
před zahájením barbarské Putinovy invaze na Ukrajinu jsem 
doufal, že se konečně s nadcházejícím jarem přibližujeme k fi-
nálnímu řešení pandemického stavu a k návratu k životu, jaký 
jsme znali před covidem. Mám na mysli posezení s přáteli  
v restauraci, návštěvy kulturních či sportovních akcí bez ja-
kýchkoli omezení a obecně vyhlídky na lepší časy.  

Bohužel ruský režim situaci změnil a na Ukrajině probíhá 
opravdová tragédie. Je nutné jasně říci, že se Putinova armáda 
dopouští zločinů, před nimiž prchají především ženy s dětmi, 
aby si zachránily holé životy. Muži naopak brání svou zemi.  
A my bychom teď měli pomáhat, jak nejlépe umíme. 

Rád bych proto na tomto místě poděkoval všem, kteří se  
v této pomoci angažují, pořádají sbírky, poskytují ubytování ve 
svých penzionech či v ubytovnách, věnují se dětem nebo dá-
vají práci uprchlíkům. Vím, že ani v naší zemi není v součas-
nosti ekonomická situace jednoduchá. O to víc si všech, kteří 
jakýmkoli způsobem pomáhají, upřímně vážím. 

Doufám ve vítězství rozumu, aby na Ukrajině opět co nej-
dříve zavládl mír. 

Přeji vám všem hezké jarní dny a příjemně prožité Veliko-
noce. 

Zdeněk Hradil, starosta
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Vážení občané, 
dovoluji si vám sdělit, že nový chystaný územní plán Prahy, 
tzv. Metropolitní plán, jehož zpracování má ve své kompetenci 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), obdržel od 
všech dotčených orgánů kladná stanoviska. 

S ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem kultury  
a ministerstvem životního prostředí byly projednány konkrétní 
detaily, jež Metropolitní plán obsahuje, avšak jeho základní sys-
tém a podstata byly zachovány. Plán proto řeší konkrétní té-
mata a problémy, kterým v současnosti město čelí. Jedná se 
zejména o klimatickou změnu, nedostatek bydlení, kvalitu ve-
řejných prostranství či veřejnou vybavenost. Návrh Metropo-
litního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018  
v rámci tzv. společného jednání, během něhož podávala veřej-
nost připomínky, ale svá stanoviska uplatnila také ministerstva 
a úřady. Po řadě jednání byly všechny požadavky společně  

s vyhodnocenými připomínkami zapracovávány do aktualizo-
vané verze, která bude od 26. dubna po dobu dvou měsíců pří-
stupná veřejnosti v Centru architektury a městského plánování.  

Zde se může každý s návrhem Metropolitního plánu seznámit 
a také přímo na místě podat připomínku. Tu bude možné podat 
i online prostřednictvím Portálu Pražana. Podobně jako v roce 
2018 bude zveřejnění a připomínkování prodlouženo nad rámec 
minimálních lhůt daných stavebním zákonem. 

Pro veřejnost pak bude připraven doprovodný program k vý-
stavě, stejně jako přednášky i vycházky, jež objasní principy 
Metropolitního plánu. Mimo to pracovníci IPR také podniknou 
informační kampaň. Pro (nejen) naši městskou část ji uskuteční 
na Vítěz-ném náměstí v Praze 6-Dejvicích, a to 25. května od 
12.00 do 20.00 hod. a 26. května od 14.00 do 18.00 hod., kde 
vám rádi zodpovědí dotazy přímo z okolí vašeho bydliště. 

 Petr Vokáč, tajemník ÚMČ

Výběr ze zápisů zasedání ZMČ 
Zápis z 22. zasedání ze dne 24. 1. 2022 
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2022. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina na základě schváleného usnesení ZHMP  
č. 32/1 ze dne 16. prosince 2021 počtem hlasů 5-0-0 
  
I. s c h v a l u j e rozpočet vlastního hospodaření na rok 2022 
1. s objemem příjmů 5 151 200 Kč 
2. s objemem výdajů 5 151 200 Kč 

 
II. s c h v a l u j e finanční plán hospodářské činnosti na rok 2022 
1. výnosy 1 825 800 Kč 
2. náklady 248 000 Kč 
 
III. s c h v a l u j e střednědobý výhled vlastního hospodaření (v Kč) do roku 2027 
                                         2023                2024               2025             2026          2027 
1. s objemem příjmů   5 120 200          5 120 200      5 120 200    5 120 200    5 120 200 
2. s objemem výdajů   5 120 200          5 120 200      5 120 200    5 120 200    5 120 200 
 
IV. s c h v a l u j e střednědobý výhled hospodářské činnosti (v Kč) do roku 2027 
                                         2023                 2024               2025           2026            2027 
1. výnosy                    1 780 800        1 780 800       1 780 800      1 780 800    1 780 800 
2. náklady                      248 000            248 000         248 000         248 000       248 000 
 
V. s c h v a l u j e rozpočet sociálního fondu na rok 2022 
1. příjmy 65 000 Kč 
2. výdaje 65 000 Kč 
 
Zápis z 23. zasedání ze dne 28. 3. 2022 
Schválení finanční pomoci Ukrajině prostřednictvím Českého červeného kříže. Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina sou-
hlasí s poskytnutím finančního daru na humanitární pomoc poskytovanou Českým červeným křížem v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na Ukrajině ve výši 25 000 Kč (hlasování 8-0-0). Zastupitelstvo MČ Praha-Přední Kopanina pověřuje starostu pod-
pisem k tomu příslušné darovací smlouvy. 

 Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 

Pozor, pozor. Dne 28. května  
se bude konat tradiční dětský den  
v areálu restaurace U Drahušky.  
Těšíme se na vás.  

Kopaninský spolek
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Harmonogram rozmístění kontejnerů  
na rostlinný odpad na první pololetí roku 2022  

 
so 23. 4. od 9 do 15 hod. Chatová osada Preláta – naproti č. p. 57 
so 7. 5. od 9 do 12 hod. K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad 
so 21. 5. od 9 do 12 hod. K Juliáně u č. p. 104 
so 4. 6. od 9 do 15 hod. K Padesátníku, č. p. 118 – u samoobsluhy 
so 18. 6. od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad 

 
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny 
na náklady Magistrátu hl. m. Prahy od 9 do 
12 hodin v termínech 7. 5., 21. 5. a 18. 6. Na 
náklady naší městské části budou velkoob-
jemové kontejnery přistaveny od 9 do 15 ho-
din v termínech 23. 4. a 4. 6. 2022. 
 
Upozorňujeme vás, že kontejner je určen 
pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy od-
padu do něj nepatří. U kontejneru bude pro-
váděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto 
kontejneru pouze rostlinný odpad. U hl. m. Prahy si lze také objednat nádobu na biood-
pad. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané 
druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u by-
tových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) 
pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném 
dvoře hl. m. Prahy. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 

Kontejnery budou rozmístěny následovně:

Sběrný dVůr  
Proboštská 1, Praha 6-dejvice 
 tel.: 736 518 204  
Otevírací doba: 
 
Po–Pá od 8.30 do 18.00 hod.* 
So       od 8.30 do 15.00 hod. 
* v zimním čase Do 17.00 hoD. 

rozmístění kontejnerů na objemný odpad  
na první pololetí roku 2022  
 
Út 19. 4. od 14 do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště) 

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)  
Út 3. 5. od 14 do 18 hod. K Juliáně u č. p. 104 
Út 24. 5. od 14 do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště) 

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad) 
Út 14. 6. od 14 do 18 hod. Chatová osada Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57) 
Út 28. 6. od 14 do 18 hod. K Padesátníku (u fotbalového hřiště) 

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad) 
 
Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve shora uvedených termínech budou 
přistavovány na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na 
objemný odpad na náklady Magistrátu hl. m. Prahy, a to pouze po dobu čtyř hodin 
s dozorem. 
 
Upozorňujeme vás, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, 
pneumatik, autobaterií, skla, plastů, stavební sutě, veškerých odpadů z podnikatelské čin-
nosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlast-
ním kompostováním. U hl. m. Prahy si lze také objednat nádobu na bioodpad. Rovněž 
občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů 
(objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty 
a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. 

Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 

Sběrný dVůr  
Proboštská 1, Praha 6-dejvice 
 tel.: 736 518 204  
Otevírací doba: 
 
Po–Pá od 8.30 do 18.00 hod.* 
So       od 8.30 do 15.00 hod. 
* v zimním čase Do 17.00 hoD. 
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Matoušovo evangelium, 27. kapitola: „Ten přišel k Pilátovi  
a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. Josef 
tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého no-
vého hrobu, který měl vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu 
přivalil veliký kámen a odešel.“  

Velikonoční příběh o ukřižování a zmrtvýchvstání Krista 
tvoří mozaika různorodých postav. Na jedné straně Ježíšovi 
přátelé – učedníci, příznivci, následovníci. A na straně druhé 
ti, kteří mu nebyli nakloněni – členové židovské rady, vládci, 
vojáci. Josef z Arimatie byl sice člen židovské rady a vlivný 
člověk, jenž však nesouhlasil s Ježíšovým odsouzením a byl 
jeho tajným následovníkem. Osvědčil svoji statečnost, když si 
vyžádal Ježíšovo tělo, sundal jej z kříže a pohřbil v jeskynním 
hrobu. K Ježíšovi se tak veřejně přiznal.  

Marie z Magdaly (město na břehu Galilejského jezera) patřila 
k ženám, které ze svých prostředků podporovaly Ježíšovo ve-
řejné působení. Když ji Ježíš uzdravil z nemoci, uvěřila jeho 
učení a stala se jeho následovnicí. S ostatními ženami byla pří-
tomna jeho ukřižování a smrti. U prázdného hrobu se Marii zje-
vil Kristus a požádal ji, aby své vidění oznámila učedníkům. 
Marie Magdalská svými skutky prokázala oddanost, přestože 
se tím vydávala v nebezpečí. 

Přejeme radost ze vzkříšeného Krista, jež v nás probouzí na-
ději v život věčný. 

Renata Wesleyová, Náboženská obec Církve československé 
husitské v Tuchoměřicích 

dvě postavy velikonočního příběhu 

Bohoslužby v husově sboru  
 

Církve československé husitské  
 

v Tuchoměřicích se konají  
 

každou neděli v 9.30 hodin.  
 

Jste srdečně zváni. 
 

https://www.facebook.com/husuvsbor.ccsh.3

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného 
odpadu a jedlých olejů na rok 2022  

křižovatka ul. na Padesátníku i – na Padesátníku iii 15.00–15.20 
K Padesátníku (č. p. 118 – u samoobsluhy) 15.50–16.10 
ulice nebušická (u samoobsluhy) 16.20–16.40 
křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 16.50–17.10 
křižovatka ul. horoměřická – K vršíčku (u restaurace) 17.20–17.40 
křižovatka ul. Pokojná – v Šáreckém údolí (u č. p. 84) 18.00–18.20 
křižovatka ul. v Šáreckém údolí – v Podbabě 18.30–18.50 
 

Praha 6 – Praha-Přední Kopanina, Praha-nebušice  

úterý 14. 6.

křižovatka ul. na Padesátníku i – na Padesátníku iii 8.00–8.20 
K Padesátníku (č. p. 118 – u samoobsluhy) 8.50–9.10 
ulice nebušická (u samoobsluhy) 9.20–9.40 
křižovatka ul. U Pohádky – K Lažance 9.50–10.10 
křižovatka ul. horoměřická – K vršíčku (u restaurace) 10.20–10.40 
křižovatka ul. Pokojná – v Šáreckém údolí 11.00–11.20 
křižovatka ul. v Šáreckém údolí – v Podbabě 11.30–11.50 
 
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393 / 731 686 777 / 602 485 324. 

sobota 10. 9.
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na konci června skončí platnost  
starších bankovek
Platnost starších vzorů bankovek v hod-
notě 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun  
z let 1995 až 1999 skončí na konci června 
letošního roku. Nebudete s nimi tedy 
moci platit, ale bankovky bude možné 
vyměnit v bance. 

Dva roky po skončení platnosti bude 
možné tyto bankovky vyměnit na pok-
ladnách bank a na všech sedmi územních 
zastoupeních České národní banky 
(ČNB). Od 1. července 2024 pak bude 
možné bankovky vyměnit pouze u ČNB, 
a to po neomezenou dobu. Takže i pokud 
vám zůstane bankovka někde schovaná, 
můžete ji vyměnit kdykoli později právě 
u ČNB. 

Bankovky, které ČNB stahuje z oběhu, 
jsou rozpoznatelné především šířkou 
stříbřitého proužku, který protíná ban-
kovku. Ten je úzký a jeho barva se při na-
klopení nemění, zatímco nejnovější 
vzory bankovek mají proužek širší, jenž 
při naklopení mění barvu z hnědofialové 
na zelenou.  

Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje 
letopočet vyobrazený na lícní straně 
bankovky a některé další ochranné prv-
ky. 

Pro lepší představu přikládáme foto 
stokorunové bankovky. 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ 

Žijeme skutečně v těžké době. Když to konečně začalo vypadat, 
že pandemie způsobená covidem postupně končí, vypukla válka 
na Ukrajině a s ní se rozlila mohutná vlna uprchlíků po Evropě. 
Píšu tento článek v polovině března. Nevím, jaká bude situace 
na Ukrajině nebo v Čechách za měsíc, jestli válka bude pokra-
čovat nebo ne, zda jenom na Ukrajině nebo i jinde…  

Ale vím jedno. Že budu slavit se všemi křesťany na světě ve-
likonoční svátky. A nebude to navzdory současné situaci, ale 
naopak kvůli těžkostem, které prožíváme. Tyto svátky začínají 
na Zelený čtvrtek, kdy si připomínáme rozhodnutí Ježíše dát 
svůj život za nás, během Velkého pátku pak meditujeme za jeho 
útrpení a smrt na kříži a na Bílou sobotu večer a především pak 
při nedělním Zmrtvýchvstání Páně slavíme jeho vítězství nad 
smrtí skrze vzkříšení. A díky jeho vítězství můžeme mít naději, 
že život vítězí i nad těžkostmi naší doby. 

Ať vám oslava velikonočních svátků přináší naději.   
Alain Cleyssac, Římskokatolická farnost Tuchoměřice 

 

Velikonoční naděje Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Víta  
v Tuchoměřicích 
  
Zelený čtvrtek (14. dubna)  
18.30 hod.: mše svatá na památku večeře Páně 
 
Velký pátek (15. dubna) 
15 hod.: křížová cesta (začátek na dvoře 
tuchoměřického kláštera) 
18 hod.: velkopáteční obřady (s účastí věřících  
z husova sboru) 
 
bílá sobota (16. dubna)  
21 hod.: velikonoční vigilie 
 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (17. dubna) 
10.30 hod.: velikonoční mše svatá
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Kopaninské masopusty nelze počítat na 
ročníky, neboť se konaly, co svět světem 
stojí. Jedno měly vždy společné: soused-
ská zastavení s dobrým jídlem a pohříchu 
i stopečkou kořaličky. 

Masopustní průvod se letos sešel  
26. února před Eziovou pizzerií a na pro-
gramu bylo šest zastávek. Hned na té 
první nastavil gastronomickou laťku vy-
soko tandem Petr Salát a Jan Paul, kteří od 
brzkého rána sváželi z Makra, co se dalo, 
a leccos z toho i vyudili. Za zvuků valní-

kové kapely maestra Ladislava Krupičky 
se pak masky posunuly ke statku TJJ 
Přední Kopanina a zdejší zastávka se pro-
táhla. Děti (jako vždy) obdivovaly zdejší 
koně a jejich rodiče (jako vždy) kvitovali 
pohostinnost zdejších koňáků. 

Výzvy k masopustnímu pohoštění se 
poté se ctí ujali Vinařovi a zahanbit se ne-
nechala ani sousedská koalice z Prelátů  
v čele s Jiřím Benzákem. 

Ti, kteří měli to štěstí, že na Prelátech 
neodpadli, doplnili kalorie odčerpané po-

chodem u Linhartů a opravdové držáky 
čekalo na Hokešově náměstí finále v režii 
gastrokoalice pod vedením Václava Lajna. 

Po ukončení průvodu si mnozí šli odpo-
činout domů. Věděli proč. Večer v pizze-
rii Da Ezio totiž sliboval českou zábavu  
s italským štychem. Jitrnice a jelítka se 
snoubily s grappou stejně dobře, jako do 
sebe zapadly české písničky v podání ka-
pely Na pohodu s ital-popovými nápěvy. 
Ty rezonovaly restaurací dlouho do noci. 

J. R. Tancibůrek

Kopaninský masopust opět zvesela 
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Vloupání do objektů a s tím spojené krádeže patří k častým  
trestným činům, které musí policisté řešit. V této souvislosti 
přinášíme několik rad, jak těmto nepříjemnostem předcházet.  
 
n Překontrolujte si své kamerové či jiné zabezpečovací sys-
témy v domě, nastavte na zařízení správný čas. 
 
n Zamykejte pečlivě dveře a uzavírejte okna, investujte do 
technických prvků, které mohou snížit riziko vloupání. 
 
n Nenechávejte klíče v okolí domu, třeba pod rohožkou. 
 
n Cennosti ukládejte do trezorů. 
 
n Zabezpečte si svá jízdní kola, na která se zloději rovněž 
zaměřují. 
  
n Nebojte se volat na linku 158, pokud máte podezření na po-
dezřelé osoby ve vaší lokalitě nebo zpozorujete-li podezřelá vo-
zidla apod.; můžete nám na linku předat například i nějaký 
poznatek, je na nás vyhodnotit relevantnost informace.   
  
n Osaďte si dům a okolí kamerou, máte zákonné právo si chrá-
nit svůj majetek. 

Karel Popela, Policie České republiky

Myslete na svoji  
bezpečnost

INZERCE

Ze života...
Jubilea 

Jubilea 
Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.  
victor hugo 
 
Únor 
marie Trojnová 
 
březen 
anděla Kiršbaumová 
hana Rysová 
 
duben 
Ludmila česalová 
věra militká 

ÚMrTÍ 

Přejeme hodně síly k překonání toho  
jediného, co v životě nemůžeme  
změnit. 
Karel Lejček, zemřel ve věku  
nedožitých 78 let 

Jaroslava Doksanská, referentka ÚMČ
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letiště Praha spustilo registraci do programu 
Ventilace  
Jako další protihlukové opatření spustilo 
Letiště Praha možnost přihlásit se  
o příspěvek na ventilační zařízení. Od  
28. března 2022 tak mohou zájemci  
z hlukově nejzatíženějších lokalit podá-
vat přihlášky do programu Ventilace na 
webu Letiště Praha (www.prg.aero/pro-
gram-ventilace), kde najdou i veškeré dů-
ležité informace. Výzva je určena 
obyvatelům obcí Dobrovíz, Horoměřice, 
Jeneč, Kněževes a Přední Kopanina, je-
jichž nemovitost se nachází na území 
ochranného hlukového pásma. Letištní 
příspěvek je určen na pořízení ventilace, 
včetně kompletní montáže. 

Ventilační zařízení zajišťuje nepřetrži-
tou výměnu vzduchu v uzavřených míst-
nostech bez nutnosti otevírat okno. Do 

místnosti přivádí čerstvý vzduch, který 
prochází přes účinné filtry tak, aby se za-
bránilo pronikání prachu, vlhkosti, aler-
genů i plísní. Systémy zároveň využívají 
rekuperaci, tedy zpětné získávání tepla.  

V první a ve druhé výzvě v letech 
2020/2021 Letiště Praha schválilo přes 
sto žádostí bytů a rodinných domů v cel-
kové hodnotě 22 milionů korun. Ventila-
cemi byly vybaveny také čtyři základní 
školy ve výši téměř 14 milionů korun. 
Průměrně bylo v roce 2021 na jednu ne-
movitost vyplaceno kolem 185 tisíc ko-
run.  
Případné dotazy je možné psát na e-mail 
ventilace@prg.aero.                

Zd
ro

j  2
× 

Le
tiš

tě 
Pr
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Letištní měsíční zpravodaj přináší informace důležité pro za-
stupitele i samotné obyvatele obcí a městských části z blízkého 
okolí letiště.  

Zájemci se mohou přihlásit k odběru na webu Letiště Praha 
(www.prg.aero) v sekci Pro okolní obce. Přímo do e-mailu pak 

budou dostávat zprávy ohledně leteckého provozu a pravidelné 
uzávěry ranveje, vyhlášení grantových programů a další zají-
mavosti. Zasílání zpravodaje lze samozřejmě kdykoli odhlásit. 

Hana van der Hoeven, Letiště Praha 

Zprávy z letiště můžete dostávat  
přímo do e-mailu  

V období od 28. března do 1. července 2022 bude uzavřena 
hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24, z toho důvodu bude 
veškerý letecký provoz probíhat na vedlejší dráze 12/30 v obou 
směrech, a to včetně nočního provozu.  

Směr provozu (odlet směr Praha nebo Kladno) je závislý na 
aktuálních meteorologických podmínkách, především větru. 

Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno. 
Stejně jako v loňském roce i letos Letiště Praha využije menší 
letecký provoz pro nezbytné úpravy a údržbu hlavní dráhy. 
Mnohé úpravy souvisí zejména s novou legislativou Evropské 
agentury pro bezpečnost letectví.  
 

Hlavní dráha bude tři měsíce mimo provoz 

„Hlučnost se znatelně snížila, od insta-
lace jsme nemuseli otevřít okno. Proces 
podání žádosti byl jednoduchý a vše se 
dalo zařídit po internetu,“ říká  Michal 
Semler z Kněževsi. 
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K PADESÁTNÍKU 10 
164 00 PRAHA 6 

PŘEDNÍ KOPANINA 
TEL./FAX: 220 950 742

Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopa-
nina, tel. č.: 220 950 701, případně na e-mailové adrese urad@prednikopanina.cz; ceny jsou uvedeny bez DPH.

www.otocr.cz

KALENDÁŘŮ 
VIZITEK 
POZVÁNEK 
OZNÁMENÍ 
BROŽUR 
KNIH

PAVLÍNA PITROVÁ n 604 875 412  
pavlinarez@seznam.cz

grafické návrhy

VINÁRNA  
U VÁVRŮ 

 
ŠUBERTOVA 4, PRAHA 2VINOHRADY 

 
 
 

VÍNO, PIVO, LIKÉRY 
 

TEPLÁ A STUDENÁ KUCHYNĚ 
 

HOTOVÁ I MINUTKOVÁ JÍDLA 
 

www.vinarnauvavru.cz 
email: uvavru@centrum.cz  

tel: 222 518 459 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 


