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Rada MČ Praha 13 mj.
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení a hodnocení vztahující se 
k veřejné zakázce na pojišťovací služby s využitím opčního práva, vyhlášené formou 
jednacího řízení bez uveřejnění s názvem Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 
MČ Praha 13 – rozšíření pojištění IV pod evid. č. P13 – 54985/2015 
a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Kooperativa pojiš-
ťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha, Pobřežní 665/21, neboť 
nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby 
zadavatele
a návrh Dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720716002 ze dne 5. 12. 2012
ZŘÍDILA
komisi pro agendu Praha – hlavní město sportu jako poradní orgán Rady MČ Praha 13
a JMENOVALA
předsedou komise pro agendu Praha – hlavní město sportu Miloše Drhu, členy 
komise Ing. Víta Bobysuda, Aleše Marečka a tajemnicí komise Lenku Čiperovou
JMENOVALA
členkou komise územního rozvoje Ivanu Todlovou
SCHVÁLILA
předložený návrh Směrnice starosty č. 1/2016 Pravidla pro přijímání petic, stížností, 
oznámení, podnětů a vyřizování podání na možné korupční jednání, podaných orgá-
nům Městské části Praha 13
VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2015 
včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 23. 11. 2015
a splnění uložených úkolů 
a SCHVÁLILA
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplně-
ných úkolů
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Komplexní péče o zeleň v lokalitě Prameniště a údolí 
Motolského potoka, Praha 13 
a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Král – zahradnické 
práce, s.r.o., se sídlem Kolovečská 1938/2, Praha 5, neboť nabídka této společnosti 
byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
a návrh smlouvy o dílo  

JMENOVALA
na základě výsledků konkurzního řízení paní Bc. Pavlu Benešovou, DiS. et DiS., 
na vedoucí pracovní místo – ředitelka Mateřské školy, Praha 13, Mezi Školami 2322 
s účinností od 1. ledna 2016 v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
SOUHLASILA
s přijetím peněžitého daru ve výši 100 000 Kč od Letiště Praha, a.s. 
 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových 
stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – 
kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny
Zápis do 1. ročníku ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743 pro žáky s mentálním postiže-
ním, autismem, více vadami se koná 3. února od 13.00 do 17.00 v 1. patře školy – 
vchod ze školního hřiště. Různorodým vzdělávacím potřebám jsou přizpůsobeny 
různé varianty vzdělávacích programů. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte 
s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a odborné posudky. V odůvodněných 
případech lze domluvit individuální náhradní termín zápisu. Dotazy na telefonním 
čísle 235 522 156. Věra Kozohorská, ředitelka školy

Zápis do MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE 
Zápis do mateřské školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální 
a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5, Vlachova 1502, se koná v pondělí 
15. února od 9.00 do 16.00 v budově školy. Součástí zápisu je den otevřených dveří 
pro veřejnost. Více na str. 13.  Milan Černý, ředitel školy

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
  7. dubna od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek 
 21. dubna od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 
 Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Sdělení úřaduZprávy ze zasedání rady

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 8. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná  
ve středu 10. února 2016 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13  

na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ochraňte své vodoměry před mrazy
Po relativně teplém prosinci nastoupilo 
období, kdy teploty klesají hluboko pod bod 
mrazu. Proto Pražské vodovody a kanalizace doporučují svým zákazníkům řádné zabez-
pečení vodoměrů. Pokud totiž dojde k poškození vodoměru vinou špatné ochrany, tak si 
klient náklady na jeho výměnu hradí sám. Za loňskou zimu, která byla velmi mírná, 
jsme kvůli nedostatečné ochraně vyměnili padesát vodoměrů. Při standardní zimě se 
však počet vyměněných vodoměrů pohybuje v řádu stovek.
Pokud má zákazník vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (ve vodoměrné šachtě), 
doporučujeme nad něj dát krycí vrstvu izolačního materiálu:
•  polystyrenovou desku, kterou je vhodné připevnit na spodní plochu víka venkovní 

vodoměrné šachty
• izolační vatu (nikoli skelnou)
•  plastový pytel naplněný drceným polystyrenem (nepoužívejte materiál, který podléhá 

hnilobě)
Venkovní šachtu je nutné pečlivě uzavřít a upravit její vstup tak, aby nemohla být zapla-
vena povrchovou vodou. Uvnitř obydlí je třeba chránit potrubí vystavené mrazu stejně 
jako vlastní vodoměr pomocí doporučených izolačních materiálů např. omotání potrubí 
topným kabelem. V případě delší nepřítomnosti, je-li to možné, by vlastníci nemovitostí 
neměli během mrazů úplně vypínat své topení. Je třeba uzavřít uzávěr před vodoměrem 
a vyprázdnit potrubí za ním.  Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí PVK
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Milí čtenáři,
vítám vás při čtení únorového zpravodaje obyvatel třináctky. Krásný zimní obrázek 
na obálce jsme tentokrát rádi převzali od naší čtenářky Pavlíny Makovské. Co vám nabí-
zíme uvnitř čísla? Představíme vám dvě připravované stavby na našem území. Informu-
jeme o svěření pozemků navazujících na Sluneční náměstí do správy městské části. 
Starosta David Vodrážka odpovídá na dotazy na novou stavbu u parku a na volná místa 
ve školkách. Kolegyně Eva Černá tentokrát rozmlouvala s Tomášem Navrátilem, trené-
rem minigolfu a nadšencem pro tento sport, který můžete s celou rodinou klidně provo-
zovat i v zimě. Eva Černá vás také pozve do zajímavého geologického muzea v centru 
Prahy, Dan Novotný k návštěvě naštěstí již bývalého mauzolea na Vítkově a turistka 
Marta Kravčíková na výlet do okolí Sázavy. Nechybí rady psycholožky Hany Jenčové, 
finanční poradna Ondřeje Marka ani upozornění na problematickou křižovatku od Josefa 
Zobala. V Kaleidoskopu se dočtete o vánočních akcích, které už jsme nestihli zařadit 
do lednového čísla, ale třeba také o výstavě vtipů na radnici. Inicioval ji kreslíř Pavel 
Talaš, jehož krátké komiksy nacházíte pravidelně na poslední dvoustraně. Přejeme vám, 
aby se vám nestalo nic podobného jako postavičce jeho komiksu v tomto čísle a ať je pro 
vás zima aspoň trochu příjemná. Tomu může napomoci i nabídka nejrůznějších akcí, 
které vám přinášíme v kalendáři na stránkách 26 – 29. Klidný únor a hezké čtení přeje
 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 8. 2. 2016 Distribuce: 26. 2. – 4. 3. 2016

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Na kraji Centrálního parku v ulici 
U Jezera začíná vyrůstat nějaká 
stavba. Zajímalo by nás, co to bude. 
Snad ne nějaký rodinný dům?
Není to rodinný dům. Je to za
hradní restaurace, která v tomto 
místě byla zamýšlena již před 
12 lety. V prosinci 2003 Rada 
městské části Praha 13 souhlasila 
se záměrem soukromého inves
tora vybudovat na svém pozem
ku při ulici U Jezera na jihozá
padním okraji Centrálního parku 

zahradní restauraci s letní 
zahrád kou. Majitel pozemku 
v roce 2005 dokonce získal 
stavební povolení, které bylo 
na jeho žádost opakovaně pro
dlužováno, stejně tak i lhůta 
dokončení výstavby. Ke stavbě 
ale nedošlo a dlouhá léta se nic 
nedělo. Nakonec pozemek 

i s projektem změnil vlastníka. 
Nyní záměr znovu ožil a na po
zemku probíhá stavba. Vyrostly 
obvodové zdi a po polovině 
ledna dělníci betonovali stropy. 
Stavba má půdorys o maximál
ních roz měrech 16,5 x 14 metrů. 
Nejvyšší bod stavby, která bude 
zastřešena kombinací sedlových 
střech, nepřesáhne výšku 
6,1 metru nad úrovní podlahy 
přízemí. Na severní straně bude 
vybu dována terasa nepravidel

ného tvaru pro letní provoz 
restaurace a dětský koutek. 
Na vlastním pozemku bude 
6 parkovacích míst. Pokud sta
vebník dodrží stanovené pod
mínky stavebního povolení, 
mohla by zahradní restaurace být 
pro návštěvníky parku a okolí 
přínosem. 

V mnoha částech Prahy mají velké 
problémy s umísťováním dětí 
do mateřských škol. U nás už jsou 
školky také naplněné. Jak to budete 
řešit do budoucna?
U nás v Praze 13 jsme poměrně 
dlouho tento problém neměli, 
protože jsme na rozdíl od jiných 
městských částí školky nerušili 
v době, kdy bylo dětí méně. Ta
hle rezerva se nám pak hodila, 
když počet předškolních dětí 
vzrostl. Navíc jsme průběžně 
přebudovali na mateřskou školu 
bývalé sídlo domu dětí v Bron
zové ulici a před třemi lety jsme 
zrekonstruovali a na podzim 
2013 zprovoznili 21. mateřskou 
školu v městské části. Díky tomu 
se nám podařilo i v posledních 
letech umístit do školek všech
ny děti starší tří let s trvalým 
pobytem v Praze 13. Je pravda, 
že kapacita mateřinek je v této 
chvíli naplněná. V současné době 
dochází ke zmírnění demo
grafického nárůstu počtu tří 
a víceletých dětí, ale stoupá zájem 
o umístění dětí mladších tří let. 
Další zájem o místa by mohl 
nastat v případě uvažovaného 
zavedení povinné docházky 
do MŠ v posledním roce před 
nástupem do základní školy. 
Proto jsme zpracovali projekt 
přestavby bývalého SportCentra 
Nové Butovice na Ovčím hájku, 
které uvolnil dlouholetý nájemce, 
na mateřskou školu. Prosinco
vé zastupitelstvo tento záměr 
schválilo, pokud se na něj podaří 
získat dotace. Za tím účelem byla 
podána žádost o dotaci ve výši 
25,5 milionu korun na minis

terstvo školství a žádost o dotaci 
z Operačního programu Praha – 
pól růstu ČR ve výši 32 miliony 
korun. Současně požádáme 
o finanční pomoc také hl. město 
Prahu. Přestavbou sportovního 
centra by měla v průběhu dvou 
let vzniknout mateřinka s pěti 
třídami pro téměř 140 dětí. 
Plánujeme vznik dvou tříd pro 
děti ve věku 3 – 6 let a tří tříd 
pro děti ve věku 2 – 3 let, pro
tože právě tyto mladší děti jsme 
museli v posledních letech od
mítat. Termín zahájení provozu 
školky se bude odvíjet od toho, 
jak získáme finanční prostředky 
potřebné na rekonstrukci. 

Starosta Prahy 13  

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 

tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 

e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, 

internet: www.praha13.cz

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

KONTAKTY

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
Ústředna: 235 011 111, Bezplatná informační linka: 800 130 000
Informace: 235 011 144, 235 011 228, dotazy@p13.mepnet.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@p13.mepnet.cz
Webové stránky úřadu: www.praha13.cz

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz
http://praha13.anobudelip.cz

Česká strana sociálně demokratická...........................................stepan.hosna@email.cz
http://praha13.cssd.cz 

Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz 
 www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com 

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz 
 www.praha13.zeleni.cz
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Informace z radnice

Cena za elektronické služby
Na sklonku roku 2015 proběhl již desátý ročník soutěže Egovernment 
The Best, pořádané magazínem Egovernment, jejímž cílem je předsta
vovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Vý
sledky soutěže byly vyhlášeny 23. 11. 2015. Městská část Praha 13 ob
sadila 3. místo v kategorii měst a městských částí za projekt Komplexní 
e-service set pro občana. Projekt představil soubor sedmi elektronických 
řešení, která demonstrují celkový přístup úřadu a úsilí poskytovat ob
čanům kvalitnější, jednodušší a přístupnější služby. Mezi porotou oce

něné služby patří interaktivní úřední deska, rezervace termínů návštěv 
na radnici, digitalizovaný archiv stavebního úřadu nebo nejnovější 
mobilní aplikace Praha 13 v mobilu. Úspěšnost zavedení jednotlivých 
služeb dokládají statistiky jejich využívání. O elektronická a síťová ře
šení pro občany je stále větší zájem díky většímu uživatelskému kom
fortu, ale i kvůli rostoucímu počtu mobilních zařízení. Proto bude 
úřad i nadále elektronické služby občanům rozšiřovat, a to i s využitím 
dobré praxe z jiných měst a obcí.  Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

Tepelné izolace dokončeny
Ve druhé polovině loňského roku realizovala Praha 13 dvě významné 
stavební akce, kterými byla završena několik let probíhající série inves
tic zaměřených na energetickou úspornost budov ve vlastnictví městské 
části. Nejdříve proběhlo zateplení fasád základních a mateřských škol. 
Tato akce spojená s přeměnou topných systémů ve školách přinesla již 
městské části milionové úspory. Následovala tepelná izolace všech tří 
poliklinik – v Nových Butovicích, ve Stodůlkách a na Velké Ohradě. 
Nakonec přišly na řadu poslední dva objekty – Spolkový dům v ulici 
K Vidouli a tělocvična v Kovářově ulici. Práce na obou objektech byly 
dokončeny v posledním čtvrtletí minulého roku. 

Ve středu 20. ledna se přišli na hotové dílo podívat starosta David 
Vodrážka a místostarosta Petr Zeman. Na místě také poděkovali 
zástupcům dodavatelů obou staveb – u Spolkového domu Richardu 
Francovi, řediteli závodu Praha společnosti Swietelski a Rentcent

rum a před 
stodůleckou 
tělocvičnou 
Romanu 
Kolaříkovi ze 
společnosti 
Metall Quatro. 

V případě 
Spolkového 
domu šlo o za
teplení střešní 
konstrukce 
zevnitř objektu. 
V sále byla pro 

zateplení podhledů použita samonosná ocelová konstrukce, ve zbýva
jících částech objektu proběhlo zateplení do nových sádrokartonových 
podhledů. Byla provedena také výměna všech oken a vstupních dveří. 
Na akci bylo vynaloženo přibližně 5,7 milionu korun, z toho 1,1 mi
lionu tvořila 
dotace, kterou 
se podařilo 
získat ze 
Státního 
fondu život
ního prostředí 
(SFŽP). 

U tělocvič
ny Kovářova 
bylo provede
no zateplení 
vnějšího 
obvodového 
pláště včetně 
střešní konstrukce a byly vyměněny všechny dveře a okna. Musela 
být také postavena nová opěrná zeď podél severní části objektu, která 
umožnila zateplení na této straně, zároveň zajistila přilehlý svah 
a umožnila tak vybudování dvou nových únikových východů z objek
tu. Výše vynaložených finančních prostředků činila přibližně 8 milio
nů korun, dotace SFŽP tvořila 1,4 milionu. Tělocvična získala navíc 
i novou barevnou fasádu, která výrazně změnila její vzhled k lepšímu.
 Samuel Truschka

Třináctka získala pozemky u Slunečního náměstí
Po dlouhých letech jednání s Magistrátem hl. města Prahy se vedení 
Prahy 13 podařilo dosáhnout toho, že hlavní město svěřilo městské 
části do správy strategicky významné nezastavěné pozemky, které na
vazují na Sluneční náměstí. Poprvé o ně radnice Prahy 13 žádala již 
v roce 2004. Dlouhodobě se o to zasazoval také zástupce starosty pro 
majetkové záležitosti Petr Zeman. Zastupitelstvo hl. města Prahy ko
nečně rozhodlo o svěření usnesením č. 7/33 ze dne 28. 5. 2015. Poda
řilo se to také díky iniciativě členů zastupitelstva Prahy 13, kteří jsou 
současně zastupiteli hl. města. Zápis svěřených pozemků do katastru 
nemovitostí byl proveden v prosinci 2015. Jde o parcely č. 2835, 

2860/125, 2860/126, 2860/128, 2860/129, 2860/130, 2860/131, 
2860/132 a 2860/133 o celkové výměře 19 531 m2. Díky tomuto po
sunu získala městská část rozhodující vliv na budoucí využití uvede
ných pozemků. Z pohledu současného i budoucího rozvoje městské 
části je prvořadým zájmem zachování stávající funkce náměstí, případně 
vytvoření fungujícího komplexu městotvorných funkcí. Městská část 
by měla mít (s přihlédnutím k její velikosti a uspořádání) vedle zatím 
převažující funkce bydlení rovněž odpovídající společenskokulturní 
zázemí. Na jeho tvorbě se svými návrhy mohou podílet i občané 
Prahy 13. Yveta Kvapilová, předsedkyně majetkového výboru

Tělocvična Kovářova před akcí... ... a po ní 

Zateplování stropu Spolkového domu

FO
TO

: P
ET

RA
 FO

ŘT
OV

Á

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ

FO
TO

: P
AV

EL
 ČO

UD
EK



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2016 5

Téma STOPu

Co se u nás letos začne stavět?

Bytový dům Triangl  
Společnost Urban Developers and Investors, s.r.o., zahájí v prvním 
čtvrtletí 2016 výstavbu Bytového domu Triangl na pozemku přiléha
jícímu k Jeremiášově ulici u křižovatky s ulicí Holýšovskou. 

Dům plní funkci bydlení s parkováním a také komerční. Bude 
mít tři podzemní a deset nadzemních podlaží, ve kterých vznikne 
celkem 112 bytů o dispozicích 1+kk až 5+kk. Většina bytů bude mít 
balkon nebo terasu a projekt nabízí také bezbariérové byty. Kromě 
bytů se v objektu nachází i komerční prostory a tři podzemní podlaží 
s garážemi a sklepy. Do bytové části povede bezbariérový hlavní vstup, 
hlavní schodiště a vstupní hala se dvěma výtahy, které jedou do byto
vých podlaží i podzemních garáží. 

Dobrou dopravní dostupnost zajistí necelých 9 minut vzdálená 
stanice metra Luka. Lze také využít autobusovou dopravu ze stanic 
Vackova, Luka, anebo Amforová. Řidičům osobních automobilů 
usnadní cestování Jeremiášova ulice a nájezd na Pražský okruh. 

Stavební práce mají být zahájeny na přelomu února a března 2016. 
Již před zahájením stavby vzbudil projekt zájem a podle slov develo
pera jsou již první byty prodány. Dokončení celé stavby se předpokládá 
v posledním čtvrtletí roku 2017.

Britská čtvrť – rodinné domy, II. etapa
Česká společnost Finep začne letos v prostoru Západního Města sta
vět 28 nových rodinných domů. Na březen je naplánováno zahájení 
jejich prodeje. Jde o 16 dvojdomů a 12 řadových domů. Rodinné 
domy s výměrami od 138 do 166 m2 nabídnou svým novým obyvate
lům moderně řešené interiéry o velikostech 4+kk nebo 5+kk. Po do
hodě s developerem lze u těchto rodinných domů realizovat interiéro
vé změny dle individuálních přání klientů. Ke každému domu patří 
i dostatečně velká zahrada pro hry, zábavu i odpočinek. Součástí je 
také garáž a další parkovací místo před domem pro bezproblémové 
parkování motorizovaných členů rodiny.

Tato II. etapa navazuje na úspěšnou právě dokončovanou první etapu 
výstavby rodinných domů, do kterých se v květnu 2016 začnou stěhovat 
první obyvatelé. 

Projekt výstavby rodinných domů je součástí výstavby Britské čtvrti 
na Západním Městě. Společnost Finep chce propojit obytná místa 
pro rodinný život s parky, odpočinkovými zónami, náměstím a služba
mi a též i s prostorem, ve kterém mohou obyvatelé lokality pracovat. 
Výhodou tohoto místa je výborná dopravní obslužnost – napojení 
na okružní Jeremiášovu ulici, snadné připojení na Pražský okruh 
i velmi malá vzdálenost k přímému vstupu do stanice metra Stodůlky 
a k autobusové zastávce. Připravil Samuel Truschka

Opět po nějaké době přinášíme 
ve STOPu informace o připravo-
vaných stavbách na území naší 
městské části. V rozvojových oblas-
tech, mezi které Praha 13 bez-
pochyby patří, vznikají stavby 
průběžně. Některé se dokončují, 
např. Metronom Business center 
v Nových Butovicích, sousední pro-
jekt Smart byty f inišuje a v plném 
proudu je od loňska výstavba ná-
jemního bytového domu na volném 
prostranství u stanice metra Luka. 
Nepřetržitě se staví také v oblasti 
tzv. Západního Města na západ 
od Jeremiášovy ulice. Dva projekty, 
jejichž výstavba bude zahájena 
v letošním roce, vám nyní 
představíme.
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Kaleidoskop

Poděkování dárcům Tříkrálové sbírky
Také v letošním roce se Farní charita Stodůlky zapojila do Tříkrálové 
sbírky, uspořádané Charitou ČR v celé republice. V oblasti Prahy 13 
se sbírka konala od 4. do 10. ledna. Její výtěžek je určen na pomoc ne
mocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dal
ším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výno
su je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 

V úterý 5. ledna navštívili koledující Tři králové také radnici Pra
hy 13. Zpívali koledu, vybírali finanční příspěvky a na zárubně dveří 
psali K+M+B 2016. Výtěžek letošní sbírky nebyl v době uzávěrky 
STOPu ještě znám, protože všechny vybrané peníze se odevzdávají 
a sčítají v ústředí charity. Část se pak vrátí zpět do místní farní charity. 

„Předchozí Tříkrálová sbírka nám vynesla 56 650 Kč,“ říká ředitelka 
Farní charity Stodůlky Helena Ryklová. „Díky ní podporujeme přede
vším sociálně znevýhodněné rodiny a seniory. V minulých letech jsme 
pomohli 38 dětem s financováním doučování, obědů, lyžař ských kurzů, 
škol v přírodě nebo hudebních nauk. Také nám pomůže pořádat pra
videlná setkávání nemocných a starších obyvatel Prahy 13. Děkuji 
všem dárcům, díky kterým můžeme podpořit naše projekty a pomoci 
tak lidem, kteří to potřebují. Vyprošuji Boží požehnání pro vás i vaše 
domovy.“ Samuel Truschka

Zasmějte se s Tapírem 
V úterý 12. ledna byla v atriu radnice Prahy 13 slavnostně zahájena 
výstava kreslených vtipů nazvaná Tapíři na vlně humoru. Výstava před
stavuje stovku vtipů od členů Klubu kreslířů a humoristů, kteří přispí
vají do internetového humoristického magazínu Tapír. Na vernisáži 
přivítal všechny fanoušky kresleného humoru zastupitel Vít Bobysud 
a představil iniciátora výstavy Pavla Talaše, předsedu klubu Mirka 
Vostrého, kreslíře Toma Pekárka a Pavla Rychtaříka a další humoristy. 
Zazněly také satirické písničky výtvarníka a muzikanta Dana Černého. 

Skvělé občerstvení připravila manželka kreslíře Pavla Talaše, který 
pravidelně baví svými komiksy také čtenáře STOPu. Zaznělo také 
poděkování Bohdanu Pardubickému, který celou expozici, stejně jako 
všechny ostatní na radnici, zajistil po technické stránce. Výstava, pů
vodně plánovaná do 29. ledna, je prodloužena a bude až do pátku 
5. února k vidění v úředních hodinách radnice, to znamená v pondělí 
a ve středu od 8 do 18 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 13 hodin. 
A pokud výstavu humoristů nestihnete, můžete se podívat alespoň 
na jejich magazín na www.kkhtapir.cz. Samuel TruschkaFO
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Kaleidoskop

Neziskovky na radnici
Pravidelné setkání místních neziskových organizací s vedením radnice 
se uskutečnilo 15. prosince. Zástupce neziskovek, které poskytují soci
ální a návazné služby klientům v Praze 13 a jsou podporovány 
dotacemi z rozpočtu městské části, přivítali místostarosta Pavel Jaroš, 

předseda sociálního výboru Aleš Mareček a vedoucí odboru sociální 
péče a zdravotnictví Helena Volechová. Na programu byla kromě po
děkování za dosavadní spolupráci diskuze o dalším směřování sociál
ních služeb v městské části. Petr Syrový, OSPZ

Strážníci přednášeli seniorům
Odbor sociální péče a zdravotnictví zajistil ve spolupráci s Městskou 
policií hl. města Prahy pro místní seniory cyklus přednášek z oblasti 
ochrany před kriminalitou, osobní bezpečnosti a zabezpečení majetku. 
Čtrnáctidílný cyklus nazvaný Senior akademie probíhal od 30. září 
do 16. prosince na radnici. Celkem se přihlásilo 41 seniorek a seniorů, 

mnozí z nich se poctivě účastnili středečních přednášek a tří exkurzí. 
Pamětní list o absolvování akademie získalo 37 seniorů. Stoprocentní 
účast měla paní Marie Švagrová a dalších 19 seniorů se zúčastnilo 
nejméně devětkrát. Na závěrečném setkání poděkovali a poblahopřáli 
absolventům ředitel Městské policie Eduard Šuster a pracovnice od
boru prevence Lenka Hofmanová, radní hlavního města a Prahy 13 
Libor Hadrava a za městskou část místostarosta Pavel Jaroš.
 Samuel Truschka

Vánoční setkání s hudbou a tancem
Každým rokem před Vánocemi zve vedení radnice členy místních 
klubů seniorů na přátelské setkání s kulturním programem a občerst
vením. Loni se uskutečnilo 21. prosince v sále Kulturního domu 
Mlejn. Přibližně 130 přítomných seniorek a seniorů přivítal starosta 
David Vodrážka, poté je pozdravil jeho zástupce Pavel Jaroš, za stře
disko sociálních služeb ředitel Jiří Mašek a za odbor sociální péče ve

doucí Helena Volechová. Všichni popřáli účastníkům krásné svátky, 
šťastný nový rok a také příjemnou zábavu. Pěvkyně Linda Bačovská 
s klavírním doprovodem pak zazpívala duchovní písně a koledy čes
kých i francouzských autorů z 18. století. Následovalo oblíbené vy
stoupení dětského folklorního souboru Lučinka. Zbývající část setkání 
oživil Koty Swing Band Michala Kotase, který zahrál k tanci i posle
chu skladby nejrůznějších žánrů, dokonce na přání přítomných seniorů. 
Jak účinkující, tak diváci byli plni pozitivní energie a užili si ve Mlejně 
příjemnou sváteční atmosféru.
 Iva Dvořáčková, odbor sociální péče a zdravotnictví
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Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

Úžasný vánoční dárek
Bydlím v ulici Ovčí hájek v bytě Městské části Praha 13. V prosinci 
loňského roku byla v mém bytě na náklady městské části provedena 
celková rekonstrukce původního umakartového bytového jádra. Dnes 
je jádro vyzděné, mám krásnou koupelnu i WC, které jsou navíc vy
baveny prvky určenými invalidním lidem, což je pro mě nedocenitel
né. Mám velikou radost a chtěla bych poděkovat všem, kteří se na re
konstrukci jakkoli podíleli – Městské části Praha 13 za vynaložené 
finanční prostředky, správcovské firmě Centra, všem pracovníkům 
firmy Emtandem, spol. s r.o., kteří práce prováděli. Celá rekonstrukce 
proběhla bez nejmenších problémů a k mé naprosté spokojenosti, 
za což patří dík také technikovi Pavlu Voithovi, který vše koordino
val. Této pomoci si velice vážím. Dostala jsem opravdu úžasný 
vánoční dárek.  Renáta Čermáková 

Spokojené děti i rodiče
Mateřská škola Balónek je pro děti svým rodinným přístupem 
opravdu velice příjemné zařízení. Z pohledu maminek dětí, které 
tuto školku navštěvují a navštěvovaly a mezi které se řadím i já, si 
dovoluji vyzdvihnout přístup pedagogů k dětem i rodičům, úžasnou 
atmosféru, skvělou kuchyni, čisté prostředí a opravdu přínosné 

kroužky. Například pohybovky – kroužek, který vede paní učitelka 
Zuzana Sadílková. Ten navštěvují holčičky od útlého věku až 
do věku školního. Děvčata, která již ze školky odešla do základní 
školy, si ráda přijdou zacvičit rok od roku měnící se choreografii, roz
hýbou své tělo, mají i prostor seberealizovat se a zazpívat si. Co se 
naučí, každý rok předvedou na plánovaném vystoupení. My máme 
úžasný pocit z toho, že naše děti jsou spokojené a my s nimi. 
 Hedvika Pivoňková

Betlémy od Bobříka
Adventní čas je krásnou příležitostí k návštěvě vánočních koncertů 
a různých výstav. Velké poděkování patří mateřské škole U Bobříka, 
která se každým rokem prezentuje výstavou krásných betlémů, které 
vyrobily děti. Místem výstavy jsou prostory v kostele sv. Petra a Pavla 
v Řeporyjích. Děti od Bobříka pod vedením paní učitelky Kafkové 
vystavily pestrý soubor betlémů, který ozdobil boční oltář. Děkujeme 
za milé zastavení v předvánočním čase.
 Martina Pospíšilová s rodinou

Potkal jsem anděla 
Unavený z končícího roku jsem konečně byl 22. 12. koupit stromeček. 
Když jsem za tmy dorazil utahaný domů, stromeček dal do kbelíku 
s vodou, někdo zazvonil. Trochu jsem mručel, kdo to k nám takto 
večer ještě přichází. Ale byla to hodná paní, která nalezla mou peně
ženku s mnoha doklady a dost penězi. Nalezla ji na parkovišti před 
obchodním domem, kde jsem ji vytrousil při nakládání stromečku. 
Rozhodla se, že mi ji doveze až domů. Nestačil jsem jí ani pořádně 
poděkovat a ona neznámá s přáním hezkých Vánoc a milým úsmě
vem zase odjela dělat „anděla“ jinam. Od té doby chvílemi dumám, 
jak bych potěšil já ji. Jak bych se třeba malinko podílel na té nabalu
jící se radostné kouli, kterou mně přikoulela až pod nos. Zatím jsem 
se rozhodl pro dvě věci. Že zdvojnásobím částku, která byla v peně
žence a věnuji ji o.p.s. Pohoda, která provozuje v Praze 13 kupříkladu 
chráněné bydlení pro mentálně postižené, a za druhé, že vám dám 
vědět, že kolem nás jsou pořád „andělé“, kdybyste o tom snad někdy 
pochybovali.  Jan Zíka

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Jsme tak mladí nebo staří, jak si myslíme 

„Dobrý den, paní doktorko. Manžel pracoval celý život v jedné f irmě 
a v 63 letech musel odejít při změně vedení do důchodu. Celý život spor-
toval, jezdil na kole, lyžoval, běhal a najednou sedí doma, kouká do zdi 
a už nechce nic dělat. Na svoje koníčky má teď dost času, peněz máme tak 
akorát a zdravotně se naštěstí nic nezměnilo. Začal se ale chovat jako dů-
chodce. Najednou zestárl snad o 100 let.“

„Těšila jsem se na důchod, až se konečně budu moci věnovat všem svým 
plánům a koníčkům, které jsem při výchově dětí, péči o rodinu a pracov-
ních povinnostech nestíhala. Všichni mě odchodem do důchodu strašili. Já 
už se ale nemohla dočkat, že si konečně začnu plnit svoje sny. V 57 letech! 
Přihlásila jsem se na angličtinu, na Univerzitu třetího věku, chodím zase 
do školy – jako studentka J, chodím pravidelně cvičit na zdravotní cviče-
ní, jeden den jsem vyhradila celý vnoučatům a jejich hlídání a nemůžu se 
důchodového času, času pro sebe a plnění svých snů nabažit. Cítím se moc 
dobře, a i když vím samozřejmě, kolik je mi let, tak se cítím užitečná sama 
sobě i svému okolí a možná i mnohem mladší než před deseti lety.“

Ano, v dospělém věku opravdu platí, že věk je jen „číslo v občance“. 
První polovinu života naše tělo a mysl „zaučujeme a používáme“, 
druhou polovinu „opravujeme a udržujeme“. Když pomineme gene
tické dispozice, tak naše tělo i mysl bude stejně jako všechno na světě 
kolem nás v takovém stavu, jak dobře o něho pečujeme. Povídání 
o pravidelném sportu, zdravé stravě, dostatečném spánku atd. je 
všude dost. I psychicky se budeme cítit mnohem lépe, když budeme 
mít stabilní nekonfliktní vztahy se svým okolím a i ty je třeba opečo
vávat, opravovat a vylepšovat. Významně nás ale ovlivňují i stereotypy 

představ, jak bychom se měli chovat nebo cítit, když je nám x let. 
A i v tomto bodě je na každém z nás, zda si vybere verzi, kdy v dané 
situaci vidí sklenici poloplnou nebo poloprázdnou (a podle toho se 
cítí). Oba výše zmíněné dotazy se týkají staršího věku, souvisejícího 
s odchodem do důchodu. Ale i náš postoj, naše vlastní myšlenky 
mohou ovlivnit to, jak sami stárneme.
• Můžeme se těšit na přiměřený plán a mít radost, že máme důvod, 

proč žít J – této myšlence se naše tělo rádo přizpůsobí nejen tré
ninkem mozkové kůry při učení, cvičením se zvýší ohebnost pohy
bového aparátu a při smysluplné náplni volného času s viditelným 
výsledkem určitě budeme mít i lepší náladu.

• Můžeme ale stejně tak dovolit, aby se nám v hlavě usadila myšlen
ka, že jako důchodce jsme již odepsaní a k ničemu a vše přestaneme 
dělat – naše tělo se i tomuto postoji přizpůsobí L, včetně psychiky 
a s tím i souvisejících různých psychosomatických onemocnění.

• A všechno tohle samozřejmě neplatí jenom pro důchodce, ale pro 
naše myšlenkové stereotypy obecně. Nemyslím tím přeceňování 
vlastních schopností a úlety starších mužů závodících na čemkoli 
a „dam“ na diskotékách. Jsou aktivity, které přece jen patří mladší 
generaci a mohou být za hranicí fyzických možností i vkusu. Ale 
určitě náš život bude bohatší, když nezapomeneme snít, své sny si 
plnit a cítit se zdravě a plni energie. A ta čísla v občance necháme 
opravdu jen úředníkům.

Všem čtenářům časopisu STOPu přeji, aby se cítili tak mladí, aby je
jich sny nebyly nedostupné J.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

602 805 633, hanajencova@seznam.cz , www.jencova.cz
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Hokejbalové centrum mládeže 
na Lužinách
Prvního ledna 2016 odstartoval projekt hokejbalových center mládeže 
a hokejbalový oddíl z Prahy 13 HC Kert Park Praha se stal jedním 
z devíti klubů v České republice, které tento status získaly. Zájem za
pojit se do „nultého ročníku“ mělo celkem dvanáct klubů v republice, 
mezi které se zařadil i Kert Park. 

„Zisk statutu hokejbalového centra mládeže bylo jedním z našich 
cílů v druhé polovině roku 2015. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ 
přibližuje místopředseda klubu Lukáš Ptáčník, který projekt  
za HC Kert Park Praha zaštiťuje.

Pro zisk statutu hokejbalového centra pro rok 2016 musel klub  
splnit hned několik podmínek, například dostatečný počet mládež
nických kategorií a kvalifikovaných trenérů, adekvátní úroveň zázemí 
a hokejbalového areálu, vypracování ročního tréninkového plánu nebo 
celoročního plánu náborových akcí. Samotnému udělení statutu pak 
ještě předcházel audit z Českomoravského svazu hokejbalu. „Projektu 
jsme věnovali spoustu času a úsilí, o to více nás těší, že naše práce 
nepřišla vniveč. Na druhou stranu je to pro náš klub také závazek 
do budoucna, jelikož si tento status chceme udržet i pro roky následu
jící,“ říká Lukáš Ptáčník.

Status hokejbalového centra mládeže nepřinese Kert Parku jen 
pomyslnou „nálepku“. „Díky němu budeme moci lépe rozvíjet jak naši 
mládež, tak i naše trenéry, účastnit se různých workshopů a přednášek 
týkajících se práce s mládeží apod. Nemohu samozřejmě opomenout 
také zisk dalších finančních prostředků, které budeme moci použít 
na nákup hráčského vybavení pro děti i jako drobné odměny trené
rům,“ uzavírá Lukáš Ptáčník. Michal Pěch

Ježíšek na Makču Pikču
Před osmnácti lety dali 
stodůlečtí atleti vzniknout 
Běhu za Ježíškem – závodu, 
který láká sportovní nad
šence bez rozdílu věku, vý
konnosti i pohlaví. Na Štěd
rý den se jich na úpatí 
Makču Pikču v Centrálním 
parku sešlo opravdu požeh
naně. Jedna dvojice za dru
hou se za mohutného po
vzbuzování kamarádů 
i ostatních soupeřů vrhala 
do boje s příkrým stoupá
ním, ale jako vždycky neby
lo vůbec důležité, kdo bude 
nahoře nejrychleji. 
Na Štědrý den jde přece hlavně o to, abyste byli mezi těmi, kteří vás 
mají rádi. Kdo z vás se letos Běhu za Ježíškem zúčastnil, mohl tako
vých lidí napočítat sto čtyřicet jedna. Za TJ Stodůlky Praha Zbyněk Hnízdil

Kdo se stane králem Bubliny?
V rámci programu Praha sportovní pořádá BA Sparta Praha pro zá
jemce z řad dětí každý měsíc až do dubna otevřený basketbalový tur
naj. Basketbalový zápas si může vyzkoušet absolutní začátečník i ti, 
kteří už basket hrají (bez ohledu na klubovou příslušnost).

Tento turnaj, prvotně určený dětem ve věku 8 – 12 let, se nazývá Král 
Bubliny, protože se hraje v nafukovací hale u ZŠ Kuncova, které děti 
říkají Bublina. Už na podzim proběhly tři úspěšné turnaje, kdy se kaž
dého zúčastnilo přes 60 dětí – jak baskeťáků, tak zájemců o tento 
sport.

V rámci druhého pololetí letošního školního roku proběhnou turnaje 
13. února, 12. března a 9. dubna. Přijďte si zdarma užít sportovní turnaj 
pro děti! Veškeré informace jsou na www.minibasparta.webnode.cz.
 Za BA Sparta Praha Pavel Šenk

Pomůcka pro začínající bruslaře
Školní zimní stadion 
Bronzová na Lužinách 
pořídil a půjčuje nové 
pomůcky, které mohou 
využít začínající bruslaři, 
zejména děti, které se te
prve učí stát na bruslích. 
Jde o lehkou konstrukci 
z kovových trubek, 
o kterou se může bruslař 
opírat než získá stabilitu 
a jistotu při pohybu 
na bruslích. Říkáme jim 
„trenažery“ a máme jich 
celkem šest. Tři koupil 
odbor školství a další tři 
jsme získali sponzorským darem. Zájemci si je mohou půjčit zdarma 
v pokladně stadionu po složení vratné zálohy 200 Kč. „Trenažery“ mají 
velký úspěch a je o ně obrovský zájem. Přijďte si s dětmi zabruslit!
 Vojtěch Koutek, správce stadionu

Přijďte si zacvičit
V Mateřské škole Zahrádka, Husníko
va 2076 pořádáme pro maminky s dětmi 
i bez dětí pravidelné středeční cvičení.

Maminky s dětmi si mohou zacvičit 
od 16.00 do 16.50. Nezapomeneme si 
hrát a zapojit do cvičení i děti.

Cvičení pro maminky bez dětí bude od 17.00 do 18.00, kdy se 
můžete naplno věnovat samy sobě a pokud nemáte hlídání, bude pro 
děti připraven program s hraním a tvořením.

S sebou potřebujete jen sportovní oblečení, pití a podložku. Rozvrh 
hodin a ostatní informace na www.fitmamina.estranky.cz nebo 
na www.mshusnikova2076.cz. Pavla Jirglová, ředitelka školy

FO
TO

: M
IC

HA
L K

ŘE
NE

K

Sport



 ÚNOR 2016 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22710

Dopis paní Jarky minigolf vykresluje jako určitý druh rodinné zábavy. 
Je to opravdu tak? Když přijde vícečlenná rodina, mají šanci se zapojit 
opravdu všichni?
Určitě to tak je. Já říkám, že kdo už umí a kdo ještě může stát na no
hách, ten si může zahrát. Je relativně málo aktivit, do kterých se může 
zapojit opravdu celá rodina. To se týká hlavně rodin s náctiletými 
dětmi. Pro ty jen těžko nacházíte něco, co by je fakt bavilo a zároveň 
to bylo dostatečně in. 
Může se stát, že si někdo párkrát zahraje a zjistí, že by se chtěl minigolfu 
věnovat intenzivněji a na vyšší úrovni? Jakou má šanci?
Hřišť je po České republice spousta, počet se pohybuje okolo tří set. 
Vždyť i na třináctce v Centrálním parku je minigolfové hřiště už skoro 
deset let. To v Galerii Butovice je mladší, ale má hned několik výhod. 
Je to široko daleko jediný minigolf pod střechou, který splňuje certifi
kát Světové minigolfové federace pro sportovní minigolfová hřiště 
a jediný minigolf na světě, který má zmíněný certifikát a zároveň 
umožňuje UV provoz, kdy se zapínají dekorativní UV světla a dráhy, 
míčky, překážky, hole i stěny pokryté speciálními barvami se rozzáří. 
Sedm dnů v týdnu od deseti dopoledne do deseti večer si tady může 
zahrát kdokoli 
z veřejnosti, zahraje 
si na kvalitním hři
šti a dobře. Úplní 
začátečníci se se
známí se základní
mi pravidly 
a do začátku dosta
nou i první rady. 
Když bude mít 
někdo zájem, 
nemusí zůstat jen 
u občasného hraní. 
Minigolf se hraje 
jako regulérní sou
těž s mistrovstvím 
Evropy i světa, to 
všechno existuje. 
U nás jsou každé 
úterý taková setká
ní hráčů a zapále
nější veřejnosti, kde, 
a to je unikátní věc, 
si klidně můžete 
zahrát s mistrem 

Evropy, který tady trénuje. Ten, kdo se chce minigolfu věnovat vážněji, 
tuto možnost určitě přivítá. Pro děti tady máme kroužek minigolfu 
a to je více méně také unikát. Má zhruba 14 dětí, což je největší mlá
dežnická skupina věnující se minigolfu v České republice. Do kroužku 
k nám chodí děti zhruba od 5 do 15 let. Velkou devizou minigolfu je, 
že děti učí soustředit se, nakládat s emocemi a zvládat stresové situace. 
Navíc i objektivitě a samostatnosti. Minigolf není kolektivní sport, i 
když existují jak zábavné, tak prestižní soutěže družstev. Děti tak 
na nikoho nic nesvedou, úspěch i prohra jsou pouze jejich. Tady se 
za spoluhráče nebo „máminu sukni“ prostě neschovají.
A co talent? Jakou hraje roli?
I ten, kdo se žádnému sportu nikdy nevěnoval, se může vypracovat 
na velmi dobrého hráče. Pětadvacet let hraji minigolf a zhruba pět let 
se tady intenzivně věnuji veřejnosti a neznám člověka, kterého bych 
nenaučil alespoň jednu nebo dvě dráhy zahrát na jeden úder. Jedinou 
podmínkou je chuť se učit. Teď samozřejmě nemluvíme o super špičce 
a reprezentaci, kde už určité předpoklady roli hrají a pochopitelně 
musíte tomu sportu dát maximum.
Zmínil jste určité předpoklady. To znamená?
Pro hru na vyšší úrovni musíte mít určité fyzické předpoklady. Ono se 
to nezdá, ale například vícedenní turnaje mohou dát docela zabrat. 
Ale není to atletika, takže bych spíš kladl důraz na psychiku. Koncen
trace je nezbytná. Soustředění se na jednu věc v danou chvíli, to je 
v minigolfu zásadní.
Kdy se minigolf stal součástí vašeho života?
Mně minigolf učaroval v sedmi letech, když jsem byl s rodiči na dovo
lené na Slovensku. V jedenácti jsem se v Olomouci, kde jsem tehdy 
bydlel, přihlásil do místního minigolfového oddílu a začal hrát závod
ně. V juniorské kategorii jsem chodíval hrát minigolf skoro každý den. 
Zúčastňoval jsem se turnajů a po 4 letech jsem dokázal zahrát absolut
ní rekord – 18 úderů na 18 drahách. Stal jsem se členem juniorského 
extraligového týmu, umístil se na mistrovství ČR na 4. místě v kate gorii 
juniorů, připsal si dokonce start za českou juniorskou repre zentaci. 
V dospělé kategorii jsem až takových sportovních úspěchů nedosaho
val, i když jsem byl například dvakrát členem stříbrného extraligového 
družstva. Víc jsem se začal věnovat organizační činnosti a věřím, že 
jsem svou činností trošku přispěl k současným úspěchům české mini
golfové reprezentace. Odmala jsem měl jeden velký sen – síť minigol
fových hřišť po celé republice. Když jsem v roce 1997, to už jsem byl 
na vysoké v Ostravě, objevil u místních vysokoškolských kolejí zde
vastované minigolfové hřiště, tak jsme ho s kamarádem opravili a za
čali provozovat. V roce 2001 se tam uskutečnil oficiální minigolfový 
turnaj s pravděpodobně prvním webovým online přenosem na světě. 
A krytý minigolf ? To byla tak trochu neuskutečnitelná bláznivost. FO
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Minigolf je maxi zábava
Koncem loňského roku nám napsala paní Jarka Streifová. Její dopis 
nás nejen zaujal, ale také inspiroval. Je o minigolfu, dnes už čtrnácti-
letém vnukovi paní Jarky Tomášovi, jeho sportovních začátcích 
i prvních turnajových úspěších, ale také o krásných společně stráve-
ných chvílích, kdy se při této stále oblíbenější hře sešla a bavila celá 
rodina. A co paní Jarku k napsání dopisu vedlo? 
„Mám pocit, že málo lidí ví, jak strávit hezké chvíle,” píše. „Já jich 
spoustu prožila s vnukem při minigolfu v Galerii Butovice. Poslední 
roky jsem sice stále častěji prohrávala, ale já si především užívala 
přítomnost mého protihráče. Říkám tomu štěstí. Štěstí být spolu. Dnes 
si chodím také občas zahrát, ale většinou už jen s přáteli. Tomáš hraje, 
jak říká, vyšší level s trenérem Tomášem Navrátilem.”
A tak jsme se za Tomášem Navrátilem, který není jen trenér a náš 
dlouholetý úspěšný hráč a medailista, ale také prezident Českého 
minigolfového svazu, vypravili, abychom si o minigolfu trošku 
popovídali.

Tomáš Navrátil v roli učitele
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Životní prostředí

Kurzy včelaření pro začátečníky
Včelaři z Českého svazu včelařů Řeporyje pořádají praktické kurzy 
pro začátečníky. Kurzy jsou rozděleny podle intenzity:

• půldenní – 
základní 
seznámení se 
včelami (i pro 
zájemce, kteří 
nechtějí včela
řit, ale chtějí se 
dozvědět více)

• víkendové 
(po nich již 
může začít 
každý včelařit 
a postupně se 
doučovat)

• čtyřměsíční 
(účastník 
se naučí vše o včelách a na konci si odnese vlastní odchované 
včelstvo)

Kurzy se konají ve Včelíně Ořech celé jaro, první začínají již 
od 5. března. Více informací a přihlášky naleznete  
na www.vcelinorech.cz nebo zavolejte na tel. 602 614 170.

 Vladimír Glaser 

Nejlepší sběrači
V říjnu vyhlásila společnost Lesy ČR soutěž o nejlepšího sběrače žalu
dů a tvrdého pečiva. Zapojila se také naše ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníč
kova 1743. Žáci aktivně sbírali, sušili a nosili plody i pečivo. Společný
mi silami se nám podařilo nasbírat celkem 120 kg. Při vyhodnocení se 
naše škola umístila na krásném 8. místě z 34 zúčastněných – a jako 
jediná škola praktická a speciální! O to více si ocenění vážíme. Všem 
našim aktivním sběračům, především Kamile Živcové a Filipu Královi 
z 2.A, děkujeme! Martin Marek

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod.
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

Vlachova  5. 2. na chodníku proti č. 1511

Bellušova 12. 2. parkoviště proti č. 1804/7
Běhounkova 19. 2. parkoviště proti č. 2463

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště

Janského 26. 2. parkovací záliv u lékárny
Podpěrova  1. 3. před MŠ – u č. 1879
Pavrovského  4. 3. rozšířená plocha u tříděného odpadu

Michaela Líčková

A přece se to povedlo. V roce 2010 jsme s dvěma spolupracovníky 
otevřeli tehdy jediný krytý minigolf v České republice – Minigolf 
Butovice.
O golfu se říká, že po finanční stránce je to sport pro horních deset tisíc. 
Co minigolf?
Tak ten je pro dolních deset milionů. J Budu ale raději hovořit kon
krétně. Když přijdete sem, tak za hodinu a půl zaplatíte kolem stovky, 
v ceně je i zapůjčení dost kvalitního vybavení. Pokud budete chtít hrát 
intenzivněji a mít vybavení vlastní, hůl vás vyjde na zhruba 1 500. 
Míček, kterých do začátku potřebujete tři až pět (závodní hráči jich 
mají desítky i stovky), stojí nějakých 350 korun. Jsme tedy na částce 
okolo 3 000 korun. Ale bez problému seženete i starší vybavení, takže 
ta částka může být i nižší. A navíc, minigolfové vybavení se neohrává. 
Pokud ho neztratíte nebo vlastní vinou nezničíte, máte ho v podstatě 
napořád. Naše již zmíněné úterní setkávání vás na pět měsíců vyjde 
zhruba na tisícovku s tím, že můžete každé úterý hrát v podstatě celý 
den. Myslím tedy, že pro ten základní rozjezd a pro to, abyste zjistili, 
zda je pro vás minigolf to pravé, moc peněz nepotřebujete. Vysoké ale 
nejsou ani poplatky v klubech.
Jak je to s počtem drah? Má jich každé hřiště stejný počet? 
Každé, které má certifikát Světové minigolfové federace pro sportovní 
minigolfová hřiště, má osmnáct drah. U minigolfového hřiště typu 
eternit, tedy u toho nejrozšířenějšího typu, které veřejnost běžně zná, 
se vybírá z normovaných osmadvaceti druhů, takže každé hřiště může 

být trochu jiné. To naše si už vyzkoušely desetitisíce dětí a dospělých, 
ale také nejlepší minigolfoví hráči celého světa a světoví rekordmani.
Minigolf je jedním ze sportů, který má u nás velkou tradici. Někdy 
v roce 1969 postavilo první minigolfové hřiště v České republice Vý
staviště Flora Olomouc. Je pravda, že v Praze bylo ještě dříve jedno, 
tak zvaný beton (jeden z u nás méně rozšířených druhů minigolfu), 
u hotelu International v Dejvicích. V Olomouci to už ale bylo eterni
tové hřiště, v podstatě takové, jaké známe dnes. A záhy u nás došlo 
k velkému rozmachu minigolfu. A to není úplně obvyklé. Minigolfová 
hřiště uvidíte v Německu, Rakousku, ale třeba v Polsku nebo Maďar
sku na ně téměř nenarazíte. V Rusku jsou teprve na začátku. U nás, 
aniž bychom si to uvědomovali, je minigolf rozšířená sportovní hra 
s tradicí několika desítek let. Nebál bych se minigolf nazvat českým 
národním sportem. Jsou odhady, že v České republice si minigolf za
hraje ročně milion lidí. A takových aktivit opravdu mnoho není. 
I na sportovní úrovni máme stále další a další mezinárodní úspěchy. 
V minigolfu jsou dvě velmoci – Německo a Švédsko. My jsme hned 
za nimi, hodně jim šlapeme na paty a Evropa i svět se od nás pomalu 
začínají učit. Máme například juniorské mistry Evropy – v dívkách, 
chlapcích i v družstvech, máme mistra Evropy Karla Molnára, naše 
reprezentace pravidelně bojuje o medaile a drží se na špičce. A proto 
jsem rád, že k nám našlo cestu už tolik lidí. Jednotlivci, rodiny 
a za zvýhodněné vstupné i školy nebo školní družiny. Možná, že další 
medailista se zatím ukrývá právě mezi nimi.  Eva Černá
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Mladí zdravotníci si vedou skvěle
Pátá místní skupina Českého červeného kříže, registrovaná při OS 
ČČK Praha 1, sdružuje především děti a mládež z Prahy 13 a okolí. 
Děti se s námi po celý rok učí poskytovat první pomoc, kterou také 
předvádíme na různých akcích. Kromě toho se každoročně podílíme 
na prospěšných charitativních sbírkách Český den proti rakovině 
a Světluška. Náš program doplňují společenské hry a výlety.

V dubnu jsme se zúčastnili tradiční akce Bezpečná třináctka. 
Naše skupina tam již desátým rokem seznamuje širokou veřejnost se 
svou činností formou komentované ukázky zásahu našich mladých 
zdravotníků. Zájemce také učíme poskytnutí první pomoci, správný 
postup při resuscitaci nebo práci s tlakovým obvazem. Nechyběli jsme 
ani na zářijovém Dni zdraví na Slunečním náměstí, kde jsme učili 
první pomoc děti. Mimo Prahu 13 jste náš stánek mohli navštívit 
například na hudebním festivalu United Islands of Prague v červnu 
na Kampě. Kromě toho během roku navštěvujeme i školy.

Vrcholem sezony jsou každoročně pro děti soutěže mladých zdra
votníků. Okresní soutěž se konala v květnu v Domě dětí a mládeže 
Stodůlky. Utkalo se v ní 16 mladších a 8 starších družstev. Na stano
vištích mladí zdravotníci ošetřovali nejrůznější těžká poranění. Našim 
pětičlenným týmům se nejvíce dařilo na minutách pravdy, kde každý 
samostatně ošetřuje pacienta v bezvědomí, starší soutěžící včetně 
resuscitace při zástavě životních funkcí. Tu naši mladí zdravotníci jako 
vždy zvládli skvěle a obě naše družstva postoupila do krajského kola. 
Pořádal ho Oblastní spolek ČČK Praha 1 na Malé Straně, kde naše 
skupina vznikla – v Malostranské besedě, na Malostranském náměstí 
nebo v Hellichově ulici. Na stanovištích pod širým nebem přihlíželi 

Svět nevidomých
Ve FZŠ Trávníčkova se nedávno objevili nezvyklí návštěvníci – dvě 
border kolie a zlatý retrívr. Pejsci doprovázeli své nevidomé majitelky 
ze sdružení Beluška, které přišly seznámit děti prvního stupně se 
svým světem.

Pohybovat se bezpečně v mléčné mlze či v úplné tmě, spoléhat 
na své zbývající smysly a slepeckou hůl není jednoduché. O tom se 
přesvědčily děti nasazením různých brýlí, které dokázaly napodobit 
některé druhy zrakového postižení. Asi největším překvapením byl 
přístroj rozeznávající barvy, mobil s hlasovým výstupem a maličká 
pomůcka, díky které 
můžete bezpečně 
lít vodu do hrníčku. 
Seznámily se také 
s Braillovým písmem 
a prohlédly si Sla
bikář pro nevidomé 
prvňáčky. No a pej
sci? Nestačili jsme 
se divit, co všechno 
musí umět. Dokon
ce zvedali spadané 
mince. 

Díky paní Ireně 
a jejím kolegyním 
dnes děti vědí, jak 
nevidomým pomoci 
a jak se chovat k je
jich psům. Také lépe 
rozumí větě, kterou 
často slyší – chraňte 
si své oči.  Dagmar Říhová

Základy, na kterých se dá stavět
Proxima Sociale, o.p.s., ve spolupráci s ÚMČ Praha 13 připravila v lis
topadu pro klienty klubu JednaTrojka pětidenní resocializační pobyt 
(REP) v rekreačním zařízení Chroboly v jižních Čechách. Šlo o zážit
kový pobyt mimo Prahu financovaný z grantu prevence kriminality 
Magistrátu hl. m. Prahy. Program je určen pro maximálně 9 mladých 
lidí od 12 do 19 let, kteří mají zájem pro sebe něco udělat, něco ze 
sebe dát druhým a něco od nich pro sebe získat. 

Klienty čekaly dny 
nabité aktivitami za
měřenými na podpo
ru sebepoznání, zvlá
dání zátěžových 
situací, na zlepšení 
komunikace mezi 
vrstevníky, ale i s ro
diči nebo učiteli. 
Dále organizátoři 
s účastníky pracovali 
na přijetí ostatních 
členů skupiny i s je
jich odlišnostmi 
a na přijetí sebe 
sama. Zařazeny byly 
i preventivní infor
mační bloky o návy
kových látkách, šika

ně, povídání o rodinných vztazích, sexualitě a dalších problémech 
dnešní mládeže. Mladí klienti byli vedeni k odpovědnosti a samostat
nosti také tím, že měli na starost vaření, úklid a dodržování pravidel. 
Měli také „bojovku“ v lese s otázkami z probíraných témat. Proběhl 
i pěší výlet do blízkého okolí a závěrečná diskotéka.

Cílem pobytu bylo účastníky lépe poznat a navázat s nimi hlubší 
spolupráci. To se nám povedlo a věříme, že na tomto základu můžeme 
v budoucnu stavět a spolupráci dále rozvíjet. 

Poděkování náleží všem, kdo se na realizaci pobytu podíleli. Příjem
ným zpestřením byla návštěva paní Kalinové a paní OláhHolubové 
z Úřadu MČ Praha 13, kterým rovněž děkujeme.
 Kateřina Vojtová, sociální pracovnice klubu JednaTrojka
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i turisté. Tím více se zásahy podobaly realitě běžného dne. Oba naše 
týmy se umístily na krásném třetím místě, což znamená velký úspěch. 
Starší družstvo bylo třetí již loni a předloni. Mladší se hodně zlepšili, 
přestože v týmu byli i začátečníci. Věříme, že v příštích letech naše 
mládež své výsledky ještě vylepší.

V dubnu jsme pořádali Společenský večer Červeného kříže v Café 
Kampus. S kapelou, která hrála k tanci, zpívala i naše členka Lucka 
Machová za klavírního doprovodu další členky Annie Malinové.

V červenci jsme vyslali dvě naše členky na mezinárodní kemp 
mládeže Červeného kříže a Červeného půlměsíce, který se již 
šedesátým rokem konal v rakouském městečku Langenlois. Pokud 
vás naše akce zaujaly, neváhejte a přidejte se. Další informace najdete 
na www.patapomoc.blogspot.cz.

Šimon Hlinovský, předseda místní skupiny ČČK
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Pomáhají druhým

Klub JednaTrojka 
v únoru
Klub se nachází  
v Centrálním parku naproti golfovému hřišti 
v ulici K Zahrádkám. Je otevřený každé 
pondělí 14.00 – 19.00, úterý 14.00 – 18.00  
(IK = individuální konzultace 18.00 – 19.00), 
středu 14.00 – 18.00 (IK 13.00 – 14.00) 
a čtvrtek 15.00 – 19.00 (IK 14.00 – 15.00). 
Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let z Pra 
hy 13 nabízí možnost aktivního trávení vol
ného času. K dispozici je sportovní a výtvarné 
vybavení, internet i příjemné posezení. Klub 
poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování). 
Téma měsíce: Už víš, kam chceš na školu?
 
Program:
po  1. 2. Filmový klub s debatou
čt  4. 2. Máš představu o své budoucnosti?
po  8. 2. Pěší výlet po okolí
čt 11. 2. Palačinkování v klubu
po 15. 2. Téma dne: výběr SŠ
čt 18. 2. Jdeme se klouzat
po 22. 2. Povídáme si o profesích
čt 25. 2. Výtvarná dílna

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 277 007 284, Facebook: klub jednatrojka.
 Těší se na vás Katka a Martin

Jarmark pobavil i pomohl
Základní škola Janského už řadu let pořádá 
Vánoční jarmark, který je nejen prostoupen 
vánoční atmosférou, ale také pomáhá. Letos 
se konal v polovině prosince. Slavnostní od
poledne začalo prodejem výrobků, které 

o vánočních svátcích zdobily nejednu domác
nost. Navíc každým nákupem zákazníci z řad 
rodičů a přátel školy přispěli na dobrou věc – 
vybrané peníze a dárky od dětí byly předány 
dětské onkologii FN Motol. Následoval kul

turní program tradičně 
zahájený MUDr. Cin
grošovou z motolské 
nemocnice. Pěvecká vy
stoupení dětí, vystoupení 
kroužku Ropeskippingu 
a taneční skupiny, bohatá 
tombola losovaná 
hercem Jiřím Mádlem... 
Zkrátka skvělá zábava 
od začátku do konce. 
A jakby ne, vždyť děti se 
na tuto akci, která poba
vila i pomohla, pečlivě 
připravily. -red-

Pomohli jsme nejen 
dětem 
Na podzim loňského roku pořádala naše ZŠP 
a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743, sběr papíru 
a také „bazárek“. Nepotřebné věci, hračky, ob
lečení nebo třeba knihy, přinesli pedagogové 
a někteří rodiče do školy. Pak se za symbolic
ké ceny prodávali v bazárku. Celkem jsme 
vybrali 5 551 Kč. Tato částka byla odeslána 
na účty dvou společností – Women For 
Women, o.p.s.  – té jsme přispěli na projekt 
Obědy pro děti. Druhou byl Mobilní zvěřinec 
z Vilémova. Zaslaná částka byla příspěvkem 
na zajištění krmiva pro zvířata v zimních mě
sících. Díky skvělé spolupráci mezi pedagogy 
a Klubem rodičů nás hřeje pocit, že jsme také 
my dokázali někomu pomoci. Martin Marek

Skupinová párová terapie 
Multipárová terapie je program pro páry, 
které se potýkají s častými konflikty a hádka
mi či vzájemným ponižováním a urážkami. 
Jedná se o partnery, kteří nezvládají svoji 
agresi vůči sobě navzájem nebo svým blízkým 
a chtějí tento problém řešit. Právě jim nabízí 
SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze 
v rámci projektu Stop násilí ve vztazích sku
pinovou párovou terapii. Ta využívá vzájem
ného sdílení zkušeností ve skupině a vzájemné 

podpory lidí s podobnými problémy. Tuto 
službu v současné době nabízí ve formě 
víken dové terapie. Program je pro účastníky 
zdarma. Více na www.nasilivevztazich.cz, 
www.soscentrum.cz, www.skp.diakonie.cz. 
Zájemci o terapii mohou kontaktovat pracov
níky SOS centra na tel. číslech 222 514 040,
777 734 173, 608 004 444 nebo  
na vztahy@diakonie.cz.
 Lenka Černá 

Zápis do speciálních škol Diakonie ČCE 
Zápis do mateřské 
školy speciální, příprav
ného stupně základní 
školy speciální a základ
ní školy speciální Dia
konie ČCE Praha 5, 
Vlachova 1502, se koná 
v pondělí 15. února 
od 9 do 16 hodin 
v budově školy. 

Škola se zaměřuje 
na vzdělávání dětí 
se speciálními vzdě
lávacími potřebami, 
tj. zej ména dětí a žáků 
s mentálním postiže
ním, s autismem, s více 
vadami, případně i s ji
ným druhem a stupněm 
zdravotního postižení.

Dětem nabízíme 
individuální přístup 
ve výuce, dobrou vy
bavenost pomůckami včetně bezbariérového 
přístupu, canisterapie, fyzioterapie a další 
aktivity nad rámec běžné výuky. 

K zápisu s sebou rodič přinese svůj 
občanský průkaz, rodný list dítěte, odborná 
vyšetření týkající se dítěte.

Pokud se nebudete moci ze závažných 
důvodů dostavit ve stanoveném termínu 

k zápisu, můžete si domluvit náhradní 
termín. 

Součástí zápisu je den otevřených dveří 
pro veřejnost. 

Další informace získáte na webové adrese 
www.skolastodulky.diakonie.cz nebo 
na tel. 235 517 303, 737 258 416.
 Milan Černý, ředitel školy

Změna provozu 
charitních šatníků
Od února 2016 je ukončen provoz charitního 
šatníku v ulici Husníkova 2279. Šatník v ulici 
Přecechtělova 2243 zůstává v provozu. Ote
vřeno má každé pondělí v době 17.00 – 
18.30 hodin mimo školních prázdnin.

Charitní šatníky přijímají čisté oblečení, 
obuv, školní a sportovní potřeby a nabízejí 
ošacení sociálně slabším spoluobčanům.

 Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky
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Křižovatka ulic Červeňanského a Tlumačovská

Tato křižovatka není z hlediska řidičů nijak složitá, ale vzhledem 
k umístění přechodu pro chodce přes Červeňanského ulici mezi 
„dvojčaty“ a Lidlem není pro chodce příliš přívětivá. Přechod je 
kvůli nájezdovému pruhu k Lidlu umístěn už v ústí křižovatky. Tato 
poloha s sebou přináší větší délku přechodu – přibližně 20 metrů. 
Přechod je sice osazen třímetrovým dělícím ostrůvkem, který přispívá 
k bezpečnosti chodců, ale jeho části ve vozovce jsou i tak široké 
9 a 7 metrů. Umístění přechodu v ústí křižovatky s sebou přináší i to, 
že vozidla najíždějící z Tlumačovské ulice mají k přechodu jen velmi 
krátkou vzdálenost (cca 3 m). Křižovatka je naštěstí z pohledu řidičů 
přehledná.

K přechodu pro chodce na této křižovatce byla vznesena řada připo
mínek v loňském roce v rámci akce Bezpečná cesta do školy, kterou 
vyhlásila místostarostka Marcela Plesníková, která má v působnosti 
oblast školství. Ulice Červeňanského není ve vlastnictví Prahy 13 
a není tedy možné financovat zvýšení bezpečnosti na tomto přechodu 
z jejího rozpočtu. Proto je připravována dokumentace k žádosti o rea
lizaci akce z prostředků BESIP z Magistrátu hlavního města Prahy. 
Předmětem žádosti bude přisvícení přechodu a osazení blikajících 
LED světel přímo do vozovky v místě přechodu nebo osazení světel
ného signalizačního zařízení – semaforů. Akce bude v první řadě 
projednána výborem pro dopravu a bezpečnost Zastupitelstva 
MČ Praha 13.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Novinky roku 2016 v oblasti daní
Od nového roku nás čeká opět několik změn. Na rozdíl od let minu
lých jich není tolik a převažují změny, které budou mít pozitivní efekt 
na naše peněženky.

Změny pro podnikatele
Na podnikatele čeká každoroční změna – zvýšení minimálních záloh 
na pojistné. Další novinkou je kontrolní hlášení DPH. Už od ledna 
má každý plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení. 
Měsíčně nebo čtvrtletně musí finanční správě elektronicky zaslat 
údaje z daňových dokladů (faktur).

Další novinkou, od které se očekává, že omezí daňové úniky, by 
mohla být elektronická evidence tržeb. V polovině ledna ještě nebylo 
zřejmé, zda se vládní koalici podaří evidenci tržeb prosadit přes 
obstrukce opozice. V první fázi by se pak měla týkat restaurací, hotelů 
a stravovacích služeb, postupně se přidají i další podnikatelé.

Slevy pro rodiče
Daňové zvýhodnění a odpočty na děti se po nabytí účinnosti novely 
budou zvyšovat. Pro první dítě v rodině sice zůstane na 13 404 koru
nách ročně, ale u druhého dítěte se má zvýšit o 100 korun měsíčně 
na 17 004 korun ročně, u třetího a každého dalšího dítěte pak o 300 korun 
měsíčně na 20 604 korun ročně.

Z důvodu zpoždění novely ale zaměstnanci nepoznají vyšší slevu hned 
v lednové výplatě, ale až v dalších měsících, případně ji pak získají 
zpětně v ročním zúčtování daně prostřednictvím zaměstnavatele nebo 
v daňovém přiznání podávaném na začátku roku 2017.

Sleva, oficiálně zvaná daňové zvýhodnění na vyživované dítě, se 
zvýšila už pro uplynulý rok. Za druhé dítě si rodič – počínaje příjmy 
za leden 2015 nebo v daňovém přiznání za rok 2015 – může odečíst 

z daní o 200 korun měsíčně více, za třetí a případně každé další 
dítě o 300 korun více než za rok 2014. Rodina se dvěma dětmi si tak 
oproti předchozímu roku polepší až o 2 400 korun, se třemi dětmi 
o 6 000 korun ročně. Tyto slevy na dani mohou využít zaměstnanci 
a podnikatelé (OSVČ), kteří nedaní paušálem. Pokud uplatňujete 
výdaje paušálem, nemůžete toto daňové zvýhodnění na děti uplatnit.

Také za rok 2015 si mohou rodiče snížit daň o takzvané „školkovné“. 
Tedy o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo 
jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Potvrzení o platbách vám 
vystaví školka. Maximální výše této slevy na jedno dítě je ohraničena 
částkou měsíční minimální mzdy. Pro daně za rok 2015 se tedy roční 
limit zvyšuje na 9 200 korun, pro rok 2016 stoupne na 9 900 korun. 
Snížení daně o „školkovné“ mohou využít také podnikatelé, kteří 
uplatňují náklady paušálem – tedy procentem z příjmu.

Příjmy osvobozené od daně
Příjmů za rok 2015 se týká novinka, která se naplno projeví právě 
v následujících týdnech: Lidé musí nově oznamovat finančnímu úřadu 
i příjmy osvobozené od daně, pokud přesáhnou pět milionů korun. 
Nebude se týkat většiny z nás, ale může se jednat o větší dědictví 
a dary, prodej uměleckých sbírek nebo třeba cenných papírů (po třech 
letech). Drobných příjmů a běžných rodinných transakcí se tato ozna
movací povinnost netýká, stejně jako třeba změn zapisovaných do ka
tastru nemovitostí, do něhož má finanční úřad přístup. Povinnost je 
nutné splnit do konce lhůty pro podání daňového přiznání, tedy stan
dardně do začátku dubna následujícího roku. Jinak hrozí pokuta až 
do výše 15 % z neoznámeného příjmu – tedy vlastně náhrada daně.

Ceny elektřiny a plynu se od Nového roku výrazně nezměnily.
Rozúčtování nákladů na centrální vytápění v bytových domech se po
čínaje rokem 2016 mění s cílem, aby bylo spravedlivější.
 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

Finanční poradna

Bezpečně v dopravě
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zasloužilým členům 
sboru. Medaili 
za věrnost a stužku 
za 10 let působení 
ve sboru dostali 
Tomáš Gregorovič, 
Lenka Čiperová 
a Robert Michl. Jiří 
Kmůcha obdržel 
stužku za 30 let 
a Jiří Novák st. 
stužku za 50 let 
činnosti. Boženě 
Jandejskové a Pavlu 
Jandejskovi předal 
starosta věcný dar 
k životnímu jubileu. 
Marta Hartmanová 
předala družstvu mužů a družstvu mužů nad 35 let ceny za vítězství 
v Pražském poháru v požárním sportu. Dále poděkovala Evě 
Michlové a Tomáši Vavřičkovi za práci při zabezpečení memoriálu 
Marty Habadové.  Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Jaké jsou plány třebonických hasičů
Zásahová jednotka se bude věnovat tématům odborné přípravy pro 
výcvikový rok 2016. Má naplánované stáže na stanicích Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy, kde budou členové sloužit spolu 
s profesionálními hasiči. Během roku bude probíhat výcvik členů 
s technickými prostředky požární ochrany a další technikou. Sbor 
bude provádět také údržbu techniky a ostatních prostředků v zájmu 
akceschopnosti jednotky.

Zásahová jednotka má také naplánovanou účast při akcích pro 
veřejnost, pořádaných sborem i MČ Praha 13. Doufáme, že se nám 
všechny plánované úkoly podaří splnit. O své činnosti vás budeme 
informovat na stránkách STOPu. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice 

Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Hledaná osoba zadržena
Na Nový rok nalezli strážníci při výkonu 
běžné hlídkové činnosti podezřelou osobu, 
po které vyhlásily orgány policie celostátní 
pátrání. Hledaná sedmadvacetiletá žena 
byla strážníky přistižena při pokusu odebrat 
z kontejneru na elektroodpad drahé kovy, 
které chtěla později se svým druhem zpeně
žit ve sběrně surovin. Vzhledem k tomu, že 
na ženu byl dříve vydán soudem příkaz 
k zat čení, skončila i přes vysoký stupeň tě
hotenství v rukou policistů. Bez zajímavosti 
nezůstává ani důvod, proč byl na mladou 

ženu vydán zatykač. Žena si totiž neplnila 
zákonnou vyživovací povinnost na své před
chozí čtyři vlastní děti, které jsou dle našich 
informací umístěny v dětských domovech.

Nechybí vám něco?
Snad každoročně prosíme naše občany, aby 
si důsledně hlídali své osobní věci. Od polo
viny prosince loňského roku jsme přijali 
nebo sami nalezli desítky osobních dokladů, 
platebních karet, peněženek, mobilních 
telefon ních přístrojů a příručních zavazadel. 
Občané nejvíce zapomínají své věci u ob

chod ních středisek a ve vnitřních prostorách 
super marketů. Vždy se nejprve snažíme 
všechny zajištěné věci vrátit jejich původním 
majitelům, dříve než nález odevzdáme 
na ztráty a nálezy. Tato činnost nás ale znač
ně zatěžuje, zvláště když nad rámec svých 
povinnosti přebíráme nálezy i od dalších 
osob. Velmi nás udivuje až nezájem řady 
vlastníků nalezených věcí. Někteří zapo
mnětlivci si u nás nejsou schopni vyzvednout 
dokonce ani osobní doklady, peníze nebo 
mobilní telefony. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Zasloužilí hasiči oceněni 
Na valné hromadě SDH Stodůlky 5. prosince, o které jsme se již 
zmiňovali v minulém STOPu, předal starosta sboru Vojtěch Koutek 
společně s velitelem jednotky Romanem Michlem a Martou 
Hartmanovou z Městského sdružení hasičů Praha ocenění 

 Dne 18. 12. 2015 okolo 17.30 využil neznámý 
pachatel na parkovišti před obchodním domem 
ve Zličíně nepozornosti poškozené oznamovatelky 
a odcizil z jejího otevřeného osobního automobilu 
kabelku v hodnotě 12 000 Kč. V kabelce byla uložena 
peněženka s finanční hotovostí, klíči od bytu a osob-
ními doklady. Oznamovatelce byla způsobena škoda 
ve výši 20 000 Kč.
 Den před Štědrým dnem mezi 10. a 12. hodinou 
využil nezjištěný pachatel nepozornosti majitelky 
a z nákupního vozíku v prodejně obchodního domu 
jí odcizil volně odloženou kabelku, ve které byla 

finanční hotovost a osobní doklady. Způsobil jí tak 
škodu ve výši 600 Kč.
 K podobné situaci došlo 30. 12. v podvečer v ob-
chodním domě ve Zličíně. Pachatel odcizil nepozorné 
zákaznici z nákupního košíku černou koženou kabel ku 
v hodnotě 10 000 korun, ve které měla osobní do-
klady, klíče, stříbrný prstýnek, peněženku s plateb-
ními kartami a finanční hotovostí. Hodnota 
odcizených věcí je 20 000 Kč.
 V noci z 1. na 2. ledna vypáčil neznámý pachatel 
v ulici U Jezera dveře společné kolárny, odkud 
ke škodě bytového družstva odcizil průmyslový 

vysavač zn. Kärcher za 6 500 Kč, škoda na dveřích je 
3 000 Kč.
 Následující noci rozbil dosud nezjištěný pachatel 
na parkovišti v Tlumačovské ulici levé okénko auto-
busu Mercedes Benz, vnikl do vozidla a poškodil při-
hrádku v palubní desce řidiče. Škoda činí 30 000 Kč.
 Neznámý pachatel dne 4. 1. mezi 20.00 a 23.55 
v ulici U Jezera rozbil skleněnou výplň pátých dveří 
osobního auta Škoda a odcizil z něho sadu handsfree 
Nokia, utrhl vnitřní zpětné zrcátko a stěrač z pátých 
dveří, čímž majiteli vozidla způsobil škodu ve výši 
15 000 Kč. Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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SMART byty patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Více informací naleznete na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

Bydlete chytře, bydlete SMART 
www.smart-byty.cz 

Nové byty vznikají jen pár metrů  
od metra Nové Butovice, jsou  
v nízkoenergetickém standardu  
budovy sk. B a uspokojí všechny,  
kteří mají rádi chytrá řešení. 

Nejvýraznější novinkou projektu  
SMART byty je příprava systému  
chytrého ovládání bytu, díky kterému  
lze pohodlně ovládat vybavení bytu 
prostřednictvím mobilního telefonu.  
Již zaběhlou samozřejmostí bytů 
společnosti Trigema je rekuperace VZT.

K dispozici zůstává zhruba  
15 dostupných bytů s cenou  
od 2 892 277 Kč s DPH.

DOPORUČUJEME byt č. 443 
prostorný byt 1+kk, 44,3 m2, cena: 2 892 277 Kč

DOPORUČUJEME byt č. 223 
rodinný byt 4+kk, 105,5 m2, cena: 6 303 495 Kč

20160115_Stop_210x144.indd   1 15.01.16   13:40

Adventní Oboroh
Prosincový večer cyklu Třináctého na třináctce v Komunitním centru 
sv. Prokopa patřil výhradně skupině Oboroh a nutno dodat, že to byla 
šťastná volba. Kapela, tvořená Slávkem Klecandrem, Jaroslavem Jeten
ským (oba během večera střídali kytary s baskytarou), klávesistou 
Romanem Dostálem a bubeníkem Liborem Ježkem je totiž výborná. 
Milovníků sdělné rockové muziky Oborohu se sešlo tolik, že musel 
být otevřen i prostor kostela, působivě iluminovaný desítkami svíček. 
Dík kapele i pořadatelům za velký zážitek.

Příští koncert cyklu je naplánován na 13. února – hostem Slávka 
Klecandra bude člen Oborohu Roman Dostál s písněmi ze svého 
sólového alba Více světla, více stínů.  
Podrobnosti na www.trinactnatrinact.blog.cz. Petr Linhart

Rybova mše naplnila kostel
Slavná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, často nazývaná mše Hej, 
mistře nebo lidově Rybovka, se v mnoha kostelích po celém Česku 
stala neodmyslitelnou součástí vánočních oslav. Nejinak je tomu 
ve Stodůlkách, kde se hraje již řadu let. Stodůlecká farnost u sv. Jakuba 
Staršího ve spolupráci s Městskou částí Praha 13 uspořádala tento 
tradiční koncert v podvečer 25. prosince – na Boží hod vánoční. Po
sluchače v plném kostele přivítal místní farář Adam Lodek a krásné 
Vánoce jim popřál i starosta David Vodrážka. Pak už se všichni spo
lečně zaposlouchali do krásných tónů. Mše zazněla v podání Stodů
leckého chrámového sboru, hostů a orchestru pod vedením Jiřího 
Kubíka a zanechala ve všech přítomných hluboký dojem. -st-
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Husovy stopy
Naše FZŠ Mezi Školami se stala součástí projektu, který má netra
diční formou připomenout šestisté výročí od upálení jedné z největ
ších osobností našich dějin – mistra Jana Husa. Na tuto z pohledu 
historika významnou událost reagovala v závěru roku 2015 i naše 
škola, která se u příležitosti tohoto výročí zapojila do vzdělávacího 

programu „Hus, jak ho neznáte“. V prostorách chodby před učebnou 
dějepisu byly nalepeny stopy vyjadřující základní hesla Husovy idey 
(víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora, odpuš
tění, radost, láska, věčnost). Tyto stopy pak ukončuje slogan „Šest set 
let žije mezi námi“, jenž odkazuje právě na Husovo učení. Žáci 
v rámci kapitol a hodin spojených s obdobím Jana Husa dostanou 
další materiály, které by měly usnadnit pochopení Husovy myšlenky, 
která se v období 15. století nesetkala s pochopením tehdejšího vý
kladu víry. Závěrem už zbývá jen doufat a věřit, že naše škola může 
uspět v soutěži spojené s tímto vzdělávacím programem. Na její vý
sledky si však musíme ještě pár dnů počkat.  Tomáš Malík

Nabídka specializovaných tříd 
Fakultní základní škola Brdičkova 1878 na Lužinách plánuje ve škol
ním roce 2016/2017 otevřít následující specializované třídy: jazyko
vou – druhým cizím jazykem je francouzský nebo německý jazyk, 
sportovní se zaměřením na volejbal, počítačovou, matematickou 
a výtvarnou.

Všichni žáci a rodiče, kteří chtějí kvalitní školu se zkušenými 
a vstřícnými učiteli, jsou u nás vítáni. Bližší informace o zaměření tříd 
a vyučovaných předmětech najdete na webových stránkách školy 
www.fzsbrdickova.cz. 
Termín odevzdání přihlášek je do 22. 4. Přijímací zkoušky do těchto 
tříd se konají v pondělí 25. 4. a 2. 5. ve 14.00 hod.
 Kamila Hubalovská

Hudební start do nového roku
Základní umělecká škola 
Stodůlky pořádá každo
ročně v lednu novoroční 
vystoupení svých žáků 
všech oborů. Také letos 
14. ledna naplnili rodiče 
a prarodiče žáků a příz
nivci školy obřadní síň 
radnice. Přivítala je ředi
telka školy Bojana 
Kljunič a za výbor pro 
výchovu a vzdělávání 
Vít Bobysud a Ludmila 
Tichá. Úvodní vystou
pení zpěvačky a houslistky s doprovodem klavíru vystřídala poezie 
a dramatická tvorba. V podání klavíristů, flétnistů, harmonikářů 
a zpěvaček zazněla například díla A. Chačaturjana, F. Chopina, 
E. Griega nebo A. L. Webbera. Své umění předvedly mladší i starší 

tanečnice a v závěru programu vystoupil dokonce akordeonový nebo 
flétnový soubor. Skvělé výkony odměnil velký aplaus. Pedagogové ze 
„zušky“ mohou být na své svěřence právem hrdi. Samuel Truschka

Soutěž v angličtině 
Ve středu 23. března od 9 hodin se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 koná 
pod záštitou starosty Davida Vodrážky, ÚMČ Praha 13 a za podpory 
redakce časopisu Bridge šestnáctý ročník Soutěže pro šikovné děti se 
zájmem o angličtinu. Soutěž je určená pro žáky 5. tříd základních 
škol. Žáci si budou moci vyzkoušet své znalosti angličtiny v zábavných 
jazykových testech, hádankách, doplňovačkách... Ústně pak samo
statně předvedou svoji pohotovost ve „volné disciplíně“ – písničce, 
básničce, v krátkém vypravování, atd. Přihlášky zasílejte pouze na 
ajsoutez@zsbronzova.cz. Více informací získáte u paní zástupkyně 
Aleny Šoukalové na tel./fax: 235 514 369, 235 514 356. 
 Nikolaj Hladík, ředitel školy

Tříkrálová akademie
V předvánočním čase připravovali žáci ZŠ Mládí se svými vyučujícími 
vystoupení pro rodiče. To letos proběhlo až v předvečer oslavy Tří 
králů, protože jsme čekali na zahájení provozu zrekonstruovaného 
Spolkového domu. Vánoční koledy a říkanky se na jevišti střídaly se 
scénkami v angličtině, tanečními čísly a dokonce i ukázkou yoyování. 

I tato akademie patřila k akcím, kterými si škola připomíná 25 let 
od zahájení rozšířené výuky jazyků. Klub přátel školy při ZŠ Mládí 
částečně zaplatil pronájem sálu z grantu, který klubu poskytla MČ 
Praha 13. Děkujeme. Náš dík patří také paní Marii Navrátilové 
za technické zajištění sálu. Naši žáci tak byli úplně prvními „herci“ 
v nově zrekonstruovaném Spolkovém domě.
 Doubravka Matulová, zástupkyně ředitele pro II. stupeň
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TOULKY

Vlčí rokle bez vlků
Tentokrát vás zvu na procházku do Vlčí rokle 
ne příliš daleko od Prahy. Chce to ale využít 
vhodné počasí bez sněhu a hlavně ledu, pro
tože na kamenech by to mohlo klouzat. Vla
kem z pražského hlavního nádraží, Braníka 
nebo Zbraslavi dojedete do Prosečnice. Už 
jízda vlakem je velký zážitek, protože poje
dete po trase Posázavského pacifiku podél 
Vltavy a od Davle podél Sázavy tratí s mnoha 
tunely a výhledy. Z Prosečnice budete stou
pat po červené značce pěknými Hornopo
žárskými lesy až na rozcestí, kde se připojuje 
žlutá. Tam pozor, protože tam není žádný 
ukazatel. Vy zahnete po žluté doleva. Dopo
ručuji si s sebou vzít mapu edice Klubu čes
kých turistů č. 40 – Benešovsko a Dolní 
Posázaví. Po ní dojdete lesem na kraj Vlčí 
rokle. Upozorňuje na ni i informační cedule. 
Od r. 1990 je chráněna jako přírodní památ
ka. Je to strž s původními bučinami, některé 
buky jsou víc než 200 let staré. Nejvíce vás 
ale upoutají žulové balvany, některé dosahují 
výše několika metrů a budete obdivovat je
jich různé tvary. Mezi balvany protéká potů
ček. Fantazie může pracovat. Půjdete kolem 
velkých kamenných moří. Projdete i kolem 
zbytků kamenných zdí nějakého stavení 
a na konci rokle kolem zpustlé budovy 

vodárny, která vás zaujme vzrostlým rovným 
smrkem na střeše. 

Nakonec dojdete opět na červenou 
značku na okraji Prosečnice a po ní se 
vydáte vpravo. Po chvilce značka odbočuje 
vpravo, ale vy půjdete po silnici do Ka
menného Újezdce. Dojdete do pravotočivé 
zatáčky s domem č. 70, kde odbočíte vlevo 
do ulice mezi domky. Ta se později změ
ní v polní cestu a dovede vás mezi chaty 
na kraji známé trampské obce Kamenný 

Přívoz. Jsou zde pěkné 
pohledy na Sázavu 
a umělý kanál vedoucí 
k Maškovu mlýnu. 
Za raně barokním 
kostelem sv. Ludmily 
sejdete kolem mlýna 
dolů k železnému 
mostu přes Sázavu. 
Za 2. světové války se 
část vsi stala součástí 
vojenského cvičiště 
Zbraní SS Benešov 
a její obyvatelé se mu
seli vystěhovat. Více se 
dozvíte z knih místní
ho rodáka, spisovatele 
Jana Morávka, který 

má pamětní desku na svém rodném domě – 
dnešní hospodě U Horů. Najdete ji, když 
sejdete ze silnice dolů k řece a můžete se 
zde i najíst. Mnoho zajímavého se dozvíte 
z informačních panelů Putování krajem Jana 
Morávka. Můžete se posadit na břeh, zavřít 
oči a představit si, jak se zde až do roku 1941 
plavilo dříví nebo rachot ozývající se ze zdej
ších žulových lomů. Pokračujete po silnici 
a u školy odbočíte vlevo po naučné stezce. 
Podél Sázavy dojdete na Žampach. Za býva
lou továrnou PAL opustíte naučnou stezku 
a zahnete vlevo na nenápadnou pěšinku 
před železničním viaduktem. Je to nejvyšší 
kamenný železniční most v České republice, 
podle některých pramenů i v Evropě. Je 
vysoký skoro 42 metry a dlouhý 109 metrů. 
Podél řeky pokračujete několika chatovými 
osadami do Luk pod Medníkem známých 
trampskou tradicí. Nejznámější osadou je 
Toronto. Chaty patřící do této osady poznáte 
podle zeleného javorového listu. Jakoukoli 
pěšinkou mezi chatkami vystoupáte nahoru 
a dojdete na železniční zastávku. V prvním 
jízdním řádu bývala uvedena jako Luka
Mědník. Drážní domek je zde dodnes 
a je na něm i původní název. Odtud se pak 
vrátíte do Prahy. Přeji hezký výlet.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

INZERCE

FO
TO

: J
AR

DA
 VÁ

LA

FO
TO

: S
AM

UE
L T

RU
SC

HK
A

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

www.trend-technologie.cz/reference
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Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Kam s ním?
Národní muzeum v podzemí Národního památníku na Vítkově při
pravilo ojedinělou expozici připomínající méně šťastná období naší 
historie. V „Laboratoři moci“ na vás reálně dýchne děsivá atmosféra 
50. let. První „dělnický“ prezident Klement Gottwald se 11. března 
1953 vrátil leteckým speciálem ze Stalinova pohřbu. Po přistání si 

postěžoval, že mu není dobře a že má asi chřipku. V jeho případě 
ovšem neléčený syfilis, který byl už v roce 1944 odhalen při léčbě 
infarktu v kremelské nemocnici, a těžký alkoholismus, vedly k výdu
ti srdeční aorty – aneurysmatu, kterému tři dny nato podlehl. A aby 
„budoucím pokolením byla zachována tvář soudruha Gottwalda“, 
bylo rozhodnuto vybudovat mauzoleum a balzamovat jeho tělo. Ale 
kam s ním? Jedna z variant byla Letná. Volba ale padla na Vítkov 
a Památník osvobození, určený již před II. světovou válkou k poctě 
legionářů, se změnil na Proletářský Pantheon a mauzoleum Kle
menta Gottwalda. Ministerstvo vnitra zřídilo téměř stočlenný spe
ciální Útvar pro zabezpečení těla a mauzolea soudruha Klementa 

Gottwalda a v podzemí památníku byla vybudována laboratoř se 
strojovnou udržující stálou teplotu 16 ⁰C. Základní balzamizaci 
prováděli sovětští experti. Poté jednou ročně probíhal šestitýdenní, 
rusky zvaný „remont“. Ostatky byly ponořeny do balzému, jehož 
přísně utajované složení se stalo známým až po rozpadu SSSR. To, 
co bývalo Klementem Gottwaldem, se po dezinflaci chininem potá
pělo do směsi acetátu draslíku, alkoholu, glycerolu a destilované 
vody, stejně jako tělo V. I. Lenina. Začátkem r. 1962 padlo rozhod
nutí o ukončení výstavy z ekonomických důvodů a na apríla bylo 
Mauzoleum uzavřeno. Ústředním momentem současné expozice je 
scéna připomínající posmrtnou manipulaci s tělem a původním vy
bavením mauzolea. Otevřeno je od 10 do 18 hodin a vstupné do ce
lého objektu pořídíte za plné vstupné 120, rodinné za 200 a snížené 
za 80 korun. Dan Novotný      

Stalo se v únoru
Nejlepší krejčí aut
Karoserie Josefa 
Sodomky z Vy
sokého Mýta 
z 30. let patří 
ke skvostům 
světového auto
mobilizmu 
a jejich design 
úspěšně konku
roval nejlepším 
italským, fran
couzským 
i zdánlivě nedo
stižným americkým vozům. Sbíraly ceny na výstavách po celé 
Evropě a ve světě se hovořilo s úctou o „typicky české karosářské 
škole“. Josef Sodomka byl synem koláře vyrábějícího ve Vysokém 
Mýtě kočáry. Když mu bylo čtyřiadvacet, v roce 1928, přesvědčil 
tatíka, aby začali vyrábět automobilové karoserie. Vsadil na boha
tou klientelu a jeho elegantní protáhlé linie kabrioletů s noblesní 
křivkou stupaček začínají přivážet ceny z českých i evropských 
soutěží elegance. Dynamika a luxus. Sodomka kreslí jejich linie 
často jen křídou na vrata dílen a jeho mistři dokáží načrtnutou 
eleganci postavit na kola. Josef tráví v továrně každý den 
12 – 16 hodin. Konkurence s více než padesátiletou tradicí, 
např. plzeňský Brožík, pražský J. O. Jech či schopný strašnický 
Oldřich Uhlík, je nevídaně ostrá. Sodomkova firma přesto získává 
zakázky nejnáročnějších klientů. Odívá elegancí značky Walter, 
Tatra, Bugatti, RollsRoyce, Packard, Chevrolet, Studebaker, 
Ford, Nash, Graham, Lancia či La Salle – ten pro britskou krá
lovskou rodinu. Jeho Waltery Airspeed a zvlášť aerovky typu 
30 a 50 patřily k tomu nejlepšímu. Staví weekendové karavany 
s lůžky a kuchyňkou a v letech 1939 – 41 sedm úchvatných pří
zraků Aero 50 Dynamik. Po znárodnění se Sodomka se stává 
prvním ředitelem národního podniku Karosa. V listopadu 1950 
je zatčen StB a v r. 1952 odsouzen na 2 roky a 5 měsíců. Po ná
vratu z vězení se do Karosy vrátit nesměl. Zemřel 9. února 1965. 
Vlastnil jen plátěnou tříkolku Velorex. Nic jiného mu nezbylo. 
A na nebi automobilového designu zář noblesní hvězdy 
CARROSSERIE SODOMKA. Dan Novotný

Sovět (1972)
Mezi drogérií 
a zmíněnými 
krámy Jana Hory 
byla hned po prvé 
světové válce po
stavena válečným 
invalidou Josefem 
Beránkem obyčej
ná bouda s úzký
mi dveřmi 
a malým okén
kem. Zde Josef Beránek jako invalida prodával tabák, cigarety, 
noviny a podobně. Při volném čase, kterého měl dost, stačil pře
číst celé noviny. O různých událostech povídal pak nezaměstna
ným, kteří se zde u trafiky scházeli a z dlouhé chvíle hráli kuličky, 
nebo čáru o krejcary (2 haléře). Nevím, kdy a kdo začal první 
Josefu Beránkovi říkat Sovět – místní Sovět, což mu zůstalo až 
do smrti. Když jeden druhého potkal, tak se ptal: „Kde jsi byl?“ 
Odpověď zněla: „U Sověta pro tabák.“ „Kam jdeš?“ „K Sovětovi 
pro noviny.“ a podobně. Trafika v této boudě byla až do září 1972. 
 Vybral Dan Novotný
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Gratulace úspěšným absolventům

Také v roce 2015 byly v učebně Střediska sociálních služeb Prahy 13 
pořádány přednášky pro studenty Univerzity třetího věku. Proběhly 
dva semestry – letní a zimní na téma Dějiny oděvní kultury II a III. 
Po ukončení zimního semestru a vypracování závěrečného testu 
12 studentů Virtuální univerzity třetího věku 26. ledna 2016 slavnost
ně promovalo v aule České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole. 

Všem absolvetům upřímně gratulujeme a přejeme další studijní 
i osobní úspěchy. Zaměstnanci Střediska sociálních služeb Prahy 13

Na oběd do Lukáše

Po generální rekonstrukci je od 17. 12. opět v plném provozu jídelna 
v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746. Kuchyň je nově 
vybavena moderní technologií, která umožňuje kuchařkám uvařit 
rychleji a hospodárněji. V příjemném prostředí jídelny může současně 
obědvat až 50 strávníků. Jídelna je otevřena od pondělí do pátku 
od 11.00 do 13.30. Je určena pro stravování seniorů z Prahy 13, ale 
najíst se zde mohou i mladší strávníci. Cena oběda včetně polévky 
a čaje je pro seniory 65 Kč, pro ostatní 80 Kč. Samotná polévka stojí 
16 korun. Jídlo je možno objednat v jídelně na celý týden dopředu 

nebo na kterýkoli pracovní 
den. Výjimečně je možno 
jídlo objednat i telefonicky 
nejpozději den předem 
na číslech 222 543 023, 
606 194 062. Vaří se ně
kolik jídel navíc, takže ti, 
kdo přijdou co nejdříve 
po otevření, mohou dostat 
jídlo i bez předchozího 
objednání. Nedá se na to 
ale vždy spoléhat. Klien
tům střediska, se kterými 
má uzavřenou smlouvu 
o sociálních službách, se 
rozváží obědy domů. 
Donáška oběda do bytu 
klienta stojí 25 Kč. Další 
podrobnosti včetně jídel
níčku najdete 
na www.sssp13.cz. -red-

Pečovatelkám pomůžou čtečky
Středisko sociálních služeb Prahy 13 bude i v roce 2016 poskytovat 
služby jako doposud, podle sociální situace a potřeb klientů v co nej
vyšší kvalitě a co možná nejefektivněji. Pozitivní zprávou je, že ceník 
úkonů se oproti loňskému sazebníku zatím nemění. I přes rostoucí 
náklady se nám zatím daří zachovat ceny v nezměněné výši. 

Novinkou budou letos čtečky, které pečovatelkám pomohou rychleji 
zaznamenat, které služby v domácnosti vykonaly, včetně přesné doby 
trvání úkonu. Při zahájení služby sejme pečovatelka čtečkou čárový 
kód příslušného úkonu (čárové kódy bude mít k dispozici klient) 
a začne službu vykonávat. 

Po skončení úkonu znovu sejme čárový kód a tím zaznamená ukon
čení činnosti. Poté si klient domluví s pečovatelkou datum a přibližný 
čas další návštěvy a stvrdí to svým podpisem. 

Klientům přinese tato inovace především úsporu času a peněžních 
prostředků. Pečovatelka díky čtečce zaznamená přesně na minuty 
délku své práce a na základě toho provede vyúčtování.

Čárové kódy dostane každý klient při podpisu smlouvy a bude je 
předkládat při příchodu pečovatelky. Informace o dalších službách 
střediska najdete na www.sssp13.cz.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Zpívání na Tři krále
V pondělí 4. ledna se ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13 uskutečnil Tříkrálový koncert pro Lukáše. 
Koncert se koná každoročně, stává se příjemnou tradicí 
a tento byl již čtvrtý v pořadí. Posluchače v úvodu přivítali 
zástupce starosty Pavel Jaroš a vedoucí odboru sociální 
péče a zdravotnictví Helena Volechová. Místostarosta 
Pavel Jaroš všem seniorům úvodem popřál jménem ve
dení městské části hodně zdraví a štěstí v novém roce. 
Účinkující dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi 
Školami v počtu 29 dětí pak pod vedením sbormistryně 
Aleny Panochové ve 40 minutovém pásmu zazpívaly pří
tomným seniorům vánoční písně a koledy. Na závěr si 
všichni společně zazpívali tradiční koledu My tři králové 
jdeme k vám. Koncertem si senioři i děti připomněli den, kterým 
končí Vánoce. Všichni si vzájemně slíbili, že si napřesrok zpívání opět 
zopakují. Je na místě vyjádřit poděkování všech přítomných a pochválit 

FZŠ Mezi Školami za talentované hudebníky, kteří si najdou čas pro 
seniory, aby je potěšili a rozdávali jim radost.
 Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 
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Program klubů seniorů únor 2016

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 1. 2. Na hromnice o hodinu více Jarmila Hlinovská
 8. 2. Káva o čtrnácté
 Organizační záležitosti klubu I Svatava Bulířová
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
15. 2. Astrologie a horoskopy František Kundrát
22. 2. Matějská pouť klubu I – členy klubu 
 zvou Irena Šístková a Svatava Bulířová
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
29. 2. Karel IV. Petr Baubín
Na začátku každé schůzky si zacvičíme s Vierou Marekovou.
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 2. 2. Společenské hry, zacvičíme si
 9. 2. Přednáška a promítání, Austrálie Karel Marek      
16. 2. Oslava narozenin členek klubu,  
 na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík 
23. 2. Zacvičíme si, paměťový test „Milionář“  Milada Tomašovičová
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených  
civilizačními chorobami
 3. 2. Vzpomínka na pěvkyni Jarmilu Novotnou Eva Abrahamová
10. 2. O Ivance Deváté si budeme číst z časopisu 
 Rada seniorů Helena Hrdoušková
17. 2. Beseda s předsedou svazu důchodců  
 Oldřichem Pospíšilem
24. 2. Hrajeme Bingo Roman Kosan
Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740; 
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v mě
síci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky 
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin.  
Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani  
povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Senior klub X 
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15 do 17 hodin 
v klubovně v Heranově ul. 1547/7.  
 3. 2. Pražská divadla malých forem
10. 2. Islám – Mohamed
17. 2. Ema Destinová
24. 2. Evropská unie
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311 

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 13 hodin v klubu seniorů  
v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.  
Plán na první čtvrtletí roku 2016 jsme si sestavili takto – schůzky 
budeme zahajovat ochutnávkou čajů, budeme probírat přírodní 
antibiotika a bylinky – kolostrum, aloe, švédské kapky. 
Připomeneme se recepty našich babiček na čaje, tinktury, masti 
a léčivé oleje. Samozřejmě se budeme dále zabývat astrologií 
a numerologií, které byly hlavními tématy minulého čtvrtletí a měly 
velký úspěch.
Pokud cítíte, že se naše témata líbí i vám, srdečně vás zveme mezi nás!
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

Další rok je za námi
Tak vás dneska poinformuji, jak jsem zapadla do Klubu seniorů staré 
Stodůlky. V tomto novém období, jak já říkám „chození na babinec“, 
mám tak málo času, že občas nestíhám. Jsme babky akční, jezdíme 
po výletech, do hor, do lázní a také chodíme cvičit. Protože o prázdni
nách začala rekonstrukce v Lukáši, scházely jsme se porůznu, jak kdy 
byla chuť a nálada. Jednou jsme byly na Petříně, vyjely jsme lanovkou 
a usadily se v restauraci. Každá si dala nějakou dobrůtku a čučely jsme 
na panorama Hradčan a celé Prahy. Jako mladé jsme tady „randily“ 
a jako dámy vyzrálé na to rádi vzpomínáme. Potom jsme se začaly 
scházet ve Mlejně, kde nás velice mile přivítali a usadili v dětském 
koutku. No tak teď nevím, jak to vlastně mysleli. Ále, hlavně, že nás 
obsloužili a byly jsme tam spokojené. V září jsme jezdily na výlety, 
na některé nám přispěl i zdejší úřad. Začaly jsme výletem do Posázaví 
– Lipnice. To byly panoramata, ani se nedivím Haškovi, že se tady 
usadil. Dále jsme pokračovaly do Světlé nad Sázavou. Po dobrém 
obídku a kávičce na nádvoří zámku jsme navštívily výstavu skla, která 
je tu umístěna prozatímně a pak bude přemístěna do depozitáře 
do Stodůlek. Poté jsme pokračovaly do Zruče nad Sázavou, kde je 
na zámku výstava „Od verpánku až k Baťovi“. Tady jsme zjistily, co 
všechno už pamatujeme. Byly tam vystaveny botky, které jsme nosily. 
Ale móda se vrací a nyní Baťa začíná vyrábět botky obdobné. Pak 

jsme jely přes město Sázava, obec Chocerady až do Motorestu Naháč. 
Tady jsme si udělaly přestávku a pokračovaly k domovu. Příjemně 
unavené jsme dorazily do svých bytečků.

A je tu konec roku – Vánoce, Silvestr a zase další nový rok – 2016. 
Jsme opět o rok starší, ale to nám neubere nic z našich zálib o výlety, 
procházky, posezení atd.
Čtenářům STOPu přejeme v roce 2016 hodně zdraví a spokojenosti.
 Za klub Marie Šimková



 ÚNOR 2016 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22922

Inzerce

 o Dne 21. ledna 2016 
oslavil pan Vladimír 
Čáslavský krásné na-
rozeniny – 89 let. Vše 
nejlepší do dalších let, 
hodně zdraví a spoko-
jenosti přeje rodina. 

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 
podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 
602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.  
Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených,  
výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 
dopravy a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

 o Hodinový manžel, malování, štukování,  
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 
skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER,  
tel. 222 961 238 večer, 602 938 399.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 
739 004 723. 

 o Nabízím malířské práce, štuky, stěrky, laky, 
doprava + návštěva ZDARMA. Tel. 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz.

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

levně i menší stěhování, odvoz starého nábytku.  
Tel. 602 817 588.

 o PODLAHY – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 
vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253.

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení elektři-
ny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a začiště-
ní. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě  
i u klienta.Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz. 

 o Malování, štukování, tapetování, lakování  
(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,  
koupelny, WC), vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243. 

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer. 
Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, 
malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

 o Opravy aut. praček – Liška. 30 let praxe,  
tel. 602 937 117.

 o Vedení účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání. 
Pro firmy, OSVČ i jednotlivce. Účetnictví a správa domu pro 
SVJ a bytová družstva. Tel. 603 189 826, www.extrade.cz, 
ceny příznivé.

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.
Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Opravy praček, myček a sušiček v bytech  
zákazníků. Práce dle dohody – večer i víkendy. Macourek 
– tel. 728 137 314, e-mail: pavel.macourek@seznam.cz.

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů,  
byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 
mirsmit@volny.cz.

 o Zpracování účetnictví, personalistiky, daňová 
evidence, zastupování na úřadech, osobní návštěva  
u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny.  
Tel. 731 515 392.

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRA-
VY, MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

 o Hodinový manžel, tel. 731 903 093, fapa1@seznam.cz.

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-
latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 
Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou  
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci  
a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957,  
jirasek.servis@seznam.cz. 

 o PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, prohlášení  
nemovité věci, zaměřování bytů, zakládání SVJ.  
Tel. 724 304 603. 

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba 
plotů z KB-Bloku, mirazilina@seznam.cz,  
tel. 608 861 908.

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, 
fládrování, tel. 736 691 087, www.malirina.cz.

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka  
na vaši kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky 
na míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707. 

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  
Tel. 606 662 223. 

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů  
a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad  
v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – tel. 603 419 485, 
nardelli@chello.cz. 

 o Daňová přiznání, účetnictví, daňová evidence, 
dph, mzdy, zastupování na úřadech, dlouholetá praxe, 
přijatelné ceny. Tel. 737 669 687, Karla Vyhnánková,  
mail: uctokv@seznam.cz.

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 
Lakování CND laky bez broušení nehtu.  
Mžiková, tel. 775 925 581.

 o VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, MEZD A DAŇ.PŘIZNÁNÍ. 
Tel. 733 153 590, 251 623 003,  
strejcovajana@seznam.cz.

 o Interiérový designer Zuzana Podrazilová. 
Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 
při realizaci. Tel. 737 111 000.

 o Nové kadeřnictví Lauritta – pro krásu k nám... 
Do 31. 3. – sleva 20 %. Borovanského 2215/1, Praha 13. 
Tel. 732 186 543.

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK,  
světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné 
desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

Blahopřejeme

Služby

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

opravami vašeho bytu či domu. Malířské, zednické, 
instalatérské práce, montáž nábytku a jiné.

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

LEDEN 2013 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22922

Inzerce

 o Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko a ať 
ti ještě dlouho svítí sluníčko... Dne 17. 12. 2012 
oslavila 65. narozeniny paní Marie Šulcová. Vše 
nejlepší přejí Renata, Martin, Dan a kočičáci.

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

 o ZÁMEČNICTVÍ FER-MET – Stodůlky, tel. 739 612 745.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, plyn, 

kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné

ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy 
a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. tel. 222 961 238 
večer, 602 938 399.

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

 o Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké,
rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kan-
celářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, 
krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, myčkám, 
sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 
do betonu, začištění omítek do původního stavu, kontrola 
stávající instalace, dotažení spojů. Tel. 604 516 344.

 o OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK – EXNER.
Tel. 608 928 283.

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. 
jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 
mirsmit@volny.cz.

 o ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. 
TEL. 602 976 979, NEŠPOR

 o Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (pvc,
koberec, korek, plovoucí podlahy), práce i so+ne.
Tel. 603 271 240.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.
 o Malování, štukování, tapetování, lakování /okna,

dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupel-
ny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653.

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce. 
Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, levně,  
i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 
Tel. 602 817 588.

 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 
štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné
skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.cz.

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na Vaši 
kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky na 
míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707.

 o Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jisti-
čů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, 
rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, tope-
ní. Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré 
instalatérské a topenářské práce. Revize požárních 
hydrantů. Tepelná čerpadla a solární systémy. 
Tel. 602 331 959.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových mož-
ností. Volejte 774 901 193.

 o Hodinový manžel údržba domácnosti. 
www.hodinovy-manzel-michal.cz Tel. 608 926 974. 

 o Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu,
levně. Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci.
Tel. 777 227 840. 

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243. 

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 606 662 223. 
 o Elektrikáři Kilián – Švarc.

Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer 
Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,
malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537.

 o Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 2228, 
P-5. Nízké ceny-dám. kr. vl. 270, pán. 100 Kč. 
Tel. 602 151 310.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpra-
cování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 
daní. Kontaktní místo na Praze 4 a 5, tel. 739 577 820,
e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

 o VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZPRAC.DPH, MEZD 
A DAŇ.PŘIZNÁNÍ. Tel. 733 153 590, 251 623 003, 
www.ucetnictvi-strejcova.cz,
strejcovajana@seznam.cz.

 o Přístrojová pedikúra, vhodná pro lidi s onemoc-
něním dolních končetin, diabetiky. P. Švástková, 
Neústupného 1830/26 Studio Moneka. 
Tel. 733 192 553, www.pristrojova-pedikura.cz.

 o Chůva a hospodyně nabízí pomoc s péčí o děti 
od 1 měsíce i s domácností.Vzdělání,praxe,čas.fl ex., ŘP, 
vl. auto, doporučení k disp. Tel. 775 296 647.

 o I vy si můžete dopřát krásné vlasy! 50 % sleva na 
střih a foukanou platí každé úterý mezi 9 - 15 hod. Objed-
návky na tel. 777 870 586, www.kadernictvimatrix.cz. 
Čtvrtky 14 - 20 hod jsou u nás i bez objednání! Máme 
otevřenou i každou lichou sobotu. Těšíme se na vás. 
Trávníčkova 7, Praha 13, 4 minuty  do metra Luka.

 o Certif. účetní expert s 20letou praxí nabízí vedení 
účetnictví (zkušenosti i s bytovými družstvy a SVJ) 
a služby v oblasti finančního řízení (plánování, rozbory 
nákladů, kalkulace, řízení Cash flow atd.) Tel. 602 193 513.

 o Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou. 
Tel. 606 527 091.

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokar-
tonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081, 
e-mail: olaolda@volny.cz.

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

Blahopřání STAVEBNÍ FIRMA
 KUBÍK A HRAD, s.r.o.
Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích 

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům, 
obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce, 

elektrikářské práce včetně revize,
výroba kuchyňských linek, klempířské práce,

střechy rodinných i panelových domů.

 Tel./fax: 251 818 196, 602 305 195, 602 305 215

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

   ÚKLID DOMŮ - tel.
  608 966 904   

                                              774 118 285

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

ANTÉNY, SAT, STA – opravy, montáže
www.TVSERVIS.cz, tel. 733 311 747     

OPRAVY TELEVIZORŮ - dílna, byt  
Antény, SAT, opravy elektroniky 

tel. 733 311 747
www.TVSERVIS.cz       v.siebert@volny.cz    

OPRAVY TELEVIZORŮ - bytové i dílna  
Antény, SAT, DVD, elektronika, ladění 

tel. 733 311 747
www.tvservis.cz          v.siebert@volny.cz    

1

2

3

 KPK  Podlahy     Zděnek Veselý
kladení podlah, PVC, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy

Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  
www.kpkpodlahy.cz

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

PŮJČKA STROJŮ na praní koberců
   20 let na Praze 13      www.uklidiz.cz

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

Příjem zakázek tel. 604 648 199
Husníkova 2087     www.calounictvi-cepela.cz

TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol

Rezervace hodin: 732 742 333

www.tenistami-reporyje.cz

Tenis-Tami-88x62,5.indd   1 28.10.2012   9:48:03
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 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu  
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových mož-
ností. Volejte 774 901 193.

 o !! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování 
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 
Volejte tel. 773 484 056. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi stroji v domácnostech i firmách. Ručně čis-
tíme kožený nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme 
vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých pů-
vodů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha – ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz. 

 o ŽEHLENÍ S DOPRAVOU. Doprava ZDARMA.  
Mandl, trička: 24 Kč/kg. www.zehlenisdopravou01.cz. 
Tel. 721 443 980.

 o Zveme vás do nově otevřeného obchodu s dámskou 
módou i větších rozměrů s názvem Instyle, který je  
v Řepích v Praze 6, Makovského 1349/2A, ve 2. patře 
vedle Fortuny. Prezentujeme zde značky Street One  
a Cecil. Otevřeno denně 9 – 19, v so 9 – 13 hod. Po před-
ložení tohoto inzerátu platí sleva 10 % na nezlevněné 
zboží. Těšíme se na shledanou.
 SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE – MUDR. DANA 
HANOUSKOVÁ, POLIKLINIKA HOSTINSKÉHO 1533 ozna-
muje změnu telefonního čísla: 606 168 692 a rozšíření 
nabízené péče o DENTÁLNÍ HYGIENU. Objednání je možné 
telefonicky nebo v ordinaci. 

 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny.  
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o English for kids (1. – 8.třída) s rodilým mluvčím  
na Hůrce, příprava na cambridgeské zk., tel. 603 925 391.

 o Chůva. Nabízím pravidelné hlídání dětí od  
0 do 6 let. Lokality (Praha 5, 13, Pha západ). Tel. 728 915 429.

 o Soukr. lekce angl. a němčiny. Tel. 733 363 404.
 o Doučování matematiky pro žáky ZŠ, příprava k přijíma-

cím zkouškám na SŠ. Tel. 739 865 029.
 o Daruji foxteriéra. Sally – 6 let, foxteriérka s PP. Jedi-

náček do bytu i zahradu – dlouhé procházky. Kastrovaná, 
očkovaná, čipovaná. E-mail: denisa.tlapka@seznam.cz. 
Tel. 776 083 090.

 o Koupím 2+kk OV, přímý zájemce, hotově, rychle.  
Tel. 731 114 094. 

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špat-
ném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může 
být i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD i nečlena 
družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystě-
hování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, 
privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované 
případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, 
žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, 
s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či 
domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, 
záloha možná ihned. Tel. 222 941 032 nebo 603 420 013.

Různé

Byty

Vzpomínáme

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

Brdičkova 1907/28, 155 00 Praha 5
E-mail: katkae@email.cz, www.studiokatka.cz

Tenis centrum Stodůlky
K dispozici dva kryté dvorce s celoročním provozem a čtyři antukové kurty

www.tenisstodulky.cz             Rezervace hracích hodin - tel. 606 270 999

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

opravy audio, video, CD, DVD, ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 
ZDARMA

Nušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže|běžky|snowboard
www. .cz

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

O P R A V Y  A  P R O D E J   J Í Z D N Í C H  K O L

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

CYKLO_servis_Petr_187x15_zima.indd   1 11/13/15   3:56 PM

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

pro: bytové domy, SVJ, správ. firmy a družstva ... 
... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz
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 D.P.K. 

CICIBAN

 o Dne 15. února 2016 vzpomeneme již 10. smutného 
výročí odchodu paní Marcelky PFOBOVÉ z Velké 
Ohrady, milující a vzorné maminky Tomáška  
a Karolínky. Dotrpěla  
v manželství nad ránem 
po sv. Valentinu ve věku 
33 let. Spí svůj věčný 
sen na Chodovském 
hřbitově (urn. hrob 
č. 781), v našich srd cích 
však žije dál.  
Nikdy nezapomenou  
a za vzpomínku přátelům 
děkují Bílkovi, rodiče. 

844 198 198

 Peníze v hotovosti hned při
podpisu smlouvy

www.provident.cz

Půjčit si u nás
je hračka

AKCE - SLEVA 15%
LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ A BUNDY

AKCE PLATÍ DO KONCE ÚNORA.

stavte se u nás cestou na poštu

          Výtah z ceníku: košile 1ks 49 nad 10 ks 45, 
  apretace 49, impregnace 49. Koberce již od 150/m2.
      Zajišťujeme i úpravy a opravy oděvů a textilií.
                      

                 OC LUŽINY VE DRUHÉM PATŘE
                      

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

Platby kartou ANO.                Přijďte nás vyzkoušet.
Věrnostní karty ANO                            www.gemastars.cz

ocky_umistovacka_unor_inz_66x40_02_vystup.indd   1 16.10.15   9:45

dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Trička, pyžamka, tepláky, softshellové kalhoty,
kožené capáčky, dětské barefoot boty 

Little & Cool | Bronzová 24/2
 metro B Lužiny (vedle Zdravé výživy)

Po-Pá 9-18, So 9-12 | www.littlecool.cz
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Inzerce

Prodej – koupě – pronájem

  

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

AU T O D O P R AVA
Dodávkami (místní i dálková)

Tel. 251 619 721, 602 282 053
www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

KVĚTEN 2012 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel.: 235 011 22930

Inzerce

ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální � vertikální � venkovní žaluzie, sítě
proti hmyzu � venkovní plastové a hliníkové rolety

� montáž těsnění, lamelové dveře
� čištění vertikálních žaluzií, � opravy žaluzií

� výroba kuch. linek a vest. skříní
Atestované bezpečnostní dveře.

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří
Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

 o Pronajmu uzavřenou garáž v ul. Běhounkova.  
Tel. 602 668 742. 

 o Dlouhodobě pronajmu uzamykatelnou (nadstan-
dardní zabezpečení) garáž v Pavrovského ul. na Velké 
Ohradě za 1 700 Kč/měs. Tel. 602 696 005.

 o Firma spravující bytové domy v Praze hledá spo-
lupracovníka (HPP) na pozici technik správy bytových 
domů.  Požadujeme praxi v oboru správy bytových 
domů. Popis pozice na www.vasedomy.cz. Životopisy 
prosím zasílejte na kancelar@vasedomy.cz.

 o NZZ poliklinika Stodůlky přijme na částečný úvazek  
/po a stř. dopoledne/ fyzioterapeutku. Tel. 606 265 341.

 o Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Škola- 
mi 2475, Praha 13, přijme pomocnou kuchařku. 
Pracovní místo je na dobu určitou za dlouhodobě 
nemocnou pracovnici. Další spolupráce po osvědčení 
je možná. Paní má v listopadu 2016 nastoupit do 
důchodu. Nástup možný ihned. Drahomíra Křepinská, 
vedoucí školní jídelny, tel. 251 050 261,  
e-mail:  drahomira.krepinska@gymjh.cz.

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie, sítě  
proti hmyzuvenkovní plastové a hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
výroba kuch. linek a vest. skříní  
Atestované bezpečnostní dveře  

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777 228 091 - NEJLÉPE, 222 967 064 

251 615 428 - celý den
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Zaměstnání

Středisko sociálních služeb Prahy 13 hledá pedi-
kérku na ŽL. Zkušenosti s klienty seniory, možné 

pochůzky v domácnostech klientů. Nabízíme 
příjemné a vybavené pracovní prostředí.  

Zájemci mohou volat paní Pavle Blažkové,  
tel. 723 112 227, u které získají více informací.

Středisko sociálních služeb Prahy 13 Lukáš (pečovatelská 
služba, denní stacionář) oznamuje, že z důvodu rozšíření 
svého týmu hledá novou kandidátku/kandidáta na pozici 

PEČOVATEL/KA 
CHARAKTERISTIKA POZICE: Pečovatelská činnost v domá-
cím prostředí klienta či v denním stacionáři především  

v těchto činnostech:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně, oblékání a stravování
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Požadujeme: 
 vzdělání dle § 110 Zákona č. 108/2006 (pracovník  

v sociálních službách) případně zdravotnické vzdělání 
(ošetřovatelka) výhodou
 trestní bezúhonnost

 schopnost samostatné práce při péči o klienty v terénu
 schopnost samostatného řešení úkolů
 schopnost empatie při práci s klientem  

Nabízíme: 
 práce ve stabilní organizaci
 možnost dalšího vzdělávání

 dobrý kolektiv, stravenky, dovolená navíc
V případě zájmu, zasílejte své životopisy na email 

socialnipracovnik@sssp13.cz nebo na adresu 
Středisko sociálních služeb Prahy 13,  

Martina Cveklová, Trávníčkova 1746, Praha 13, 155 00.

Přijmu nové 
distributory   

na roznos STOPu. 

  Bližší informace na  
tel. 603 728 140
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Program klubu Mlejn únor 2016

DIVADLO
 4. 2. čt 19.30  FEJKA – Cirkus Mlejn 

Akrobacie, rokenrol a pokojové rostliny. 
16. 2.  út  19.30  ROMANTICKÝ VÍKEND

Poněkud znuděný manželský pár hledá vysvobození z věčného kruhu každodenních 
zklamání a nepříjemností. Více na www.adf.cz.

25. 2. čt 18.00  DOKONÁLÁ SVATBA – Ty-já-tr
Zběsilá situační komedie o svatbě, jakou jste ještě nezažili. 

DĚTI 
 7. 2. ne 14.40  FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI

Festival plný pohádek – 14. ročník přehlídky nejlepších sólových inscenací určených 
dětem. Možnost zúčastnit se cirkusové a výtvarné dílny. V rámci festivalu proběhne 
výstava loutek Pavla Kalfuse. Ve foyer se budete opět moci seznámit s řezbou 
dřevěných loutek naživo v podání Václava Krčála. Více na www.mlejn.cz.

14. 2.  ne  14.40  FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
Více na www.mlejn.cz.

21. 2.  ne  15.00  Z TAJNÉHO DENÍKU SMOLÍČKA PÉ – Studio Damúza
Pohádka s loutkami a živou hudbou pro malé diváky. Pro děti od 6 let.

28. 2.  ne  15.00  DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA KUKA – Divadlo Dokola
Velké dobrodružství skřítka Kuka, který se narodil ze ztraceného kukaččího vajíčka. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
 4. 2. čt 10.30  FEJKA – Cirkus Mlejn 

Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ. 
10. 2. st 9.00, 10.30  HODINA HUDEBKY JINAK S TOKHIM

DrumCircle – skupinové bubnování nejen pro děti, speciální program v rámci hudební 
výchovy. Více na www.tokhi.cz. Pro ZŠ, SŠ.

11. 2. čt 9.00, 10.30  HODINA HUDEBKY JINAK S TOKHIM
Pro MŠ, ZŠ.

16. 2. út 9.00, 10.30  DEŠŤOVÁ VÍLA
Pohádka na motivy německého spisovatele Theodora Storma. 
Pro děti od 4 let – MŠ, 1. stupeň ZŠ.

18. 2. čt 10.30  FEJKA – Cirkus Mlejn 
Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ. 

24. 2. st 9.00, 10.30  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Loutková pohádka pro jednu herečku a muzikanta. 
Pro děti od 3 let – MŠ, 1. stupeň ZŠ

 3. 3.  čt  9.00, 10.30  DEŠŤOVÁ VÍLA
Pro děti od 4 let – MŠ, 1. stupeň ZŠ

Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 
představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů pro školy.

RŮZNÉ
 1. 2. po 18.00  VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ

Během večer uvidíte krátká vystoupení dětí z cirkusových kurzů a ukázky vzdušné 
akrobacie dospělých. 

 3. 2. so 18.00  TANEČNÍ STUDIO MARTINA

20. 2. so 15.00  DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES
Folklorní soubor Lučinka vás srdečně zve na společenskou akci Dětský folklorní ples. 
Program je určený především pro děti, ale na své si přijdou zajisté i jejich rodiče. 
V programu vás čeká tradiční zahájení tancem polonézou, vystoupení dětí z Lučinky, 
výuka tanců a bohatá tombola. Více na www.fslucinka.wz.cz.

13. 3. ne 15.00  SMRTNÁ NEDĚLE S LUČINKOU
Připomínku jarních tradic vesnického života pořádá folklorní soubor Lučinka. Krátké 
představení, výroba „Mařeny“, průvod.
Více na www.fslucinka.wz.cz.  

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete  
na www.mlejn.cz nebo na Facebooku.

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 14.00 
do 18.00 a vždy hodinu před představením  E-mail: info@mlejn.cz.  Grant poskytla Městská část Praha 13

Mlejn nabídne pohádky, muziku i divadlo

Konec roku byl ve Mlejně tradičně plný koncertů – vystoupili mimo 
jiné Karel Plíhal, Robert Křesťan a Wanastovi Vjecy. První větší akce, 
která nás čeká letos, je Přehlídka sólové tvorby pro děti. Je to 15. roč
ník velmi specifické přehlídky, kde děti a jejich rodiče nebo prarodiče 
uvidí několik pohádek, které bude hrát vždy jeden herec nebo herečka. 
Letos jsme do programu zařadili i jeden náročnější titul pro starší děti. 
Uvedeme ho na závěr přehlídky v neděli 14. února. Slovenská herečka 
Nela Dušová spolu s polskými kolegy připravila představení Oskar 
podle knihy EricaEmmanuela Schmitta Oscar et la Dame rose, která 
nebyla u nás ještě přeložena. Představení mluví ústy desetiletého 

chlapce postiženého těžkou nemocí o smyslu života a smrti. Přehlídka 
bude opět doplněna výstavou loutek a minipředstaveními ve foyer 
Klubu Mlejn a také dílnami pro děti. Pohádky nás ale také opět čekají 
každou neděli od 15 hodin. 

I letos proběhne hudební soutěž Porta, která oslaví kulaté naroze
niny, tentokrát dokonce už neuvěřitelné padesáté! Opět tedy bude 
v březnu ve Mlejně a v červnu v Lesním divadle v Řevnicích. 
Od 1. do 3. dubna nás čeká pátý cirkusový festival Fun Fatale, na kte
rý se sjedou akrobatky z mnoha zemí, aby předvedly své umění. 

Dagmar Bednáriková, Klub Mlejn, divadlo@mlejn.cz

Bluegrassová kapela Cop

Wanastovi Vjecy
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Čtvrtek 4. 2. – sobota 5. 3. • 10.00 – 18.00
Charitativní výstava fotografií Podmořský svět
Staroměstská radnice, Praha 1
Hlavní město Praha a Pavel Dupal s kolektivem autorů vás 
srdečně zvou na charitativní výstavu velkoplošných foto-
grafií. Výtěžek aukce všech vystavených pláten bude věno-
ván Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška. Ten 
pomáhá nevidomým a dětem i dospělým s těžkým zrako-
vým postižením. Více na www.podmorskysvet.cz.

Pátek 5. 2. • 19.00
Reprezentační ples PROSAZu
Orea Hotel Pyramida,  
Bělohorská 24, Praha 6 
Zveme vás na již desátý reprezentační ples PROSAZu. 
V rámci této akce oslavíme 25. výročí od založení organiza-
ce. Moderuje Veronika Žilková, v průběhu večera vystoupí 
Marcela Březinová, Miluška Voborníková, artisté a tanečníci 
Pragoshow – service, k tanci a poslechu hraje skupina April. 
Vstupné je 350 Kč. Zakoupením vstupenky podpoříte čin-
nost naší neziskové organizace. Posláním organizace 
PROSAZ je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně. 
Zapojuje je do běžného života zajištěním přímé péče, za-
městnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních akti-
vit. Více informací na www.prosaz.cz nebo tel. 296 113 214.

Sobota 6. 2. • 14.00 – 17.00
Dětský karneval
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33
Na karneval srdečně zve Tělocvičná jednota Sokol Jinonice. 
Připraven je bohatý program – tanec, hry i soutěže o ceny. 
Přezutí s sebou. Vstupné je dobrovolné.

Neděle 7. 2. • 14.40
Festival sólové tvorby pro děti
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Zveme vás na festival plný pohádek – 14. ročník přehlídky 
nejlepších sólových inscenací určených dětem. Možnost 
zúčastnit se cirkusové a výtvarné dílny. V rámci festivalu 
proběhne výstava loutek, ve foyer se budete moci seznámit 
s řezbou dřevěných loutek naživo. Více na www.mlejn.cz.

Čtvrtek 11. 2. • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří Německé školy v Praze
Schwarzenberská 1/700, Praha 5
Návštěvníci mohou nahlédnout do tříd během výuky. 
Na programu je prohlídka školy a školky či osobní pohovory 
s vedením školy. Více na www.dsp-praha.cz.

Sobota 13. 2. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice

Soubor Divadla Glans vás zve na představení Pohádka poš-
ťácká (na motivy pohádky Karla Čapka). Jednotné vstupné 
70 Kč, pokladna je otevřena hodinu před začátkem předsta-
vení. Na místě bude možno zakoupit malé občerstvení. 
Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 13. 2. • 19.30
Třináctého na třináctce hostem Roman Dostál
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně zveme na první koncert z cyklu Třináctého na tři-
náctce v roce 2016. Slávek Klecandr si tentokrát opět pozval 
hudebního hosta, kterým bude zpěvák, klávesista a sklada-
tel Roman Dostál, jeho kolega z kapely Oboroh, který před-
staví své první sólové album Více světla, více stínů. 
Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Večery 
dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 13, 
Nadace Život umělce a ČHF. Místa si můžete rezervovat 
do 12. 2. na 13na13@centrum.cz. Více informací najdete 
na www.trinactnatrinact.blog.cz. 

Sobota 13. 2. • 19.30
XXV. Sokolský ples
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice vás srdečně zve 
na tradiční sokolský ples. K tanci a poslechu zahraje hudební 
skupina Domino. Při předtančení se představí taneční oddíly 
jednoty včetně účastnic mistrovství světa v dívčích forma-
cích, připravena bude i bohatá tombola. Vstupné je 150 Kč. 
Předprodej vstupenek od 11. 1. ve vestibulu sokolovny 
(úterý 18.00 – 19.00 a pátek 16.00 – 17.00 hodin), 
možnost rezervace formou SMS na tel. 775 216 604 nebo 
na kmkk@seznam.cz. Více na www.sokoljinonice.cz.

Středy 17. a 24. 2., 9. a 16. 3. • 16.00
Jarní školička v Mohylové
Sraz je před školou u pavilonu B
Již dvanáctým rokem pořádá ZŠ Mohylová přípravné kurzy 
pro budoucí prvňáčky Školička, pomocí kterých se snaží 
usnadnit dětem přestup z mateřské školy do školy základní. 
Za jarní kurz se vybírá poplatek 100 Kč jako příspěvek 
na materiál.

Středa 17. 2. • 18.30 – 21.00
Ukázková lekce cvičení pro ženy Mohendžodáro
ZŠ Klausova 2450, Velká Ohrada
Milé ženy, máte zájem rozvíjet své ženství? Chcete se uvol-
nit, odhodit své stresy, mít chvíli jen samy pro sebe? Přijďte 
si vyzkoušet ukázkový večer a pak se samy rozhodnete, 
chcete-li jít touto cestou. Více na www.rozkvetanizeny.cz. 
Přihlášky a informace olivie.pospisilova@centrum.cz.

Sobota 20. 2.
Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj
Tělocvičny ZŠ Bronzová, Luka
Volejbalový oddíl Sokola Stodůlky pořádá další ročník Sto-
důleckého veteránského volejbalového turnaje smíšených 
družstev 4 + 2. Prezence je 8.30 – 9.00 v tělocvičně, před-
pokládaný konec cca v 18.00. Závazné přihlášky (se slože-
ním startovného 600 Kč za družstvo) odevzdejte do 15. 2. 
Jaroslavu Matýskovi, tel. 607 613 652,  
matysekj@p13.mepnet.cz.  
Partnerem turnaje jsou Středisko sociálních služeb Prahy 13 
a ZŠ Bronzová. Nebudete-li hrát, přijďte fandit.

Sobota 20. 2. • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří ČGHSP
Fantova 1784/28 
Zveme vás na den otevřených dveří v sídle 
České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Přijďte 
se poradit, jak pátrat po svých předcích. Pro zájemce o hle-
dání předků bude otevřena kancelář a členská odborná 
knihovna. Možnost nákupu učebnic a časopisů pro rodopis-
ce, odborných konzultací a setkání se zkušenými členy.

Sobota 20. 2. • 10.00 – 17.00
Únorová umisťovací výstava koček bez domova
Spolkový dům, K Vidouli 727, Stodůlky

Osvojit si budete moci kočičky z mnoha útulkových organizací, 
které budete moci podpořit také nákupem v charitativních 
prodejních obchůdcích. Přijďte si vybrat nového mazlíčka. 
O nový domov se bude ucházet zhruba 100 kočiček. K dispo-
zici bude opět veterinární poradna. Jako doplňkový pro-
gram máme připravenou dílničku pro děti. Vstup je 35 Kč. 
Akci pořádá kočičí útulek Srdcem pro kočky, z.s.  
Více na www.kocky-utulek.cz, www.srdcemprokocky.cz, 
www.facebook.com/SrdcemProKocky. 

Sobota 20. 2. • 14.00
Mezinárodní den průvodců 
Sraz u Meeting pointu, Celetná 5, Praha 1
U příležitosti Mezinárodního dne průvodců zve Asociace 
průvodců ČR širokou veřejnost na tradiční bezplatné pro-
hlídky Prahy. Na prohlídky se není třeba předem hlásit. 
Letošní trasy povedou ze Staroměstského na Křížovnické 
náměstí. Je jich celkem pět, včetně jedné prohlídky pro 
rodiny s dětmi. Více na www.asociacepruvodcu.cz.

Čtvrtek 25. 2. • 18.00
Slavnostní křest sbírky básní
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13

Nenechte si ujít slavnostní křest sbírky básní Pavla Tylšara 
s ilustracemi Václava Benedikta. Čeká vás bohatý kulturní 
program s hudbou a čtením z nové sbírky. Vše za účasti 
autorů.

Pátek 26. – neděle 28. 2.
Burza minerálů, šperků a fosilií Geosvět 2016 
TJ Sokol Praha Vinohrady, Polská 2400/1
Burzu můžete navštívit v pátek od 11.00 do 18.00,  
sobotu od 9.00 do 18.00 a v neděli od 9.00 do 14.00.
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Sobota 27. 2. • 9.30
Setkání pečujících
Charitní ošetřovatelská služba,  
Trávníčkova 1746 (v Lukáši)
Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již 
nesoběstačného? Rozhodli jste se, že se o něho postaráte 
doma?  
Nevíte si s něčím rady? Farní charita Stodůlky pořádá setkání 
pečujících o osoby staré a nemocné. Chceme vám být nápo-
mocní při překonání strachu z nelehkého závazku pečovat 
o své blízké v domácím prostředí a poskytnout vám co 
možná nejvíc všestrannou podporu a pomoc. Budeme mít 
k dispozici polohovací postel, kompenzační pomůcky 
a znovu si vyzkoušíme manipulaci s ležícím pacientem, 
hygienu na lůžku, polohování, cvičení apod., případně se 
budeme věnovat vašim otázkám. Vezměte si pohodlné 
oblečení.

Sobota 19. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Akci pořádá Klub seniorek staré Stodůlky. Čeká vás spousta 
zábavy, bohatá tombola a řada překvapení. Vstupné je 
dobrovolné.

Úterý 22. 3. • 13.30 – 16.30
Den otevřených dveří
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482,  
Nové Butovice
Zapište si už nyní datum do kalendáře a přijměte naše 
srdečné pozvání. 

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Neděle 7. 2. • 15.30 
Kytarový koncert se zpěvem a houslemi – refektář

Představí se Jan Janda – zpěv a kytara, Hana Němcová – 
kytara, Martin Křehnáč – kytara, Pavla Roubíčková Franců – 
housle. Program: L. de Milan, F. Carulli, G. Caccini, G. Carisimi, 
J. K. Mertz, J. Haydn a další.

Neděle 21. 2. • 17.00 
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny 

Pod vedením Michala Macourka zazní J. S. Bach a A. Vivaldi. 
 
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

Více na tel. 277 003 564, 774 401 337,  
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz.  
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Sobota 6. 2.
Taneční soutěž O stodůleckou růži 2016
SK Hala Lužiny
Účastníky čeká 
konkurence z celé 
ČR, výborná porota 
a úžasná atmo -
sféra. Jako již 
každoročně budou 
rozdělení na hobby 
a elite, kategorie 
Disco Dance, Hip 
Hop a Electric 
Boogie! Můžeš se 
nám ukázat jako 
sólo, duo nebo 
v malé skupince – 
i bez klubové 
příslušnosti.  
Více na www.tanecniskupinadar.cz, na Facebooku nebo 
pište na vjedkova@seznam.cz.

Středa 10. 2.
Uzávěrka přihlášek do hudební soutěže Doremifa 2016
Zpíváte nebo muzicírujete rádi? Přijďte si zazpívat nebo 
zahrát na flétnu, kytaru, klavír či jiný nástroj. Nebo vezměte 
s sebou své rodiče či kamarády a pojďte vystoupit společně. 
Stačí připravit si 1 píseň nebo skladbu a včas se přihlásit. 
Více na našich stránkách. Pro soubory a sbory máme letos 
nově také nesoutěžní kategorii.

Čtvrtek 11. 2. • 14.30 – 17.00 
Námořnický karneval
Zveme vás na netradiční karnevalovou plavbu na vlnách 
fantazie. Zváni jsou úplně všichni, ale vítáni jsou hlavně 
námořníci, piráti, mořské víly a třeba i chobotnice a žraloci. 
Představíme si masky, zatančíme si a pobavíme se při plně-
ní zábavných úkolů. Opět budeme i vyrábět, trochu sporto-
vat a hlavně si hrát. Na všechny pak čeká malá odměna. 
Karneval je určen především pro děti ve věku 2,5 – 8 let. 
Vstupné 50 Kč. Z kapacitních důvodů prosíme o rezervaci 
v recepci DDM, na tel. 251 620 266 nebo e-mailem na 
info@ddmstodulky.cz . Vstupenky jsou v prodeji od 25. 1. 
v recepci domu dětí. Přezůvky s sebou. 

Karneval se koná v přízemí žlutého vchodu. 

Úterky 16. 2. a 15. 3.
Discgolf
Discgolf je nenáročný sport pro každého a můžete si ho 
zahrát kdekoli v přírodě. Po celém světě ho hrají tisíce hráčů 
od malých dětí až po seniory. Jako cíle vám mohou poslou-
žit stromy, lavičky apod. Ve sportovní podobě už se pak 
hraje na pevných hřištích většinou s 18 jamkami. V Centrál-
ním parku Prahy 13 se nacházejí 4 tréninkové jamky s pev-
nými koši.

Training camp discgolfu pro děti ve věku 8 – 12 let: 
úterý 16. 2. od 15.45 do 17.30. Sraz v 15.45 v DDM Stodůlky, 
pak odcházíme do Centrálního parku, kde si osvojíme zá-
kladní hody discgolfovým diskem, vysvětlíme si nejdůleži-
tější pravidla tohoto zajímavého sportu a následně si hru 
vyzkoušíme.

Turnaj v discgolfu pro děti ve věku 8 – 12 let: úterý 15. 3. 
od 15.45 do 17.30. Cena za účastníka je 40 Kč. Disky vám 
rádi zapůjčíme. Nutné přihlášení a zaplacení poplatku pře-
dem v recepci DDM.  
Více na info@ddmstodulky.cz, pohyb@ddmstodulky.cz.

Pátek 26. 2. • 16.00 – 18.00
Yoyování

Příznivci kreativní a oblíbené zábavy, pozor! Freestylové jojo 
dorazilo i na Prahu 13. Pokud vás zajímá originální koníček, 
chtěli byste se o něm něco dozvědět nebo již máte s yoyem 
zkušenosti, přijďte to s námi roztočit. Od 16.00 a 17.00 se 
na vás budeme těšit i s možností zapůjčení začátečnických 
yoyí (nemáte-li vlastní). Akce je pro všechny bez ohledu 
na věk či schopnosti, takže pokud jojo znáte jako kus plastu 
na provázku z dětství, přijďte se podívat na jeho novou 
generaci a přiučit se základům i pokročilejším trikům této 
kreativní zábavy! Nicméně doporučujeme věk minimálně 
od 6 let. Registrace a platba 40 Kč osobně v recepci DDM 
nebo na info@ddmstodulky.cz. 
Akci sponzoruje YOYO faktory.  
Více na pohyb@ddmstodulky.cz.

Dům dětí a mládeže Stodůlky skládá střípky své 
čtvrtstoletí dlouhé historie. Pokud máte zdokumen-
tované vzpomínky (fotografie činnosti i prostor, 
diplomy apod.) na počátky činnosti Domu dětí a mlá-
deže ve Stodůlkách, rádi je vystavíme při květnových 
oslavách 25. výročí vzniku. Na Domečkovém happe-
ningu 28. 5. vylosujeme 25 vystavovatelů, kteří zís-
kají drobnou odměnu. Děkujeme všem za podporu 
této akce. Pro komunikaci a zasílání podkladů využijte 
výhradně e-mail: z.hirmanova@seznam.cz.

Více informací o všech nabízených aktivitách získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, nově také 
na Facebooku: DDM Stodulky.
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KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo 
mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí  
(i cizinců) ve věku 2 – 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné  
zázemí, komunikaci v angličtině a němčině.

Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka 
získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304,  
info@hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Sobota 6. 2. • 9.00
Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13
Srdečně zve Farní charita Stodůlky spolu s římskokatolickou 
farností sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Zahájíme v 9.00 
společným slavením mše svaté s možností přijetí svátosti 
nemocných, následovat bude společenský program. Pokud 
máte problém s dopravou na setkání, zajistíme pro vás odvoz.

Sobota 6. 2. • 20.00
Masopustní ples v Komunitním centru
Tentokrát ve stylu Divokého západu. Vstupné dobrovolné.

Neděle 7. 2. • 15.00
Dětský masopustní karneval
Karneval s bohatým programem pro děti.

Více informace na www.centrumbutovice.cz

OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY 
galerie ve 3. podlaží 
Archeologická 2256/1

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, 
vstup zdarma. 
 7. 2. Jak se hledají princezny – Divadlo Bořivoj 
14. 2. Strašidýlko Bačkůrka – Bářino toulavé divadlo 
21. 2. Sůl nad zlato – Divadlo matky Vackové 
28. 2. O dvanácti měsíčkách – Romaneto

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
 
Herna je otevřena po – čt 9.00 –12.00. Během jarních 
prázdnin od 29. 2. do 4. 3. je herna zavřená. Přihlášení pře-
dem není nutné. 

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou pohádky – 
říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 

 

Během dopoledne navíc:  
 8. a 9. 2. od 10.30 karnevalové dopoledne (přijďte si užít 
hernu v masce) 
16. 2. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Agresivita.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Pokračujeme novým kurzem (3. 2. – 15. 6.), cena 1 300 Kč 
za pololetí nebo jednorázově 100 Kč za lekci. Děti pohlídáme 
v herně.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti s papouškem Petem, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Více se o nás a o programu dozvíte  
na www.rybicky.13ka.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO
Janského 2189, Velká Ohrada,  
vchod zezadu od hřiště 
 
Všechny opět zveme do našeho rodinného centra, kde bude 
pro vás a vaše děti připraven bohatý program. 

Pondělky – Orientální tance pro maminky s dětmi, cvičení 
s miminky, volná herna 
Úterky – Volná herna, cvičení rodičů s dětmi, cvičení 
školkových dětí, bodystyling 
Středy – Volná herna, cvičení pro těhotné 
Čtvrtky – Volná herna s výtvarnou chvilkou 
Pátky – Volná herna

Pátek 12. 2. • 16.00
Se Skřítkem do začarovaného zámku
tentokrát o Karkulce Červené

Středa 17. 2. • 15.00 
Seminář
„Látkové pleny naší doby“ 

Pátek 11. 3. • 16.00
Karneval
na téma „Vesmír aneb vzhůru ke hvězdám“

Více informací, podrobný program s daty,  
časy i přihlášky (na všechny programy předem) 
na skritciveskole@email.cz, www.skritcipraha.cz, 
723 607 070 (K. Šrámková).

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA 
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, výpravy, 
tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 
Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Kalendář akcí únor
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Pondělky • 19.00 – 20.30
Angličtina pro mírně pokročilé a věčné začátečníky
Skupinový kurz angličtiny s českým lektorem, zaměřený 
na konverzaci v zaměstnání.  
Info na jitka.cierna@gmail.com. 

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež
Pro zájemce ve věku zhruba 16 – 23 roků.  
Více na www.facebook.com/mladez13.   

Pátky • 9.00 – 10.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Cvičení povede fyzioterapeutka Mirka Prchalová, cena 50 Kč. 
Zápis na 2. pololetí a info na ava.prchal@volny.cz.

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Podívejte se 
na www.klubrobinson.cz. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 

Komentovaná krmení a setkání – 
v únoru každý víkend na více než 12 místech v zoo.

Soboty 6., 20. a 27. 2.
Neviditelná tajemství
Ponoříme se do neviditelného světa pod mikroskopem 
a prohlédneme si nejmenší stvoření ze zoo. 

Přednáškový cestovatelský cyklus – cestovatelské 
přednášky ve spolupráci s CK Livingstone probíhají každé 
úterý od 18.00 ve vzdělávacím centru. 
 2. 2. Dana Kyndrová – Gruzie – Arménie 
 9. 2. Dominika Kobzová – Severovýchodní Indie – 7 sester 
16. 2. Pavel Bém – Nepál – Manaslu, hora ducha a duchů 
23. 2. Sandra Neumanová – Do Ria na karneval

Výstavy
Jurta – Mongolsko  
Lev indický – prostory a okolí pavilonu kočkovitých šelem 

Sobota 6. 2.
Diri a Sita slaví 3. narozeniny 
Oslavíme společné narozeniny dvou významných mláďat, 
orangutaní slečny Diri a slonice Sity.

Sobota 13. 2.
Jak udělat budku pro ptáky 
Vzdělávací workshop, kde si zájemci mohou vyrobit 
a odnést budku.

Sobota 13. 2.
Hosté z dalekého severu 
Vycházka s odborníkem za zimujícími ptáky k Vltavě.

Neděle 14. 2.
Pravý český masopust 
Staročeský den v areálu zoo. Na návštěvníky zde čekají 
staročeské hody, průvod masek a jiné zvířecí taškařice.

Sobota 20. 2.
Světový den luskounů 
Představíme ohroženou skupinu zvířat – luskouny. 

Sobota 27. 2.
Kamba – oslava 44. „nalezenin“
Oslavíme 44. „nalezeniny“ gorilí samice Kamby.

Bližší informace nejen o programu získáte na tel. 
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.
 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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proto nejsou 
seřazeny sys
témově, ale 
geograficky. 
To zname
ná, že každý 
kontinent, pří
padně stát bohatý 
na minerály, mají své 
samostatné vitríny. 
Můžete obdivovat krásu 
českých achátů, vltavínů, 
samostatnou expozici věnova
nou zlatu nebo drahokamům... 
Je tady také speciální vitrína, kde jsou meteority z celého světa. Dva 
větší máme vystavené volně, takže si na ně návštěvníci mohou sáh
nout. U každé vitríny je nějaké povídání o exponátech, případně o lo
kalitách, které jsme při našich expedicích navštívili, někde jsou i foto
grafie. Návštěvník tak má možnost vidět, jak vypadá kámen, když se 
vykope a potom ho vidí očištěný a ve výstavní podobě. Když jsme na
příklad sbírali acháty, tak jsme jich nasbírali tisíce a jenom desítky 
jsou takové, které se dají potom vystavit. Je zde také část věnovaná pa
leontologii. Máme jednu z nejkompletnějších sbírek nejstarších čes
kých prvohorních trilobitů s velmi vzácnými exponáty. Českou repub
liku, jako jedno z nejbohatších nalezišť trilobitů na světě, proslavil 
Joachim Barrande. K vidění je také asi 200 let starý brus, na kterém 
naši předkové brousili české granáty, pomůcky na řezání kamenů 
a mnoho dalšího.“ Nejlepší bude, když se do Geosvěta zajdete podí
vat. Kamenná historie naší planety za to určitě stojí.

Otevřeno je po – pá 10.00 – 18.00, so 10.00 – 15.00. Přízemí je sa
mozřejmě bezbariérové, po domluvě se dá dostat i do spodního patra. 
Více na tel. 221 513 224, info@geosvet.cz, www.geosvet.cz.
 Eva Černá

Autor: Pavel Talaš

Už desátým rokem je na Vinohradech v Londýnské 55 otevřena 
galerie minerálů a fosilií Geosvět, kterou rozhodně nepřehlédnete. 
Už před jejím vchodem je totiž les, přesněji zkamenělý les – kmeny 
pravěkých jehličnanů starých asi 500 milionů let. A teď už můžete 
vstoupit do světa drahých kamenů, minerálů, zkamenělin a prohléd
nout si zcela unikátní soukromé sbírky Jiřího Rumla a Lubomíra 
Thina, doplněné a obměňované zapůjčenými exponáty hostů. 
„Exponátů včetně depozitářů máme přes deset tisíc,“ říká Lubomír 
Thin. „Vystaveno je jich tady zhruba sedm tisíc. Je opravdu na co se 
dívat. Expozice je dělaná tak, aby zaujala především laiky. Exponáty 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Silvestrovský ohňostroj – tuto skvělou fotografii pořídil pan 
Adam Kohout. Za všechny zaslané fotografie autorům děkujeme.

VÍKENDY BEZ NUDY
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Únorová křížovka Čtenářská soutěž

Pro ty, co mají rádi sladké, je v Hábově 
ulici ve Stodůlkách nově otevřená cuk-
rárna. Srdečně vás zve k příjemnému 
posezení, protože ... TAJENKA. Nabízí 
zde kávu, zákusky, chlebíčky, ale také 
prodej celých dortů. Objednat si může-
te dorty dětské, narozeninové, ale  
i svatební.  Všechny dorty jsou vám 
schopni upravit podle vašich přání  
a představ, v nejrůznějších tvarech  
a velikostech, s rozmanitými náplněmi, 
chutěmi a zdobením.
Hábova 2345, otevřeno je po – pá  9.00 – 18.30, so 9.00 – 15.30.
Více informací na www.dortyprovas.cz, info@dortyprovas.cz, tel. 739 323 948. 
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Toto číslo vyšlo dne 29. 1. 2016 v nákladu 30 000 výtisků, 32 stran, ZDARMA.

Křížovka: Měsíc únor je nejkratším měsícem ze všech, má jen 28 dní. Ale letošní rok 
je rokem přestupným, takže tentokrát má o ..... TAJENKA.

Lednová tajenka:  PŘÍSTUPEM K TENISU I DĚTEM
Výherci: Hana Žižková, Nové Butovice; Max Bergmann, Stodůlky; 
Jan Müller, Nové Butovice

 
 

Připravila Petra Fořtová
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Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února na adresu redakce:  
ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správné odpovědi z ledna:
Křížovka – BALTAZAR

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Blanka Váchová, Nové Butovice 
v hodnotě 238 Kč – Tereza Lencová, Luka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Eliška Sedláková, Luka
Lenka Friedrichová, Skršín
Petr Vošta, Lužiny

Soutěžní otázky na únor:
1) Kdy se bude konat dětský folklorní ples?
2) Komu pomohl bazárek ve ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743?
3) Kolik lidí běželo za Ježíškem na Makču Pikču?

Správné odpovědi na lednové otázky: 
1) Kdy se uskutečnila akce s názvem Červená stužka?
Akce s názvem Červená stužka se uskutečnila 1. 12. 2015.
2) Jaké výročí bude v letošním roce slavit organizace PROSAZ?
PROSAZ bude letos slavit 25. výročí od založení organizace.
3) Na kdy je stanoven zápis do prvních tříd?
Zápis do prvních tříd byl stanoven na čtvrtek 21. 1. a na pátek 22. 1. 2016.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Zdenka Buriánová, Luka
 Připravila Petra Fořtová



Každou neděli 3. patro

  Zdarma

pro děti

11:00 hod.

divadélko

leden
17.1.2016 Divadlo Kapsa

O Budulínkovi
24.1.2016 Malé divadélko Praha

O Palečkovi
31.1.2016 Dřevěné divadlo

Rozum a Štěstí

únor
7.2.2016 Divadlo Bořivoj

Jak se hledají princezny
14.2.2016 Bářino toulavé divadlo

Strašidýlko Bačkůrka
21.2.2016 Divadlo matky Vackové

Sůl nad zlato
28.2.2016 Romaneto

O dvanácti měsíčkách

březen
6.3.2016 Dřevěné divadlo

Kouzelný zvon
13.3.2016 Divadýlko z pytlíčku

O drakovi
20.3.2016 Divadlo Eva a Jan

Šípková Růženka
27.3.2016 Divadlo Dokola

O skřítku Kukovi

Archeologická 2256, 155 00 Praha 5
T: 251 556 580 E: info@ocluziny.cz W: www.ocluziny.cz

Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone, 
klimatizace, rádio Swing s barevným dotykovým displejem, zadní 
parkovací senzory a mnohé další. Při financování se ŠKODA 
Financial Services již od 300 890 Kč, včetně 5leté záruky v rámci 
paketu Mobilita Plus.

V našem autosalonu Vám naservírujeme akční nabídku Fresh  
i u vozů Citigo, Rapid, Octavia a Yeti. Navštivte nás a poznejte je 
osobně během testovací jízdy.

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.  
Vůz s jedinečným stylem.

skodafresh.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU
 ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00  Praha 5
Tel.: 235 518 827
www.auto-styl.cz
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