
Č Č ČZPRAVODAJ MESTSKÉ ČÁSTI     MODRANY - KAMÝK - KOMORANY - CHOLUPICE - TOČNÁ

Prvně jsem 
hrál 
na základce

strana 2

Komořany 
a Komořanští

strana 4

Poslední
Homerun
na Tempu

strana 5

Zasedání Zastupitelstva
Občané jsou srdečně zváni na třinácté zasedání 
Zastupitelstva městské části, které se koná v úterý
29. listopadu od 17.00 hodin v kulturním zařízení 
v Pískové ulici. 

Pomozte v komisi
Obracíme se na občany Prahy 12 s nabídkou ke
spolupráci v Komisi rady pro koordinaci komunit-
ního plánování. Vítáni jsou zejména zájemci z řad
uživatelů sociálních služeb či veřejnost, která by se
chtěla zapojit do plánování rozvoje sociálních
služeb. Spolupráce se předpokládá v pracovních
skupinách orientovaných na osoby s mentálním
nebo tělesným postižením, rodinu, děti a mládež,
seniory a integraci cizinců. Zájemci se mohou při-
hlásit na e-mail: mhanova@p12.mepnet.cz.

Dvanáct otázek 
pro Jirího Menzla
Pozvání místostarostů Jany Knoblochové a Marka
Rejmana do pořadu pro seniory Dvanáct otázek pro
českou osobnost přijal významný český režisér,
herec a spisovatel Jiří Menzel. Jeho filmografie je

tak bohatá, že těžko zůstane jen u dvanácti otázek,
které mu může klást i publikum. Z hereckých rolí
připomeňme komedianta Arnoštka v Rozmarném
létě. Hrdiny svých filmů našel především v díle
spisovatele Bohumila Hrabala. Za filmový přepis
jeho novely Ostře sledované vlaky získal v roce
1967 filmového Oscara. Podepsán je i pod filmy
Obsluhoval jsem anglického krále, Skřivánci na
niti a jako scénárista třeba pod Slavnostmi
sněženek. Koho zajímají další podrobnosti, může
si na radnici nebo v některém z Klubů dříve
narozených vyzvednout bezplatnou vstupenku
a přijít 17. listopadu ve 14.00 hod. do Modřan-
ského biografu. 

Martina doprovodí lampiony
Lampiónový průvod, který pořádá Občanské
sdružení Točná ve spolupráci s tamní mateřskou
školou, se uskuteční o sv. Martinu 11. listopadu.
Na náměstí Antonína Pecáka světec přijede na
bílém koni v 17.00 hod. a setká se tam
s Ubožákem i občany Točné. Na cestu k fot-
balovému hřišti dětem a jejich dospělému do-
provodu posvítí lampiony, protože tou dobou
bývá v ulicích Točné už příšeří. Ještě víc se ale
děti těší na dárky, které jim podle tradice v Točné
rozdává nejen Mikuláš, ale i Martin.

Posezení s hudbou
Sociální služby městské části Praha 12 připravily
pro zdejší seniory na pátek 2. prosince od 13.00
do 16.00 hod. předvánoční posezení s hudbou.
K tanci i poslechu bude v sále Music Art
v Pískové ulici hrát kapela Mgr. Vomáčky.
Svěřenci Ing. Kojetína z Tanečního klubu Music
Art předvedou společenské a latinsko-americké
tance v soutěžním provedení. Zváni jsou všichni
senioři, ať jsou nebo nejsou členy Klubů dříve
narozených.

AKTUALITY

Nová budova radnice? Kde, jak, kdy a za kolik? Snad
všichni občané, včetně zastupitelů Prahy 12 jsou za-
jedno v názoru, že je nutné ji postavit. Když jsme se po
nástupu do funkcí seznámili s projektem přestavby
bývalého Prioru na budovu radnice, padla logická
otázka: „Vyplatí se přestavovat obchodní dům na ad-
ministrativní budovu?“ Odpověď jsme se snažili najít
za pomoci odborníků z oblasti stavitelství, projektantů
a architektů. 

Všichni se shodli na tom, že rekonstrukce takto rozsá-
hlého objektu na sídlo úřadu městské části bude složitá
a finančně náročná. Na základě těchto předběžných jed-
nání se proto Rada MČ Praha 12 rozhodla předložit 

zastupitelům studii, která posoudí různé varianty výstavby
budovy nové radnice. Rada rozhodla o posouzení existu-
jícího projektu (z roku 2005) přestavby OD Prior na bu-
dovu radnice, ale hlavně o vypracování dalších variant
a jejich srovnání z hlediska ekonomického a technického. 

Proč je lepší stavět radnici na zelené louce, namísto ma-
sivní přestavby OD Prior, kde by z původní konstrukce
zbyl pouze skelet? Důvodů je hned několik: 
1. Cena a cenový strop. U nové stavby je možné do-
předu garantovat finální cenu. U masivní rekonstrukce
Prioru by cestou mohlo dojít k velkému navýšení roz-
počtu. Vzpomeňme si například na rekonstrukci budovy
Českého rozhlasu. Studie společnosti Ernst & Young 

odhaduje cenový rozdíl na částku skoro 80 milionů korun.  
2. Budova na zelené louce bude ušitá na míru potře-
bám moderního úřadu.
3. Naplnění dnešních technických a energetických
norem. Projekt na přestavbu OD Prior nesplňoval hned
několik dnes platných a velmi závažných technických
a hygienických norem. 
4. Budoucí provozní náklady. V tom je objekt OD Prior
hendikepován hned v několika kategoriích, například ná-
klady na energie a údržbu. 
Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 12 o stavbě nové
radnice na zelené louce odstartovalo diskuzi na téma:
Co dál s budovou Prioru? Každému je jasné, že objekt
musí projít rekonstrukcí a je pouze otázkou, jak se tato
rekonstrukce bude financovat. Možností je několik.
Představa Rady MČ Praha 12 se upírá k příjmům z ko-
merčních pronájmů, které mohou být velmi významnou
posilou rozpočtu městské části. Tyto peníze můžeme
použít na již zmíněnou rekonstrukci. Občanům městské
části by pak „nový“ Prior mohl nabídnout široký sorti-
ment výrobků a také služeb. Uvažujeme o koncentraci
občanských a sociálních služeb do budovy Prioru. Již
velmi brzy budeme naše vize prezentovat veřejnosti.
Každopádně rekultivace Sofijského náměstí je jednou
z priorit současné Rady, a OD Prior je bez diskuze
hlavní dominantou náměstí.

Problematice Prioru se věnuji plných deset měsíců,
vlastně od mého nástupu do funkce zástupce starosty.
Velice mě těší, že jsme se dokázali shodnout na nutnosti
vytvoření studie a předložení více variant, a také na tom,
jak s projektem nové radnice naložit. Pevně věřím, že
cesta stavby radnice na zelené louce bude pro Prahu 12
nejlepší a nejvýhodnější. Jsem přesvědčen, že budouc-
nost nám dá za pravdu.    

Marek Rejman, zástupce starosty 

Nová radnice Prahy 12 je na startu

S Choreou přijdou Vánoce do Modřan

Czech POINT s více terminály 
Praha 12 rozšířila počet pracovišť, kde si občané mohou nechat ověřit listiny, získat výstupy z katas-
tru nemovitostí, rejstříku trestů, centrálního registru řidičů nebo využít jinou službu Czech POINTu.

Na radnici v Pískové ulici 830/25 v Modřanech je možné si tyto záležitosti vy-
řídit na dvou pracovištích odboru občansko-správních agend v přízemí bu-
dovy a nově i na detašovaném pracovišti v ulici Cílkova 796 na Kamýku.

Třetí terminál bude výhledově umístěn na Obchodním náměstí. 
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Prodeji nemovitostí
již nic nebrání 
Zastupitelstvo městské části Praha 12 na svém
zasedání 1. října schválilo prodej dvou obecních
bytových domů v ulici Lehárova č. p. 1764 a 1765
i se zastavěnými pozemky. 

Do vlastnictví je v souladu s obchodním zákoníkem
získají právní subjekty založené oprávněnými ná-
jemci bytů. Záměr prodeje obou domů schválila Rada
městské části v roce 2010 podle Pravidel prodeje
obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy
svěřeného městské části Praha 12. Jak vyplývá z in-
formace uvolněné členky rady Ivany Kyliánové Ma-
touškové, která má na starosti správu majetku
a bytovou politiku včetně prodeje bytového fondu,
nájemci bytů v letošním roce splnili všechny
požadované náležitosti potřebné k prodeji nemovi-
tosti a záměr prodeje mohl být tedy schválen.    (red)

Radujme se, veselme se... Máte-li co, poneste... a jiné více
či méně známé koledy si modřanské publikum zazpívá
se členy hudebně tanečního divadla Chorea Bohemica
ve čtvrtek 1. prosince v 18.30 hod. ve velkém koncert-
ním sále ZUŠ Adolfa Voborského v Botevově ulici.
Z českého vánočního repertoáru, jímž bude soubor vítat
advent, dýchne na publikum kouzlo barokních kanci-
onálů, kantorských pastorel i starodávného pastýřského
vytrubování. 

Chorea Bohemica byla založena na podzim roku 1967.
Choreografka Alena Skálová a hudební skladatel Jaroslav
Krček tehdy přišli se záměrem vytvořit divadlo čerpající
z odkazu české a moravské lidové kultury. Nechtěli však
kopírovat vesnické veselice a zvyklosti v autentické podobě,
ale přiblížit je chápání moderního člověka. Tomuto záměru
nejvíce vyhovovaly komorně laděné kompozice, které se
v jednotlivých představeních skládaly v programové celky.
Vznikla tak řada dnes již legendárních celovečerních pro-

gramů z nichž dva - České legendy a zpěvy vánoční a pořad
Chorea et danza rusticana tvoří kmenový repertoár souboru.
Vystupoval s nimi na koncertních turné u nás, v Evropě
i v zámoří a často i v české televizi, která tyto pořady něko-
likrát reprízovala. Členy souboru jsme mohli vidět také ve
Formanově Amadeovi. 

A čím soubor přitahuje dnes? Především radostí ze hry,
pohybu a zpěvu, jimiž vyprodává scénu Stavovského di-
vadla i letní venkovní hlediště na Pražském hradě. Program
nazvaný Vánoce s Choreou Bohemicou půvabně oživuje
naivní figurky českých betlémů, malůvky na skle, rytiny sta-
rých nebeklíčů i světské radosti ze života. Nejsou to jen po-
věsti a legendy O hříšných duších, Formanská, O sv. Jiřím
a drakovi či jiné, které tento špičkový umělecký soubor
ztvárňuje na jevišti. Připomíná lidem rovněž vánoční zvyky
jako Kališování, Perchty, Lucky a Mikuláše. Že je ani
všechny neznáte? Právě proto vás na tyto poklady českého
folklóru tak zevrubně upozorňujeme. Chorea je objevila v li-
dové slovesnosti a nyní je předává dál v nejužším kontaktu
s divákem. Již kvůli tomu je dobré si vzít na vánoční před-
stavení zvoneček a stát se jedním z mnoha hudebníků, kteří
jsou citlivě dirigováni charismatickým Rostislavem Tvrdí-
kem. Tohoto člena souboru již zdejší publikum zná, hlavně
to dětské, protože vystupoval při slavnostním rozsvěcení
loňského vánočního stromu Prahy 12. Letos však Chorea
Bohemica premiérově přijede v plném pětadvacetičlenném
obsazení. Podle zvyku tanečníci, hudebníci a zpěváci roz-
nesou na konci představení drobné dárky, které na předvá-
noční představení přinášejí dospělí pro své děti. Již z toho je
zřejmé, že Vánoce s Choreou potěší oko a duši malého i vel-
kého diváka. Vstupenky jsou v prodeji na radnici v Pískové
ulici a obou pokladnách Kulturního centra „12“.         (red)

Na všech pracovištích platí shodné úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 19.00

Úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 19.00

Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00



Ve filmu Lidice jste hrál devatenáctiletého
mladíka, který prožívá svoje mládí v době
okupace se vším všudy. Kdybyste to zhodno-
til pohledem dnešního kluka, lišil se v něčem
život tehdejší omladiny?

Klíčový byl pro mě scénář pana Mahlera,
který sám v té době vyrůstal, a i podle něj
soudím, že to až tak jiné nebylo. To, co ten
kluk prožívá a věci, které jsou pro něho
zásadní, se netýkají toho, že žije v době Pro-
tektorátu. Žije na venkově a jeho svět je
omezený bezprostředním okolím několika
vesnic, doba na něho proto zpočátku tolik
nedoléhá. Pro něho je nejdůležitější, co je tady
a teď. Jeho otec mu zabil bratra a on poté
zůstal sám s matkou. A k tomu má i své
milostné problémy, které jsou nadčasové.

Nechtěl jsem tolik pronikat do té doby jako
spíše do myšlení devatenáctiletého kluka. Je
to věk, který si ještě velmi dobře pamatuji,
takže to nebylo tak složité. Samotná doba se
reflektuje někde okolo, ne přímo v té postavě
a v tom, co prožívá.

Začal jste díky tomuto filmu více přemýšlet
o válečné době?

Určitě. Tím, že je tato doba poměrně dost
zpracovaná v literatuře i ve filmech, každý pa-
trně někdy uvažuje o tom, jaké by to bylo,
kdyby žil za války. Je mi úzko, kdykoli si uvě-
domím, že ještě neuplynulo ani 70 let od
doby, kdy byly dnes nepřípustné skutečnosti
jako rasová nadřazenost zákonem téhle země.

Ve filmu je velmi dramatická scéna, kdy sto-
jíte tváří v tvář popravčí četě. Co vám v tu
chvíli proběhlo hlavou?

Byl to hrozný pocit. Před tím než se tento
film točil, jsem si četl vzpomínky terezín-
ských vězňů, které přivezli po popravě do
Lidic, aby to tam uklidili – vykopali jámy
a pohřbili lidické muže. Viděl jsem i doku-
ment, kde jeden z nich dost detailně popiso-
val, co tam viděl. A to všechno jsem měl
v hlavě, když jsem tam šel. Když mě vyvedli

ze stodoly a viděl jsem proti sobě popravčí
četu, neexistovalo žádné tehdy či tam, ale jen
tady a pouze teď. Jsou věci, které se nenaučíte
na žádné herecké škole – třeba jak se vypořá-
dat s okamžiky, kdy to bude skutečně hodně
opravdové. Jestliže se snažíte tento pocit
zprostředkovat někomu jinému, může se stát,
že ve vás zůstane.

Diskutovali jste s kolegy herci při natáčení
o těchto aspektech života?

Hodně jsme to probírali třeba s Markem
Adamczykem, se kterým jsem měl ve filmu
většinu společných scén, ale také s paní By-
džovskou, která ztvárnila roli mojí maminky.
Jak se vcítit do toho, co prožívají tyto postavy
během soudu s otcem, který zabil svého syna
a zároveň vašeho bratra? To jsou věci, které si
člověk nemůže tolik připustit.

Zmínil jste Marka Adamczyka, který je také
Modřaňák. Jaký je váš vztah k Modřanům?

Jenom ten nejlepší. Vyrostl jsem tady a do
dvaadvaceti let jsem v Modřanech žil. Chodil
jsem na 

základní školu profesora
Švejcara, která byla proti našemu domu. Až
do mých šestnácti let můj svět byly Modřany 
a potom okolí naší chalupy na Vysočině. Až
když jsem nastoupil na gympl, překročil jsem
tyhle hranice. Jsem takový lokální patriot.

Kdy jste se rozhodl, že se stanete hercem?
To zásadní rozhodnutí si už nepamatuji. Na-

jednou to tu bylo a podle toho jsem jednal. Ale
prakticky jsem s herectvím začal vlastně už na
základní škole, když jsme v osmičce se
spolužáky nazkoušeli hru Járy Cimrmana
Záskok. Věnovali jsme tomu hodně času
a sami jsme si i sehnali kontakt na pana
Svěráka, který se na nás přijel osobně podívat
a potřásl nám tenkrát rukou. To byla moje
první divadelní zkušenost.

Měl jste v sobě tendenci se nějakým způso-
bem předvádět?

Ani ne. Nejsem ten typ herce, který se rád
předvádí. Dokonce ani nejsem rád středem
pozornosti ve chvíli, kdy zrovna nejsem na je-
višti nebo nestojím před kamerou. Spíše se
stahuji někam stranou. 

Divadlo NaHraně, kde působíte, je váš pro-
jekt?

Ano, spíše to je miniprojekt, divadlo pro
málo diváků. Protože divadel je v Praze
hodně, pravděpodobněji se vám podaří
přežít, když počítáte s menším počtem  di-
váků. Hrajeme v Divadle Kampa a za-
býváme se hlavně současnou britskou
dramatikou.

Zatím v televizních i filmových rolích dopa-
dáte špatně – v Lidicích vás zastřelili, v se-
riálu Ordinace v růžové zahradě vám zase
uřízli nohu...

Je to tak. Ale natočil jsem i pohádku
Micimutr, která půjde v televizi na Vánoce.
Jako potulný loutkář se zamiluji do princezny.
Tu si ale žádá drak a protože ji nikdo nechce
zachránit... Ale víte co? Nechte se překvapit
a na Štědrý večer mi držte palce! 

Jan Decker a Jaroslav Kňap

STRANA 2

Sport n. p. Modřany
Podnik byl dříve majetkem továrníka Vančury, který zde vyráběl parkety.

Tovární výrobu parket v tomto podniku původně založil v roce 1933 Václav
Beneš. V roce 1943 byl podnik zabrán německou firmou Junkers k válečným
účelům. Část zaměstnanců přešla k firmě Junkers, ostatní se rozešli buď do
jiných podniků, nebo zůstali u dřívějšího majitele. Byl mu totiž ponechán
sousední pozemek, na kterém si otevřel obchod s dřívím. Stroje na výrobu
parket si Vančura odvezl ke svému bratrovi do Křince u Nymburka.

Hned po osvobození sovětská armáda převzala strojní zařízení fy Junkers
jako válečnou kořist. V přízemí hlavní budovy byly kalící elektrické pece na
kalení nástrojů, v 1. a 2. poschodí byly vrtačky, brusky, šepinky, frézy a jiné.

Po vyklizení provozních místností dřívější majitel Vančura přivezl zpět
stroje na výrobu parket a upravoval závod do původního stavu. Jako pra-
covních sil užíval Němců, kteří mu byli přiděleni ze sběrného tábora v Kr-
hanicích u Jílového. Podnik zaměstnával přes 50 zaměstnanců, nebyl proto
znárodněn, ale jako na klíčový sektor byla do něho v roce 1947 dána národní
správa. Prvním národním správcem se stal původní majitel Vančura. Pod-
nik byl přejmenován na Československé dřevozpracující závody. V roce
1950 se měnila výroba, začaly se vyrábět sportovní potřeby jako pingpon-
gové pálky, hokejky, oštěpy, šípy, kanoe ap. V té době byl z funkce vedou-
cího odvolán Vančura a na jeho místo nastoupil mistr sportu B. Kudrna.
Závod byl 1. ledna 1951 přejmenován na Sport n. p. Modřany a přičleněn
k podnikovému ředitelství v Praze.

Od roku 1950 do roku 1958 bylo zrušeno několik soukromých výroben
lodí, jejichž majitelé přišli do modřanského závodu, který se specialisoval na
výrobu speciálních skořepinových lodí, kanoí, kajaků, skládacích kajaků
a pramic.

Výstavba zdejších podniků
Souhlasně se stoupajícím počtem pracovníků roste i výstavba zdejších zá-

vodů. V létech 1945-1960 byly v našich závodech provedeny stavební prů-
myslové investice v celkové hodnotě 47.050.000 Kčs.

Finanční účast podniků na investicích MNV
Obce, ve kterých jsou průmyslové podniky, mají s nimi mnoho výdajů, musí

se starat o byty zaměstnanců, o jesle, mateřské školy a školy vůbec pro jejich
děti, s větším počtem obyvatel je spojena otázka komunikací, jejich udržování,
veřejného osvětlení, kulturních institucí, obchodní sítě atd., a přitom od pod-

niků nemají přímého příjmu, nijak neparticipují na výnosu jejich činnosti. Za
dřívějšího politického a hospodářského systému z docíleného zisku byla pod-
nikům předepisována všeobecná nebo zvláštní daň výdělková, ke které obce
vybíraly podle potřeby přirážky až do výše 300 % předepsané státní daně. Z vý-
nosu těchto přirážek a jiných dalších příjmů pak obce hospodařily. Tento způ-
sob dosahování příjmů nelze pochopitelně aplikovat na dnešní dobu, ale je
nutno zainteresovat podniky, aby se finančně účastnily alespoň na oněch in-
vestičních výdajích MNV, které se bezprostředně týkají jejich zaměstnanců.

Podniková bytová výstavba
Tato tendence se skutečně kladně projevila v bytové výstavbě. Příčina je

ovšem, spíše než v dobré vůli, v nutnosti. Podniky se po roce 1945 živelně roz-
šiřovaly, potřebovaly nové pracovníky, místní reservy byly vyčerpány, získá-
valy proto lidi z venkova, kteří museli dojíždět. Toto dojíždění působilo potíže
nejen dojíždějícím, ale i závodům. Proto zbývalo jediné východisko, postavit
nové byty. V období od roku 1945 do roku 1960 bylo takto národními podniky
a MNV postaveno 286 bytových jednotek v hodnotě 18.590.000 Kčs. Jednotlivé
podniky se na této výstavbě účastnily takto: Elektropřístroj a Skol Na Lysinách
16 b. j., Elektropřístroj v Čechově čtvrti a na Babě I. 15 b. j., na tř. Čs. armády
8 b. j., v Potočkách 24 b. j., Modřanské strojírny a Léčiva na tř. Rudé armády
42 b. j., Léčiva na Komořsku 8 b. j., Léčiva v Potočkách 12 b. j., Mikrotechna
v Potočkách 19 b. j., Na Lysinách 28 b. j., OSP Praha-západ v Potočkách 12 b. j.,
České čokoládovny v Bezručově ul. 16 b. j., MěNV na tř . Rudé armá-
dy 12 b. j. a v Klostermannově ul. 24 b. j., Průmstav v Klostermannově 
ul. 13 b. j., Krajská telekomunikační správa na tř. Čs. armády 12 b. j., Baraba,
Vodotechna, Stavby silnic a železnic atd. 21 b. j. v rodinných domcích.

Z Kroniky města Modřany z let 1945-1964 vybral Jaroslav Kňap

NOVINY PRAHY 12 - HISTORIE, LIDÉ

Sport n. p. Modřany se specializoval na výrobu sportovních lodí

POVÁLEČNÝ VÝVOJ V MODRANECH Rok 1945 - 1964

Syn hlavního hrdiny filmu Lidice Karel Šíma, který se musí popasovat s odsouzením
svého otce za nešťastnou vraždu bratra, aby nakonec sám stál před popravčí četou,
nebo role Davida Šohájka, budoucího kněze, který se v seriálu Ordinace v růžové
zahradě musí vyrovnat s amputací nohy. To jsou poslední výrazné role mladého
nadějného herce, rodáka z Modřan, Ondřeje Nováka.

Prvně jsem hrál na základce

LISTOPAD 2011

Mohu do toho mluvit
Na jednání komise pro rozvoj Cholupic a Točné vznesli cholupičtí zástupci poža-
davek na zavedení plynu do této části Prahy 12. Plynovodní řad je již přiveden až 

k okraji obce, ale rozvody v obci provedeny dosud nebyly. Na osud plynofikace Cholupic
jsme se proto zeptali místostarostky Evy Tylové, která má danou problematiku ve své gesci.

Na základě požadavku členů komise jsme začali jednat a svolali jednání se společností
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., která je investorem výstavby plynovodu na

území hlavního města Prahy. Při jednání vyšlo najevo, že na plynofikaci Cholupic je již zpra-
cována příslušná projektová dokumentace a dokonce je vydáno i stavební povolení. Inves-
tor měl také připraveny potřebné finanční prostředky na výstavbu. Jedinou překážkou bránící
výstavbě byly technologické důvody. V části Podchýšské ulice, kterou má být plyn přive-
den do Cholupic, není totiž dosud realizována kanalizace. Plynárny se proto výstavbě ply-
novodu před kanalizací brání, neboť se při opačném postupu výstavby obávají eventuálního
narušení těsnosti plynovodu. 

Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha v rozpočtu vyčlenilo pouze minimální částku na
výstavbu kanalizace v Cholupicích, bylo jasné, že čekat na výstavbu kanalizace nelze. Proto
jsme iniciovali další jednání, jehož výsledek byl povzbuzující. Plynovod bude nakonec rea-
lizován v ulicích, kde již je kanalizace. Do nich bude přiveden ulicí Podchýšskou, kde sice
kanalizace ještě není, ale vyjednali jsme, že stavby plynu i kanalizace budou koordinovány
tak, aby plyn touto ulicí mohl být veden ještě před vybudováním kanalizací. Všechny inže-
nýrské sítě se nakonec zkoordinovat podařilo, a tak se dnes obyvatelé Cholupic mohou těšit
na zavedení plynu do svých domácností. 

Dalším krokem, na němž pracujeme, je zajištění dostatečného množství finančních pro-
středků na výstavbu kanalizace ve zbytku Cholupic. Ta je totiž nezbytnou podmínkou pro
dobudování plynovodu v Cholupicích a jeho následné vedení na Točnou.

První lokomotiva do Modřan
„...Nenahlížím prospěch
dráhy pro obecenstvo, však
proto přec, žehnej Bůh.
Dne 3. listopadu 1881
o třetí hodině odpolední
přijela poprvé do Modřan
po dostavění dráhy loko-
motiva. V cukrovaru uví-
tána několika ranami
z hmoždířů a hudbou.
Ostatní obyvatelstvo ne-
bralo takřka žádného po-
dílu na tomto novém
objevu v naší krajině.
Jsouť lidé již zvyklí podob-
ným mašinám.“  Takto za-
znamenal přelomovou
událost ve farní kronice ob-
líbený modřanský kněz
Karel Böttcher v roce 1881.
Železnice byla zavedena do
Modřan za vydatné fi-
nanční účasti cukrovaru.
Trať mu v prvních měsících
také výhradně sloužila,
proto byla trasa vedena
s ohledem na tehdejší řepná složiště. Prvních devět nákladních va-
gónů řepy bylo za lokomotivou připřaženo 16. listopadu 1881. Tehdejší ředitel Josef Grohs
prý před zraky všech políbil lokomotivu a prohlásil: „To je naše záchrana.“ Trať tehdy v Mod-
řanech končila. Inu, cukrovarnictví přispělo i k rozvoji sítě místních drah. (jak)

Při potížích s dluhy
Bezplatné právní poradenství v naší městské části od roku 2002 po-
skytuje Občanská poradna Proxima Sociale, o. s. Zájemci se na ni
mohou obracet s dotazy, které souvisejí s občanským, rodinným i pra-
covním právem. V poslední době odborníci sledují nárůst dotazů tý-

kajících se potíží se zadlužením. „Lidé se na poradnu obracejí, až když už si nevědí
rady, přicházejí zachraňovat situaci takzvaně za pět minut dvanáct. Většinou se
vždycky dá něco dělat, avšak i tady platí: čím dříve, tím lépe,“ říká jedna z poradkyň
Lenka Pavlíková a pokračuje: „Občanské poradny se lidé nemusí bát, ani se stydět,
poradenství je bezplatné a diskrétní.“ 

Klienti dostávají nejen informace, ale rovnou konkrétní rady s výkladem nebo komentářem,
jak problém vyřešit. Obdrží také písemné podklady – citace z právních předpisů, návodné
vzory smluv a různých formulářů podání návrhů a žalob z občanského, rodinného, obchod-
ního, správního či insolvenčního práva. Poradci s klienty jednotlivé písemnosti procházejí,
vysvětlují jim podstatu, informují o poplatcích a náležitostech podání a také jim dávají mož-
nost nechat si vyhotovené písemnosti ještě před podáním v poradně zhlédnout. Kromě indi-
viduálních konzultací poradna pořádá ještě vzdělávací semináře zaměřené na zvýšení
finanční gramotnosti občanů. Informace zájemci najdou na www.proximasociale.cz nebo na
stránkách Asociace občanských poraden www.obcanskeporadny.cz.     (red)

Jeden z nejstarších snímků
lokomotivy „Ronow“, která
jezdila na konci 19. století
přes Modřany. 
Foto: archiv Josef Motyčka

František Josef I. propůjčil
9. května 1881 podnikatelům
Koncesi ku stavbě a užívání
železnic místních. Koncesi
pod číslem 48 získala i trať
zvaná Modřanka napojující
modřanský cukrovar na
dráhu Nusle-Vršovice.

První vánoční strom se v Praze 12 rozžehne ve
středu 23. listopadu v cholupickém parku. Mladí ha-
siči spojili zahájení adventu s vánočním jarmarkem
a betlémem, v němž lidské postavy i zvířata ztvární
živé bytosti. Následující den se čerstvě přivezené
betlémské hvězdičky rozhoupou na smrku v pro-
storu pod náměstím Antonína Pecáka na Točné.
Děti z místní mateřské školky k tomu nacvičují vá-
noční pásmo a jejich maminky chystají něco na zub
nebo vyrábějí adventní věnce, protože výtěžek z vá-
nočního tržišťátka získá školka. Modřanský advent
začne 30. listopadu v 16.00 hod. v centrální části
Sofijského náměstí u parkoviště OC Billa. 
Podrobný program přinášíme na 3. straně.

Advent začne v Cholupicích



Od listopadu dochází ke změnám organi-
začního uspořádání Úřadu městské části 
Praha 12. Spočívají především ve snížení
celkového počtu odborů a tím i k přesku-
pení výkonů některých jejich agend
a správních činností.

Avizované změny jsou dalším krokem ke
zlepšení kvality a efektivnosti služeb rad-
nice vůči občanům městské části. O těchto
změnách bychom chtěli touto cestou 
naše čtenáře informovat včetně míst pů-
sobení odborů, označených ve schématu

pořadovými čísly podle adresy. Věříme, že
to napomůže k lepší orientaci při řešení
konkrétních osobních problémů či záleži-
tostí. Hlavní budovou Úřadu městské části
Praha 12 je objekt v ul. Písková 830/25 (1).
Najdete tam například informační kancelář,
ověřování listin a podpisů, Czech POINT,
matriku, obřadní síň, redakci novin či pok-
ladnu. Agenda evidence obyvatel, osobních
a cestovních dokladů a nově i Czech
POINTu a ověřování se vede v ul. Cílkova
796 (2). Ve vedlejším vchodě můžete vyři-
zovat problematiku životního prostředí a do-
pravy, tedy úklid chodníků, místních
vozovek a veřejného prostranství, dětská
hřiště či veřejnou zeleň. Ekonomické a or-
ganizační referáty úřadu sídlí v ul. U Domu
služeb 166/5 (3). Na adrese Čechtická 758
(4) na Kamýku občané vyhledají oddělení
péče o rodinu, sociální kurátory, koordiná-
tory protidrogové prevence a další specia-
listy odboru sociálních věcí. Ve druhém
křídle pak sídlí odbor školství, kultury
a vzdělávání. Na adrese Hausmannova
3014 (5) budete řešit náležitosti stavebního
řízení a vedle, v ul. Hausmannova 3013 (6)
vše, co potřebujete k živnostenskému pod-
nikání. Ještě upozorňujeme, že podatelna,
je společná pro všechny odbory. Písemná
podání je tedy třeba doručit na radnici
v Pískové ul.         

(red)

Změny na úřadě Praha 12 

Náměstí Antonína Pecáka od října zdobí
dva žulové monolity, mezi nimiž visí ob-
novený historický cínový zvon. 

Nahradily nevzhledný betonový sloup se
železným kováním, na němž zvon odnepaměti
visel v sousedství piety se Spasitelem. Ale ani
nejstarší pamětníci z Točné nedokážou
odpovědět na otázku, kdy přesně se zvonička
na návsi ocitla. Zcela určitě se však ví, že
odtud již před sto lety hasiči vyzváněli
poplach, když začalo v obci hořet. Proto také
stojí hned vedle bývalé požární zbrojnice.
Všeobecně je také známo, že tento zvon není
původní točenský. Ten byl totiž za druhé svě-
tové války zrekvírován a stejně jako jiné
zvony odvezen neznámo kam, nejspíš do
zbrojovky k přetavení na dělové koule. 

Po válce se zbožné ženy z Točné usilovně
snažily zvon vypátrat, dokonce se rozjely až

někam k Sokolovu, kde byla skládka
zachráněných zvonů. V té době již zvoničku
nepoužívali hasiči, ale vyzváněly se na ní
svatby v obci nebo umíráčky a ke křížku
a zvoničce se lidé chodili modlit. Točenský
zvon se už nenašel, avšak náhradou dostala
obec jiný, dokonce o sto let starší, původem
zřejmě ze Sudet. Je na něm vyražen
letopočet 1806 a prokazatelně německé
jméno dárkyně, jaké se v obci nikdy
nevyskytovalo. Místní požádali úřady
o přidělení tohoto zvonu hlavně z toho
důvodu, že je na něm postava sv. Antonína
a ten, jak známo, je patronem Točné. Zcela
příhodně tedy Občanské sdružení Točná –
jako iniciátor obnovení zvoničky – financo-
valo repasi zvonu z výnosů letošní Antonín-
ské pouti. Náklady na stavební práce nesla
Praha 12, což v sobě zahrnuje jak přípravné

zemní práce v rámci budování nového chod-
níku na náměstí a výztuhy k ukotvení přírod-
ního kamene do základů podstavce, tak
nákup dvou žulových monolitů v délce 3,35
metru, které musely být dovezeny až
z Německa, když žádný z českých lomů
nebyl schopen zajistit vylomení jednolitých
žulových kvádrů v délce 3,35 metru. 

„Zajímavostí je, že autorem návrhu je je-
denáctiletý Jakub Bartoš, syn architekta
Martina Bartoše, kterého jsme původně
oslovili,“ prozradil nám Petr Křížek z Ob-
čanského sdružení Točná. 

Od neděle 16. října se v Točné již ne-
vyzvání jen veselé a smutné události, ale
i nedělní poledne. Tamní Občanské sdružení
by však rádo, aby zvon oznamoval dobu
oběda každý všední den.                      (beta)
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Na Točné se v neděli zvoní poledne Premiér mezi neslyšícími
Do Centra denních služeb pro sluchově postižené v Darwinově ulici koncem září za-
vítal premiér Petr Nečas. Bylo to poprvé od druhé světové války, kdy se předseda
vlády sešel s neslyšícími. Na konci setkání jim však Petr Nečas slíbil, že to rozhodně
nebylo naposledy. 

Financování tlumočnických služeb, posuzování invalidity a průkazek ZTP, zaměstnávání
neslyšících či prodlužování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu – to byla
nejčastěji frekventovaná témata besedy. Byl o ni mezi sluchově postiženými opravdu mi-
mořádný zájem, takže se sál zaplněný do posledního místa po hodinové diskusi jen nerad
s premiérem loučil. V tak krátkém čase nakonec nedošlo ani na všechny dotazy, které do
znakového jazyka tlumočili Monika Boháčková, Miloslav Škarda a moderátor Josef Bro-
žík. Další setkání premiéra Nečase se sluchově postiženými by se mělo uskutečnit již
na jaře příštího roku. 

O dva týdny později přišly do modřanského centra Pražského spolku neslyšících desítky
občanů na Den otevřených dveří. Lidé s poruchami sluchu kvůli naslouchadlům, video-
telefonům a dalším dorozumívacím pomůckám a všichni ostatní na výstavu rukodělných
prací, dobových i soudobých fotografií ze života centra. Obdivovali také olejomalby 84leté
neslyšící amatérské malířky Leontýny Prokopové, která sice bydlí v Nuslích, ale do klubu
seniorů dochází do Modřan. Hostem Dne otevřených dveří byla místostarostka Jana Kno-
blochová, která si v doprovodu ředitele Centra denních služeb Pavla Štrunce a Denisy
Lincové prohlédla celý objekt i doprovodné výstavy.                                            (jak, beta)

Třicetiletá Mráčkovka
Více než tři sta bývalých žáků, ale i pedagogů a dalších zaměstnanců školy se přišlo po-
dívat v pátek 7. října v odpoledních hodinách do Mráčkovky. ZŠ profesora Švejcara
totiž slavila 30 let od svého vzniku.

Všechny příchozí za dvanáctou městskou část přivítali starosta František Adámek a místo-
starostka Jana Knoblochová. „K Mráčkovce mám osobní vztah. Vždyť tuto školu před lety
navštěvoval i můj syn,“ mimo jiné uvedl starosta Adámek. Jana Knoblochová připomněla,
že tato základní škola patří k těm nejlepším v Praze 12.

Krátce po 16.00 hodině začal ve Veřejném oddechovém a sportovním areálu VOSA kul-
turní program, o který se postaraly školní hudební a pěvecké soubory Mráček, Sluníčko
a Šklíband. Poté ve společenské místnosti se děti prezentovaly svojí filmovou tvorbou. Ně-
které jejich dokumenty byly oceněny na soutěžích v rámci České republiky. Řada bývalých
spolužáků či spolupracovníků se potkala po letech a bylo opravdu na co vzpomínat. Náv-
štěvníci využili možnosti prohlédnout si školu zvenku i zevnitř. Shodli se v tom, že sou-
časné ředitelce Zdeňce Šklíbové a jejím kolegům patří velký dík za vskutku důstojné oslavy.
V podvečer děti i dospělí vypustili na 500 balónků se svými přáními s žádostí, aby lidé, kteří
je naleznou, poslali zprávu, kam až pozdrav doletěl. Jak nám sdělila Zdeňka Šklíbová, první
zpráva přišla z Červených Peček u Kolína.                                                                          (jak)

Stříhání pásky se ujali místostarostka Jana Knoblochová a Petr Křížek z Občanského sdružení
Točná. Vlevo zástupci odboru investic a správy majetku.

Mateřské centrum Balónek na Kamýku 6. října 2011 oslavilo 15 let svojí existence. Oficiálního zahájení
se slavnostním přípitkem se zúčastnili i zástupci Prahy 12 a 4. Za naši městskou část byly přítomny místo-
starostka Eva Tylová a radní Daniela Rázková. 

„Byla to moc příjemná narozeninová párty, velmi za ni děkuji. Mám radost, že náš nápad založit mateřské
centrum, jedno z prvních v Praze, získalo do vínku realizátorku projektu Štěpánku Philippovou, která myš-
lenku uvedla do života a klub maminek úžasně nastartovala. Dnes jsem viděla další skvělé ženy a jejich muže,
kteří pokračují a zdokonalují Balónek přesně v duchu zakladatelů,“ uvedla jedna z nich Daniela Rázková. Ře-
ditelka Balónku Jitka Plachá ocenila finanční pomoc Prahy 12 při nutných opravách. Následovala prohlídka
centra spojená s ukázkami aktivit Balónku. Oslav se zúčastnilo několik desítek zájemců. Po celý den probí-
haly soutěže pro děti s možností občerstvení a zakoupení drobných dárkových předmětů. Slavnost oživil zá-
bavný program PESTRÁDA s Inkou Rybářovou a na závěr skupina roztleskávaček Prague Eagles.           (jak)

Balónek pomáhá maminkám již 15 let

S novými e-OP ale souvisejí určitá  ome-
zení jak u podávaných žádostí o vydání 
občanských průkazů, tak u žádostí o vydání
cestovního pasu. O stávající typ občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji, který se
bude vydávat do nabytí účinnosti novely zá-
kona o občanských průkazech, je možné po-
žádat nejpozději do 14. prosince 2011,

je-li podána žádost u úřadu příslušného pro
vydání občanského průkazu, u nepřísluš-
ného do 30. listopadu 2011. Nutná or-
ganizační a softwarová opatření se
promítnou také do vydávání e-pasů. Jako
nejzazší letošní termín pro ukončení nabí-
rání žádostí o vydání e-pasů se stanovuje
datum 19. prosince s tím, že žádost bude

19. prosince 2011 příslušným úřadem také
odeslána k výrobě. Na zastupitelském úřadě
je možné podat žádost o vydání e-pasu nej-
později 16. prosince 2011 a žádost
bude příslušným úřadem zpracovaná a záro-
veň odeslaná k výrobě rovněž 19. prosince.
Stejná podmínka platí při podání žádosti
o zapsání titulu do vydávaného e-pasu. Bez
uvedených omezení bude možné vydávat
cestovní pasy bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv.
pasy typu „Blesk“). 

Běžný režim vyřizování všech žádostí
o vydání osobních dokladů, tedy elektro-
nických občanských průkazů i cestovních
pasů s biometrickými údaji, bude zahájen
v pondělí 2. ledna 2012.    

(beta)
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Elektronické občanky od ledna
Ačkoli to kvůli nedostatku peněz tak nevypadalo, od 1. ledna 2012 se přeci jen začnou
vydávat elektronické občanské průkazy (e-OP). „Nepůjde o plošnou výměnu občan-
ských průkazů, to v žádném případě, ale v okamžiku, kdy někomu po prvním lednu
2012 skončí platnost stávajícího průkazu, přijde k nám na Úřad městské části do Cíl-
kovy ulice a na oddělení občanských průkazů si požádá o výměnu. Pak mu vystavíme
místo klasické občanky již nový elektronický průkaz o velikosti kreditní karty,“ uklid-
nil občany vedoucí odboru občansko-správních agend Dušan Pokorný.



Do zámku vedeném ve státním seznamu
chráněných památek jako druhá nejstarší ne-
movitost v Praze 12 se však nechodí ve filco-
vých papučích. Od poloviny minulého století
v něm sídlí Československý, nyní Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který
teprve učinil Komořany proslulými v celé Ev-
ropě. Do zámku se celý ústav už dávno ne-
vejde, postavil si proto nové provozní budovy,
odkud se počasí, stav vody a ovzduší předpo-
vídá a vyhodnocuje pro celou Českou repu-
bliku, přičemž se používají data nejen
z Evropy, ale i z dalších částí severní polo-
koule. 

O klimatických změnách a o službách,
které ČHMÚ poskytuje veřejnosti, jsme
hovořili s náměstkem ředitele pro meteoro-
logii a klimatologii RNDr. Radimem Tolas-
zem, Ph.D.

Nastane doba ledová?
Tento způsob léta zdá se mi poněkud ne-
šťastným, citovali lidé klasika hlavně v prv-
ním prázdninovém měsíci. Opravdu bylo
letošní léto z pohledu odborníků na počasí
tak špatné?

Jistěže nebylo, jen lidé mají krátkou paměť.
Červen a srpen byly naopak teplotně nadnor-
mální a červenec byl i při vyšších srážkách
v normě. Ale máte pravdu, že teplotní rozdíly
v rámci celé republiky byly velké. To je

v posledním desetiletí vedle mnohem častěj-
ších povodní nejen z přívalových dešťů asi nej-
patrnější změna. Z hlediska klimatologa však
tyto jevy nejsou ničím neočekávaným, protože
v periodě 20 až 30 let počasí kolísá a není po-
chyb, že se klima mění i celosvětově. Díky
mnohem přesnějším přístrojům můžeme dnes
již s určitostí říci, že teplota vzduchu je ve
střední Evropě o 1,5°C vyšší než byla před sto
lety a na celé Zemi je to v průměru o 0,7° více.

V této souvislosti se mi tlačí na jazyk otázka,
jestli neodtají ledovce a zda kvůli tomu ne-
přijde doba ledová? 

Zákonitě přijde, vždyť i geologové a fyzici
vědí, že lidstvo se nachází v době meziledové,
takže globální oteplování s tím přímo nesou-
visí. Odtávání ledovců je přirozený jev, ale jak
slábne tloušťka ledu, tání se zrychluje. Napří-
klad na alpském ledovci Grossglockner to je
vidět už pouhým okem. Děsit se toho však
není potřeba. Podle klimatologů i podle nej-
novějších analýz uznávaných fyziků žádná ka-
tastrofa v nejbližším tisíciletí lidstvu nehrozí.
Mýtus, že všechny ledovce roztají do roku
2035, vznikl tiskovou chybou, za kterou se
odborníci na ledovce lidstvu omluvili a toto
tvrzení stáhli. Spíše lze očekávat, že se tání

ledovců zpomalí, protože v horizontu něko-
lika desítek let pravděpodobně zase dojde
k celkovému ochlazení klimatu. Slunce totiž
přechází do útlumové fáze a v rámci pozo-
rovaných jedenáctiletých cyklů vykazuje
sníženou aktivitu. 

Vzhledem k tomu, že ČHMÚ jsou vlastně tři
ústavy v jednom, tedy meteorologie a klima-
tologie, čistota ovzduší i hydrologie, bude čte-
náře zajímat, jak jsme na tom s čistotou vody
a ovzduší v Praze 12?

Co se týče ovzduší, jsou na tom okrajové
části velkých měst s kvalitou obecně lépe než
centrum. Rád bych ale čtenáře navedl na naše
internetové stránky www.chmi.cz, kde mohou
sledovat výsledky měření a předpovědi v ak-
tuálním čase a na různých místech. Měření se
provádí na tisících měřících bodech v repub-
lice, ve městech i v přírodě. Díky spolupráci
s ústavy Akademie věd, univerzitami nebo
třeba se Státním zdravotním ústavem naše
služby neustále rozšiřujeme například o před-
pověď aktivity klíšťat na pět dní dopředu nebo
nebezpečí požárů apod. 

Při sledování stavů vody se zaměřujeme jak
na kvalitu, tak na kvantitu, a to v povrchových
tocích i v zásobách ve spodních zemských
vrstvách. Celosvětový trend hydrologům velí
zadržet v krajině maximum kvalitní vody, pro-
tože bez ní by nebyl život. Je třeba zdůraznit,
že náš ústav sice má tři nezávislé součásti, ale
jejich činnosti jsou úzce propojené. Má to lo-
giku, protože odborníci na měření čistoty
vzduchu potřebují znát rozptylové podmínky
a na to, zda bude dostatek vody, má vliv jak
proudění z afrického kontinentu, tak mrazivý
arktický vzduch. Vše se srovnává a posuzuje
v úzkém kontaktu s evropskými a světovými
meteorologickými centry. V posledních dva-
ceti letech se k nim připojila i rozvíjející se
Afrika a Asie, což je vzhledem k přesnosti
předpovědi počasí a budoucího vývoje kli-
matu mimořádně přínosné.  

Danuta Beranová

Komořany a Komořanští
STRANA 4 LISTOPAD 2011NOVINY PRAHY 12 - ZDRAVOTNICTVÍ

Strom roste v Komořanech v ulici Na Ša-
batce, naproti komořanskému zámečku. Pro
vyznavače GPS navigace uvádíme jeho přes-

nou zeměpisnou polohu: 49°59'15.795"N, 14°24'20.914"E.
Jedná se o druhou památnou lípu, která byla na území hlavního

města vyhlášena. Její mohutný kmen, který se postupně rozděluje
ve větší počet silných větví, má obvod 382 centimetrů. Část větví
jde vodorovně od kmene a rozbíhají se do značných délek. Může
nám to připomínat, že lípa natahuje dlouhé ruce od jejího kmene.
Zbytek větví pak tvoří vrcholové partie koruny. Celkově má lípa
velice košatou korunu, jež zapůsobí snad na každého návštěvníka.
Široce rozložitá koruna sahá až do 22,5 metru. Lípa na nás působí
zdravým dojmem, ale nenechme se mýlit. Jedna z větví směřující
k obytnému domku byla v minulosti amatérsky odstraněna a dnes
je otevřenou dutinou, která však stromu zatím nedělá žádné potíže. 

Svojí historií je lípa spojena s nedalekým komořanským zámeč-
kem, kolem kterého byly dříve zahrady a tato lípa je jejich pozůs-
tatkem. Po zrušení zahrad jich zůstalo více, ale do dnešních dnů se
zachovala pouze tato jediná. Za památnou byla prohlášena v roce
1998. Zdravotní stav lípy, jejíž stáří se odhaduje na 190 let, je
velmi dobrý. 

Dopravní spojení
Nedaleko je autobusová zastávka Na Šabatce, kde zastavuje linka

č. 165 spojující Radotín s Jižním Městem. Nedaleko od ní je ko-
nečná zastávka (Komořany) linky č. 205, která sem přijíždí od sta-
nice metra C Kačerov. Další možností je dopravit se do Komořan
vlakem linkami S 8 nebo S 80 z hlavního nádraží. 

Zpracováno s pomocí výukového DVD odboru ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy. (jak)

Památné stromy Prahy 12
5. část / Lípa srdčitá na Šabatce

Historie osídlení regionu kolem Komořan spadá hluboko do dávnověku. Ještě před přelomem letopočtu se na nedaleké Závisti prostří-
daly keltské a germánské kmeny, až se před dobře tisíci lety u životadárné řeky usadili Slované. Osudy téměř totožné s vískou Modřany,
kterou oddělovaly od Komořan jen potok a rozlehlé pohanské pohřebiště s mohylou Morany, předurčily staletý společný vývoj obou osad
i jejich blízká jména. Jeden podstatný rozdíl však letopisci přeci jen zaznamenali. Zatímco Modřany vlastnili kanovníci z Vyšehradu,
Komořany roku 1304 věnoval král Václav II. cisterciákům ze zbraslavského kláštera. Stopy rozhodujícího vlivu tamních mnichů nesou
Komořany do dnešních dnů. Vysadili v této lokalitě lesy, založili zemědělské usedlosti a zúrodnili pole, na nichž robotovali poddaní.
Především však v 18. století přestavěli středověkou tvrz, která stála v místě nejstaršího komořanského dvorce ve svahu nad Vltavou, na
krásný renesanční zámek. Až do zrušení kláštera v roce 1785 sloužil zbraslavským opatům jako letní sídlo.

Ještě k napojení na Pražský okruh

Vše směřuje k tomu, že propojení Městské části Praha 12 s Pražským okruhem je
patrně otázkou blízké budoucnosti. Územní řízení dospělo k vydání příslušného roz-
hodnutí a nyní už jen zbývá, aby Magistrát hlavního města Prahy dotáhl do závěrečné
fáze i stavební řízení. O tom, že má Praha na připojení na okruh zájem, svědčí také
známý komořanský most „odnikud nikam“, který byl schválen nestandardně jako
změna stavby před dokončením nad hlavní trasou silničního okruhu a který „čeká“ na
Novou Komořanskou.

Ve hře jsou ještě opatření, která na únosnou míru omezí vliv očekávaného zvýšení auto-
mobilového ruchu v okolí obce. Řešení problému napojení Prahy 12 na Silniční okruh kolem
Prahy (SOP) se táhne prakticky od poloviny devadesátých let. V průběhu let se leccos 
změnilo. Jak v představách projektantů obchvatu, který se nerodil právě lehce, tak v myslích
urbanistů a ekologů, kteří na všechny nové stavební úpravy pohlížejí jinou než čistě 
pragmatickou optikou.

Svého času narazila myšlenka napojení Komořan na silniční okruh na velmi silný odpor
místních obyvatel, kteří se přirozeně obávali o zhoršení životního prostředí v obci. Vyvinuli
velké úsilí, aby jejímu uskutečnění zabránili. Argumentovali přitom, že v původní stavební
projektové dokumentaci byly nájezdy a sjezdy na Pražský okruh umístěny v lokalitě 
a v úseku mezi Písnicí a Dolními Břežany, kde byly ostatně i vybudovány.

Dolnobřežanský nájezd na Pražský okruh, který už rok slouží silniční dopravě, by se měl
zprovoznit na jaře příštího roku. Podle ředitele odboru dopravy pražského magistrátu Jana
Heroudka proběhnou po jeho otevření měření, která umožní zjistit dopady, jaké bude mít 
zesílení provozu na okolní obce včetně Libuše a Písnice. Jedná se rovněž o otevření nájezdů
u Cholupic a v Libuši.

Občanská iniciativa komořanských sice neuspěla se svou snahou o zrušení a změnu celého
projektu, přesto napomohla k tomu, že bylo navrženo více a lépe zpracovaných variant tech-
nického řešení. Mostní varianta prosazovaná Sdružením občanů Prahy 12 byla od počátku
v nevýhodě oproti oficiální radniční pravobřežní variantě, která šla v procesu schvalování
ruku v ruce s nezbytnou změnou územního plánu.

Díky aktivitám místních občanů byl prosazen jeden z požadavků na protihlukové opatření.
Před hlukem projíždějících vozidel by měl obec chránit šestimetrový protihlukový val. 
Současné radnici se podařilo vyjednat, aby k tomu posloužila část zeminy u výjezdu z tunelu,
která měla být původně odvezena. S valem, který bude podle místostarostky Evy Tylové
následně osázen stromy, se tak počítá i v projektové přípravě, která je součástí stavebního 
řízení. Ačkoliv se zdá, že o napojení Komořan na silniční okruh je rozhodnuto, čekají ještě
vlastníky a občany dotčených nemovitostí další důležitá řízení, ve kterých do určité míry
mohou ovlivnit realizaci a vzhled stavby.                                                       Daniela Rázková

Keltská bohyně koní 
nosila jméno Epona
Cestou z Komořan na Zbraslav nelze bez povšimnutí minout koňské výběhy nad Ša-
batkou. Samotný statek je však oku pozorovatele skryt za kopcem a lze k němu dojet
jen spodem, starou cestou od komořanského zámečku. Pohled, který se návštěvníkovi
otevře, ovšem stojí za to. Čisťoučké fasády starobylých hospodářských stavení v tra-
dičních barvách červené a bílé sem tam narušuje jen koňská hlava, která zvědavě vy-

kukuje oknem stáje. Kočky na dvorku se
obloukem vyhýbají dvěma velkým hafanům
a nebýt šumu blízké dálnice, člověk by pomalu za-
pomněl, že je v Praze. 

Na Šabatce jsme zastihli Ditu Krčmářovou, ve-
doucí jezdeckého areálu, který vlastní Střední škola
managementu a služeb se sídlem v Praze 4 na Již-
ním Městě. Od svého založení v roce 2002 v něm
rovněž působí Jezdecký klub Epona Praha, takže
jsme se mladičké vedoucí zeptali i na něj:

„Členem jezdeckého klubu se může stát každý,
kdo má rád koně a chce na nich jezdit,“ usmívá se Dita Krčmářová. „Sportovně jsme za-
měřeni hlavně na drezuru, které se věnujeme na vrcholové úrovni. Pravidelně jezdíme na
závody u nás i v zahraničí, letos poprvé jsme se zúčastnili i mistrovství světa mladých koní
v německém Verdenu. Sami pořádáme na Šabatce drezurní závody, oblastní mistrovství
Prahy v drezuře a také hobby závody pro nelicencované jezdce. Ve výkonnostním sportu
se věnujeme též parkurovému skákání, ale dosud jsme neměli vhodné podmínky pro tré-
nink, takže se zatím není čím pochlubit. Máme však již od pražského magistrátu zapůjčeny
další pozemky, na nichž budujeme kolbiště na skákání a další výběhy pro koně. Pro zimní
přípravu je také nezbytná krytá jezdecká hala, takže si vybavujeme stavební povolení i na
ni.  Hlavní náplní práce jezdeckého klubu Epona je volnočasová aktivita pro děti a mládež.
Snažíme se členy připravovat ke zkouškám základního výcviku, aby se mohli účastnit ofi-
ciálních závodů, protože podle pravidel České jezdecké federace mohou závodit jen jezdci
s licencí,“ prozradila něco málo ze zákulisí jezdeckého sportu Dita Krčmářová. Doplnila
ještě, že studenti soukromé Střední školy managementu a služeb absolvují na Šabatce v ma-
turitním oboru management sportu jezdecký výcvik. Obor zaměřený na všeobecnou spor-
tovní přípravu a jezdecký sport absolvovalo již několik ročníků maturantů a ve státních
maturitách úspěšně obstáli i ti letošní, ač jsou kromě
učení sportem značně vytíženi. 

Finanční nároky na chod vlastní stáje se škola snaží
snížit doplňkovými aktivitami. Nabízí například volné
boxy pro ustájení s plnou péčí koňům soukromých cho-
vatelů. Vlastní koně pronajímá na přípravu k cvičitel-
ským a jezdeckým zkouškám, ale jinak na nich jezdí
kromě studentů i členové klubu a zájemci zvenčí.
Mohou absolvovat dlouhodobé jezdecké kurzy o 11
lekcích pro děti za 3300 korun a pro dospělé za 4100
korun, nebo si o víkendech či odpoledne zajezdit jed-
norázově. Výcvik parkurových i drezurních jezdců
a koní vedou odborní trenéři a cvičitelé z řad bývalých i stále aktivních závodníků,
takže si na své přijdou jak začátečníci, tak profesionálové. Na Šabatku chodí rády také děti
s rodiči a prarodiči na procházku. Přinesou koníkům dobře vysušený chleba, který doma
zbyl a koně si na něm ještě pochutnají, pohladí si je, utahají koťata a ani se jim nechce vra-
cet do paneláků. Hlavně kvůli městským dětem pořádá Jezdecký klub Epona každý rok
Den dětí a koní a další veřejné akce s jezdeckou tematikou.                                                  (beta)



Výsledky turnajů v karate v posledních
dnech a týdnech dávají tušit, že se v této
sportovní disciplině modřanští závodníci
stále častěji prosazují až na stupně vítězů. 

Třiadvacetiletý Tomáš Reich, klubově pří-
slušný k jednomu z nejúspěšnějších českých
klubů Kesl Ryu Shotokan & Saishokido, se
v září stal mistrem České republiky v kate-
gorii Kumite muži + 80 kilogramů a nomi-
noval se na 3. Evropský pohár v maďarském
Györu. Skvělou formu potvrdil ještě zlatem
z mistrovství Evropy pořádaném karatistic-
kou federací WGKF na počátku října v Bar-
celoně. Hned za týden 5. – 9. října pak
odjížděl na pohárovou soutěž do Maďarska,
se dvěma zlatými medailemi v kapse v již
skvělé psychické pohodě. Vynesla mu další
cenný kov, tentokrát stříbro v Kumite Shobu
Sanbon – muži 21 let a starší ve váhové ka-
tegorii + 75 kg. Porážku mu ve finále vrátil
jenom Ukrajinec, který s ním prohrál na ME
ve Španělsku. 

Dlužno ale říci, že Tomáš Reich nebyl je-
diný, kdo na evropském kolbišti reprezentoval
Prahu 12. Kromě Evropského poháru v Ma-
ďarsku probíhalo i 2. Mistrovství Evropy juni-
orů pořádané World Union of Karate-Do
Federations (WUKF). Česká Asociace Budo
Karate na něj vyslala 28 závodníků a všichni tři
modřanští „stáli na bedně“. Po Tomovi Rei-
chovi vybojoval druhou stříbrnou medaili
Tomáš Linke v juniorech jeho klubový kolega,
který byl nominován do soutěže Kumite
Shobu Sanbon 18 až 20 let ve váhové katego-
rii 80 kilogramů. Nejcennější kov přivezl ze 2.
Mistrovství Evropy mládeže nejmladší z mo-
dřanských závodníků Jakub Felkl, takže máme

evropského šampiona i v kategorii Kata
chlapci 10 až 11 let (bílé a žluté pásy). Jakub
chodí do 6. třídy Základní školy Zárubova
a před dvěma lety tam začal cvičit v klubu Jukl
Karate Team pod vedením trenérů Jana Jukla
a Lenky Stehnové. O svém svěřenci nám pro-
zradila: „...Byl to neposedný a upovídaný ko-
mediant. Postupem času ale na něm bylo vidět,
že na tréninky chodí rád a velmi rychle dostihl

a předčil své vrstevníky. Jakub je velmi živý,
zvídavý kluk, tak trochu exhibicionista, a přeci
citlivý. Na tréninku sice dělá blbinky, ale když
opravdu o něco jde, poslouchá. A když nastu-
puje na tatami, probouzí se v něm pravý bo-
jovník,“ říká trenérka, která od tohoto
jedenáctiletého kloučka očekává slibnou spor-
tovní kariéru.

Danuta Beranová
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Poslední Homerun 
na Tempu
Mlha jak mléko zavinila, že začátek mezi-
národního baseballového turnaje, jímž klub
Tempo Titans uzavíral sezónu o víkendu
v polovině října, se o hodinu opozdil. V ne-
děli dokonce přimrzlo, ale účastníkům Po-
sledního Homerunu to ani v nejmenším
nevadilo. Italové z toho prý měli Vánoce, pro-
tože kdo to kdy viděl, aby na 15. a 16. října
bylo hřiště ojíněné přízemním mrazíkem? 

„V českém baseballovém kalendáři má Po-
slední Homerun vždy rezervováno místo na
konci sezóny. A ačkoli je většina soutěží touto
dobou již ukončena, na Tempu se ještě hrál
velmi kvalitní baseball,“ zhodnotil 18. ročník
předseda baseballového oddílu Michal Hanuš
z pořadatelského týmu Tempo Titans Praha. Letos se přihlásilo sedm celků, z toho dva
zahraniční. Domácí postavili vedle seniorského týmu mužů, který bojuje ve druhé nej-
vyšší baseballové soutěži, rovněž tým Tempo 1963 složený z bývalých hráčů baseballo-
vého klubu. Také za IPH, jehož základ tvoří junioři z pražských baseballových klubů,
hráli borci vychovaní v klubu Tempo Titans. Legendou mezi účastníky byl několikaná-
sobný vítěz turnaje a obhájce loňského prvenství - mužstvo KOVO, v jehož kádru je řada
ex reprezentantů České republiky. Posledním českým týmem - postaveným na Kotlářce
s posilami vybranými z české reprezentace speciálně pro tento turnaj - byl tým Beer Stars.
Z Itálie dorazil tým Cesena Elephas, který se vloni probojoval do finále, a ze Slovenska
po čtyřech letech Seals Košice. Ačkoli předváděl sympatický baseball, v turnaji se mu ne-
vedlo a po třech prohrách ve skupině se s turnajem rozloučil. 

Zápasům ve skupinách byly na Posledním Homerunu věnovány celá sobota a část ne-
dělního dopoledne. Navzdory očekávání se vítězem skupiny „A“ nestal ani jeden z obou
favoritů, tedy ani KOVO ani domácí Tempo Titans, ale IPH. V pouze tříčlenné „B“ sku-
pině se naopak očekávání fanoušků potvrdilo. První dvě místa obsadili favorité Cesena
a Beer Stars a domácí hráči Tempa 1963 skončili třetí. 

O konečná umístění se pak baseballisté utkali v nedělní dohrávce. Nejprve v zápase
o páté místo Tempo Titans suverénně převálcovalo Tempo 1963 výsledkem 20:3. Zápas
o třetí místo vítězně vybojoval tým Beer Stars (4:2) a na KOVO zbyla jen bramborová
medaile. Vyvrcholením turnaje byl finálový zápas mezi Cesena Elephas a IPH. Naši mla-
díci se zkušených Italů vůbec nezalekli a celý zápas vedli. Ačkoli si Cesena v poslední
směně ještě doběhla pro dva body, na vítězství jí to nestačilo. Pohár za celkové vítězství
v Posledním Homerunu si po výsledku 8:6 zaslouženě odvezli hráči IPH.

Byli jsme ještě zvědaví, co v baseballové hantýrce představuje termín homerun a kolik
se jich letos uhrálo? 

„Padlo celkem 10 homerunů, tedy odpalů za oplocení baseballového hřiště. Posledním
homerunem v turnaji a cenou za tento počin se může pyšnit Andrea Muccioli z týmu
Cesena Elephas za odpal v posledním finálovém zápase,“ vysvětlil Michal Hanuš. S prů-
během závěrečného turnaje baseballové sezóny 2011 v pražském klubu Tempo Titans
pod meteorologickou věží byl nadmíru spokojen. Jak s pomocí partnerů klubu, tak per-
fektními výkony hráčů, rozhodčími i publikem na tribunách. A koneckonců i s tím po-
časím, které přes obě ranní výstrahy dovolilo bez potíží odehrát všechny naplánované
zápasy i v takto pozdním termínu.                                                                                       (beta)

Evropský úspěch modřanských karatistů

Kalendář fanouška
Podzimní sezónu už uzavřela většina sportovních disciplín závislých na venkovních pod-
mínkách a velkých hřištích, proto bude tento kalendáříček již jen o fotbale. 

Muži z „A“ týmu SK Modřany hrají poslední podzimní zápas na trávníku u modřanského
cukrovaru 12. 11. v 11.00 hod. Soupeřem jim budou Klánovice. Mladší přípravka uzavře
sezónu týž den v 9.00 zápasem s týmem Slavia – fotbalová mládež. Muži TJ Točná ukončí
podzimní kolo také 12. 11. ve 14.00 hod. zápasem proti mužstvu Kunratic „B“. Mladší
žáky „A“ uvidíme na domácím hřišti naposledy 5. 11. v 11.00 hod. v souboji s mužstvem
Union Žižkov. Jejich kamarádi z „B“ týmu nastoupí 6. 11. ve 14.00 proti mužstvu Vršo-
vice „B“. Malí točenští fotbalisté domácí sezónu ukončí 5. 11. v 9.00 zápasem s mladší pří-
pravkou Běchovice a mladší přípravku Sokola Cholupice uvidíme letos naposledy v sobotu
12. 11. v 9.30 v utkání proti FK AC Sparta Praha. 

LISTOPAD 2011

Včelička v Monetu
V Domě dětí a mládeže Prahy 12, který od října nese název Monet, vzniklo
nové Centrum pro předškolní děti (CPD) Včelička. Je otevřeno ve všední dny
od 8.00 do 13.00 hod. Návštěvy nemusí být pravidelné, stačí se den předem do-
mluvit. Úhrada za jeden den ve Včeličce činí jen stokorunu. 

Program v CPD realizovaný s podporou magistrátu hlavního města Prahy je
určen pro děti od tří do šesti let. Mezi různými dovednostmi, které se tam malí
návštěvníci učí, jsou pohybové hry s prvky jógy podporující zdravé a správné
dýchání nebo přírodovědné hrátky s povídáním, které pomáhají vytvářet slovní
zásobu. Podobně divadelní školička, kde se kromě zdokonalení mluveného pro-
jevu rozvíjí rovněž kulturní cítění dětské osobnosti. Díky grafomotorickým cvi-
čením, rozvoji jemné motoriky a nácvikům správné výslovnosti jsou návštěvy
Včeličky také nenásilnou formou přípravy na školu. Podle ročních období se za-
řazují rovněž hudební radovánky nebo kreativní tvoření - malování, stříhání, le-
pení – u nichž si děti užijí hodně legrace, pohody a zábavy. Bližší informace podá
Bc. Zuzana Petrů na tel.: 241 772 463.                                                         (beta)

Modřanské dračičky
Neuvěřitelných 161 závodnic se v neděli 2. října sjelo do Řeporyjí na 4. ročník zá-
vodu v gymnastickém dvojboji „Dráček". Trenérka TJ Pedagog Modřany Hana My-
šáková si pochvaluje, že mezi šestnácti gymnastickými oddíly naše barvy zazářily
a modřanské družstvo týmovou soutěž vyhrálo. „V některých kategoriích byly k vi-
dění už opravdu velmi pěkné výkony, hlavně u starších gymnastek. Skvěle si počí-
naly Linda Lukáčová Barancová, ročník 2001 a o rok starší Emma Ulrychová, které
také získaly zlaté medaile. Kouzelná ale byla i všechna mrňata a po právu si za-
sloužila velký potlesk,“ píše trenérka. Jmenovitě pochválila sedmiletou Olivii Ře-
hořovou (na snímku) za stříbro a šestiletou Agátku Ulrychovou za bronz. Všem
malým reprezentantkám Prahy 12 budeme držet palce na pražském přeboru druž-
stev ve sportovní gymnastice v tělocvičnách TJ Bohemians 5. listopadu.          (beta)

Pochvala pod čarou
V baseballovém areálu Tempo Titans Praha v Zelenkově ul. vyrůstají týmu slibné posily. Ka-
deti posílení o tři žáky skončili čtvrtí v Interlize, což je výborný výsledek. K nemalému pře-
kvapení soupeřů zvítězili na druhém interligovém turnaji na Tempu ve všech čtyřech svých
zápasech. Přitom před víkendem 8. až 9. října, kdy se turnaj na Tempu hrál, byl náš tým na
nelichotivé předposlední příčce Interligy. Kluci se fakt vytáhli, za což si zaslouží pochvalu.

Pánové zpozorněte! 
Víte, že přibývá mužů, kteří dostávají infarkt ve stále mladším věku? Že muži jsou oproti
ženám až trojnásobně více ohroženi závislostí na alkoholu a dvapůlkrát častěji utrpí zra-
nění? A tušíte, kolik mužů si bere život, protože již neví kudy kam? V zájmu prevence
těchto jevů pořádá LOM – Liga otevřených mužů třídenní pobyt v roubence na Janově
hoře s workshopem Mužské zdraví. Ve dnech 25. – 27. listopadu se v české premiéře
budou otevřeně rozebírat témata, která muži často pokládají za nevhodná, tabu či příliš
soukromá, přesto před nimi neutečou. Výhradně mužští účastníci se zaměří na před-
stavy a předsudky ohledně zdraví a dostanou praktické návody k plánu péče o vlastní
zdraví. Přihlášky LOM přijímá do naplnění počtu 15 účastníků, nejpozději však do
18. listopadu na adrese info@ilom.cz. (beta)

Fotbalové utkání
mezi školami
Děti ze školních družin dvou blízkých základních
škol se 5. října již poněkolikáté utkaly ve fotbalo-
vém turnaji. Navzdory tomu, že ZŠ a MŠ K Dolům
není na rozdíl od ZŠ T. G. Masaryka sportovně za-
měřená, její malí fotbalisté vloni i letos své věčné ri-
valy porazili. Ve svém volném čase se jim věnuje
trenér Zeman, ale na skvělém výsledku 3:1 se od-
razilo i nadšené skandování fanoušků z obou škol.
„Výkony malých fotbalistů byly skvělé nejenom po
fotbalové stránce,“ napsal jeden z diváků Jaroslav
Halík. To, s jakou chutí a odhodláním se hráči hnali
za každým míčem, by prý mohlo být inspirací i pro
mnohého profesionálního fotbalistu.                 (red) 

Umění do ulic
slavilo úspěch
Na modřanské cyklostezce se první říj-
nové sobotní odpoledne rozezněl hlas stu-
dentky Univerzity Karlovy Lenky
Marxové, který vítal všechny příchozí na
pilotní autorský projekt Umění do ulic. 

Poté spustila modřanská kapela Lost in
New York svou vlastní písňovou tvorbu
a přilákala tak davy posluchačů, z nichž se
postupně stávali diváci souvisejících výstav
fotografií Petra Klíče a Ester Charvátové. Na
místě byla i jedna ze čtyř instalací 3D foto-
grafií starých Modřan od studenta VŠUP On-
dřeje Mladého. Další tři instalace jsou stále
k vidění na Obchodním náměstí. Pozadu ne-
zůstaly ani děti, které v rámci projektu sou-
těžily v kreslení křídami na asfalt. Tři nejhezčí výtvory byly oceněny hodnotnými cenami. Ostatní soutěžící ale nezůstali smutní, neboť i oni
dostali malou odměnu za snahu. Překvapením byla nezisková organizace Modrý klíč, které se podařilo prodat téměř všechny obrázky na-
malované v chráněných dílnách lidmi s mentálním postižením. Atmosféra celého prosluněného odpoledne byla uvolňující. Lidé na kolech,
kolečkových bruslích či jenom pěšáci se zastavovali a nabíjeli se kulturním prožitkem. Celý projekt byl určen obyvatelům Prahy 12 pro po-
vzbuzení zájmu o umění a k prezentaci mladých, začínajících či méně známých umělců tvořících v dané lokalitě.                                        (red)

Řešení ekologických problémů ve svém
okolí mohou navrhnout také žáci dalších zá-
kladních škol a víceletých gymnázií v naší
městské části. Zájemci dostanou CD s mode-

lovými metodikami k deseti projektovým
dnům Města do kapsy. V elektronické podobě
získají i potřebné pomůcky a pravidla pro za-
řazení do projektu, který podporuje Minister-

stvo životního prostředí ČR. Dosud se v růz-
ných pražských školách realizovalo 25 projek-
tových dní na deset témat, které Město do
kapsy nabízí. Pro každou zapojenou školu je
na webových stránkách projektu www.eko-
centrumkoniklec.cz/mesto-do-kapsy vytvořen
prostor s elektronickými kapsami, do nichž se
průběžně vkládají výstupy. O zmapované si-
tuaci, problémech a navrhovaných řešeních tak
mohou být informováni nejen žáci a rodiče da-
ných škol, ale i široká veřejnost.   (red)

Do úspěšného projektu Ekocentra Koniklec Město do kapsy se letos mezi prvními za-
pojila modřanská Základní škola prof. Švejcara. Žáci se snažili nasbírat co nejvíce in-
formací o ekoregionu, ve kterém jejich škola leží, a pak je z různých úhlů pohledu
vyhodnocovali. V Mráčkovce si sedm tematicky zaměřených projektových dní rozdělily
jednotlivé třídy druhého stupně a pak si své zážitky a výstupy projektu vzájemně pře-
daly na školní konferenci. 

Město do kapsy strčila i Mráčkovka
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www.modranskybiograf.cz
tel.: 241 772 832

Otevírací doba: PO 9.00 – 11.00 a 16.00 –
23.00; ÚT – PÁ 16.00 – 23.00; SO 14.00 –
23.00; NE 14.00 – 22.30 hod. Pokladna je 
v provozu vždy hodinu před začátky předsta-
vení. Biograf je vybaven zvukovou smyčkou
pro sluchově postižené. 

1. 11. 17.30 + 20.00 Bastardi 2 
2. 11. Nehraje se
3. a 4. 11. 17.30 + 20.00 Drive
5. a 6. 11. 17.30 + 20.00 Dream House
7. 11. 19.00 Dny seniorů: Setkání s Hu-
debním divadlem aneb Tak to je život. Só-
lista Karel Bláha; host Valerie Zawadská
8. 11. 17.30 Saxána a Lexikon kouzel;
20.00 Dream House 
9. 11. 20.00 Dream House
10. - 13. 11. 17.30 + 20.00 Muži v naději
14. 11. 19.00 Dny seniorů: Hlasatelky 
v akci. Vzpomínají Saskia Burešová, Marie
Tomsová a hlasatel Alexander Hemala.
15. a 16. 11. 17.30 + 20.00 Happy,
Happy 
17. 11. 17.30 + 20.00 Ošetřovatel
18. 11. 17.30 + 20.00 Půlnoc v Paříži 
21. 11. 17.30 + 20.00 Králova řeč
22. - 23. 11. 17.30 + 20.00 Lollipop 
Monster 
24. a 25. 11. 17.30 Auta 2; 20.00 Alois
Nebel 
26. a 27. 11. 20.00 Alois Nebel 
28. a 29. 11. 17.30 + 20.00 Kamarád
taky rád 
30. 11. 19.00 Dny seniorů: Než purpura
zavoní. Vánoční melodie z celého světa 
v podání Strahovanky

Pro děti a mládež 
v sobotu a v neděli v 15.00 hod. 
5. a 6. 11. Autopohádky
19. a 20. 11. Medvídek Pú
26. a 27. 11. Auta 2

Pro seniory v pondělí 
dopoledne v 9.30 hod. (vstupné 60 Kč) 
7. 11. Ať žije nebožtík!
14. 11. Muži v naději
21. 11. Králova řeč
28. 11. Dívka v modrém 

Jordana Jovkova www.kc12.cz
tel.: 241 773 832 

Sobotní představení 
pro děti (vždy v 15.00 hod.): 
5. 11. Bajaja: Teátr Víti Marčíka
12. 11. Šípková Růženka: Divadlo Evy
Hruškové a Jana Přeučila 
19. 11. Karneval s Vandou a Standou
26. 11. O perníkovém dědkovi: Divadlo
Andromeda 

Dopolední představení pro děti: 
2. 11. 10.30 a 8. 11. 9.00 Kouzla a čáry
tajemné Prahy: Divadlo Ludvík 
9. 11. 9.00 a 10.30 Bajaja: Teátr Víti Mar-
číka 
10. 11. 9.00 a 10.30 Šípková Růženka
24. 11. 9.00 O perníkovém dědkovi

Akce pro veřejnost (nutná rezervace):
8. 11. 18.30 Jak se postarat o krásný
úsměv: vše o tajích zubních rovnátek
10. 11. 18.30 Astrovečer ve znamení Štíra
19. 11. 9.00 Kurz intuitivního kreslení
Mandaly: pastelky nebo fixy s sebou
23. a 30. 11. 18.00 Kurz první pomoci
pro dospělé

Umělecké kurzy
(vždy 17.30 – 20.30, nutná rezervace):
10. 11. Šitá kostička 
15. 11. Zdobení perníčků 
24. 11. Adventní věnce  

Sobotní cvičení:
5. 11. 9.30 - 10.30 Power-jóga, 10.45-
11.45  Balantes Pilates
12. 11. 9.30 - 11.30 Fit Brasil s Carlosem
12. 11. 13.30 - 16.30 Sobota s orientál-
ním tancem  

19. 11. 9.30 - 10.30 Aerobic-mix 10.45 -
11.45 Bodystyling
26. 11. 9.00 - 12.30 Tantra-joga Mo-
hendžodáro 

Pravidelné cvičení:
Novinka 11.00 – 12.00 Body relax: aby
záda nebolela
Rozpis dalšího pravidelného cvičení na
www.kc12.cz

Připravuje se:
3. 12. Ďábelská show pro děti 

Pobočka Pertoldova www.kc12.cz
tel.: 244 403 129

Akce ve dvoře (vstupné dobrovolné):
2. 11. 17.00 Strašidelný les a ohnivá
show Feferonky

Koncerty a cestovatelské 
přednášky:
22. 11. 19.00 Keňa - Afrika nevšedníma
očima: vstup zdarma, nutná rezervace 
30. 11. 19.30 Irena Budweiserová s ka-
pelou Fade In

Akce pro veřejnost (nutná rezervace):
5. 11. 13.00; 12. a 19. 11. 10.00 Masáže
dětí a kojenců 
17. 11. 10.00 Výlet s Nordic Walking na
letiště Točná
19. 11. 14.00 – 18.00 Den plný her pro
celou rodinu: vstup zdarma
26. 11. 10.00 –16.30 Sobota s jógou
29. 11. 19.00 Bachovy esence 

Cvičení pro ženy a dívky:
5. 11. 9.00 – 11.15 Prímová sobota 
s Ivou Kolínskou: 9.00 AE – class; 10.00
Pilates – II.
Rozpis pravidelného cvičení 
na www.kc12.cz

Výstava fotografií a obrazů:
1. – 30. 11. Svět v proměnách: Kristina
Jírů a Vendula Burdová 

Připravují se:
2. 12. Travesti show - Screamers
19. 12. František Nedvěd - koncert

www.kc12.cz, tel.: 244 403 129

Klub předškoláčků: Děti bez rodičů již
od 2 let, po dohodě i mladší. V provozu
PO, ST, ČT, PÁ 9.00 - 12.00. Program
pro děti – cvičení, kreslení, hry, soutěže,
využití venkovního dvora. Rezervace tel.:
244 403 129, e-mail: horcickova@kc12.cz.
Vstupné: 170 Kč/za tříhodinový blok; 
kapacita: max. 7 dětí.

Klub pro maminky s dětmi: ÚT od
9.00 do 12.00 hod. Věk dětí není omezen,
program se mu přizpůsobuje - cvičení,
kreslení, hry, soutěže. Rezervace se ne-
přijímají, vstupenky lze zakoupit na místě.
Vstupné: 80 Kč/maminka + dítě; 100
Kč/maminka + 2 a více dětí za tříhodinový
blok; kapacita: 10 maminek + děti.

www.hkmodrany.cz
Komořanská tel.: 241 774 117, 244 400 070
pobočka Lysinská: 241 776 798

Půjčovní doba: V hlavní budově PO 11.00
- 18.00; ST 9.00 - 17.00; ČT 13.00 - 19.00;
v pobočce v ul. Lysinská: ÚT 14.00 - 19.00;
ST 10.00 - 13.00; 14.00 - 18.00 hod.

Výstava v hlavní budově:
7. 11. 18.30 Namaluj nádherné úterý:
hudebně literární pásmo k výstavě obrázků
dětí z Montessori výtvarného klubu ZŠ a MŠ
Na Beránku inspirované knihami spisova-
telky a ilustrátorky Daisy Mrázkové. Výstava
potrvá do 2. 1. 2012

Kreativní odpoledne: ČT 16.00 mimo
17. 11. volně přístupné, pomůcky uvedené
u každého kurzu v závorce je třeba si přinést
3. 11. Decoupage (dřevěný předmět - 

prkénko, ramínko, krabička, ubrousky, barvy,
lepidlo a rámeček lze koupit v knihovně) 
10. 11. Fimo svícen (transparentní fimo
hmota, sklenička na svíčku, např. od přes-
nídávky)
24. 11. Jmenovky na dárky (barevné 
papíry, fixy, třpytky, bavlnka, korálky, lepidlo
k dispozici v knihovně za 25 Kč)

Setkávání maminek
(ÚT od 9.30 mimo 17. 11.)
8. 11. Děti potřebují hranice – jak jim je
dávat?: s PhDr. Jarmilou Čiernou
22. 11. Jak se připravit na Vánoce a jak
je bez úhony přežít a Objevování a rozví-
jení talentů a nadání u dětí: s PhDr. Annou
Stodolovou

www.ddmmodrany.cz, tel.: 244 400 334

Pracoviště Herrmannova 2016
4. 11. 16.00 Vánoční keramická dílna;
Vánoční smaltování: cena 50 a 200 Kč
6. 11. 16.45 Halloween aneb Straši-
delné komnaty v DDM: celý objekt se pro-
mění v hrůzostrašný zámek, vstupné 40 Kč
10. 11. 8.00 Turnaj ve stolním tenise na
ANGELU
10. 11. 15.00 Turnaj v piškvorkách na
Modřanské palubě: vstupné: 40 Kč
19. 11. 8.30 I. Kvalifikační turnaj ve flor-
bale O putovní pohár DDM Modřany
20. 11. 9.00 Florbalová liga pražských
DDM
26. 11. 16.00 Výroba adventních věnců:
cena 100 Kč
25. - 27. 11. Víkendový zájezd na Tech-
manii do Plzně: cena 400 Kč; info:
p.kopal@ddmmodrany.cz

Pracoviště Urbánkova 3348, 
tel.: 241 772 463

KLUB Pod prahem:
Otevřeno: PO, ÚT a ČT 14.00 – 18.00; PÁ
15.00 – 19.00. Klub je určen pro děti a mlá-
dež od 6 do 21 let, vstup zdarma
3. 11. Žonglování: výroba žonglovacích
míčků a výcvik žonglování
7. 11. Vyrob si vlastní tričko: starší tričko
s sebou
18. 11. Turnaj ve stolním fotbálku
24. 11. Henna tetování: přírodní smýva-
telné tetování

Herrmannova 2016/24, tel: 244 400 334

Nedělní pohádky 15.00: pro děti od 3 let;
vstupné 40 Kč/dítě, 60 Kč/dospělí
13. 11. Pohádka pohádková:loutková
pohádka Divadla Ančí a Fančí;.
20. 11. Brouhádka: neverbální výpravná
klauniáda, s velkou barevnou scénou,
Divadlo: MIM o.s. 
27. 11. Začarovaný les: loutkářská 
klasika Divadlo LS Boďi Jaroměř

www.zusvoborskeho.cz, tel.: 241 764 169

3. 11. 18.00 Koncert žáků: velký sál v ul.
Botevova 3114
10. a 24. 11. 18.00 Slavnostní koncerty
ve velkém sále ZUŠ, na nichž vystoupí Big
Band ZUBB a jako hosté žáci ZUŠ Na Po-
pelce v Praze 5 (10.11.) a band Konzer-
vatoře Jaroslava Ježka (24. 11.)
14. a 21. 11. 19.00 Představení v di-
vadle Na Dobešce: hraje LDO 

Pískařská 3, Praha 12, www.sasva.cz 
tel.: 602 686 850

Akce:
26. 11. 16.30 Noční výprava s lam-
piónky za lesními skřítky v Modřanské
rokli; pro děti od 3 let s doprovodem

Kurzy a výtvarné dílny:
PO a ÚT 9.15 Balanční cvičení pro děti
18 – 36 měsíců

PO 15.30 Tanečky pro nejmenší (2,5 – 4
roky)
ÚT 15.30 Irské tance pro děti 5-8 let: ZŠ
K Dolům
ST 17.00 Rekreačně-terapeutické ba-
lanční cvičení pro děti 
ČT 15.30 Divadelní kroužek v angličtině
pro děti 5 – 8 let
PO, ČT HŠ Yamaha

ÚT 16.00 Výtvarné dílny 
pro děti od 4 let s rodiči
1. 11. Odlévání svíček; 8. 11. Zdobení
svíček; 15. a 22. 11. Drátování svícnů;
29. 11. Výroba ručního papíru pro vá-
noční přání

ČT 16.30 Výtvarné dílny 
pro děti do 15 let i rodiče
3. 11. Odlévání svíček; 10. 11. Zdo-
bení svíček; 24. 11. Drátování svícnů

ST 9.00 Výtvarné dílny 
pro maminky s miminky
2. 11. Odlévání svíček; 9. 11. Odlévání
a zdobení svíček; 16. a 23. 11. Dráto-
vání adventních svícnů 

ČT 18.30 Výtvarná dílna pro dospělé
10. 11. Malování na sklo: mísy, vázy

ÚT 8. a 22. 11. 10.30 Háčkovací a fil-
covací úterky v herničce 

SO 10.00 Sobotní rodinné dílny
12. 11. Malování lucerniček na vý-
pravu za skřítky; 26. 11. Výroba ruč-
ního papíru na vánoční přání

www.keramikasimkova.cz, 
tel.: 777 193 334 

Kurzy výtvarných 
a lidových řemesel 
Výtvarné pátky 17.00 – 20.00; cena 350
Kč, pomůcky v závorce je třeba si přinést 
s sebou)
4. 11. Dekorativní tisk a kresba na 
textil (barevné tričko, bílá látka 20 x 45 cm,
tenké štětce, noviny na podložku)
11. 11. Panenky ze šustí (suché šustí
aspoň ze dvou i více kukuřic, nitě, nůžky)
2. 12. Hvězdičky z korálků (korálky kulaté
a tyčinky, tenký vlasec 0,2 mm)

Keramické kurzy 
V keramických kurzech pro děti i dospělé
je ještě několik volných míst. Přihlášky
osobně v ateliéru, telefonicky na čísle 777
193 334 a e-mailem na adresu: hana-
simav@seznam.cz

www.proximasociale.cz 
tel.: 241 770 232, 775 610 003

Komunitní centrum Krok - Klub Krok, 
Rakovského 3138
Pro mladé ve věku 13 - 19 let. 
Otevřeno: PO; ST; ČT 14.00 – 20.00 hod.,
28. 9. zavřeno - státní svátek. Kontakty na
Zdenu, Lenku a Tomáše: filipkova@proxi-
masociale.cz; cihakova@proximasociale.cz;
prihoda@proximasociale.cz
3. 11. Výtvarná dílna
7. – 11. 11. REP – výjezd pro předem při-
hlášené; klub bude celý týden uzavřen
14. 11. Soutěž o nejlepšího hráče 
Twistru
23. 11. Soutěž o nejlepšího tanečníka
na taneční podložce
30. 11. Výtvarná dílna: výroba svíček

Občanská poradna Proxima Sociale, 
Rakovského 3138
Otevřeno: ÚT; ČT 10.00 – 18.00 hod.;
pracovníci: Lenka Pavlíková a Dagmar
Klárová. Lze se objednat telefonicky: 775
610 452 nebo e-mailem: poradna@proxi-
masociale.cz. Telefonické a e-mailové
dotazy se vyřizují PO – ČT od 10.00 do
17.00 hod. 
21. 9. 16.00 Peníze – dobrý sluha, zlý
pán: přednáška v rámci veletrhu sociálních
služeb v KC 12, ul. J. Jovkova

Krizová pomoc Proxima Sociale, 
Rakovského 3138
Otevřeno: PO - ČT 10.00 – 17.00, PÁ
10.00 – 13.00; tel.: 241 770 232, 777 249
002, e-mail: krizovapomoc@proximaso-
ciale.cz. Služba je určena dospělým zájem-
cům, kteří potřebují pomoc a radu v ob-
tížných životních situacích. Návštěva je
možná i bez objednání. Pracovníci: Jana
Klabanová a Karolína Zavřelová.

Program terénních služeb: 
Kontakty na terénní sociální pracovníky Jitku
a Tomáše do Klubu Garáž v Zátišské 1914
a do Boudy na Beránku: tel.: 775 561 788,
773 945 577; e-maily: kamenickova@proxi-
masociale.cz; prihoda@proximasociale.cz;
na Jitku a Ondřeje do Libuschky na parko-
višti v ul. Pavlíkova: tel. 775 561 788 a 731
847 788; e-maily: kamenickova@proxima-
sociale.cz; kacena@proximasociale.cz

Garáž:
16. 11. 17.00 Závody SK8 na Garáži 
30. 11. 18.00 Čajovna

Bouda:
23. 11. 15.00 Streetfočus

Libuschka:
3. 11. 15.00 Basket

www.mcbalonek.cz  
tel.: 241 712 071

Otevřeno: PO - ST: 9.00 – 12.00, 15.00 –
18.00; ČT 15.00 – 18.00; PÁ: 9.00 – 12.00
hod. Na všechny akce je třeba se předem
hlásit v Mateřském centru Balónek.

3. 11. 16.00 Tvoření se Skřítkem Kořín-
kem z Ekolinu 
4. 11. 10.00 Vitamíny a minerály ve
stravě u miminek a batolat: povídání 
s Veronikou; Stopy, stopičky: otisky nožiček
a ručiček do keramických kachlů jako dárek
pod stromeček
7. 11. 10.15 Tvoření se Šikovným
broučkem: výroba lampiónů
8. 11. 9.30 O kojení: povídání s laktační
poradkyní Katkou; 10.00 Prezentace s
vařením 
10. 11. 16.00 Předvánoční tvoření se
Skřítkem Kořínkem: vánoční svícny 
11. 11. 9.00 Výtvarná dílna: decoupage,
windowcolor, koupelové soli, mýdla
14. 11. 10.15 Tvoření se Šikovným
broučkem: puzzle pro nejmenší
15. 11. 9.30 Fotografování dětí v MC:
fotografka Jana Abelson 
17. 11. 15.00 Výtvarné dílny pro starší
děti: ozdoby z filcu, scrapbook přání
18. 11. 14.00 Výtvarné dílny pro starší
děti: korálková zvířátka 
21. 11. 10.15 Výtvarné tvoření se Ši-
kovným broučkem: podzim ve 3D
22. 11. 10.00 Zdravá výživa dětí i do-
spělých: beseda 
24. 11. 16.00 Skřítek Kořínek a vánoční
strom pro MC 
25. 11. 10.00 Stopy, stopičky; 14.00 Vá-
zání adventních věnců 
26. 11. 10.00 Vázání adventních věnců
28. 11. 10.15 Výtvarné tvoření se Ši-
kovným broučkem: malování prstovými
barvami
29. 11. 10.00 Prodejní prezentace kos-
metiky 

Centrum denních služeb Modřany 
www.cds-psn.eu

10. 11. Stomatologie: 
přednáška Dis. Nicoly Brůžkové
21. 11. 17.00 Aktuality: 
přednáška RNDr. Brožíka
29. 11. 14.00 Poradna pro 
uživatele sluchadel

Sociální služby: Podle rozpisu na we-
bových stránkách

Připravují se: Docházkový kurz odezí-
rání (jaro, podzim 2012)

PROXIMA SOCIALE 

ZUŠ ADOLFA VOBORSKÉHO 

DIVADLO NA CIKORCE

PRAŽSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

KLUB MAMINEK BALÓNEK 

KLUB SLUNÍČKO

KERAMICKÝ ATELIÉR HANY ŠIMKOVÉ 

HUSOVA KNIHOVNA

MODRANSKÝ BIOGRAF

KULTURNÍ CENTRUM „12“  

KULTURNÍ CENTRUM „12“  

DDM PRAHA 12 - MONET

SASVA

Svatomartinské slavnosti   
Aby byla přes zimu hojnost všeho, na to dohlédne svatý Martin, na jehož počest se ve dnech 10. až 12. lis-
topadu pořádají Svatomartinské slavnosti. V pátek 11. listopadu v 18.00 hod. projede sv. Martin Prahou 12

na koni v čele lampiónového průvodu z Ob-
chodního na Sofijské náměstí a cestou bude
dětem rozhazovat čokoládové dukáty. 

Chcete-li, aby se hojnost přenesla i k vám domů,
přidejte se k Martinově družině, nebo přijďte na Sva-
tomartinský jarmark na Sofijské náměstí. Po celé tři
dny bude otevřen od 9.00 do 18.00 a v pátek do
20.00 hod. Mezi specialitami nabídne hutnou staro-
českou krmi, z nápojů horkou medovinu, punč či
svařák a ve stáncích inspiraci na vánoční dárky. 

Svatomartinské slavnosti mají ambice stát se
další hezkou podzimní tradicí Prahy 12, protože
i ty předchozí – Svatováclavské – se občanům lí-
bily. Připomněly jim jeden z našich nejvýznam-
nějších svátků – Den české státnosti. Patrona

českých zemí Svatého Václava, kterého představoval člen komise životního prostředí Pavel Rada, doprovázela na
Sofijské náměstí knížecí družina. Do sedla však panovník galantně posadil místostarostku Evu Tylovou.     (red)

Svátek animovaného filmu
Modřanské kino zaplnili ve dnech 20. až 22. října děti i dospělí milovníci animovaných filmů. Třídenní 
přehlídka doplněná o Školičky animace a vzdělávací workshopy přivezla do Prahy 12 to nejlepší, co nabízí
domácí i světová filmová produkce v tomto oboru. Nejmenší děti tleskaly pásmu českých večerníčků, jejich
starší kamarádi se zasmáli u bloku animovaného humoru
a dospělé pobavily celovečerní filmy jako Goodbye, mister
Christie z britské produkce nebo srbský sci-fi snímek Tech-
notise – Edit a já. V programu byly rovněž zařazeny zahra-
niční filmy, které se do české distribuce nedostaly. 

Do zákulisí animace zavedla malé i velké návštěvníky jedi-
nečná výstava filmových loutek, miniaturních rekvizit, dekorací
a modelů ze skutečných filmů. Kdo chtěl, mohl si pod dohledem
profesionálních animátorů přímo v předsálí kina vyzkoušet
tvorbu animovaného filmu pomocí snímacích kamer a počíta-
čových animačních programů. 

Přehlídku s názvem Do Modřanského biografu za animova-
ným filmem aneb Ozvěny AniFestu připravily společně měst-
ská část Praha 12 a pořadatel tohoto mezinárodního festivalu
v České republice společnost AniFest.                              (red)
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KOUPÍME BYT 3+1/L (3+kk, 4+1) v Praze 12.
Tel.: 732 800 431 /526-08/

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A VÝMĚN
bytů – dlouhodobá specializace na Prahu 4 (12).
Právní i hypoteční servis zajištěn. RK Ing. Zbyněk
Hloušek. Tel.: 272 927 497, 607 636 784        /1-09/

KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST koupím,
odvezu. Tel.: 286 891 400                              /43-09/

PÉŘOVÉ VÝROBKY - ČIŠTĚNÍ PEŘÍ. 
Výroba a prodej péřových dek a polštářů klasic-
kých rozměrů i na zakázku. P-4 Kamýk (u OBI).
Seidlova 474/4 zadní vchod v prodejně Levných
oděvů. Tel.: 774 581 278. Po-Čt 10-12, 14-18, Pá
10-12, 14-17                                              /113-09/

TRUHLÁŘSTVÍ – VÝROBA - OPRAVA oken
a nábytku. Tel.: 603 984 394        /1-10/

www.TURBOSOLARIUM.com, ul. V Potoč-
kách 20, Modřany, tram Čechova čtvrť  PO-NE 
9-22h, tel.: 241 776 892, 607 900 399           /59-10/

KOUPÍM BYT 2+KK (1+1, 2+1) 
Modřany a okolí. Tel.: 607 686 460              /290-10/

www.HODINOVY-MANZEL.eu váš specialista
na drobné opravy a údržbu vašeho bytu či domu.
Volejte 723 536 184                                     / 326-10/

MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štu-
kování, stěrkování. Tel.: 606 227 390, e-mail: 
jsaifrt@seznam.cz /329-10/

PSACÍ STROJE, KALKULAČKY – opravy.
Tel.: 241 412 507                                            /352-10/

SBÍRKU ZNÁMEK, MINCÍ I POHLEDŮ
odborně ocením, hotově zaplatím. Tel.: obchod Fi-
latelie 284 824 040, priv. Modřany 603 342 580

/13-11/

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTĚ, instalace 
a propojení přístrojů, antény, satelity, M Chrous-
tovský tel.: 603 442 075     /19-11/

OPRAVY AUDIO, DVD, VIDEO, TV. 
Instalace s.t. - boxů. Vlad. Macek, Seidlova 471
(před OBI Modřany), mob.: 776 781 481, tel.:
244 471 583. Úterý, čtvrtek 9-11, 15-18          /44-11/

AUTODOPRAVA DODÁVKOU IVECO maxi,
levně, rychle, možno i menší stěhování. Odvoz sta-
rého nábytku. Tel.: 602 817 588 /235-09/

LEŠENÍ PRO OPRAVY a zateplení, kompletní
služba. Gekkon s.r.o. tel.: 603 235 783   /144-11/

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE: zateplování,
lité podlahy, strojní omítky, sádrokartony, štuky,
malování, montáž nábytku, plovoucí podlahy,
zámková dlažba. Rekonstrukce RD, chat a cha-
lup. Tel.: 731 942 748                               /181-10/

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mariana Maud-
rová, evropská advokátka. Oprávnění k zastupo-
vání v ČR a SR. Tel.: 244 404 185, 773 697 069.
E-mail: maudrova.mariana@gmail.com 

/353-10/

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE Erben. Opravy 
i rekonstrukce v bytech a domech, světla, zá-
suvky, vypínače atd. 604 516 344             /107-11/

SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či v kance-
láři. Zavolejte, ZDARMA poradíme, profe-
sionálně opravíme, poradíme Vám s náku-
pem zařízení, zaškolíme Vás s počítačem, tel: 
775 677 101, www.improvisio.cz             /162-11/

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či
půdu, levně. Tel.: +777 227 840               /173-11/

KURZY A SEMINÁŘE pro personalisty,
mzdové účetní a účetní. Bližší info na 
www.dakrez.cz nebo 603 977 239             /174-11/ 

HLEDÁME BYT pro 2 osoby v Praze a okolí,
garsonka až 2+1 do 11.000 Kč včetně poplatků.
Jsme nekuřáci bez zvířat. Zařízení nerozho-
duje. Děkuji za nabídky. Tel.: 605 845 088, 
220 806 245                                              /156-11/

PRONAJMU garáže (2,5 x 5,5 a 5 x 5,5 m) 
v objektu hromadných garáží u křižovatky ulic
Komořanská a Gen. Šišky. Vybavenost - kame-
rový systém, el. vjezdová vrata, každá garáž sa-
mostatně uzamykatelná. Tel. 775 228 187,
vip.einfo@gmail.com.                               /193-11/

ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4, 11 a 12, 
tel.: 602 441762, 272 765 431 /111-11/

ÚKLIDOVÉ PRÁCE, čištění koberců, sekání
trávy. Tel.: 774 954 247                             /182-11/

DÁMSKÁ KREJČOVÁ S PRAXÍ, 
ušije a upraví oděv. Mob.: 604 837 300      /83-11/

MASÁŽE A KOSMETIKA, Salon Pohoda, 
zajímavé ceny, Seidlova 477, Praha 4, Mob.: 
733 643 678, 728 131 903   /208-11/

HLEDÁM ke koupi byt od 1. patra výše v dobré
lokalitě s bezproblémovými sousedy. Může být 
i družstvo. Dostatek zeleně v okolí výhodou. 
Tel.: 776 028 532                                        /211-11/

NABÍZÍME PRONÁJEM dvou bytů na Praze
4, 1+kk za 8500 Kč a 2+kk za 10500 Kč měsíčně,
ceny jsou konečné včetně všech poplatků. Zaří-
zení dohodou. Tel.: 777 020 180              /157-11/

ŘEZ ŽIVÝCH PLOTŮ, stromů, údržba zahrad.
Tel.: 737 778 383                                        /113-11/

VYUČUJI ŠPANĚLSKY
tel.: 776 135 555                                            /3-11/

ELEKTROSERVIS – INSTALACE, revize el.
zařízení, opravy i výměny vypínačů, světel, jis-
tičů a jiné drobné údržbářské práce – hodinový
manžel. Tel.: 604 862 395, ivokubin@seznam.cz

/51-11/

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ, ÚKLID. 
P. Sus tel.: 603 505 927                               /76-11/

KOUPÍM FELICII nebo jiné auto do 10 tisíc.
Tel.: 602 123 253                                       /224-11/

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ
účetnictví, daň. evidence, mezd, DPH, 14 let
praxe, www.ucetnictvikomplet.cz, tel.: 603 451
870                                                             /225-11/

KK-OPRAVÁŘ. Provádíme drobné údržbářské,
zámečnické, instalatérské a elektro opravy po by-

tech, domech a zahradách. Více na 608 075 306
nebo na kk-opravar@seznam.cz, http://kk-opra-
var.webnode.cz                                           /226-11/

NABÍZÍM starší paní v důchodu, nekuřačce,
bydlení v rodinném domku - zdarma, za pomoc 
v domácnosti. Řidičský průkaz vítán. Tel.: 603
430 619 /228-11/

HODINOVÝ MANŽEL - údržba domácnosti
www.hodinovy-manzel-michal.cz, tel.: 608 926
974 /230-11/

VYMĚNÍM STÁTNÍ BYT 2+1, I. kat. 62m2

v P 10-Vršovicích za stát. 1+1, I.kat. v Praze 12.
Tel.: 724 550 346                                       /231-11/

PRODÁM ZAHRÁDKU s chatkou s prostor-
ným suchým sklepem na Cholupickém vrchu
II.B, vše v os. vlastnictví. Tel.: 222 981 620,
731 077 722  /185-11/

PRODÁM 4+1 OV v Plovdivské ulici a garáž OV.
Tel.: 607 615 686, e-mail: ag2222@seznam.cz.
RK prosím nekontaktovat.                         /233-11/

HLEDÁME spolehlivou ženu – muže pro úklid
RD v Modřanech a firemních prostor v Praze 4 –
Pankrác. Kontakt: tel.: 777 077 304, e-mail:
nitschova@klauke.cz                                /234-11/

VYPRACUJI darovací, kupní a jiné druhy
smluv v ceně cca 3000 Kč volejte 603 546 155  

/235-11/

PRONAJMEME nebytový prostor v Daškově
ul. na kancelář. Celková plocha včetně soc. zaří-
zení 33 m2. Nájem 80 Kč/m2 měsíčně bez záloh
na služby. Informace na tel.: 728 155 084 /236-11/

NABÍZÍME K PRONÁJMU místnost 46 m2, bý-
valé kadeřnictví, Tyršova čtvrť. Tel.: 724 238 879 

/238-11/

VYMĚNÍM družstevní byt 3+kk/L v Praze 12 za
družstevní byt 2+kk v Praze 4 nebo prodám 
a koupím. Tel.: 722 220 679                      /239-11/

SHÁNÍM BYT ke koupi na Praze 4, 10, 12, 
výhodou je balkon nebo lodžie, preferuji byt
blízko MHD (nejlépe na metru), max. do 4. mil.
v novostavbě nebo do 2,5mil.v panelovém domě,
může být družstevní, platba v hotovosti. Nabídky
uvítám přímo od majitelů, realitku nechci.Volejte
732 759 989 nebo pište SolarovaA@email.cz.
Děkuji                                                       /152-10/

HLEDÁM dlouhodobý pronájem na Praze 4, 
výhodou byt blízko MHD (nejlépe na metru), 
reaguji jen na seriózní nabídky od majitelů, 
realitku nechci. Volejte 773 458 079 nebo pište
andy9731@centrum.cz                              /153-10/

PROVÁDÍME stavební práce, rekonstrukce bytů,
koupelen, dlažby, obklady, instalatérské práce,
elektrikářské práce, podlahy, konzultace. E-mail:
olaolda@volny.cz, tel.: 603 184 081             /240-11/

PŘIJMU KADEŘNICI do provozovny Urbán-
kova. Tel.: 602 285 969                              /203-11/

ČRÁDKOVÁ INZERCE
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VZPOMÍNKA

Před 5 lety 2. listopadu 
zemřel můj drahý syn

Petr Plachý a 1. listopadu
tomu bude jeden rok 

co zemřel můj drahý manžel
a jeho tatínek 

pan Stanislav Plachý.
Stále vzpomíná manželka 

s rodinou
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Kryocentrum 
- cesta k upevnění zdraví
Trápí vás únava, máte oslabenou imunitu nebo si
jen potřebujete odpočinout? Pak vám může po-
moci Kryocentrum. První kryokomora s celotě-
lovou chladovou terapií v Praze byla otevřena
právě u nás v Modřanech (hned vedle OBI), a to
již v roce 2006.

Moderní relaxační a regenerační zařízení v Imry-
chově ulici poskytuje řadu služeb, které zpříjemní
den, zlepší náladu, zaženou stres a upevní zdraví.
Kromě solné jeskyně jsou k dispozici výborní ma-
séři a fyzioterapeuti, provádí se tam v poslední době
velmi oblíbené lymfodrenáže. Hlavní náplní zaří-
zení je ovšem celotělová chladová terapie – kryote-
rapie. Patří k nejmodernějším metodám regenerace

a rehabilitace, při které je využíváno střídavých účinků vysokých a nízkých teplot.
Polarium nebo též kryokomora je moderní mrazící zařízení, ve kterém je udržována sta-

bilní teplota od -110 do -130 °C a při krátkodobém pobytu dochází k ochlazení povrchu těla.
Příznivý účinek této procedury je založen na neschopnosti našeho těla odolávat extrémně níz-
kým teplotám. V mrazivém, suchém vzduchu dojde za velmi krátkou dobu k maximálnímu
nabuzení všech fyziologických obranných mechanismů lidského těla. Stimulace základních
životních funkcí je nejžádanějším efektem této metody a vede k otužení a k podstatnému zvý-
šení obranyschopnosti a výkonnosti lidského organismu. 

Po opuštění polaria je vhodný pohyb a cvičení. Jako první v republice Kryocentrum nabízí
přímé propojení celotělové chladové terapie s různými druhy cvičení. V nově vybudované
tělocvičně lze navštívit lekce zdravotního cvičení, cvičení pro děti, bojová umění, funkční
kruhový trénink, SM systém, ale také oblíbenou zumbu, pilates, power jógu, fit dance či
body form. Další informace lze získat na www.kryocentrum.cz.

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
pořádá zdarma semináře pro diabetiky  
15. 11. 2011 – ŽIVOT S DIABETEM, 22. 11. 2011 – JAK FUNGUJE DIABETES, 
29. 11. 2011 – ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA, 06. 12. 2011
– ZAHÁJENÍ LÉČBY INZULÍNEM
Vždy od 17.00 do 19.00 v přízemí Pavilonu A1 - Ošetřovatelská poliklinika. Přihlášky na 
tel.: 261 082 464, 605 235 784, e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz. Počet účastníků je limitován
vzhledem k formě diskuze – do 10 osob.

28. 11. 2011 seminář - OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH po cévní mozkové
příhodě v domácím prostředí
Program: seznámení s problematikou onemocnění, praktické ukázky, vybavení lůžka, pomůcky,
hygiena, prevence proleženin, rehabilitace, výživa, sociální poradenství. V pavilonu A1 – Cen-
trum pro vědu a vzdělávání od 09.00 do 15.00 hod. 
Přihlášky na tel. 261082464, 605 235 784, e-mail: tatjana.jezkova@ftn.c
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Farní akademie
V kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4
- Lhotce bude v neděli 27. listopadu předná-
šet PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. na téma:
Adventní ctnosti: trpělivost a naděje. Farní
akademie začíná v 16.30 hod. ve lhoteckém
kostele na adrese Ve Lhotce 36. Upřímně vás
zve Pastorační rada kostela.


