
domácím  násilím,  finanční  gramot-
ností, s problematikou tzv. „šmejdů“ 
a jiných podvodníků, ale i s pravidly 
chovu psů na území hlavního města. 
Součástí  jedinečného  projektu, 

který se uskutečnil pod záštitou mís-
tostarosty Zbyňka Boublíka a  radní 
Lenky  Vedralové,  byly  i  bezplatné 
exkurze  do  Muzea  Policie  ČR,  na 
Centrální  operační  středisko  Měst-
ské policie hl. m. Prahy a do Psího 
domova v Troji.

Do  projektu  se  přihlásilo  celkem  32  seniorů  a 
všichni  měli  vynikající  docházku;  22  seniorů  do-
konce  absolvovalo  s  vyznamenáním,  tzn.  že  měli 
stoprocentní  účast.  Dne  31.  ledna  pak  v  prostorách 
Viničního domku proběhlo slavnostní předání pamět-
ních  listů  a  dárků  s  bezpečnostní  tematikou  (osobní 
alarm nebo zarážka za dveře s alarmem).
„Všichni absolventi byli velice milí a pochvalovali 

si přednášky i exkurze, a osobně si myslím, že se toto 
nadšení bude šířit mezi další obyvatele z řad seniorů, 
kteří si jistě nenechají ujít další příležitost,“ řekla po 
slavnostním ukončení akademie radní Vedralová, kte-
rá ocenění předávala.
Všem účastníkům Senior akademie byla rovněž na-

bídnuta účast na dalším vzdělávacím programu Měst-
ské policie hl. m. Prahy s názvem „Týdny se senio-
ry“. Jedná se o týdenní vzdělávací pobyt ve školicím  
a rekreačním zařízení MP hl. m. Prahy, který navazu-
je na Senior akademii a dále ji rozšiřuje o informace 
k ochraně života, zdraví a majetku. Tento projekt  je 
plně  hrazen  z  prostředků  hlavního  města  Prahy  na 
prevenci kriminality.

Lenka Hofmanová, 
oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy

16.00–17.30

16.30–18.00

16.00–17.30

16.30–18.00

16.00–17.30

16.30–18.00

16.00–17.30

16.30–18.00

16.00–17.30

16.30–18.00

16.00–17.30

16.30–18.00

16.30–17.30

16.00–17.30

16.00–17.30

16.30–18.00

po celý víkend od 
pátku odpoledne  
do pondělí ráno

po celý víkend od 
pátku odpoledne  
do pondělí ráno

po celý víkend od 
pátku odpoledne  
do pondělí ráno

Tyršova čtvrť – křižovatka ulic 
Do Čtvrti a U Šumavěnky

křižovatka ulic 
Lysinská a K Orionce

křižovatka ulic
Darwinova a Voborského

U Modřanské školy

křižovatka ulic
Na Floře a U Čokoládoven

křižovatka ulic
Šumavského a Emlerova

křižovatka ulic
K dolům a Na Havránce

křižovatka ulic
Nad Ražákem a Bojovská

křižovatka ulic
Kolářova a K Beránku

Násirovo náměstí
Baba III

Komořany proti restauraci
U Bukačů

Hornocholupická –  
u transformátoru

Ploštilova – pod hřištěm
multikára

Cholupický vrch,
Malá lada u lesa

křižovatka ulic
Palmetova a Pod Lesem

křižovatka ulic 
U Klubu a Nad Teplárnou

křižovatka ulic 
Na Stráňkách a K Závorám

křižovatka ulic 
Starý lis a Hájíčkova

křižovatka ulic 
Starý lis a Zahrádkářská

3. 4.

18. 4.

3. 4.

18. 4.

4. 4.

19. 4.

4. 4.

19. 4.

5. 4.

20. 4.

5. 4.

20. 4.

6. 4.

24. 4.

6. 4.

24. 4.

10. 4.

25. 4.

10. 4.

25. 4.

11. 4.

26. 4.

11. 4.

26. 4.

12. 4.

27. 4.

12. 4.

27. 4.

13. 4.

2. 5.

13. 4.

2. 5.

1. 4.–2. 4.

22. 4.–23. 4.

1. 4.–2. 4.

22. 4.–23. 4.

3. 5.

18. 5.

3. 5.

18. 5.

4. 5.

22. 5.

4. 5.

22. 5.

9. 5.

23. 5.

9. 5.

23. 5.

10. 5.

24. 5.

10. 5.

24. 5.

11. 5.

25. 5.

11. 5.

25. 5.

15. 5.

29. 5.

15. 5.

29. 5.

16. 5.

30. 5.

16. 5.

30. 5.

17. 5.

31. 5.

17. 5.

31. 5.

13. 5.–14. 5.

27. 5–28. 5.

13. 5.–14. 5.

27. 5.– 28. 5.

1. 6.

15. 6.

1. 6.

15. 6.

5. 6.

19. 6.

5. 6.

19. 6.

6. 6.

20. 6.

6. 6.

20. 6.

7. 6.

21. 6.

7. 6.

21. 6.

8. 6.

22. 6.

8. 6.

22. 6.

12. 6.

26. 6.

12. 6.

26. 6.

13. 6.

27. 6.

13. 6.

27. 6.

14. 6.

28. 6.

14. 6.

28. 6.

10. 6.– 11. 6.

24. 6.–25. 6.

10. 6.–11. 6.

24. 6.–25. 6.

29. 6.

18. 7.

29. 6.

18. 7.

3. 7.

19. 7.

3. 7.

19. 7.

4. 7.

20. 7.

4. 7.

20. 7.

10. 7.

24. 7.

10. 7.

24. 7.

11. 7.

25. 7.

11. 7.

25. 7.

12. 7.

26. 7.

12. 7.

26. 7.

13. 7.

27. 7.

13. 7.

27. 7.

17. 7.

31. 7.

17. 7.

31. 7.

8. 7.–9. 7.

22. 7.–23. 7.

8. 7.–9. 7.

22. 7.–23. 7.

4. 9.

18. 9.

4. 9.

18. 9.

5. 9.

19. 9.

5. 9.

19. 9.

6. 9.

20. 9.

6. 9.

20. 9.

7. 9.

21. 9.

7. 9.

21. 9.

11. 9.

25. 9.

11. 9.

25. 9.

12. 9.

26. 9.

12. 9.

26. 9.

13. 9.

27. 9.

13. 9.

27. 9.

14. 9.

2. 10.

14. 9.

2. 10.

2. 9.–3. 9. 

16. 9.–17. 9.

2. 9.–3. 9.

16. 9.–17. 9.

3. 10.

17. 10.

3. 10.

17. 10.

4. 10.

18. 10.

4. 10.

18. 10.

5. 10.

19. 10.

5. 10.

19. 10.

9. 10.

23. 10.

9. 10.

23. 10.

10. 10.

24. 10.

10. 10.

24. 10.

11. 10.

25. 10.

11. 10.

25. 10.

12. 10.

26. 10.

12. 10.

26. 10.

16. 10.

30. 10.

16. 10.

30. 10.

7. 10.–8. 10.

28. 10.–29. 10.

7. 10.–8. 10.

28. 10.–29. 10

31. 10.

14. 11.

31. 10.

14. 11.

1. 11.

15. 11.

1. 11.

15. 11.

2. 11.

16. 11.

2. 11.

16. 11.

6. 11.

20. 11.

6. 11.

20. 11.

7. 11.

21. 11.

7. 11.

21. 11.

8. 11.

22. 11.

8. 11.

22. 11.

9. 11.

23. 11.

9. 11.

23. 11.

13. 11.

27. 11.

13. 11.

27. 11.

4. 11.–5. 11.

25. 11.–26. 11.

4. 11.–5. 11.

25. 11.–26. 11.

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

bioodpad

větve

Harmonogram svozu bioodpadu a větví 2017

Cholupice / křižovatka 
ulic Ražická a Ke Kálku
Sobota 1. 4.      9.00–12.00
Neděle 16. 4.      9.00–12.00
Sobota 6. 5.      9.00–12.00
Neděle 28. 5.      9.00–16.00
Sobota 3. 6.      9.00–16.00
Sobota 17.6.      9.00–12.00

Harmonogram přistavování kontejnerů na bioodpad 
od Magistrátu hl. m. Prahy ve 1. pololetí 2017  

Točná / náměstí 
Antonína Pecáka
Neděle 16. 4.      9.00–12.00
Sobota 13. 5.      9.00–12.00
Sobota 3. 6.      9.00–12.00
Sobota 24. 6.      9.00–12.00

Cholupický vrch / Cholupický 
vrch, křižovatka ulic K Ladům 
a Hornocholupická
Sobota 8. 4.      9.00–12.00
Sobota 29. 4.      9.00–12.00
Neděle 28. 5.      9.00–12.00
Sobota 10. 6.      9.00–12.00
Sobota 24.6.      9.00–12.00

MČ /79-16/MČ /78-16/
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E-mail: muller-sro@seznam.cz
Tel.: 603802999, 739261637

MÜLLER – stavebně obchodní 
fi rma s.r.o.

Provádí – opravy
a rekonstrukce bytových 

a nebytových prostor – práce
stavební, PVC, malba, truhlář,
zámečník + mříže, instalatér –

voda – topení – čištění 
domovní kanalizace.

/1
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-1
6/

INSTALATÉR PAVEL ŠEBOR
Provádím práce od malých oprav  

až po celé rekonstrukce.
Jsem spolehlivý.

Telefon: 730 107 154 

/67-15/

Realitní poradna
Kupuji nemovitost a její majitelé se nechávají zastupovat třetí oso-
bou, je to možné?
Způsob zastupování prodejce třetí osobou je zcela legitimní. Ke kupní 
smlouvě však musí být připojena úředně ověřená plná moc, ze které 

je patrné, které konkrétní kroky je zmocněná osoba oprávněna učinit. Například 
podepsat kupní smlouvu, zástavní smlouvu, atd.

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“

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

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  

zkušenost – slušnost 
- pracovitost - 

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

p.Pařízek   tel:  602 244 255    
www.BytovaJadra.cz 

/1
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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

/1
21
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Firma Chirana T. Injecta, s.r.o., 
výrobce chirurgických šicích  
materiálů, hledá ženy na třísměnný 
pracovní poměr do výroby. 

■ Podmínkou je zručnost. 
■ Nabízíme: 5 týdnů dovolené,13. plat,
 příspěvek na obědy a dovolenou, stravenky 
 + další benefity, náborový příspěvek 5 tis., 
 placené přesčasy. 

Praha 4 – Komořany, Tel.: 241 097 915Stěhování a Vyklízení
 VÝKUP SKLA, PORCELÁNU, 

KNIH  A STAROŽITNOSTÍ

kontakt 720 119 776
nejlevnejsi.stehovani@seznam.cz

•

•

/2-17/
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Elektropřístroj s.r.o., 
Mezi Vodami 1955, Praha 4 – Modřany.
Hledáme kolegu pro pracovní místo  

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK na plný 
nebo částečný úvazek.

Nabízíme zázemí české výrobní firmy  
s téměř stoletou tradicí s možností 

pracovního poměru po zapracování na  
dobu neurčitou. Dále příspěvek na obědy, 

penzijní nebo životní pojištění.
Tel.: 604 992 420/2

0-
17

/

Gynekologie Zárubova s.r.o.
Přijímá nové pacientky.

Tel.: 241 713 825
Zárubova 498 (6. patro)  

Praha 12 – Kamýk

STAVEBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE
Vše pro váš dům a zahradu.

STŘECHY–FASÁDY–IZOLACE a ZAHRADNICKÉ PRÁCE

www.strechy-az.cz
Tel.: 602 298 078, e-mail: info@strechy-az.cz

Přijmeme i na ŽL: klempíře, pokrývače, tesaře a zedníka.
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VÝROČÍ
Blahopřejeme 

manželům 
Půlkrábkovým 

k 60. výročí 
svatby. 
Rodina

/1
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INZERCE
SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 12, do 3,5 mil. 
Nejlépe v blízkosti sídliště Lhotka, Kamýk, Modřa-
ny a Novodvorská. Platba v hotovosti, dluhy a exe- 
kuce nevadí. Tel.: 777 205 147  /167-15/

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/
KOUPÍM CHATU  do  20  km  od  Prahy  12  směr 
Slapy a okolí. Rychlé  jednání, platba hotově. Tel.: 
777 205 147  /36-17/

ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, POSTE-
LE,  židle  ap.  mokrou  metodou  profi  stroji  Kär-
cher a Vax. Odstraňujeme špínu, alergeny,  roztoče  
a skvrny různých původů. Čistíme kožený nábytek, 
myjeme okna a podlahy. Kvalitně,  rychle a  levně. 
Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, www.
cistimekoberce.cz  /180-14/

MLADÝ PÁR KOUPÍ byt  v Praze 12 – Modřa-
ny,  Lhotka,  Kamýk  a  okolí.  Platíme  hotově.  Tel. 
777 205 147  /132-16/
SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno 
jednou za 2  roky  seřídit  a promazat,  jinak nepl- 
ní  svou  funkci  a  dochází  k  vážnému poškození.  
jirasek.servis@seznam.cz, tel.: 601 236 957  /11-15/

OPRAVY OBUVI a koženého zboží P 12 Kamýk, 
Zárubova  511/7  (panelák  pod  nákup.  střediskem  
s  Billou),  Po,  St,  Čt  12–19.30,  Út,  Pá  12–16.30. 
Tel.: 724 226 350, 775 253 139  /167-13/

OPRAVY AUDIO, DVD, VIDEO,  TV  Instalace  
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  stromů, 
realizace  a  údržba  zahrad,  sekání  trávy,  telefon:  
606 662 223, 723 899 561  /256-12/

PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO VL.,  pro-
hlášení nemovité věci, zaměřování bytů, zakládání 
SVJ, jednání na KN. Tel.: 724 304 603  /68-15/

!!!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU!!! na skládku. 
Stěhování všeho druhu. Vyklízení bytů, sklepů, po-
zůstalostí  atd. Naložíme  a  odvezeme cokoliv. Vše 
za rozumnou cenu. Tel.: 773 484 056  /58-15/

AUTODOPRAVA DODÁVKOU IVECO  maxi, 
levně, rychle, možno i menší stěhování. Odvoz sta-
rého nábytku. Tel.: 602 817 588  /235-09/
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ  –  Ing.  Doležal, 
soudní znalec, tel.: 607 800 224, 244 468 660  /7-15/
PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPENÁŘ montáž 
a oprava rozvodů, plynospotřebičů a plynové revi-
ze. Tel.: 603 937 032 Vladimír Tymeš  /209-12/
MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ, ÚKLID P. Sus,  tel.: 
603 505 927  /86-13/
www.TURBOSOLARIUM.com,  ul.  V  Potočkách 
20, denně 9–22 h, tel.: 607 900 399. NOVÉ SOLÁ-
RIUM Ergoline 800, novinka na trhu – NOVÉ TRU-
BICE s vitamínem D a kolagenem proti stárnutí pleti, 
postřik  s  vůní  během  opalování.  Prodej  dárkových 
poukazů, 10 opalování + 1x zdarma.  /192-15/
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A VÝMĚN  
bytů – dlouhodobá specializace na Prahu 4 (12). Práv- 
ní i hypoteční servis zajištěn. RK Ing. Zbyněk Hlou-
šek. Tel.: 272 927 497, 607 636 784  /1-09/
KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST koupím, od-
vezu. Tel.: 286 891 400  /43-09/

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE  Erben. Opravy  i  re-
konstrukce v bytech a domech, světla, zásuvky, vypína- 
če atd. 604 516 344, www.elektrikarerben.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, stěrky, la- 
ky. Doprava + návštěva – zdarma! Tel.: 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz  /188-15/

ANTÉNY, SATELITY, instalace veškerých audio–
video zařízení, přepisy VHS, video 8, MC, LP. Tel.: 
721 485 028  /39-13/

SALON VLTAVA  má  nové  Turbo  solárium  –  JK 
Ergoline 600 Evolution TP s trubicemi s vitamínem 
E. Má vodní mlhu  s  vůní  během opalování,  opalo-
vač  šíje,  ramen.  Tvarovanou  akrylovou  desku  na 
ležení,  už  se  nemusí  v  soláriu  otáčet,  nastavitelnou 
teplotu uvnitř opalovacího tunelu, hifi i wifi. 10 Kč/
min, 10+1 opalování ZDARMA, happy hour 9–10 h,  
8 Kč/min, permanentka za 1040 Kč na 130 min/8 Kč, 
studenská 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/

MASÁŽE – salon POHODA –  různé  druhy masáží, 
lymfodrenáže  v  příjemném  prostř.,  za  příznivé  ceny. 
Seidlova 477, Praha 12, mob.: 720 960 675  /33-16/ 

DOPRAVA A MONTÁŽ  nábytku  –  skříně,  ložni-
ce,  kuchyně,  obývací  stěny,  od  všech  známých  vý-
robců  (Ikea, Asko,  Sconto,  Jena  a  ostatní).  Rychle  
a velmi kvalitně. Tel.: 777 733 566  /98-16/

PRONAJMU GARÁŽOVÁ STÁNÍ  v  osobním 
vlastnictví v budově „D“ YIT, proti poliklinice. Cena 
od 1000,– Kč. Tel. 605 255 102. Email: fischer.ota-
va@email.cz  /133-16/

ZEDNICKÉ PRÁCE, fasády, strojní omítky, sádro-
karton, malování, plovoucí podlahy. Cenová nabídka 
zdarma. Tel.: 731942748   /139-16/

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, DPH,  mzdy,  pronájem  –
Levně.Tel.: 603 761 048  /195-15/

ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA REGNAL.CZ 
branky,  mříže,  ocelové  konstrukce,  plotové  dílce 
atd. Dále nabízíme kompletní servis pro váš dům byt 
zahradu  od A  do  Z.  Osobní  návštěva  a  konzultace 
ZDARMA. Více info 777 878 434  /170-16/

SBÍRKU ZNÁMEK, MINCÍ I POHLEDŮ odbor-
ně  ocením,  hotově  zaplatím. Tel.:  obchod  Filatelie 
284 824 040, priv. Modřany – telefon: 734 105 589

/38-14/
HODINOVÝ MANŽEL  www.hodinovy-manzel-
michal.cz. Tel.: 608 926 974  /178-16/

VÝHODNÝ PRONÁJEM – AREÁL CHIRANA  
– PRAHA MODŘANY – UL. MEZI VODAMI 33 
–  POSLEDNÍ  VOLNÉ  PROSTORY  a  PLOCHY 
– DÍLNY  / VÝROBA  / SKLADY/ KANCELÁŘE 
–  SKLADY 20  až  600 m2, DÍLNY  20  až  250 m2, 
ATELIÉRY  20  až  100 m2,  KANCELÁŘE  20–200 
m2, VÝROBA 20 až 600 m2,  STŘEŠNÍ A FASÁD-
NÍ REKLAMA – NÁJEMNÉ 70–100 Kč/m2/měs. + 
služby.  VÝBORNÁ  DOPRAVNÍ  DOSTUPNOST, 
NONSTOP  OSTRAHA,  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/
OPRAVÍME VÁŠ ROZBITÝ TELEFON,  dále 
vykupujeme  všechny  telefony,  tablety,  notebooky, 
PC,  navigace,  herní  konzole,  hry,  kola,  koloběžky, 
odstrkovadla,  DVD  a  blu-ray  přehrávače,  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/

KOUPÍM BYT 4+kk nebo 4+1 v okolí Obchodní-
ho náměstí. Tel.:776 789 842  /4-17/
REKONSTRUKCE BYTŮ A KOUPELEN  na 
klíč. Spolehlivá firma od roku 1999, nejlepší refe-
rence v Praze. Sleva pro seniory 15 %. Návrh zdar- 
ma. Více na www.demistav.cz, tel.: 778 000 698   
       /127-14/
TEXTIL JASNÁ v přízemí KONČÍME již 27. 3.!!! 
výprodej  textilu – slevy 15–80% ceny od 30,– Kč 
Parfumerie – VÝPRODEJ. Každý týden nové akce !!!  
Obchod. partnerům  zboží za snížené VC. Od středy 
do pátku 14–18 hod. si můžete domluvit osobní ce- 
nu!!! parfumerie Jasná – přízemí  /111-16/
PRODÁM – DÁM – dle dohody zařízení obchodu. 
Skleněné pulty, kosmetické stojany, skládací skle-
něné police. Praha 4. Tel.: 602 615 130  /27-17/
KOUPÍM AUTO do 20 000,– Kč. Tel.: 602 889 
740     /17-17/
SHÁNÍM BRIGÁDNÍKY na  roznos  letáků Pra- 
ha 4, 12. Tel.: 603 448 761  /168-16/
KOUPÍM BYT (1+1, 2+kk, možná i 3+KK) na 
Praze 12 nebo Praze 4. Platba v hotovosti, RK pro-
sím nevolat. Tel.: 604 815 334  /169-16/
REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A HRO- 
MOSVODŮ. E-mail: jan.hazdra@centrum.cz, tel.: 
772 721 603  /22-17/
NABÍZÍM KADEŘNICKÉ SLUŽBY pro všech-
ny  věkové  kategorie. Levně,  kreativně,  tak  nevá-
hejte  a  volejte.  Ráda  vás  uvítám.  Salon  Image,  
autobusová zastávka 117, Tyršova čtvrť. L. Spurna, 
tel.: 775 075 532  /23-17/
KOSMETIKA AVON – NOVĚ OTEVŘENO, 
prodej, kosmetické poradenství, registrace A/L, pa-
sáž Sofie, Sofijské nám. 3400, Praha 12. Otevřeno 
Po–Pá 10–18, So 10–12. Tel.: 777 226 636 /25-17/
PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA!  Pro manaže-
ry firem s  rodinami hledáme pěkné byty v Praze. 
Garantujeme bezproblémový průběh nájmu.  BEZ 
PROVIZE! Tel.: 734 319 304  /26-17/
HLEDÁME BYT na Praze 4 nebo do 30 minut od 
této  lokality, a  to gars. až 2+kk nejlépe v panelo-
vém domě, ale nemusí být. V bytě budeme 2 osoby  
v páru, bez zvířat, nekuřáci. Cena do 13 tisíc – dle 
velikosti. Moc děkuji! Tel.: 605 845 088   /28-17/
POPTÁVÁM BYT pro  rodinu s  jedním dítětem, 
ihned možné se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně 
na 2 roky nebo i více. 2+1 – 3+1 do 15 tis. vč. popl. 
Výhodou lodžie nebo balkon, ale není  to nutnost. 
Tel.: 603 789 381  /29-17/
KÁCÍM, SEKÁM, ČISTÍM ZAHRADY.  Tel.: 
603 833 107  /56-12/
HLEDÁM DOUČOVÁNÍ 1x pro žákyni 6. třídy 
ZŠ  (matematika  i  ostatní  předměty  dle  potřeby) 
v Písnici a okolí. Tel.: 775 277 626.  /33-17/
HLEDÁM HOSPODYNI, milou a ochotnou, 1x 
týdně  na  cca  4  hod.,  150,–  Kč/hod,  různé  práce 
v domácnosti. Byt 3+1, důchodce +kocour. Nabíd-
ky prosím na tel.: 728 008 430  /34-17/
PRONÁJEM nebytových  prostor K Dolům 919. 
Tel.: 602 81 67 05  /35-17/
KOUPÍM RD nejl. Modřany, Kamýk i jinde v P4. 
Tel.: 603 756 754  /37-17/
PŘIJMEME  samostatného  kuchaře/ku,  servírku, 
číšníka do nově otevřené restaurace Otava Na Be-
ránku. Dobré platové podmínky! Tel. : 605 255 102, 
email: fisher.otava@email.cz  /38-17/
HAIR POINT 21.  Osobité  kadeřnictví.  Nově 
otevřeno.  Lucie  Kohoutová,  mob.:  721  216  914, 
K  Otočce  1212/17,  Praha  4  –  Modřany  www.
hairpoint21.cz  /201-15/

Duo Fashion
Dámská a pánská móda

Pletené zboží
Doplňky

pasáž Sofie
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mailto:jan.hazdra@centrum.cz
http://www.hairpoint21.cz
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