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Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s realizací projektů základních a mateřských škol na území MČ Praha 13, které obdrží 
grant v rámci grantového programu hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí 
pro rok 2017
SCHVÁLILA
pilotní zavedení tísňové péče Areíon pro obyvatele městské části Praha 13 a uvolnění 
 finančního krytí ve výši 80 000 Kč z VHP
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technic-
kého dozoru na akci Pořízení DPS – opakování, která byla podána uchazečem  
RELLMAN, s.r.o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 a výběr nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytování služeb koordinátora bezpečnosti 
práce na akci Pořízení DPS – opakování, která byla podána uchazečem Stios, s.r.o., 
 Stylová 544, Měšice, 391 56 Tábor
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvem 
 Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území 
MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet – období 2017  – 2021  
ev. č. P13 – 61/585/2016
VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2016 
včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 21. 11. 2016 a splnění ulože-
ných úkolů
a 
SCHVÁLILA
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných 
úkolů ve smyslu návrhů nositelů úkolů
SCHVÁLILA
návrh Nájemní smlouvy a Smlouvy o nájmu věcí movitých na dobu neurčitou  
od 16. 1. 2017 se společností CHARLY AMUSEMENT – zařízení školního stravování, 
spol. s r.o., na prostory občerstvení ve 2. patře radnice MČ Praha 13 
SOUHLASILA
s ukončením smlouvy č. S/359/002/0210/A/2005 se společností AV-PARK, s.r.o.
SOUHLASILA
s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 provedl kácení 1 ks smrku pichla-
vého (Picea Pungens) v ulici Vackova, na pozemku parc. č. 151/206 v k.ú. Stodůlky 
a 2 ks borovic černých (Pinus nigra) v ulici Lýskova, na pozemku parc. č. 1086/9 v k.ú. 
Stodůlky

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.

Zprávy Ze Zasedání rady    sdĚLení ÚŘadU a mĚstské části  

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 13. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 
které se koná ve středu 15. února 2017 od 10.00 

v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánka na Zasedání ZastUpiteLstva

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 6. dub- 
na 2017 od 13 do 18 hodin a na pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin. 

Zápis do mateřských škol                    
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2017/2018 byl v regionu Prahy 13 
 stanoven takto: 
•  2. května od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek  
• 16. května od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743 pro žáky s mentálním po-
stižením, autismem, více vadami se koná v úterý 11. 4. od 13.00 do 17.00 v 1. patře 
školy – vchod ze školního hřiště. Různorodým vzdělávacím potřebám jsou přizpůso-
beny různé varianty vzdělávacích programů. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte 
s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení speciálně pedagogického cen-
tra nebo pedagogicko-psychologické poradny. V odůvodněných případech lze domluvit 
individuální náhradní termín zápisu. Dotazy na tel. čísle 235 522 156. Více informací 
získáte také v rámci Dne otevřených dveří, který škola pořádá 2. března od 8.00 
do 11.40 hodin.

 Věra Kozohorská, ředitelka školy

Občerstvení opět v provozu
V lednu zahájil nový nájemce provoz občerstvení ve 2. patře Úřadu MČ.  
Občer stvení provozuje Charly Amusement – zařízení školního stravování, spol. s r.o.
Otevírací doba:  pondělí a středa 8.00–17.00  

úterý a čtvrtek 8.00–15.00  
pátek 8.00–13.00

 Jaroslav Matýsek, vedoucí odboru hospodářské správy

Cena vody v Praze vzroste minimálně
Pražané v roce 2017 zaplatí za tisíc litrů vody 85,42 Kč (včetně 15% DPH). Ve srovnání 
s loňským rokem vzroste poplatek za vodné a stočné pouze o 0,27 %. Cena vody v met-
ropoli tak nadále zůstává na úrovni celorepublikového průměru. 
Cena vody v Praze v roce 2017 
vodné  46,43 Kč/m3 vč. 15% DPH 
stočné  38,99 Kč/m3 vč. 15% DPH 
celkem  85,42 Kč/m3 vč. 15% DPH

Tomáš Mrázek, Pražské vodovody a kanalizace 

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kance-
láře, kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního 
plynu, způsobu placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plyná-
renské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky 
v následujících termínech:

2. 3. od  8.00 do 11.00 10. 5. od 10.30 do 13.30 
5. 4. od 14.30 do 17.00 21. 6. od 14.30 do 17.00

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.  
Bližší informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.
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pŘímá Linka

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...........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

sLOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Vážení čtenáři,
připravili jsme pro vás další, v pořadí druhé letošní vydání STOPu. Také tentokrát jsme se ho 
pokusili zaplnit tím nejzajímavějším, co se za poslední dobu v naší městské části dělo a také 
informacemi o událostech, které nás teprve čekají. Jako každoročně se v únorovém čísle ještě 
naposledy ohlížíme za loňskými Vánocemi. Nebyly sice bílé, zato s sebou přinesly spoustu 
hezkých akcí. Jak napovídá únorová obálka od Dana Novotného, sněhu jsme se ale přece jen 
dočkali. Mnozí toho využili a vyrazili na procházku – třeba do Centrálního parku. A právě 
o něm si můžete přečíst na straně 5, kde vám Dana Céová nabídne zajímavý průřez nejen 
jeho historií. Dozvíte se také, jak pokračuje vloni započatá celková rekonstrukce dvou 
sportovních ploch a která sportoviště na nový kabát čekají. Nechybí ani reportáže 
z významnějších událostí nebo informace z úřadu. I když je doba letních dovolených zatím 
v nedohlednu, už teď byste měli věnovat pozornost tomu, zda vám k vycestování do zvolené 
destinace v zemích EU stačí jen občanský průkaz. Odpověď naleznete na straně 4. Někdo ale 
už kvůli věku nebo jinému omezení nejenže necestuje, ale většinu času tráví úplně sám. 
Toho by mohl zaujmout článek o systému Tísňové péče Života 90 na straně 15. My ostatní 
bychom mohli přijmout pozvání paní Marty Kravčíkové a vyrazit na putování podél říčky 
Výrovky. Je to daleko? Tak zajděte do Botanické zahrady Univerzity Karlovy, která na rozloze 
3,5 hektaru nabízí mnoho zajímavého. Navíc je oázou klidu v srdci metropole. Více je 
na straně 20. Přeji vám příjemné únorové dny.  Eva Černá, šéfredaktorka

Už v 70. letech byla na některých 
hlavních komunikacích nastavena 
tzv. zelená vlna. Proč tento systém 
nemůže fungovat na ulici Jeremiá-
šova, po které řidiči popojíždí 
od červené k červené?
Požadavky na zelenou vlnu v této 
ulici řeší odbor dopravy Prahy 13 
už dlouho. Semafory má na sta-
rost Magistrát hl. města Prahy, 
odbor dopravních agend. Magis-
trát dosud argumentoval tím, že 
zelenou vlnu přerušují chodci, 
kteří si zmáčknou tlačítko při 
přecházení přes Jere miášovu 
ulici. Tím se prodlouží doba vy-
hrazená pro kolmé přejíždění 
a přecházení konkrétní křižo-
vatky a zelená vlna se přeruší. 
Magistrát a Technická správa 
komunikací hl. města Prahy 
(TSK) dlouhodobě hledají ře-
šení, jak zlepšit plynulost pro-
vozu v této lokalitě.

V prosinci 2016 proběhlo jed-
nání ve věci koordinace světel-
ných signalizačních zařízení 
na Jeremiášově ulici za účasti zá-
stupců TSK hl. m. Prahy, Magis-

trátu HMP, Policie ČR a Odboru 
dopravy Městské části Praha 13. 

TSK jako správce semaforů 
přislíbila, že současné problémy se 
zelenou vlnou budou během roku 
2017 postupně odstraňovány. 
Nejprve bude zkoordinován úsek 
šesti křižovatek od ulice Ponca-
rova po ulici Archeologickou. Pak 
proběhne koordinace křižovatek 
kolem křížení s Rozvadovskou 
spojkou a nakonec bude na opač - 
né straně Jeremiášovy ulice zko-
ordinována skupina křižovatek 
u napojení Radlické ulice.

Jaká je situace kolem tolik disku-
tovaného bytového domu Alfa nad 
zimním stadionem? Dá se s výstav-
bou ještě něco dělat nebo už je 
v této věci rozhodnuto a projekt 
bude realizován?
Stavba bytového domu Alfa se 
projednává už několik let. V této 
souvislosti je nutno říct, že jsme 
s umístěním stavby opakovaně 
nesouhlasili. Poprvé bylo naše 
zamítavé stanovisko vyjádřeno 
na květnovém zasedání Rady 
městské části v roce 2011. 
V územním plánu hl. města 
Prahy je plocha, na kterou je 
stavba navrhována, bohužel 
označena jako „všeobecně smí-
šená plocha“, z čehož vyplývá, 
že umístění stavby je v souladu 
s územním plánem. V minulosti 
jsme podali podnět na změnu 
územního plánu tak, aby byla 
plocha změněna z všeobecně 
smíšené na zeleň. Zastupitelstvo 
hl. města Prahy tuto změnu pro-
jednalo a vydalo souhlasné roz-
hodnutí. Na rozhodnutí však 
vlastník pozemku – Stodůl- 
ky, s.r.o., podal žalobu a změna, 
která by zamezila výstavbě, byla 

Nejvyšším správním soudem ná-
sledně zrušena. Proti tomuto už 
nebylo možné odvolání.

Podle platného územního 
plánu je tedy umístění bytového 
domu v současné době možné. 
Radnice Prahy 13 musí rozhod-
nutí respektovat, nicméně stále 
trváme na usnesení Rady měst-
ské části ze dne 16. 5. 2011, kdy 
jsme s umístěním bytového do- 
mu Alfa nesouhlasili. Rozhod-
nutí Magistrátu hl. města Prahy 
z února 2016 vrátilo celou věc 
k novému projednání, které 
v současné době na stavebním 
úřadu probíhá. 

Ing. David Vodrážka
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

  Uzávěrka příštího čísla: 13. 2. 2017  Distribuce: 3. – 10. 3. 2017
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INFORMACE Z RADNICE

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy ze strany občanů, zda se v rámci 
Evropské unie může cestovat na občanský průkaz bez strojově čitelných 
údajů, uvádíme, že podle ustanovení § 3 odst. 1 může občan k překro-
čení hranice s členským státem Evropské unie použít rovněž občanský 
průkaz. Občanský průkaz musí být však platný po celou dobu pobytu. 

Cestovat na občanský průkaz lze nejen do států Evropské unie, ale 
i do států, které uznaly občanský průkaz jako cestovní doklad (Sdělení 
Ministerstva zahraničních věcí č. 288/2016 Sb.) – Albánská republika, 
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, 
Moldavská republika, Srbská republika. 

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestám do ně-
kterých států, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského 
prostoru. K těmto cestám se nedoporučuje používat občanské průkazy 
typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 
bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo většinou 
ke změně podoby držitele. 

I přes výše uvedené doporučujeme, aby si každý ověřil možnost vy-
užití konkrétního typu občanského průkazu (zejména občanského 

Pracovníci Úřadu městské části Praha 13 opakovaně zjišťují nepravo-
mocné zneužívání veřejného prostranství umisťováním reklamních za-
řízení před provozovnami (reklamní stojany „A“, stojany na letáky, re-
klamní vlajky či jiné reklamní předměty), přičemž někteří uživatelé 
neplní své zákonné povinnosti.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní 
užívání tohoto prostranství (chodník, zeleň, ochoz, schodiště atd.). 
Platí se tedy za to, že veřejné prostranství (prostor volně přístupný 
každému bez omezení) je po určitou dobu obsazeno, blokováno.  
Je to de facto platba za výhradní užití veřejného prostoru pro svou 
potřebu.

Při povinnosti placení poplatku se neřeší vlastnictví pozemku (pro-
storu). Platí se i v případě, že prostranství má soukromého vlastníka 
(fyzická osoba, firma), přičemž vlastník prostoru za jeho užívání ne-
platí, je od poplatku osvobozen, ale pronajme-li jej, nájemce již platit 
musí. Tedy vedle platby nájmu vlastníkovi prostranství se platí ještě 
obci místní poplatek (místní daň).

Sazby poplatku v MČ Praha 13 činí za každý i započatý m² a den 
30 Kč za umístění reklamního zařízení s reklamní plochou do 2 m² 
a 50 Kč za umístění reklamního zařízení s reklamní plochou nad 2 m².

Poplatek je v Praze zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Vítání občánků
ÚMČ Praha 13 pořádá vítání občánků pro děti, které mají trvalý po-
byt na území Městské části Praha 13. V případě zájmu o pozvání 
na tuto malou slavnostní akci je zapotřebí oznámit narození dítěte. 
Toto oznámení můžete podat osobně pracovnici odboru občansko-
-správního, paní Nikol Porazilové v budově ÚMČ Praha 13 (3. patro, 
kancelář č. 433). Oznámení můžete poslat rovněž e-mailem s elektro-
nickým podpisem na adresu porazilovan@p13.mepnet.cz. Při osob-
ním oznámení je nutno vyplnit předepsaný formulář a předložit ob-
čanský průkaz k ověření totožnosti. V případě, že zasíláte oznámení 
elektronicky, uveďte prosím jméno a příjmení dítěte, datum narození, 
adresu trvalého pobytu a doručovací adresu (je-li jiná než adresa trva-
lého bydliště). V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte paní 
Porazilovou na tel. 235 011 325.

O termínu a konkrétním čase konání vítání občánků jsou rodiče in-
formováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na uvedenou 
adresu cca 3 týdny před samotným konáním akce.

Vítání občánků probíhá v obřadní síni ÚMČ Praha 13, Sluneční 
nám. 2580/13, Praha 13. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Cestování na občanský průkaz bez strojově čitelných údajů v rámci EU
průkazu bez strojově čitelných údajů), jakož i minimální vyžadovanou 
dobu zbývající do konce jeho platnosti, dotazem na velvyslanectví jed-
notlivých shora uvedených států, případně dotazem na Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR. 

Doklady potřebné pro cestování do vybraných zemí (stav k 11/2016): 
 Albánská republika – platný cestovní pas nebo občanský průkaz 
 Bosna a Hercegovina – platný cestovní pas nebo občanský průkaz
 Černá Hora – platný cestovní pas nebo občanský průkaz 
 Gruzie – platný cestovní pas nebo občanský průkaz 
  Makedonská republika – platný cestovní pas nebo občanský průkaz 

se strojově čitelnými údaji 
  Moldavská republika – platný cestovní pas, jehož platnost musí nej-

méně o 3 měsíce překračovat datum plánovaného konce pobytu 
nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 

  Srbská republika – platný cestovní pas nebo občanský průkaz

Darina Altmanová, odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Povinná osoba – poplatník – se k poplatku přihlašuje na Úřadu měst-
ské části Praha 13, ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, 
kancelář č. 531 – Jana Rajtorová, tel. 235 011 413, e-mailová adresa:  
rajtorovaj@p13.mepnet.cz, úřední hodiny (po, st 8.00 – 18.00;  
út, čt 8.00 – 13.00). Rudolf Foukal, odd. daní a poplatků
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Centrální park – zelená páteř Prahy 13

Centrální park je místo, které milujeme. Jako architektonický a kraji-
notvorný prvek naší městské části významnou měrou přispívá ke kva-
litě životních podmínek obyvatel Prahy 13. Představuje centrum od-
počinku, setkávání, sportu, rybaření, dětských her, koncertů, závodů, 
ale hlavně je domovem mnoha rostlin a živočichů. Investorem vý-
stavby v Centrálním parku je převážně Magistrát hl. m. Prahy. Park je 
budován od 80. let souběžně s výstavbou sídliště Jihozápadní Město 
s 55 tis. obyvateli. Rozkládá se na 40 ha. Od severozápadu navazuje 
na park Panská zahrada, pokračuje po proudu Prokopského potoka 
a na jihovýchodě vyúsťuje do Přírodního parku Prokopské a Dalejské 
údolí.

Místo setkání a odpočinku
Díky síti pěších i cyklistických stezek představuje park spojovací pro-
stor mezi jednotlivými částmi Prahy 13. Stezky spojují Malou a Vel-
kou Ohradu s Novými Butovicemi (stanice metra Hůrka), Lužinami 
(stanice metra Lužiny a Luka) a Stodůlkami. Pro obyvatele Prahy 13 
představuje vyhledávané místo k odpočinku, k poznávání mnoha 
druhů rostlin a živočichů, pro sport i pro setkávání s přáteli. Nejmenší 
obyvatelé si zde mohou hrát na několika dětských hřištích. Pro obyva-
tele všech věkových skupin je připraveno několik sportovišť (hřiště 
na pétanque, dvě sportoviště na míčové hry, hřiště na minigolf, ven-
kovní posilovna a několik stanovišť na hru discgolf ). Chovné rybníky 
lákají k rybaření a krásná přírodní zákoutí k vycházkám v každé roční 
době. Parkem vede turistická stezka pro vozíčkáře a k dispozici je 
okruh pro bruslaře. V zimě bývá každý volný svah plný sáňkujících 
dětí a na zamrzlých rybnících se bruslí. V parku jsou pořádány kul-
turní a sportovní akce pro veřejnost jako například Koncert pro park, 
Pálení čarodějnic, Běh za Ježíškem na haldu Makču Pikču nebo Buto-
vický rohlík. Park Prahy 13 představuje nástupní místo nejdelší cyklo-
trasy Greenways Praha – Vídeň. Má také svou technickou zajímavost 
– uzavřený most linky B pražského metra od architekta V. Krause. 
Tento dvojkolejný kovový tubus mezi stanicemi Hůrka a Lužiny byl 
uveden do provozu 11. listopadu 1994. Významnou dominantu parku 
tvoří halda zeminy a stavebního odpadu, lidově zvaná jako Makču 
Pikču, ze které je nádherný výhled na celý park i okolní sídliště.

O projektu parku 
Návrh parku byl součástí vítězného urbanistického řešení celého Jiho-
západního Města Doc. Ing. arch. Ivo Obersteina z roku 1968. Od za-
hájení stavby se změnily některé majetkoprávní poměry i požadavky 
na účelovost parku. Proto přirozeně došlo k odchylkám od původního 
návrhu. Jeho výstavbu financuje Magistrát hl. města Prahy, avšak 
po dokončení každé etapy je hotové dílo předáno do správy odboru 
životního prostředí MČ Praha 13. Veškeré náklady na údržbu zeleně 
a opravy poničeného zařízení tak jdou z našeho rozpočtu.

Jak se staví park
Park se začal budovat koncem 80. let a výstavba pokračuje až do dneš-
ních dnů. V 80. letech byl vybudován Stodůlecký rybník a byly zahá-
jeny terénní úpravy pro budoucí park. V 90. letech přibyl i druhý, Ne-
pomucký rybník s tubusem metra, vznikla část cestní sítě s dřevěnými 
lávkami a kamenným můstkem přes Prokopský potok. Rovněž se zde 
vysázely dřeviny. V roce 2002 byla dokončena další část sadovnických 
úprav okolo Nepomuckého rybníka. V této době byl vybudován umělý 
 meandr, který vytvořil příjemné místo k hrám u vody a odpočinku. 
V Severní aleji přibyla část dlážděné odpočinkové zóny, celkem čtyři-
cet nových laviček a také informační systém. V této etapě vznikly vy-
hlídkové terasy s výhledem na hladinu Nepomuckého rybníka. 
Od roku 2003 nastala éra budování dětských hřišť a sportovišť pro 
všechny věkové kategorie. Tyto akce byly většinou realizovány pod ve-
dením odboru životního prostředí MČ Praha 13. Veřejné minigolfové 
hřiště s 18 drahami v nejzápadnější části Centrálního parku bylo 
zprovozněno v říjnu 2006. V roce 2009 přibyla tři hřiště na pétanque, 
dvě sportoviště pro míčové hry a venkovní posilovna. V novém zázemí 
parku je veřejné WC, venkovní restaurace a kuželkárna. Okolo Nepo-
muckého rybníka vede dráha pro in-line brusle. Byly realizovány nové 
výsadby květin – trvalek a přibyla pikniková loučka. Čtvrtá etapa 
stavby, opět pod vedením MHMP, byla dokončena v roce 2012. 

Pátá etapa stavby Centrálního parku
Aktuální stavební práce jsme zahájili v listopadu 2016 a celá etapa 
bude dokončena v červnu 2017. Realizace přispěje k bezpečnosti 
a lepší průchodnosti parkem. Stavební práce se soustřeďují v okolí 
Stodůleckého rybníka a dále pak směrem ke Kettnerově ulici. Stavbu 
provádí firma Prominecon, a.s. Na renovovaném území budou prove-
deny další sadové úpravy v souladu s koncepcí krajinářského parku. 
Jedná se o stavbu cestní sítě s novou lávkou přes Prokopský potok. 
Obyvatelé se mohou těšit na nové výsadby 212 stromů a 3,5 tis. keřů. 
Ve stávající lipové aleji u ulice Sezemínská vznikne nová odpočinková 
zóna ohraničená gabionovými zídkami. V okolí rybníka bude vybudo-
vána zpevněná cesta a přibydou lavičky. Odpočinkovou zónu doplní 
kvetoucí záhony. 
Úplnému dokončení parku stále brání finanční problémy a neujasněné 
pozemkové vztahy. Pozemky v soukromém vlastnictví je třeba dále 
postupně vykupovat. Město na tomto problému pracuje a průběžně se 
daří celé území sjednocovat. Na některých místech však stále nemo-
hou být dobudovány cesty nebo dokončeno osvětlení parku, protože 
s tím současní vlastníci pozemků nesouhlasí.

Dana Céová, odbor životního prostředí

2x
 FO

TO
: D

AN
A 

CÉ
OV

Á

FO
TO

: F
RA

NT
IŠ

EK
 KO

CM
IC

H



ÚNOR 2017 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2276

kaLeidOskOp

Neslyšící mají svou farnost

Porozumět bohoslužbám je pro neslyšící věřící velmi obtížné. Speci-
fické potřeby těchto lidí se rozhodla řešit pražská arcidiecéze, díky 
které se na území hl. města Prahy zformovala nová komunita neslyší-
cích věřících. Její počátky sahají do roku 2012, kdy několik neslyšících 
křesťanů, převážně katolického vyznání, požádalo o stálé duchovní 
 vedení P. Stanislawa Góru. K dnešnímu dni čítá toto společenství  
30–40 osob.

Absence sluchu má zásadní vliv nejen na běžný život neslyšících, ale 
také na život duchovní. Proto nápad vést bohoslužby ve znakové řeči 
a i jinak vycházet vstříc jejich specifickým potřebám přijala pražská 
arcidiecéze s velkým nadšením. 

Farním kostelem nově vznikající komunity se stal kostel sv. Prokopa 
ve Stodůlkách. Věřící se sluchovým postižením se mohou v rámci far-
nosti pravidelně setkávat, požádat o duchovní rozhovor s knězem, zú-
častnit se přednášek s duchovním tématem a dojít ke svátosti smíření. 

Na závěr roku se uskutečnil koncert Základní umělecké školy Sto-
důlky. V předvánočním čase 20. prosince se v atriu radnice sešli malí 
hudebníci společně se svými rodiči a ostatními, kteří měli chuť zapo-
slouchat se do vánočních melodií. Na koncertě se představil nejen pě-
vecký sbor Stodůlky, ale také lidový soubor Melodinka a Big Band se 
svými zpěváky. Strunné nástroje rozezněly děti v Kytarovém orchestru 
a pozadu nezůstaly ani pohybově nadané děti z Malého tanečního or-
chestru. ZUŠ Stodůlky sdružuje několik skvělých zpěváků – sólistů, 
klavíristů i dětí hrajících na flétnu. Ti všichni dostali v rámci prosin-
cového koncertu prostor. Vánoční náladu podtrhly krásné, ručně vyrá-
běné betlémy, které byly nainstalovány v prostorách radnice. 

V uplynulém roce 2016 přistoupilo několik dospělých neslyšících 
ke křtu, prvnímu svatému přijímání i svátosti biřmování. V České re-
publice bohužel v tuto chvíli není k dispozici žádný kněz, který by do-
kázal ovládat znakovou řeč do takové míry, aby v ní mohla být vedena 
bohoslužba či mohl dávat rozhřešení při zpovědích. Proto je kněz od-
kázán na služby tlumočníka do znakové řeči. Ten je potom, stejně jako 
kněz, vázán slibem mlčenlivosti. Mimo všechna zmíněná setkání je 
pro neslyšící sloužena jedna bohoslužba měsíčně, která je tlumočena 
do znakové řeči. 

Při příležitosti vzniku nové farnosti byla 8. ledna v kostele sv. Pro-
kopa ve Stodůlkách sloužena slavnostní mše svatá, kterou vedl biskup 
Václav Malý. 

Pražské společenství neslyšících katolíků se snaží navázat kontakt 
s představiteli podobných sdružení v Evropě. Dva zástupci z České 
republiky se dokonce zúčastnili historicky prvního setkání věřících 
se sluchovým postižením, které se konalo loni v Římě. Tato nová tra-
dice setkávání se v letošním roce přesouvá z hlavního města Itálie 
do Prahy.  Eva Libigerová

Vánoční koncert však nebyl jedinou akcí, na které bylo možné vidět 
talentované žáky ZUŠ Stodůlky. V rámci tradičního vítání nového 
roku byl 12. ledna uspořádán koncert, kde zahrál smyčcový orchestr 
doprovázený dětmi hrajícími na akordeon a elektronické klávesy. Vy-
stoupili zde i žáci literárně dramatického oboru společně s tanečním 
oborem.

Základní umělecká škola Stodůlky oslavila v roce 2016 své padesá-
tileté působení v Praze 13. Díky dlouholeté práci s nadanými dětmi se 
stala ZUŠ Stodůlky fakultní školou Akademie múzických umění 
v Praze, což přináší možnost mladým začínajícím hudebním pedago-
gům získat své první praktické zkušenosti při výuce žáků hudebních 
a tanečních oborů.  Bohdan Pardubický
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Talent v podání žáků umělecké školy
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V den výročí vzniku samostatného Československa, který připadá 
na 28. října, jsou na Pražském hradě každoročně udělována státní vy-
znamenání lidem, kteří se svými činy zasloužili o budování demokra-
tické společnosti, či výsledky jejich práce zvláštním způsobem oboha-
tily národní dědictví a rozvoj společnosti.

V uplynulém roce 2016 bylo ve Vladislavském sále Pražského hradu 
oceněno třicet osobností, devět z nich in memoriam. Mezi oceněné 
in memoriam patřil i známý vsetínský elektrotechnik Josef Sousedík. 
Jeho syn Jiří Sousedík, který je občanem naší městské části, převzal 
z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana medaili Za hrdinství. 

Oceněný Josef Sousedík patřil mezi mimořádné osobnosti mezivá-
lečného období. Tento významný český elektrotechnik a vynálezce 
s mnoha světovými patenty byl právem označován za „českého 
Edisona“. Celkem je u jeho jména uvedeno více než 50 patentů z ob-
lasti elektrotechniky a strojírenství. Patří mezi ně letadlo s kolmým 
startem, elektrické kormidlo pro motorové lodě, pohony kolejových 
a silničních vozidel a jiné. Jméno Josefa Sousedíka figuruje také 
u konstruování známé motorové soupravy Slovenská strela, kdy na-
vrhnul na tu dobu zcela unikátní elektromechanický přenos výkonu.
Přesto, že pocházel z chudých poměrů, vypracoval se svým talentem 

Pomyslným završením vánočních svátků je každoročně Tříkrálová 
sbírka, která probíhá na začátku ledna napříč celou Českou republi-
kou. Již sedmnáctým rokem tuto sbírku zastřešuje Charita ČR. V roce 
2016 se podařilo vybrat rekordních 98 milionů korun. I letos očekávají 
organizátoři podobně vysoké číslo. Aktuální výše vybrané částky je 
zobrazena na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz/vysledky. 
Do sbírky se zapojilo na 50 tisíc dobrovolníků, kteří v podobě Kaš- 
para, Melichara a Baltazara obcházeli české domácnosti, firmy a státní 
instituce. Koledníci s kasičkami zavítali také na Úřad městské části 
Praha 13, aby napsali na zárubně dveří své pověstné K+M+B 2017 

Slavnostní chvíle pro Josefa Sousedíka

a pílí až na úspěšného továrníka a podnikatele. Byl rovněž uznávaný 
komunální politik, humanista a vlastenec. V roce 1919 založil 
ve Vsetíně prosperující elektrotech-
nickou továrnu (po znárodnění 
MEZ Vsetín). V roce 1927 vstoupil 
do komunální politiky a za deset let 
starostování se mu významnou mě-
rou podařilo zvelebit město Vsetín 
a region Valašska. Za 2. světové 
války založil a vedl odbojovou orga-
nizaci, která měla v roce 1944 
na 2 000 členů. Poté byl pronásle-
dován německými nacisty a komu-
nistickým režimem byl označován 
za kapitalistický živel a třídního ne-
přítele. Jeho život skončil tragicky při výslechu na Gestapu, kdy byl 
v roce 1944 zastřelen. Osobnost Josefa Sousedíka má nesporný mo-
rální odkaz a medaile Za hrdinství in memoriam mu byla udělena 
zcela zaslouženě.  Eva Libigerová

Tříkrálová sbírka pomohla i letos lidem v nouzi
a umožnili dobrovolníkům přispět lidem, kteří si sami nedokáží po-
moci kvůli stáří, nemoci, handicapu nebo sociální situaci. Čtyři pětiny 
z výnosu sbírky zůstávají v regionu, kde byly peníze vybrány, desetina 
částky pomůže v zahraničí a pět procent jde na celostátní projekty. 
Zbývajících pět procent pokrývá režii sbírky.

V naší městské části byla Tříkrálová sbírka slavnostně zakončena 
Tříkrálovým koncertem v kostele sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách. 
V neděli 8. ledna tak měli všichni lidé dobré vůle možnost přispět 
svým finančním příspěvkem a vychutnat si poslední záchvěvy vánoční 
atmosféry. Eva Libigerová 

2x
 FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

Ný
2x

 FO
TO

: A
RC

HI
V 

JIŘ
ÍH

O 
SO

US
ED

ÍK
A



ÚNOR 2017 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2278

Přijeďte si pro modely ŠKODA Fabia 
a Fabia Combi s neodolatelnou kombinací 
elegance a prostoru s pětiletou zárukou 
a bonusem 20 000 Kč na cokoliv. Je jen 
na Vás, jestli jej použijete na originální 
příslušenství, nebo třeba sadu zimních 
kol. Odhalte bonusovou nabídku ŠKODA 
přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Fabia a Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ 
NABÍDKA

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojeskodafabia.cz

ŠKODA Fabia a Fabia Combi 
s bonusem na cokoliv

BONUS 
20 000 Kč*

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

Untitled-16   1 9.1.2017   10:33:43

INZERCE

V rámci investičních akcí zajišťovaných odborem životního prostředí 
bude v letošním roce kladen důraz hlavně na zlepšení možností pro 
sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Naše městská část má to 
štěstí, že při výstavbě sídlišť bylo pamatováno i na tyto aktivity a v rámci 
vnitrobloků je dostatek dětských hřišť i veřejně přístupných sportovišť. 
Problémem u některých je ale jejich technický stav. Dětská hřiště jsme 
již v minulých letech většinou celkově zrekonstruovali tak, aby odpoví-
dala současným požadavkům na hru, ale hlavně současným bezpečnost-
ním normám. Nyní se chceme zaměřit i na sportovní plochy. Část 
z nich již v minulých letech nový kabát dostala, ale hodně jich ještě čeká. 

Celková rekonstrukce dvou sportovních ploch byla zahájena již 
v loňském roce a v průběhu letošního jara bude dokončena. Jde o hřiš tě 
ve vnitrobloku Horákova – Kettnerova a ve vnitrobloku Zázvorkova. 
Obě mají podobný charakter, před rekonstrukcí zde byl povrch ze za-
staralých pryžových desek, které se v průběhu času začaly odlupovat. 
Nově bude na obou hřištích jednolitá pryž s grafikou na streetball, 
budou opraveny navazující dlažby a vyměněny povrchy pod stávají-
cími prvky.

Letos budeme v těchto aktivitách pokračovat a na nový pryžový po-
vrch se mohou těšit i obyvatelé v okolí sportovního hřiště při ulici 
Hostinského. Sportovní plochu s lajnováním a umístěnými koši 
na basketbal doplní barevné odlišení pro plošné hry a lavičky. Při této 
 rekonstrukci bude současně zrevitalizován i prostor směrem k ob-
chodnímu centru, který je nyní téměř bez vegetace. Vznikne zde malý 
parčík s kruhovým trávníkem a soliterním platanem. Nově bude vy-
dlážděna spontánně vyšlapaná cesta a doplněny trvalkové a keřové vý-
sadby. Vše bude doplněno novým mobiliářem.

V uplynulém období jsme také zaznamenali požadavky milovníků 
adrenalinu na obnovu skateparku Lužiny ve vnitrobloku Mohylová, 
který je nyní vybaven betonovými rampami. Proto byl připraven 
projekt na jeho obnovu. Jsou zde navrženy nové sportovní prvky, které 
lépe odpovídají požadavkům sportovců a jejich bezpečnosti. Prvky 
byly v průběhu přípravy projektu konzultovány s návštěvníky skate- 
parku, aby investice do rekonstrukce byla smysluplná a splnila očeká-
vání jeho uživatelů.

Věřím, že všechny naše investiční záměry budou úspěšně dokon-
čeny k všeobecné spokojenosti a budou hojně využívány třeba 
i na úkor počítačových her.  Pavel Jaroš, zástupce starosty

Sportovní plochy dostanou nový kabát
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Den plný sportu 
V neděli 19. února byste si neměli nechat ujít akci ve Sportovní hale 
Lužiny v Bellušově 1887. Všesportovní oddíl tam nově příchozím zá-
jemcům i stávajícím členům nabídne od 9 do 14 hodin řadu ukázko-
vých hodin – cvičení rodičů a dětí, cvičení pro předškolní děti a nej-
mladší žactvo, všestranně zaměřené cvičení žáků a rekreační hry nebo 
ukázku činnosti oddílu orientačního běhu a pobytu v přírodě.

Po každé ukázce bude prostor pro konzultaci s instruktory daných 
cvičení, kde se dozvíte vše o zaměření, náplni a časech cvičení, vhod-
nosti pro danou věkovou kategorii aj. Do všech oddílů přijímáme 
i děti s PAS, Downovým syndromem, ADHD i jiným zdravotním 
znevýhodněním. Informace podá Dáša Kolandová tel. 723 060 323, 
kolandovadagmar@seznam.cz, více také na www.skhalaluziny.wz.cz, 
kde se dozvíte i časový rozvrh ukázkových hodin. 

V rámci této akce bude probíhat: 
•  od 14.00 do 16.00 nábor chlapců (10–14 let) do mládežnických 

družstev volejbalového oddílu VolleyTeam ČZU Praha 
•  pro zájemce o tancování v závodní taneční skupině FB Kids ve Fit-

ness Balance jsou připraveny dvě taneční hodiny (od 14.00 a 15.00), 
více na www.fitnessbalance.cz

•  Tai-Chi – pro všechny věkové kategorie, ukázky od 16.00 a 17.00, 
více na culakj@seznam.cz, tel. 736 681 122     Dagmar Kolandová

Ježíšek znovu nedostižný
Ani poslední ročník Běhu za Ježíškem na Makču Pikču nepřinesl 
změnu a Ježíška stále nikdo nechytil. Úsměvy na tvářích účastníků zá-
vodu přesto nechyběly. Na vrchol haldy v Centrálním parku se jich 
nakonec vyšplhalo více než sto padesát. Užili si všechno, co tahle akce 
tradičně nabízí – strmé stoupání, bláto, fandění kamarádů a samo-
zřejmě vánoční cukroví. A kdo byl nejrychlejší? Vítěznou šňůru 
 Martina Vachaty z pražské Dukly utnuli borci z pořádající TJ Sto-
důlky Praha – Adam Jindra a David Woller, kteří dosáhli vrcholu 
za 28,3 sekundy. Schválně, za kolik to příští rok zvládnete vy?

Za TJ Stodůlky Praha Zbyněk Hnízdil

Příjemná regenerace sil                
Pilates je vysoce efektivní cvičení, které zpevní tělo a celkově vás 
osvěží a zregeneruje. Výsledkem cvičení je korekce celkového držení 
těla, odstranění bolestí zad a zlepšení kondice. Cvičení je v pomalém, 
plynulém tempu. Důležitou roli při cvičení Pilates hraje správný dech, 
který zvyšuje jeho účinky a pomáhá efektivně regenerovat naše síly. 
A kde si můžete zacvičit? V KD Mlejn, Kovářova 1615/4 (pondělky 
a čtvrtky), v DDM Praha Stodůlky, Chlupova 1800 (čtvrtky) 
a v ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7 (úterky). Rezervace místa 
nutná, zkušební hodina zdarma. Časy jednotlivých cvičení a další in-
formace najdete na www.pilatestatana.cz, FB Pilates Praha 13. Více 
také na pilatestatana@seznam.cz, tel. 777 794 339.  Taťána Čermáková

Víkend patřil stolnímu tenisu
V sobotu 10. prosince se ve FZŠ Trávníčkova odehrál již 23. ročník 
turnaje Hraje celá rodina. Zúčastnilo se ho 54 sportovců a nemalý po-
čet diváků i hostů. Nikdo neodcházel s prázdnou, každý si dobře za-
sportoval a děti si odnášely medaile, poháry, sošky nebo diplomy. 
O den později se ve stejných prostorách uskutečnil Vánoční turnaj 
mentálně postižených. Své síly změřilo 34 startujících, kterým fandila 
spousta diváků. Naší škole se za přispění městské části opět podařilo 
zajistit skvělou úroveň obou turnajů.    Jaroslav Lapáček, vedoucí trenér

Zkoušky bez stresu
Začátkem prosince proběhlo na kroužku karate DDM Stodůlky pře-
dávání diplomů za složení zkoušek na vyšší stupně karate dětského 
programu školy Moderního sportovního karate Emeskai.

Namísto klasických zkoušek, u nichž je žák značně stresován, pou-
žíváme v průběhu všech tréninků mezi jednotlivými zkouškami ak-
tivní testovací školení. 

Na kroužku karate se děti učí základům etikety v bojových sportech 
a základům všeobecné sportovní přípravy pro bojové sporty. Vše pro-
bíhá zábavnou formou pomocí her a soutěží, kdy je kladen důraz 
na prožitek a přiměřenost tréninku pro danou věkovou skupinu dětí.

Kroužky karate probíhají vždy v pondělí. V ZŠ Bronzová od 14.00 
do 15.20 pro děti 7–12 let a v DDM Stodůlky od 17.30 do 18.20 pro 
děti 6–9 let a od 18.30 do 19.20 pro děti 10–15 let. Na všechny kroužky 
přijímáme od 2. pololetí nové členy. Podrobnější informace najdete 
na www.ddmstodulky.cz, kde je možné se i přihlásit.

 Miloslav Motl, držitel III. Danu karate

spOrt
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Černý kůň se srdcem bojovníka
Máte rádi sport? Myslíte, že sport je pro všechny? Věřím, že po pře-
čtení tohoto článku řeknete ANO. Dovolte, abych vám v krátkosti 
představil spolek Černí koně. Černý kůň je jezdec, závodník se srdcem 
bojovníka, který má na první pohled v poli jezdců malou naději 
na úspěch. První dojem nemusí být vždy správný. Celá idea Černých 
koní je o chuti a vůli sportovat i přesto, že mezi našimi členy jsou lidé 
napříč spektrem hendikepu (vozíčkáři, lidé po amputaci, s poruchou 
zraku, sluchu či řeči). Organizujeme závody v horské i silniční cyklis-
tice a máme za sebou již několik Českých rekordů. A to jezdíme 
pěkně společně se zdravými závodníky. Za zmínku stojí také kategorie 
dětských handbike a dětských hendikepovaných sportovců. Život 
hendikepem neskončil, jen se změnil a je třeba krůček po krůčku hle-
dat cestu k naplnění času, který nám zbývá. Rád bych, aby lidé, kteří 
mají nějaký hendikep, přestali prožívat svůj život u televize. Potřebo-
vali bychom ale vaši pomoc. Máte vlastní kolo a chuť se hýbat? Hle-
dáme dobrovolníky na doprovod našich hendikepovaných závodníků. 
Co to obnáší? Přijedete na závod a dostanete na starost závodníka. 
V případě, že na trati nemůže vlastní silou překonat překážku (třeba 
kořen stromu), pomůžete mu a pokračujete dál. Prožijete krásný den 
na čerstvém vzduchu ve společnosti lidí, kteří vás nakazí svojí neutu-
chající chutí překonávat úskalí, nejen na trati. Dobrovolníci, hlaste se 
na www.cernikone.cz, jirka@cernikone.cz, tel. 725 887 340.     Jirka Bajer 

Dáš přednost tanci nebo klavíru?    
Taneční studio Dukát pod vedením Julie Antalové, bývalé členky 
ND Bratislava, zve děti 6–15 let do studia pop-baletu v prostorách 
areálu Jeremi sport, vždy v pondělí a středu od 16.00 do 17.00.

Hudební studio Dukát s výukou hry na klavír zve děti 6–15 let 
do studia pod vedením pianisty Vsevoloda Tokmakova, vítěze soutěže 
Winter Czech Melody 2016. Výuka probíhá 1x týdně v prostorách 
FZŠ Mezi Školami.

Víc informací získáte u Ireny Tabachové na tel. 603 553 279 nebo 
na dukatops@gmail.com, dukatops.blogspot.cz.   -red-

Kurzy keramiky
FZŠ Brdičkova nabízí na II. pololetí 2016/2017 volná místa v kur-
zech keramiky, které pracují každý všední den. Pondělí, středa a pátek: 
14.00 – 15.30, 15.30 – 17.00, 17.00 – 18.30, 18.30 – 20.00. Úterý 
a čtvrtek: 14.00 – 15.30, 15.30 – 17.00, 17.00 – 18.30. 

Přihlásit se můžete osobně přímo v čase kurzu, bližší informace 
na tel. 728 531 040. Jan Šafir, ředitel školy

Přijď si zahrát na školáka
Zveme vás do FZŠ Trávníčkova na přípravný kurz pro budoucí žáky 
prvního ročníku Hrajeme si na školáka. Jeho cílem je usnadnit dětem 
přechod z mateřské školky do prvního ročníku základní školy. Děti si 
vyzkouší, co vše již umí. Jednotlivé hodiny pro předškoláky a jejich ro-
diče (vždy od 17.00): 2. 3. – Pohádková matematika, 9. 3. – Nebojím 
se písmenek, 23. 3. – Svět kolem nás. Marcela Fuglíková

Škola plná andělů
Žáci 6.C FZŠ Brdičkova přemýšleli, jak v předvánočním čase lidem, 
kteří to potřebují, pomoci. Společně s paní učitelkou se nakonec roz-
hodli uspořádat celoškolní peněžní sbírku pro nadaci Dobrý anděl. 
Proč právě pro tuto nadaci? Protože dlouhodobě pomáhá těžce ne-
mocným dětem a peníze putují do rodin nemocných až do poslední 
koruny. Díky příspěvkům žáků a zaměstnanců naší školy bylo 
na konto Dobrého anděla odesláno 11 700 Kč. Potěšilo nás, že jsme 
mohli udělat radost dvěma holčičkám, které to v životě nemají tak 
jednoduché, jako my. Rádi bychom tímto způsobem pomáhali i na-
dále.   Justýna Fišarová, 6.C 

Vánoční jarmark opět pomáhal
V ZŠ Janského tradičně věnujeme spoustu času vyrábění a přípravám 
na vánoční jarmark. Děti ve všech třídách dělají vánoční ozdoby, 
svícny, větvičky, přáníčka a mnoho dalších drobností, aby rodiče 
i ostatní zájemci mohli nakoupit vše potřebné nejen na vánoční stůl. 
Žáci si připravili i kulturní program pro diváky. Velký úspěch sklidilo 
vystoupení pěveckého sboru a žáků 7.A pod vedením učitelky Aleny 
Buljatové, krásně zazpíval sólovou píseň Filip Lelek. Za velkého po-
tlesku všech přítomných odcházely i malé gymnastky a děti z kroužku 
rope skipping. Celý výtěžek z jarmarku – rekordních 74 838 Kč – pu-
toval na projekt Můj nový život, který se v České republice zaměřuje 
na péči o dětské pacienty s onkologickým onemocněním.

U tělocvičen si všichni mohli prohlédnout fotografie z akce usku-
tečněné za loňský příspěvek, za který všem moc děkují lékařka Lucie 
Hrdličková (Cingrošová) a primář pro hematologii MUDr. Vladimír 
Komrska, CSc. z motolské nemocnice.

Děkujeme rodičům za sponzorské dary a celému učitelskému sboru 
za přípravy a čas věnovaný dětem. Marcela Kolářová
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ŽivOtní prOstŘedí

pranÝŘ

Informace pro chovatele
Začátkem ledna se po deseti letech objevila v naší republice ptačí 
chřipka (aviární influeza). Vloni se už vyskytovala ve většině států 
 Evropy, včetně našich sousedů. Proto bylo jen otázkou času, kdy ji 
na naše území přenesou migrující ptáci. První nakaženou drůbež a la-
butě objevili veterináři na jižní Moravě.

Základními preventivními opatřeními jsou umístění krmiva a vody 
pod přístřešek, zamezení znečištění vody a zrní výkaly divokých ptáků, 
zasíťování výběhů a především snaha o chov drůbeže v uzavřených 
prostorách, aby se tak zabránilo kontaktu s volně žijícími ptáky.

Zvířata postižená ptačí chřipkou mají dýchací potíže, výtok z nosu, 
trpí nechutenstvím, jsou apatická, mají průjem a načepýřené peří, sle-
pice mají deformovaná vejce s tenkou skořápkou. Po několika dnech 
ptáci hynou. 

Přenos na člověka u nás zatím nebyl potvrzen. Potraviny v obcho-
dech jsou bezpečné. Zajištěny jsou i důsledný veterinární dozor při 
chovech drůbeže a veterinární kontrola nezávadnosti živočišných pro-
duktů.

Běžnou tepelnou úpravou drůbežího masa a vajec je virus bezpečně 
zničen při dosažení teploty 70°C, a to již po jedné vteřině.

Budete-li potřebovat bližší informace nebo nahlásit podezření 
na nákazu, doporučujeme kontaktovat Městskou veterinární správu 
v Praze SVS, Na Kozačce 3, Praha 2, tel. 222 522 126.   Jaroslav Fuglík

Praktický kurz včelaření
Včelařský spolek a ekocentrum Včelín Ořech pořádají pro všechny zá-
jemce – budoucí včelaře i začátečníky praktický kurz včelaření. Zá-
jemci si mohou vybrat dlouhodobý kurz, který prochází všechny etapy 
rozvoje včelstev a končí tím, že si jeho účastníci odnesou domů svoje 
včelstvo. Nebo odpolední kurz, kde se dozvědí vše podstatné o vče-
lách. Oba kurzy jsou zaměřeny především na praxi. Všechny potřebné 
pomůcky vám rádi zdarma zapůjčíme. Podrobnosti naleznete 
na webových stránkách www.vcelinorech.cz. Více informací získáte 
také u předsedy včelařského spolku Vladimíra Glasera na telefonním 
čísle 602 614 170.  Vladimír Glaser

Krmit ano, ale rozumně
Většina z nás pomáhá opeřencům lépe přečkat zimní období. Na ok-
nech domů i bytů, v zahradách a v parcích se objevují krmítka, aby 
sníh a vítr nezavál „ptačí dobroty“. Při krmení ptáků v zimě, ale mu-
síme dávat pozor, abychom jim tímto dobrým úmyslem nezpůsobili 
zdravotní potíže nebo dokonce smrt. Ne vše je pro ně totiž dobré. 
Nejlepší je ptačí zob, suchá semena či jejich směsi v závěsných lojo-
vých koulích, na kousky nakrájená zelenina nebo ovoce. Naopak ne-
vhodné jsou těstoviny, rohlíky, veky, knedlíky či strouhanka, protože 
obsahují droždí a kypřící prášek. Mléko nedokáží ptáci strávit, čoko-
láda je pro mnohé z nich jedovatá, masné výrobky obsahují sůl, kon-
zervy sůl i koření, cukr a cukrovinky jim působí průjem, měkký chléb  
je nadýmá... Takže pozor, to, na čem si pochutnáme my, může ptákům 
hodně ublížit.        Jaroslav Fuglík

Nádherné počasí prvního dne roku 2017 lákalo k procházce po Cent-
rálním parku, kde mohl každý obdivovat bílou krásu vytvořenou pří-
rodou. To nepěkné vytvořili tupí vandalové u Nepomuckého rybníka. 
Jejich nízké IQ jim zřejmě nedovolilo normálně oslavit příchod no-
vého roku. Jiří Červenka, Lužiny
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Vánoce sice byly k naší nelibosti opět 
„na blátě“, ale Nový rok mnohé na-
pravil. Na sáňkování to sice nebylo, 
ale přesto se vše obléklo do bílé. Po-
starala se o to kouzelnice jinovatka. 
A protože vysvitlo i sluníčko, vylákalo 
krásné novoroční počasí spoustu 
z nás na procházku. Skvělé je, že 
mnozí se vybavili i fotoaparátem. 
Díky tomu přišla do redakce spousta 
moc hezkých fotografií – Centrál-
ního parku, Panské zahrady, kostelíku 
v Krtni nebo nejrůznějších motivů. 
Například paní Pavlína Makovská si 
vybrala ojíněné větve šípku.  
............................................................
Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
 fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu na   
stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřej-
níme. Za všechny snímky, které jste 
nám již poslali nebo je teprve pošlete, 
mnohokrát děkujeme.   

 -če-  FO
TO

:  P
AV

LÍN
A 

M
AK

OV
SK

Á

Nejlepší ploty dělá stejně pan radní, tak proč s ním zveřejňovat smlouvy? 
Úlohou opozice je především dohlížet na vládnoucí strany a přicházet 
s podněty na zlepšení fungování městské části. Náš klub je na Praze 13 
v opozici a tuto roli se snažíme plnit. Hospodárnost a lepší přístup k infor-
macím pro zastupitele i veřejnost je oblastí, ve které dlouhodobě usilujeme 
o zlepšení. A že je v tomto směru co dohánět, dokládá mimo jiné i fakt, že 
tento článek nám redakce STOPu odmítla otisknout s uvedením konkrét-
ních jmen. Přestože je jeho obsah pouze konstatováním veřejně dostupných 
informací.

Za nezveřejnění osmi smluv dostala Praha 13 v loňském roce od Anti-
monopolního úřadu pokutu šest tisíc korun. Všechny problematické smlouvy 
byly uzavřeny na stavební práce nad půl milionu korun s NN, jedním 
z radních třináctky.

Pochybení radnice jsme zjistili z vyžádaného seznamu všech faktur MČ 
Praha 13, kde u NN byla za deset let částka přes 24 milionů korun. Je s po-
divem, že s NN byly zveřejněny jen dvě smlouvy nad 500 tisíc korun 
od roku 2012, kdy začala tato povinnost platit. U jiných dodavatelů jsme 
přitom na nezveřejnění nenarazili. Je namístě se také ptát, zda na Pra-
 ze 13 nedocházelo k omezování hospodářské soutěže.

Při procházení faktur městské části jsme objevili ještě další nesrovnalost 
spjatou s NN. V roce 2015 dostal od nejmenovaného občanského spolku za-
kázku na opravu plotu s dotací 995 tisíc korun od naší městské části. Přes-
tože podle faktury NN poslal spolku nabídku už v dubnu roku 2015 a Za-
stupitelstvo o dotaci rozhodovalo až v červnu 2015, radní při hlasování 
neupozornil na střet zájmů, jak mu ukládá zákon.

Co s tím, ptáte se? Zveřejňovat tato a jiná pochybení, snažit se o ná-
pravu, a to zejména nastavením takových pravidel, aby k informacím 
o hospodaření městské části, veřejných zakázkách, dotacích, rozhodování 
rady, činnosti výborů i zastupitelstva měli přístup všichni občané Prahy 13, 
kteří se o to zajímají a ne jen vedení a úředníci městské části. Kompletní 
článek najdete www.praha13.zeleni.cz.  
 Tomáš Murňák, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

Za obsah zveřejněných textů je zodpovědný vydavatel, v tomto pří-
padě redakce časopisu STOP, nikoli autor. Původní sdělení pana za-
stupitele obsahovalo jména konkrétních osob a organizací, což je 
z právního hlediska nepřípustné zasahování do práv třetích stran. 
 Respektujeme proto stanovisko právní kanceláře specializující se 
na tiskový zákon a její doporučení text v původním znění nezveřejnit. 

Za popisovaným problémem se zpožděným uveřejněním smluv 

stála nepozornost konkrétního úředníka a nikoli úmysl ze strany sa-
mosprávy, jak se snaží autor článku čtenářům podsouvat. Z tohoto po-
chybení byly vyvozeny důsledky, úředník svou chybu uznal a uhradil 
městské části škodu, která jí vznikla udělením pokuty u Úřadu pro 
hospodářskou soutěž. Nutno podotknout, že sankce byla antimono-
polním úřadem udělena pouze za nezveřejnění smluv, nikoli za kvalitu 
práce nebo cenu zakázky. Rovněž bychom rádi upozornili na skuteč-
nost, že celá věc byla medializována již v létě 2016 v článku Pražského 
deníku a na facebookovém profilu naší městské části. Nemáme zájem 
na jakémkoli utajování informací, o čemž svědčí i uveřejnění pří-
spěvku pana zastupitele na stránkách STOPu, ačkoli celá věc zazněla 
již dříve v jiných médiích.

Všechny informace o hospodaření městské části jakožto i další, 
které pan zastupitel uvádí ve svém sdělení, jsou veřejně dostupné  
a každý občan si je může vyhledat na webových stránkách Prahy 13 
(www.praha13.cz).               -red-

Andrejko, 
gratulujeme
Pro čtenáře STOPu 
není jméno Andrea 
Kudličková ne-
známé. Většinou 
stojí za úspěchem 
malých gymnastic-
kých nadějí. Jen 
málokdo ale ví, že 
je paní Andrea spo-
luzakladatelkou zá-
vodu dětí předškol-
ního věku v atletice 
Butovický zajíček, 
že se s dětmi zú-
častnila finále pře-
hlídky mateřských škol, že pracuje jako učitelka ZŠ Janského a ve svém 
volném čase trénuje sportovní gymnastky. Za tuto činnost, ve které už 
dosáhla značných úspěchů, dostala i vyznamenání olympioniků. Rádi 
bychom jí nejen poděkovali, ale také popřáli hodně zdraví štěstí a po-
hodičky k jejím kulatým narozeninám.      

 Za všechny trenéry a malé i větší gymnastky Martina Jelínková

Z vaŠich dOpisů

vaŠím Objektivem

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce
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mĚstská pOLicie

Z deníkU pOLicie čr

Psychicky narušená žena
Na základě telefonického oznámení zasahovali 6. ledna v nočních ho-
dinách strážníci našeho obvodního ředitelství proti ženě, která v domě 

rušila noční klid hlasitým křikem a na-
říkáním. Předběžným šetřením na místě 
bylo zjištěno, že žena trpí psychickou 
poruchou projevující se utkvělou před-
stavou o nepřátelském chování sousedů. 
Ty dokonce obviňovala ze znásilnění. 
Svá tvrzení opírala o fiktivní osoby, 
s nimiž komunikovala pomocí samo-
mluvy. S ohledem na zdravotní stav 
ženy nebylo samozřejmě možné, aby 

strážníci projednali její jednání jako přestupek proti veřejnému po-
řádku ve smyslu přestupkového zákona.   

Nález hledaného vozidla
Dne 15. ledna kolem patnácté hodiny prověřovala autohlídka městské 
policie na sídlišti Velká Ohrada rutinní oznámení, při kterém nalezla 
stříbrné osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Superb 
s pražskou registrační značkou. Po tomto vozidle pátrali prostřednic-
tvím Policie České republiky kolegové z Itálie. Vozidlo bylo důležité 
pro další řízení vedené příslušnými úřady v rámci schengenského pro-
storu. Zajištěné motorové vozidlo si na místě převzala výjezdová sku-
pina policie.

 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 V noci z 4. na 5. ledna rozbil nezjištěný pachatel pravé 
přední boční okno zaparkovaného motorového vozidla. To 
následně prohledal a poškodil při tom zpětné zrcátko. Cel-
ková výše způsobené škody je 10 000  Kč.
 Další zaparkované vozidlo poškodil na Nový rok po půl-
noci dosud nezjištěný pachatel před domem v ulici Trávníč-
kova. Rozbil čelní sklo a utrhl nebo ukopl pravé přední 
zpětné zrcátko. Majiteli způsobil škodu 12 000 Kč.
 Poslední prosincový den v poledne přijalo naše policejní 
oddělení oznámení o tom, že se v ulici Amforová pohybují 
tři nezletilí chlapci a používají silnou zábavnou pyrotech-
niku, která může ohrožovat jejich zdraví. Hlídka na místě 

zjistila prodejce této nebezpečné pyrotechniky. Tato se navíc 
může prodávat pouze osobám starším 21 let, pyrotechnika 
nebyla v původním obalu a ani k ní nebyl přiložen návod 
k použití. Pyrotechnika musela být chlapcům odebrána, 
přestupek prodejce byl oznámen správnímu orgánu k pro-
jednání. 
 Dne 31. 12. jsme přijali oznámení ženy, která den před-
tím přišla cestou z metra Luka do svého bydliště o svou pe-
něženku. Ke krádeži došlo během její asi půlhodinové pěší 
procházky domů a určitě k ní přispělo i to, že oznamova-
telka byla pod vlivem alkoholu. Krádeží osobních dokladů 
a finanční hotovosti vznikla oznamovatelce škoda 5 000 Kč. 

 Neznámý pachatel v noci z 29. na 30. 12. poškodil skle-
něnou výplň pravých předních dveří osobního motoro-
vého vozidla a palubní desku. Tím způsobil škodu ve výši 
22 000 Kč. K této částce musíme ještě připočítat dalších 
10 000 Kč, což je hodnota odcizeného airbagu spolu-
jezdce.
 Dne 30. 12. těsně po půlnoci využil nezjištěný pachatel 
v ulici Neústupného bezbrannosti ženy, která uklouzla 
na chodníku a následkem pádu byla ve chvilkovém bezvě-
domí. V tento okamžik jí z kabelky odcizil mobilní telefon 
v hodnotě 9 000 Kč.

                         Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Závěr roku u hasičů
První prosincové sobotní odpoledne patřilo dětem, pro které jsme 
opět připravili mikulášskou nadílku.

O tom, že se všichni přítomní dobře bavili, svědčí i fakt, že vydrželi 
do úplného závěru. Ani letos se čertům nepodařilo ulovit žádného 
hříšníka a odešli s prázdnou.

Poté se za účasti starosty MČ Praha 13 Davida Vodrážky, zástupců 
Výkonného výboru MSH ČMS Praha, SDH Dolní Měcholupy, Ře-
poryje, Řepy, Třebonice a Zličín uskutečnila valná hromada SDH 
Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok.

Sbor děkuje Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, 
MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za pod-
poru činnosti.                                     Eva Michlová, SDH Stodůlky

Jednotka SDH Stodůlky měla napilno 
V pátek 9. prosince byla jednotka SDH Stodůlky vyslána k požáru 
porostu do ulice Radlická. Těsně před Vánoci 21. prosince pak hasiči 
likvidovali v ulici V Nové Vsi proudem vody a tlakovou vodou požár 
částí dřevěné stěny a konstrukce střechy rekreační chatky. Chatku 
v době požáru obývaly dvě osoby, které ji opustily samostatně ještě 
před příjezdem jednotky. K žádnému zranění tak nedošlo.

Na Nový rok 1. ledna v 0.40 hod. vyjela jednotka SDH Stodůlky 
do ulice Přecechtělova k nahlášenému požáru bytu. K velkým škodám 
naštěstí nedošlo.

Ve čtvrtek 5. ledna likvidovali hasiči v ulici Výmolová požár provi-
zorního přístřešku osob bez domova.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky
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Finanční pOradna

Změny v roce 2017
Podobně jako v každém roce jsou i v novém roce 2017 změny, které se 
po finanční stránce týkají většiny z nás. Uvedu několik z nich:

Zvýšení daňové slevy na děti
Daňové zvýhodnění na první vyživované dítě zůstane v roce 2017 
na 13 404 korunách ročně, na druhé a další dítě se letos pravděpo-
dobně bude vztahovat vyšší sleva než loni. U druhého dítěte má jít 
o dvousetkorunový nárůst měsíčně na 19 404 korun ročně, u třetího 
a každého dalšího dítěte sleva vzroste o 300 korun za měsíc, tedy 
na 24 204 korun ročně.

Vládnoucí koalice se na postupném zvyšování daňového zvýhod-
nění sice shodla, poslanci však ještě nestihli novelu příslušného zá-
kona schválit. Zaměstnanci tak zatím rozdíl oproti minulému roku 
ve výplatě neuvidí. V ročním zúčtování daně za rok 2017 ale uplatní 
svůj nárok zpětně.

Za druhé dítě si rodič v letos podávaném daňovém přiznání za rok 
2016 může odečíst z daní 17 004 korun, za třetí a případně každé 
další dítě 20 604 korun. Rodina se dvěma dětmi si oproti předcho-
zímu roku polepší až o 2 400 korun, se třemi dětmi o šest tisíc.

Penzijní pojištění výhodněji
Příspěvek na penzijní spoření pro zisk maximální státní podpory 
a daňových úlev byl 2 000 Kč měsíčně a od 1. ledna 2017 je 3 000 Kč.
Doposud byl možný maximální daňový odpočet 12 000 Kč. 

U částky odvedené na penzijní a životní pojištění nad 12 000 korun 
bylo dosud možné odečíst si ze základu daně nanejvýš dalších 12 tisíc. 
V případě příjmů za letošní rok se ale limit zvýší na dvojnásobek. 
 Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017 tak získá nejvyšší daňový 
odpočet ten, kdo spoří 3 000 korun měsíčně.

Daňové změny se ale v penzijním a životním připojištění netýkají 
jen jednotlivců, kteří si tímto způsobem spoří. Firem, jež svoje za-

městnance ve spoření svými příspěvky podporují, se počínaje rokem 
2017 týká vyšší daňové osvobození příspěvků. Z dosavadních 30 tisíc 
korun ročně vzroste na 50 tisíc.

Daňový bonus a vyšší tzv. školkovné
Lidé, kteří uplatňují slevu na dítě a jejich daňová povinnost se díky 
tomu dostane do záporných čísel, mají nárok na takzvaný daňový bo-
nus. Místo aby státu platili daň z příjmů, mohou od něj naopak získat 
ročně až 60 300 korun navíc. Bonus však mohou využít jen lidé, kteří 
měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku mini-
mální mzdy. Ta se letos zvýšila na 11 000 korun, hranice pro daňový 
bonus proto za rok 2017 vzroste na 66 tisíc. Naopak se ale omezí 
okruh příjmů, jež se do tohoto limitu počítají. Nově budou vyřazeny 
příjmy z nájmu či kapitálového majetku, zůstanou jen příjmy z podni-
kání nebo zaměstnání. 

Strop pro takzvané školkovné, tedy slevu na dani vztaženou k ná-
kladům na umístění dítěte v mateřské škole, vzroste z 9 900 korun 
na 11 tisíc. Je totiž stejný jako minimální mzda.

Další novinky
Je schválena novela, která ruší zdanění výsluh bývalých vojáků a pří-
slušníků bezpečnostních sborů. Stát nebude danit ani příspěvek na by-
dlení, který dostávají aktivní vojáci bez služebního bytu. Zdanění vý-
sluh, odbytného a příspěvku na bydlení přinesla novela zhruba před 
pěti lety. 

Kvůli růstu průměrné mzdy se letos o 4,5 procenta zvýšily také mi-
nimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ. V případě 
 sociálního pojištění šlo o růst z 1 972 korun na 2 061, u vedlejší 
činnosti z 789 na 825 korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění 
se zvyšuje z 1 823 na 1 906 korun.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

Každou neděli 3. patro

  Zdarma
pro děti

11:00 hod.

divadélko

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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Nová vyhlídka pro vaše zuby
V květnu loňského roku zahájila v ulici Suchý vršek 2122/33 v No-
vých Butovicích provoz stomatologická klinika. Po několikaměsíčním 
„zahřívacím kole“ se ustálil tým lékařů, odborníků ve směru implanto-
logie, parodontologie, estetické a chirurgické stomatologie, o nové 
specializace se rozšířila i nabídka poskytovaných služeb. 

„Používáme technologie, které pacientovi šetří čas a umožňují lékaři 
nabídnout mu služby nejvyšší kvality,“ říká Zdeněk Adámek, spolu-
majitel kliniky. „K dispozici máme špičkové vybavení. Například 3D 
RTG, který je v implantologii stěžejní, protože v trojrozměrné 
hloubce zachytí procesy v dásních, čelisti a zubech, nejmodernější pří-
stroj na zhotovení celo keramické korunky, a to na počkání... Vysoce 
kvalitní vybavení nám umožňuje poskytovat kvalitní služby za ro-
zumné ceny. Na úkony hrazené veřejným zdravotním pojištěním, po-
skytuje naše klinika slevy.“ 

Stomatologie Vyhlídka přijímá pacienty každého věku. Objednat se 
můžete po-pá od 8.00 do 17.00 na tel. 222 981 133. Ordinační ho-
diny jsou v pracovní dny od 8.00 do 17.00, ve čtvrtek do 20.00. Další 
informace získáte na www.stomatologievyhlidka.cz. Eva Černá

Žít doma i ve vysokém věku, bez obav 
a s vědomím, že v případě potřeby vždy 
přijde pomoc – to umožňuje propraco-
vaný systém tísňové péče Života 90. 
Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat 
pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo 
jiné krizové situace. Umožňuje tak žít 
soběstačný život s jistotou, že v případě 
potřeby přijde pomoc.

Městská část Praha 13 zahájila spo-
lupráci s organizací Život 90 při reali-
zaci Tísňové péče Areíon určené pro 
seniory a zdravotně postižené obyvatele 
Prahy 13.

„Městská část bezplatně zapůjčí na-
šim občanům potřebné zařízení tísňové 
péče a zároveň uhradí instalační popla-
tek,“ řekl starosta David Vodrážka 
a dodal: „Uživatel bude hradit pouze 
paušální poplatek, který v současné 
době činí 400–550 Kč měsíčně. Službu Tísňové péče Areíon bude 
možné využívat na základě žádosti o připojení na systém tísňové péče, 
jejím následném posouzení z hlediska potřebnosti a schválení Radou 
městské části Praha 13.“
Jak tísňová péče funguje? 
Když se seniorovi udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán, 
okraden nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, 
které u sebe nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové 

Přijťe se k nám podívat 
Zápis do mateřské školy speciální, přípravného stupně základní školy 
speciální a základní školy speciální Diakonie ČCE, Vlachova 1502, se 
koná v pondělí 3. dubna od 9.00 do 16.00 v budově školy. 

Škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími po-
třebami, zejména dětí a žáků s mentálním postižením, s autismem, 
s více vadami, případně i s jiným druhem a stupněm zdravotního po-
stižení. 

Zapisovány budou děti a žáci do mateřské školy speciální, příprav-
ného stupně základní školy speciální a do základní školy speciální. 
K zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a odborná vyšet-
ření týkající se dítěte. Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu 
ze závažných důvodů k zápisu dostavit, můžete si domluvit náhradní 
termín. Součástí zápisu je den otevřených dveří pro veřejnost.

Více informací získáte na tel. 737 258 416 a na webových stránkách 
www.skolapraha.diakonie.cz.

 Milan Černý, ředitel školy

Nonstop pomoc v krizových situacích
péče. Operátorky zjistí, co se stalo, 
a podle situace zorganizují potřebnou 
pomoc – zavolají rodině, zorganizují 
příjezd záchranné služby, policie nebo 
hasičů. 
Čidlo pohybu v domově uživatele – 
jistota pomoci 
Domácí verze tísňové péče je chytré 
zařízení, které obsahuje nejen tlačítko, 
ale i čidlo pohybu. To sleduje nečinnost 
v bytě. Stane-li se, že uživatel upadne 
a nestihne tlačítko použít, čidlo po na-
stavené době samo spustí alarm a volá 
dispečink. Služba tak dokáže zachránit 
život a vylučuje riziko, že uživatel leží 
na zemi svého bytu zraněn a bez po-
moci i několik dní. 
Pravidelná volání
Další velmi oceňovanou výhodou a je-
dinečností služby tísňové péče Ži-

vota 90 je pravidelné volání – operátorky dispečinku jednou týdně 
všechny uživatele obvolávají. Díky tomu pravidelně sledují a aktuali-
zují informace a stav uživatele.

Chcete se dozvědět víc? Máte o službu zájem? 
Kontaktujte Tísňovou péči Života 90 v pracovní dny mezi 8.00 
a 16.00 na tel. 222 333 546, tisnovapece@zivot90.cz,  
www.tisnovapece.cz.  -red-

Uživatel Tísňové péče Života 90 Bohumil Glückauf (93 let)
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ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ. Advent je čas, kdy rodiče mají spoustu práce, 
aby vykouzlili ty nejkrásnější Vánoce a děti jsou plné očekávání, jestli 
i letos přijde Ježíšek. Prvňáci a druháci ze ZŠ Mládí tento čas vyplnili 
nácvikem koled, říkadel a novoročních básniček. 12. prosince v podve-
čer pozvali své rodiče, sourozence, babičky i dědečky na Adventní zpí-
vání před školu, aby jim svým zpěvem a recitací zpříjemnili předvá- 
noční náladu. Rozsvícený stromeček, světýlka na školní zahradě a lu-
cerničky kouzlo blížících se Vánoc ještě umocnily.  Zuzana Zemanová

DÍVEJME SE SRDCEM. Hlavním posláním spolku Beluška je od-
bourávání bariér mezi zdravými a handicapovanými lidmi. Pro jeho 
naplňování pořádá spolek i řadu akcí. Jednou z nich byl první ročník 
Benefičního koncertu pro Belušku s názvem Vidíme srdcem, který se 
uskutečnil v polovině prosince v obřadní síni radnice. Samotnému 
koncertu předcházelo slavnostní zahájení výstavy betlémů pana Vladi-
míra Glasera z Ořecha za přítomnosti administrátora Stodůlecké far-
nosti Radka Tichého a zastupitele Víta Bobysuda. Pak už vystoupily 
děti z pěveckého sboru DDM Stodůlky, souboru Melodika ze ZUŠ 
Stodůlky a nevidomí hudebníci. Příjemná  atmosféra byla ještě umoc-
něna prodejem svíček z chráněné dílny nebo tombolou o hodnotné 
ceny.    -če-

HEJ, MISTŘE, VSTAŇ BYSTŘE... Ve stodůleckém kostele sv. Ja-
kuba St. také letos zazněla nejznámější a také nejhranější skladba 
 Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční. Tóny „Rybovky“ tradičně znějí 
naprosto zaplněným kostelem na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince. 
Úvodem přivítali všechny přítomné administrátor stodůlecké farnosti 
Radek Tichý a starosta David Vodrážka. Pak už dostali prostor sólisté 
a členové Stodůleckého chrámového sboru při kostele sv. Jakuba 
a sbory Carmina Vocum a Besharmonie. Koncert uspořádala Stodů-
lecká farnost u sv. Jakuba Staršího ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 13. -če- 

PŘEDVÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ. Šli jste koncem prosince kolem 
Kuželkárny v Centrálním parku? Pak jste určitě nepřehlédli novinku, 
která se tam objevila – betlém. Společnými silami ho vytvořili pracov-
níci Úřadu městské části Praha 13 a Domu dětí a mládeže Stodůlky. 
Slavnostnímu rozsvícení betlému, které se uskutečnilo 22. prosince 
v podvečer, přihlíželi také administrátor stodůlecké farnosti Radek 
Tichý a starosta David Vodrážka.  -če-

BRUSLENÍ? PARÁDA. Některé děti bruslí s rodiči již od školky, jiné 
vstoupí na led až se školou. Tak tomu bylo i s mnohými prvňáčky 
z naší 1.A ZŠ Mohylová. Jejich bruslařské začátky ale byly snadné, 
protože jim pomáhali jejich páťáci, v tomto případě z 5.A. Ti se o prv-
ňáčky starají od prvního dne nástupu do školy, vodí je na pravidelná 
setkání s paní ředitelkou, starají se o ně o přestávkách, podnikají 
s nimi výlety a nyní s nimi chodí bruslit. Jsou pro ně velkou oporou.
 Martina Tomanová a Pavlína Pohanková
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PRO SNAZŠÍ NAKUPOVÁNÍ. V hypermarketu Globus Zličín mají 
handicapovaní zákazníci, senioři a těhotné ženy možnost zdarma si 
zapůjčit elektrický nákupní vozík. Jejich nakupování se tak stane pod-
statně příjemnější a pohodlnější. -če- 

TAK ZASE ZA ROK. V ZŠ Mládí se začátkem prosince konal tra-
diční Vánoční jarmark s tvořivými dílnami. Pořadatelem akce byl Klub 
přátel školy. Letos se této úlohy zhostil již popáté. Žáci všech tříd pro-
dávali na jarmarku výrobky, které za pomoci učitelů nebo rodičů vy-
tvořili. S výdělkem, který každá třída utrží, naloží žáci s učiteli 
po svém. Nejčastěji putuje část finančního obnosu na dobročinné 
účely. Jarmark je pro mnohé místem, kde se setkají nejen rodiče, žáci, 
učitelé, ale i přátelé a užijí si tak společně příjemné odpoledne v ad-
ventním čase. Kateřina Kučerová

TRADIČNÍ SETKÁNÍ. Také letos v předvánočních dnech navštívili 
žáci 6. a 9. ročníků Základní školy speciální Trávníčkova 1743 seniory 
ve stacionáři v Domě sociálních služeb Lukáš. Čekalo je nejen milé 
přijetí, ale také chvíle společného zpívání a tvoření. Tato pravidelná 
setkání jsou přínosná pro obě strany. Senioři načerpají trošku elánu 
a zdravé bezstarostnosti, které patří k mládí, děti naopak něco ze zku-
šeností a moudrosti, které přicházejí s věkem.                  -če-

VÁNOCE MAJÍ KOUZELNOU MOC. O Vánocích více než v jiné 
dny myslíme na ostatní. Jak je důležité pomáhat anebo třeba jen vy-
kouzlit úsměv na tváři toho druhého. V předvánočním čase žáci 2. B 
ze ZŠ Mládí vyráběli ve školní družině malé dárečky, s kterými se po-
tom vypravili za seniory do stacionáře v Domě sociálních služeb Lu-
káš. Nechybělo společné zpívání koled ani povídání u cukroví. Všem 
se návštěva líbila, takže to určitě nebylo setkání poslední. 

Petra Hřivnová, vychovatelka

VÝTVARKA V GALERII. Žáci 8. ročníku ZŠ Mládí využili v rámci 
výtvarné výchovy jedinečnou příležitost zhlédnout dílo světového vý-
znamu, Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Ta je od roku 2012 až 
do letošního února, kdy odlétá do Japonska, umístěna ve Veletržním 
paláci Národní galerie v Praze. Pro žáky byl připraven edukační pro-
gram, který galerie nabízí ke všem stálým expozicím i aktuálním vý-
stavám, díky němuž se zajímavou formou seznámili s historií celého 
cyklu a příběhy jednotlivých obrazů.  Šárka Růžičková

VŠECHNO ODSTARTOVAL ANDĚL PÁNĚ. Také letos se v ZŠ Mo-
hylová uskutečnila Vánoční výstava. Ve staročesky vyzdobeném sále, 
kde to po celou dobu výstavy náramně žilo, byly ke zhlédnutí výrobky 
dětí ze všech tříd. Celá akce byla zahájena pohádkou Anděl Páně tro-
chu jinak, odpolední doprovodný program zajišťoval flétnový soubor, 
dramatický kroužek i Folklorní soubor Lučinka. Poslední zastávkou 
návštěvníků byla často kavárna, do které většinu dobrot napekly děti 
se svými rodiči. Jana Davidová 
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tOULky

pO kOm se jmenUje

Pojďme se projít podél malé, ale krásné říčky jménem Výrovka. 
Od metra Háje dojedeme autobusem přes Říčany, Kostelec nad Čer-
nými lesy do zastávky Zásmuky – Doubravčany. Od turistického uka-
zatele se vydáme po modré na Církvice 7,5 km. Po chvilce přejdeme 
po okraji louky a vnoříme se do lesa. Podél Výrovky, jež pramení 
v Kochánově, půjdeme proti proudu většinou po pravém břehu. Ta 
teče převážně severním směrem přes Uhlířské Janovice, obec Vavřinec, 
přes kterou půjdeme, Kouřim, Radim, Dobřichov a Písty u kterých se 
po 62 kilometrech vlévá do Labe. Dojdeme na rozcestí V Hlíně se 
studánkou. Už jsme ušli 2,5 km. Pokračujeme 2 km po modré k opra-
venému mlýnu Davídkov. Na ostrohu nad mlýnem leželo prastaré slo-
vanské sídliště, jedno z největších na našem území. Dnes tohle tiché 

údolí ožívá jedenkrát 
ročně na závěr vodácké 
sezony divokým Vavři-
ňákem. Vydáme se dál 
po modré na Církvice 
a ve stínu lesa dojdeme 
podél meandrů Vý-
rovky na rozcestí Buda 
s chatkami. Osadou 
Dakota dojdeme 
na další rozcestí. Tady 
opustíme modrou 
a po silničce dojdeme 
do Církvic. Na návsi je 
pomník obětem 1. svě-
tové války s fotogra-
fiemi padlých. Bohužel, 
některé chybí. Můžeme 
si zajít k zámečku. Je 
veřejnosti nepřístupný, 
ale zvenku stojí 

za zhlédnutí. Jako vrchnostenský dům jej vybudoval po roce 1713 Sá-
zavský klášter. Roku 1783 se majitelem stává Emanuel Zádubský ze 
Schönthalu a přestavuje sídlo do podoby zámku, který po roce 1945 
připadl státu. Kolem zvoničky po silnici míříme do obce Vavřinec, 
kterou založili ve 14. století a současně s kostelem pojmenovali podle 
patrona sv. Vavřince sázavští mniši. Původně románský kostel byl roku 
1420 přestavěn goticky. Je zařízen jednotným pseudogotickým mobi-
liářem z druhé poloviny 19. století, řezbářská výzdoba pochází z tur-
novského ateliéru K. Šebora. Prohlédnout si také můžeme památný 

Ulice Laurinova
Václav Laurin, technik, konstruktér a společně s Václavem Klemen-
tem zakladatel českého motocyklového a automobilového průmyslu 
a mladoboleslavské Škodovky, má svou ulici v nové zástavbě Západ-
ního Města. Ta vychází severním směrem z náměstí Junkových, kři-
žuje ulici Bessemerovu a slepě končí.

Narodil se 27. září 1865 v Kamení u Turnova. 
Tam se vyučil zámečníkem, pokračoval v Mladé 
Boleslavi, České Lípě, Jablonci a pak v Drážďa-
nech, kde složil zkoušky k obsluze parních strojů. 
Pět roků před koncem století si ke stolku v jedné 
mladoboleslavské restauraci sedli dva muži. Vác-
lav Klement, zdejší knihkupec, a Laurin, rovněž 
Václav, zámečník. Přišli každý zvlášť a od stolu 
už vstali jako jedna firma. Laurin & Klement. 
Od této chvíle stáli jeden druhému po boku celý 
život. Pominu historii továrny, protože chci před-
stavit hlavně Václava Laurina. Prvotřídní mecha-
nik a vynikající konstruktér. Tichý až plachý člo-
věk, kterého nezměnila ani jeho strmě stoupající 

Putování podél říčky Výrovky

jasan ztepilý za stodolou č.p. 9 a památnou lípu velkolistou u hřbi-
tovní zdi. A pak se vydáme kolem největšího kutnohorského rybníku 
se 71 hektary, tedy Vavřineckého, do obce Žíšov. První zmínka po-
chází z roku 1318, kdy zde sídlil Protiva či Protivoj ze Žíšova. 
V 17. století patřila osada hejtmanovi kouřimského kraje, který ji ro- 
ku 1628 věnoval jezuitské koleji. Kolem válcového mlýna dojdeme 
po hrázi Panského rybníka ke kostelu sv. Mikuláše a za ním ke zříce-
nině gotické tvrze. Od ní se vrátíme dolů a kolem mlýnu po pravé 
ruce pokračujeme silnicí. Přejdeme Výrovku a pokračujeme po jejím 
levém břehu kolem opuštěné cihelny. Lokalita byla vykoupena Čes-
kým svazem ochránců. Jsou zde jezírka a mokřady s bohatou a vzác-
nou faunou a florou, například masožravou bublinatkou. Dojdeme 
do obce Chmeliště k vlakové zastávce a Smetanovou ulicí k ulici Ko-
línské v Uhlířských Janovicích. Zde se dáme doprava až na Václavské 
náměstí s kostelem sv. Aloise a sochou sv. Václava. Určitě sejdeme 
dolů pod kostel, kde je za zvoničkou jedna z nejstarších církevních 
 románsko-gotických památek, úžasný kostel sv. Jiljí. Byl postaven 
v 11. století na bývalém pohanském obětišti. V roce 1904 sice vyhořel, 
ale gotický presbytář a fresky byly zachráněny. Byl obnoven roku 
1908–9 v původním slohu. Dochovaly se gotické nástěnné malby, ro-
kokový oltář a empírová kazatelna. Ještě si můžeme zajít k synagoze 
se secesním vlivem a orientální vzhledem. Obdivovat lze zachovaný 
interiér a nevšední barevné vitráže v osmi oknech. Do Prahy se dosta-
neme autobusem nebo vlakem. Krásný výlet a mnoho zážitků!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha – Karlov, oddíl TurBan.

hvězda. Charakteristickým rysem byla jeho, někdy až přehnaná, 
skromnost. Nikam nechodil, téměř s nikým se nestýkal. Zřejmě nej-
dál, kam se kdy z Turnova dostal, byla Praha a Drážďany. V továrně 
pracoval hluboko do noci. Víc byl v montérkách mezi mechaniky než 
v kanceláři. Ovšem pravidelně každou neděli pak sedl nejčastěji 

do nového modelu vozu, který potřeboval vy-
zkoušet, a vyvezl rodinu, manželku a tři děti, 
za město. Jeho technický instinkt a klidná vyrov-
naná povaha byly šťastným doplňkem expanziv-
nosti Václava Klementa. Za Laurina hovoří 
i technická prvenství. Firma L & K začala v roce 
1906, jako první v Čechách, sériově vyrábět mo-
torová vozidla. V roce 1909 vyrobila ve střední 
Evropě první speciální letecký a první osmivál-
cový motor. Roku 1913 rozjeli tovární výrobu 
prvního motorového pluhu v Rakousku-Uher-
sku. Václav Laurin zakladatel, ředitel a továrník 
byl hlavně šikovný, skromný a skvělý chlap. 

Dan NovotnýZD
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ZajímavOsti Z prahy staLO se v ÚnOrU

Z krOniky stOdůLek pana F. vLasáka

Raška Czechoslovakia
Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský 
věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, fotoreportér Jarda 
Skála přestal fotografovat. Trenér Remsa si omýval obličej sněhem 
a písklavý skokan Nor Wirkola přestal pískat. Raška letěl jak pták al-
batros v nejlepších dobách, kdy ho nese správný mořský vítr. Přistál. 
Nejdřív bylo ticho jako 
v lese. A pak údolí ex-
plodovalo v bouři nad 
Alpami. Tak legendární 
skok na středním 
můstku Jiřího Rašky 
na zimní olympiádě 
1968 v Grenoblu popsal 
Ota Pavel v poetické re-
portáži Pohádka o Raš-
kovi. Domů přivezl Jiří 
zlatou olympijskou (byla 
to historicky první zlatá 
zimní olympijská me-
daile pro Českosloven-
sko), stříbrnou za velký 
můstek, stal se mistrem světa i držitelem světového rekordu. Další zla-
tou olympijskou medaili získali až po třiceti letech naši hokejisté 
v Naganu. Jiří Raška se narodil 4. února 1941 ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm. Hrál fotbal, házenou, nakonec to ale díky rodové tradici vy-
hrály lyže. V roce 1958 se dostal do reprezentace trenéra Zdeňka 
Remsy, známé po světě jako Remsa Boys, kteří v 60. a 70. letech drželi 
český skok na lyžích na nejvyšší světové úrovni. Do světové špičky se 
zařadil dvěma čtvrtými místy na MS 1966 v Oslu. Zúčastnil se dvou 
olympiád a tří mistrovství světa, Československo reprezentoval dlou-
hých 16 let. Rok po olympijském úspěchu v Grenoblu skočil v Planici 
světový rekord. Doma na mistrovství světa v Tatrách 1970 vybojoval 
stříbro. Vyhrál prestižní Turné čtyř můstků – Intersportturné 1971, 
na šampionátu v Planici 1972 získal bronz. Aktivní kariéru ukončil 
šestinásobný mistr republiky v roce 1974, vedl střídavě juniorskou  
i seniorskou reprezentaci. V roce 2003 byl vyhlášen českým lyžařem 
20. století. 

Jeho poslední skok do nenávratna nese datum 20. ledna 2012. Ji-
římu Raškovi bylo 70 let.

Dan Novotný 

Kronikářství (1981)
Je svědectvím každé doby, podaným ze zorného úhlu místního kroni-
káře. Dokladem významu kronikářské práce jsou soutěže pořádané 
v rámci okresu, kraje a celého státu. Tato velmi důležitá práce pro pří-
ští generace dostala svůj řád vydáním knížky Václava Pubala „Kronika 
a kronikáři“. Obsahuje po-
drobný návod k vedení pa-
mětních záznamů po stránce 
obsahové i formální, aby vše-
stranně zobrazili veškeré dění 
v obci vždy v rozsahu kalen-
dářního roku. Práce kroni-
káře je velmi zodpovědná 
a rozsáhlá. V ročním zá-
znamu podává obraz veške-
rého dění v obci se všemi 
klady a zápory, neboť i ty 
charakterizují převratné dění 
našeho století. V každém 
běžném roce se zpracovává 
rok předchozí. Kde dostává kronikář včas podklady od jednotlivých 
složek může včas zpracovat zápis. V druhé polovici roku může ob-
vodní metodik jednotlivé obce zkontrolovat, schválit zápis a poradit 
před konečným čistopisným záznamem do kroniky.   Vybral Dan Novotný

Pražské přívozy
Už v roce 1222 vlastnila Vyšehradská kapitula obec Podolí s dvorem 
a právem přívozu. Historie jich uvádí od 15. století na Vltavě od Zbra-
slavi až do Podbaby přes 40. A pouhých sto metrů chybí korytu Vltavy, 
aby dosáhlo na území Velké Prahy čtyřiceti kilometrů. Spojovaly oba 
vltavské břehy zejména tam, kde nevedly mosty. Kde byla doprava pří-
vozy nejintenzivnější, byly později postaveny mosty, které je nahradily. 
Praha jich má dnes na svém území celkem 18. Kdo přívozy provozo-
val? Většinou pražské obce, ale po roce 1949 většinu z nich převzal, 
ač je to k neuvěření, komunální podnik Lázeňská a rekreační služba 
a od roku 1965 Pražské lázně. V socializmu bylo ale možné úplně 
všechno. I lazebníci s kapitánskými zkouškami. Dnes jsou sice pražské 

přívozy na Vltavě alternativou v povrchové dopravě, ale spíše slouží tu-
ristům i nám při poznávání metropole z jiného pohledu. V současnosti 
je sedm (resp. šest) přívozů integrováno do hromadné dopravy za stej-
ných přepravních podmínek jako třeba metro. I s tím kolem zdarma. 
Jízdenku je možné zakoupit přímo u převozníka. A všechny jsou tak-
řka bezbariérové. V Sedlci (P1) a v Podbabě (P2) jsou celoroční, ostatní 
fungují od dubna do října. Některé už od půl šesté ráno a většinou 
do 20.00 – 22.00. Přívoz P3 vede od Lihovaru na Veslařský ostrov, 
P5 z Císařské louky na Výtoň a na Náplavku Smíchov, P6 z Lahoviček 
k Nádraží Modřany a P7 z Pražské tržnice přes ostrov Štvanice na Ro-
hanský ostrov. Loni na podzim přibyly do flotily 3 nové „šífy“. S pta-
čími jmény (jak od Podskaláků) vnesli Břehule, Břehouš a Ledňáček 
takřka kompletní standartizaci s krytou kormidelnou a 12-místným 
prostorem i pro kočárky a kola. Osmý přívoz na Kazíně zatím není 
součástí integrované dopravy. A kolik lidí ročně převezou? Kdo by řekl, 
že loni to bylo přes 400 000 osob. Podrobné informace a jízdní řády 
najdete na www.ropid.cz/privozy.     Dan Novotný
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víkendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

Oáza v srdci velkoměsta
Botanická zahrada UK na Karlově patří k nejstarším evropským uni-
verzitním zahradám. Její historie se začala psát roku 1775. Tehdy byla 
ale umístěna na smíchovské straně Vltavy. Už tenkrát měla 9 skleníků 
a bylo v ní pěstováno zhruba 13 tisíc druhů rostlin. V roce 1898 byla 

kvůli povodním přestěhována. 
Jejím novým domovem se 
stala lokalita pod Slupskou 
strání. I zde můžeme ještě 
dnes obdivovat vzácné rost-
liny z původní zahrady. Ka-
mélie, myrty, oleandry... Jsou 
to exempláře staré přes sto let. 
Za pozornost určitě stojí také 
unikátní jinan dvoulaločný, 
kultivar Praga, rostoucí před 
jedním ze skleníků. Jeho stáří 
je asi 130 let.

„Na ploše 3,5 hektaru 
může naše botanická zahrada 
nabídnout návštěvníkům 
mnoho zajímavého bez 
ohledu na roční období,“ říká 

ředitel zahrady Ladislav Pavlata. „Ať už je to flóra středoevropské kvě-
teny nebo jedna z nejhezčích evropských sbírek kaktusů. Některé jsou 
opravdu cenné. Například jeden exemplář rodu Echinopsis pochází ze 
sbírky botanika a cestovatele A. V. Friče. O našich sklenících, rostli-
nách i venkovních expozicích bych mohl povídat hodiny. Myslím, že 
je lepší všechno vidět na vlastní oči. Každý si může do telefonu stáh-
nout on-line aplikaci, která mu to nejzajímavější ukáže. K dispozici je 
i řada tištěných materiálů, takže všichni se v zahradě bez problémů 

zorientují. V současné době se pokoušíme vypěstovat zmijovec titán-
ský. Je to unikátní rostlina, která až dosáhne těch správných rozměrů, 
bude mít její kmínek průměr okolo 15 centimetrů a květenství zhruba 
dva metry. Když vykvetla v jedné z anglických botanických zahrad, tak 
tam lidé stáli ve frontě několik hodin. Vůně květů je velice intenzivní, 
ale lákavá jen pro hmyz. Připomíná hnijící maso. Do sbírek jsme ji za-
řadili asi před dvěma roky, tak uvidíme.“ 

Možná, že právě vás zaujme i stálá výstava exotického ptactva nebo 
některá z tematických výstav – masožravých rostlin, orchidejí, vánoční 
výstava nebo právě končící výstava českých hub. Úžasné jsou i výstavy 
exotického ptactva, kaktusů a bonsají, které v botanické zahradě běží 
od 20. let minulého století. V infocentru botanické zahrady najdete 
také bezplatnou poradnu pro veřejnost, kde vám každé úterý 
od 10 do 12 poradí s pěstováním a identifikací rostlin a péčí o ně. 
Podstatně více informací i otevírací dobu najdete na http://bz-uk.cz.

 Eva Černá
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Ředitel zahrady Ladislav Pavlata 
s unikátním zmijovcem
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prOgram kLUbů seniOrů – ÚnOr

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 6. 2. Praha v historii před 160 lety František Kundrát 
13. 2. Maškarní rej                                                                              
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                     
20. 2. Beseda se zastupitelem Milošem Drhou
27. 2.  Tajemné sovy – přednáška Petra Kolomazníka   

ze Záchranné stanice pro zvířata Modřany                                                     
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                                                                                            
Paní Svatava Bulířová ukončila svoji činnost ve funkci ve-
doucí našeho klubu. Všichni členové jí tímto děkují za její 
dlouholetou a obětavou práci pro Klub seniorů I.
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 7. 2. Cvičení, společenské hry, posezení u kávy
14. 2.   Oslavíme narozeniny tří členek našeho klubu,  

na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík
21. 2. Procvičíme si paměť 
28. 2.  Zacvičíme si, posedíme u kávy a rozhodneme,  

kam vyrazíme na jarní výlet 
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 1. 2.  Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík  
 8. 2.  Pokračujeme v cestování po Chorvatsku  Luděk Filip 
15. 2.  Zahrajeme si Bingo  Roman Kosan 
22. 2.  Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu 
v měsíci od 14.30 hodin 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 přáním 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. 
 1. 2. Peníze a pár slov o nich  
 8. 2. Tomáš Baťa 
15. 2. Historie cukru 
22. 2. Vlajky a prapory 
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 
seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 
Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

A zas je jeden rok za námi 
Začátkem každého roku „plodím“ průřez činností Klubu seniorů staré 
Stodůlky. Čas letí jako bláznivý... zpívá v jedné své písničce Karel Gott. 
Nám sice také letí, ale stihly jsme toho za loňský rok požehnaně. 

Začalo to již po Novém roce přípravou na dětský karneval, který se 
uskutečnil v březnu. Měly jsme spoustu věcí do tomboly, děti si zasou-
těžily a za každou soutěž dostávaly odměnu. Tancovalo se a děti poba-
vil i šašek se svojí partnerkou. Pak přišel duben a už to jelo... Začát-
kem dubna jsme byly v Litoměřicích na výstavě a je tu květen. Na ten 
jsme se obzvlášť těšily, protože už čtvrtým rokem jezdíme na tři dny 
do penzionu k Jindřichovu Hradci. Vyjíždíme v pátek a uděláme ces-
tou nějaký výlet. Tentokrát jsme navštívily městečko Nové Hrady 
a přírodní park Terezčino údolí. Tam jsme si daly šestikilometrovou 
procházku nádhernou přírodou. Na tento výlet máme vždy nějaké 
„téma“, na které se skupinově připravujeme. Loni jsme si nacvičily 
Českou besedu a tu jsme si tam i zatancovaly. Každá z nás měla ně-
jaký úkol. Jedna ušila sukénky, druhá uháčkovala kytky do vlasů 
a „naše specialistka na výlety“ dala dohromady taneční skupinu a na-

Udělejte něco pro zdraví
V KD Mlejn, Kovářova 4, se mohou v pondělí od 9.30 do 10.30 
a od 10.45 do 11.45 senioři zapojit do cvičení, které pomáhá od bo-
lesti kloubů a zad a vede ke správnému dýchání. Hodina zdravotního 
cvičení stojí 40 Kč, noví cvičenci mají první hodinu zdarma. 

Informace o aktivitách Seniorfitnes získáte na www.seniorfitnes.cz, 
 seniorfitnes@seznam.cz, na tel. 732 926 846.    Iva Vaňkátová

cvičovaly jsme. No užily jsme si při tom hodně srandy a taky jsme si 
daly do těla. Večer po vystoupení jsme se sešly v jídelně při vínečku 
a za doprovodu klavíru jsme zpívaly české písničky. 

V červnu nám Praha 13 zaplatila výlet do Sloupu v Čechách 
a na Komáří vížku, kam jsme jely 20 minut sedačkovou lanovkou, no 
nádhera. Tohoto výletu se účastnil i ředitel Lukáše pan Mašek.

Během léta jsme nikam nevyrážely, scházely jsme se pouze 
ve Mlej ně na pokec. Pak přišlo září a jely jsme na dva dny do Krko-
noš. Lanovkou jsme vyjely na Špindlerovku a každá se podle svých 
schopností prošla po kopcích. Bylo zrovna slunečné počasí a tak jsme 
si to zase pěkně užily. Potom se na nás lavinově hrnuly nabídky kul-
turních akcí – v říjnu oblíbená Piňakoláda, v listopadu koncert Josefa 
Zímy a natáčení silvestrovského pořadu v Českém rozhlase se zná-
mými umělci – Naďou Konvalinkovou, Petrou Černockou, Uršulou 
Klukovou, Luďkem Sobotou, Otou Jirákem, Pavlem Novým, Václa-
vem Vydrou nebo Josefem Mladým. 

Tak, a na závěr moudro, které jsem vyčetla v jedné knize: „Stáří je 
dobré z jiných důvodů, znáš staré písně, staré filmy a to nejlepší ze 
všeho – máš staré přátele“.

Hodně zdraví a životní spokojenosti vám všem přejí seniorky klubu 
staré Stodůlky. Marie Šimková
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INZERCE

sLUŽby

 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 Malování, štukování, kompletace nábytku a drob-
né práce. Tel.603 305 211, Seher, f.seher@seznam.cz.

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

 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  
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 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY, 
 vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení elektři-
ny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a začištění. 
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 Opravy aut. praček – Liška. 30 let praxe,  
tel. 602 937 117. 

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o Malování, štukování, tapetování, lakování  

(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,  
koupelny, wC), vč. hr. úklidu a so + ne. Tel. 603 221 653. 

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

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

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

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokarto-
nářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081.  
E-mail: olaolda@volny.cz.

 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, e-mail: veny.super@seznam.cz.

 o Sádrokartony + kompletní rekonstrukce,  
tel. 603 184 081. E-mail: olaolda@volny.cz.

 o ŘEZ DŘEVIN, RIZIKOVÉ KÁCENÍ, CERTIFIKÁT ETW.  
Ing. Vojtěch Kuchař, tel. 728 217 957.

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

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, U METRA 
LUKA. OBJEDNÁVKY na tel. 739 029 625.

 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, 
e-mail: mirsmit@volny.cz.

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

 o Vedení účetnictví – daňová evidence. Zpracování 
účetnictví, mzdy, kontrolní hlášení, jednání s úřady, 
konzultace, rekonstrukce zpětně. Pojištění profesní odpo-
vědnosti. Info na tel. 603 167 930, 251 626 607.

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

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

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

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

 o Kuchyňské linky a vest. skříně, dvířka skřínky a pracov-
ní desky na míru. VRBA – tel. 603 438 707. 

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

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

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

 o DH sklenářství Řeporyje. Veškeré sklenářské prá-
ce, opravy dveří, oken, izolační dvojskla a trojskla, 
sprchové kouty. Tel. 602 645 216.

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

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

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu  
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možnos-
tí. 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 
čistíme 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.

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    
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 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 Provádím zednické a obkladačské práce, obklad 

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 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 Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky,  

stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.
 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  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN, opravy drobné 
i velké,rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 
domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí- 
nače, 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, www.elektrikarerben.cz, 
tel. 604 516 344.

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

 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 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 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 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 Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (PVC, 
koberec, korek, plovoucí podlahy, práce i So + Ne.   
Tel. 603 271 240.

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

 o Stříhání psů, Neústupného 1838, u metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

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

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 
– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-
vé látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 
a jiné. Nízké ceny! Na Veselí 2, P-4, parkoviště před 
obchodem. Tel. 241 402 270, www.molitany.cz.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. –  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele, židle ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher a Vax. Odstraňu-
jeme prach, alergeny, roztoče a skvrny různých původů, 
používáme vonný přípravek s impregnací. Ručně čistíme 
kožený nábytek. Myjeme okna. Kvalitně, rychle  
a levně.  Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818,  
www.cistimekoberce.cz.

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380,  
e-mail: opravycompu@seznam.cz.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle vašich časových  
možností. Volejte 774 901 193.   

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

 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 Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-
kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 
E-mail: olaolda@volny.cz. 

 o Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení, 
připojování el. spotřebičů atd. Spolehlivě a levně - Bína, 
Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

 o !VYKLÍZENÍ - STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 
k likvidaci.Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 
družstev atd... Stěhování od A-Z. Malířské práce.  
Tel. 773 484 056.

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

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 – metro Lužiny, 
 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

 o INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 
VLASTNÍ PRODEJNA. TEL. 605 802 803, WWW.IKUZMA.CZ.

 o Hodinový manžel údržba domácnosti.  
www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974. 
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PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Pozor! Přecechtělova 2392 -  
oprava, úprava, čistírna oděvů, kůže 

a kožichů. Šití metráží, oprava  
obuvi, brašen a tašek na počkání.

po - pá: 12.00 - 18.00, tel. 608 726 290

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

Restaurace ŘEPORYJSKÁ SOKOLOVNA
Jáchymovská 613/1, Řeporyje • www.reporyjskasokolovna.cz •  731 484 493

AKCE
ROZVOZ JÍDEL DO FIREM

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

Jsme tu pro vás k dispozici na tel. 774 111 999.

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, MZDY 
více než 10 let praxe v účetnictví

             Bc. Lenka Illková - tel. 731 929 477  
  

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

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

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

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

 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 fi rmách. 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 CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice v oblasti 
Zadaru) pronajmu 2 apartmány po rekonstrukci. 
Bližší info na tel. čísle 607 753 091.

 o Sháním chůvu pro 8letá dvojčata, Lužiny. 
Pravidelné odpolední hlídání (po, st), v případě nemoci 
a prázdnin dle dohody i celodenní. Tel. 724 413 616. 

 o Doučování dětí, i cizinci. Tel. 607 510 795.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofi rmupraha.cz.
 o Hlídací teta – zajistím hlídání dítěte, odvedu 

na kroužky. Tel. 607 510 795.
 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 

Tel. 733 363 404.
 o Doučím 1. - 5. třídu. Učitelka Mgr. Tel. 721 963 362.
 o DIPLOMKY, BAKALÁŘKY: KOREKTURY – JAZYK, 

STYLISTIKA. Zodpovědně, rychle, výhodně – Lužiny, 
Praha 13. Vysokoškolský pedagog. Tel. 736 727 887.
 Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Nastavím rodičovskou kontrolu dětí na (nejen) 
počítači. Vyřeším jakékoli problémy s vaší domácí techni-
kou, www.ujosoft.cz. Tel. 739 684 411.

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o  Hledám občasné hlídání malého pudlíka v Praze 13. 

Pouze v bytě. Tel. 728 449 684.

 o Společníka kolem 65 let na letní pobyt na chatě 
nebo i jiné aktivity hledá mladší důchodkyně. 
E-mail: ameliebell@email.cz.

Seznámení

Různé

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

www. .cz

KOLA|PRODEJ|SERVISNušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin » »NOVĚ PRODEJ A TESTOVÁNÍ ELEKTROKOL

Diamond Group

Vaše realitní makléřka pro tuto oblast.
Znám to tady, protože zde 11 let bydlím.
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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

Vše pro 
   Vaši zahraduul. Ořešská, Praha 5-Řeporyje

letničky, stromy, keramika,
postřiky, substráty, hnojiva...

                        7  d n í  v  t ý d n u
Po-Pá 9-18             So 9-16            Ne 9-13

w w w. g a r d e n c e n t r u m . c z

Vše pro 

 Vaši zahradu



dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Plavky, šortky, letní čepice, klobouky, trička, pyžamka, 
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

stop_05_2016_orig.indd   31 25.04.16   16:57

Tiskárna  l Konopova 431/6 l Praha 5-Řeporyje 
Tel.: 603 167 905, 251 626 607

info@tiskpip.cz l www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • OFSETOVÝ TISK 
KOPÍROVÁNÍ • LAMINOVÁNÍ • RAZÍTKA 
KROUŽKOVÁ VAZBA • TISK SAMOLEP 
VÝROBA REKLAMY • POTISK PVC

SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

777 208 491 • info@har.cz • www.har.cz

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 10.12.15   12:36

AK JUDr. VOSYKA
  právní služby: 

občanské, rodinné, nemovitosti, smlouvy aj. 
       www.akvosyka.cz , tel. 608 212 218

AK JUDr. VOSYKA
  právní služby: 

občanské, rodinné, nemovitosti, smlouvy aj. 
       www.akvosyka.cz , tel. 608 212 218

AK JUDr. VOSYKA
  právní služby: 

občanské, rodinné, nemovitosti, smlouvy aj. 
       www.akvosyka.cz , tel. 608 212 218

 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc.  
Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.

 o Soukr. lekce angličtiny a němčiny.  
Tel. 733 363 404.

 o Podaná ruka – pomoc seniorům 
Doprovod, pomoc v domácnosti, nákupy a další služby  
s úctou a laskavým porozuměním.  
Informace: Anna Slobodová, tel. 728 783 896.

 o Hledáme au-pair pro převádění dětí na odpolední 
kroužky, vyzvedávání ze školky a hlídání při nemocích. 
Min. 60 hod. měsíčně, při onemocnění dětí více.  
Bydlíme přímo u metra Stodůlky. Volejte i o víkendu.  
Tel. 773 616 377.

 o Prodám 2 postele s roštem a matrací. Obě postele 
mají úložný box. Rozměry rámu – 100 x 213 x 47 cm,  
barva olše. Jeden rošt je polohovací mechaniky – 
cena 4 000 Kč a druhý je ovládaný motorem –  
cena 6 000 Kč. Při koupi obou postelí cena k jednání.  
Tel. 606 875 938.

 o Antikvariát Nika se přestěhoval na Sluneční nám. 
2153/11. 2. parto. Tel. 739 426 643. www.antikvariat-nika.cz.

 o Dne 15. února 2017 vzpomeneme již 11. smut- 
ného 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 nezapome-
nou a za vzpomínku 
přátelům děkují 
Bílkovi, rodiče. 

vzpomínáme

Máte chuť na čerstvou pizzu?
Stačí zavolat 721 800 025

Pizzu si můžete vyzvednout bez čekání
Pizza Bene - nám. Na Lužinách, Praha 13
nebo Vám ji přivezeme ZDARMA!

www.pizza-bene.cz

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Helena Veselková 
přijímá nové pacienty. Ordinace Luka, s.r.o.,  

Mukařovského 1985/5 - stanice metra Luka. Bezbariérový přístup,  
možnost objednání, ošetření i bez objednání, odběry v ordinaci,  

ošetří vás vždy stejný lékař. Tel. 235 510 662.
    

Samoobslužná prádelna Stodůlky
osobní prádlo, deky, bundy, polštáře, přehozy, spacáky, závěsy

Hábova 7, 150 m od stanice metra Stodůlky
Tel. 735 752 555 (poradíme, pomůžeme),  

www.quickwash.cz

Samoobslužná prádelna Stodůlky
osobní prádlo, deky, bundy, polštáře, přehozy, spacáky, závěsy

Hábova 7, 150 m od stanice metra Stodůlky
Tel. 735 752 555 (poradíme, pomůžeme),  

www.quickwash.cz

Samoobslužná prádelna Stodůlky
osobní prádlo, deky, bundy, polštáře, přehozy, spacáky, závěsy

Hábova 7, 150m od stanice metra Stodůlky
Tel. 735 752 555, (poradíme, pomůžeme),  

www.quickwash.cz

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

Platby kartou ANO.                Přijďte nás vyzkoušet.
Věrnostní karty ANO                           www.cistirna.info

Také nás najdete ve vestibulu metra A, st. Bořislavka
                                                                  tel: 608 047 918

                       AKCE NA ÚNOR-15% SLEVA 
                NA LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ A BUNDY.

    OTEVŘENO: Po-Pá 9:00-20:00, So-Ne 9:00-19:00.
                                                                 tel: 776 556 790

OC LUŽINY, 1 patro, VEDLE ALZY

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie
sítě proti hmyzuvenkovní hliníkové rolety 
montáž těsnění, lamelové dveře 

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777 228 091, 251 615 428

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Různé

GYM/FITNESS
METRO JINONICE

www.arenajinonice.cz

PRVNÍ TRÉNINK

NOVÉ TRÉNINKOVÉ SKUPINY

ZDARMA

Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986 
Praha 5 (vedle ordinace)
Jana Reifová, tel.: 602 228 330
jana.reifova@ceskapojistovna.cz

Přijďte si pro slevu až 30 % na 
vybrané produkty České pojišťovny

CP 58x35 inzerce Reifova.indd   1 9.5.16   12:13

Obchodní dům Luka, za rohem Albertu vpravo, 
naproti parkovišti, Mukařovského 1986, Praha 5
Jana Reifová, tel. 602 228 330
jana.reifova@ceskapojistovna.cz

    
MŠ Šikulka, Hostinského 1534, Praha 13

 přijme kuchařku. Po domluvě nástup  

možný ihned. Kontakt: 604 418 826.
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INZERCE

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

Zaměření a kalkulace

u zákazníka zdarma

Kvalitní montáž

100% s e r v i s

Doprava zdarma

Prodej na splátky

ŽALUZIE | ROLETY | MARKÝZY | BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
BALKONOVÁ ZÁBRADLÍ | VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
SÍTĚ PROTI HMYZU | SUŠÁKY PRÁDLA

739 034 488 www.bydlenijerabek.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

 o Pronajmu garáž – Velká Ohrada – Bašteckého ul.,  
tel. 605 285 441.

 o Pronajmu uzamykatelnou garáž ul. Nušlova, N. Buto-
vice, e-mail: vikyrnik@seznam.cz, tel. 608 874 190.

 o PRODEJ PODZEMNÍCH GARÁŽOVÝCH STÁNÍ V ULICI 
BAŠTECKÉHO 2542, PRAHA 5. TEL. 257 328 798,  
e-mail: info@sbdpraha5.cz.

 o Unhošť – dům 5+1 (1935), nové rozvody, podlahové 
topení, 100 m od náměstí. Pozemek poskytuje naprosté 
soukromí. V blízkosti křivoklátských lesů. PID MHD 15 mi-
nut na Zličín. Školy, školka, veškerá občanská vybavenost. 
Nutno vidět. Tel. 776 590 254. Sleva na 4 200 000 Kč.

 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 pří-
pady, 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.

 o Hledáme byt na Praze 5 nebo do 30 minut od této 
lokality a to gars. až 2+kk nejlépe v panelovém domě, ale 
nemusí být. V bytě budeme 2 osoby v páru, bez zvířat, 
nekuřáci. Cena do 13 tisíc – dle velikosti. Moc děkuji!  
Tel. 605 845 088.

 o Poptávám byt pro rodinu s jedním dítětem, ihned mož-
né se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky nebo  
i více. 2+1 – 3+1 do 15 tisíc vč. poplatků. Výhodou lodžie 
nebo balkon, ale není to nutnost. Tel. 603 789 381.
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Inzerce

Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

k metru, vjezd v úrovni vozovky. Tel. 720 346 324.
 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 

Tel. 605 859 306.
 o Nabízím pronájem garážového stání na Velké Ohradě, 

ul. Bašteckého. 1 100 Kč/měs. Tel. 602 658 682.
 o Pronajmu uzamykatelnou garáž u st. metra 

Nové Butovice, v ulici Nušlova, Praha 13. 
Tel. 728 502 627.

 o Prodám garáž na Velké Ohradě 18,4 m2. Tel. 737 141 722.
 o Pronajmu garáž, 15 m2,  Nušlova ulice, tel. 774 533 435.

 o Hledáme ZDRAVOTNÍ SESTRU s reg. pro práci v domácí 
zdr. péči na HPP i DPP. Nadstandardní fi nanční ohodnocení 
a fl exibilní pracovní doba. Tel. 736 673 231.

Zaměstnání

                              Přijmu nové 
         distributory na roznos STOPu.
                    Bližší informace na 
                          tel. 603 728 140

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie
sítě proti hmyzu venkovní hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

Tel. 777 228 091, 251 615 428
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

psychologie
Nadstandardní prostředí,
rychlé objednací termíny včetně víkendů,
dlouholetá praxe, přímá platba.
(Klienti VOZP mají péči hrazenou
zdravotní pojišťovnou.)

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2017/18 

        WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ
257 328 786
603 801 321

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ukázkové hodiny, prezentace o škole, hlasovací zařízení, práce studentů 
TESTOVÁNÍ IQ
HERNÍ ODPOLEDNE – šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj. 

7. 12. 2016 a 1. 2. 2017, 10 – 15 hod. 
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané 
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a 
handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR. 

Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných 
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení – 
bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově 
rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; přátelské vztahy 
mezi studenty a pedagogy; příprava na jazykové certifikáty; individuální vzdělávací 
plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj. 

Ve školním roce 2017/18 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ). 

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2017/18 

        WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ
257 328 786
603 801 321

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ukázkové hodiny, prezentace o škole, hlasovací zařízení, práce studentů 
TESTOVÁNÍ IQ
HERNÍ ODPOLEDNE – šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj. 

7. 12. 2016 a 1. 2. 2017, 10 – 15 hod. 
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané 
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a 
handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR. 

Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných 
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení – 
bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově 
rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; přátelské vztahy 
mezi studenty a pedagogy; příprava na jazykové certifikáty; individuální vzdělávací 
plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj. 

Ve školním roce 2017/18 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ). 

BYTY

BYLINKÁŘSKÁ PORADNA 
prodej bylin a koření  

bába Havlínová, tel. 777 068 141,  
Suchý vršek 2120/4, Nové Butovice

Přijmu nové distributory  
na roznos STOPu.

Bližší informace na tel. 603 728 140.
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KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace – www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením 
 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13 

KONCERTY
 2. 2. čt  19.30  OZVĚNY PORTY

Hrají Vilda Roubíček, Flender a spol. a další.

16. 2. čt  17.00  ŠANSONOVÝ KONCERT 
Náhradní termín za 22. 12. Přijďte ochutnat šansonový koktejl, který vám nabídne 
 šansoniérka Markéta wankeová spolu s pianistkou Petrou Bílkovou. 

Zvýhodněné vstupné pro seniory.

18. 2. so  18.00  NAPŘÍČ GENERACEMI
Hudební večer různých hudebních stylů. Hrají Triple voice, Gladly S. w., Michal Horák 
a Nové struny.

24. 2. pá 19.00  ASONANCE
Hudební koktejl irských a skotských balad.

DIVADLO
 1. 2. st  19.30  TO EVERY CLOUD

Finská skupina Ilmatilla ve spolupráci s Cirkusem Mlejn připravila nové představení tří 
akrobatek. 
Pražská premiéra.

23. 2. čt  18.00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Nonverbální představení o podivuhodných dobrodružstvích malé Alenky podle romá-
nové předlohy Levisse Carolla. Hraje National Black Light Theatre Praha. 

Zvýhodněné vstupné pro děti a seniory.

DĚTI 
 5. 2. ne 15.00  ŽABÁCI – Divadlo Líšeň

Příběh dvou slavných žabích kamarádů Kvaka a Žbluňka z knihy Arnolda Lobela je 
 rozšířen o postavu vypravěče. 

19. a 26. 2. 15.00  FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
Dvě neděle plné pohádek, doplněné workshopy.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
22. 2. st   9.00  KLAUN PINGU – Jiří Bilbo Reidinger

Veselá pohádka, která se nechává volně inspirovat slavným večerníčkem o tučňákovi 
Pingu a jeho známými příběhy... 

24. 2. pá  9.00  ZREZIVĚLÉ DĚTSTVÍ – Storytelling
Může dětství zrezivět? 

 1. 3. st   9.00  KVAK A ŽBLUŇK

 7. 3. út   9.00, 10.30  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

RŮZNÉ

30. 1. po 17.30, 19.00  VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ
Krátká vystoupení dětí i dospělých z cirkusových kurzů. 

 7. 2. út  14.00  RETROKAVÁRNA PRO SENIORY
Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

 8. 2. st  18.00  TANEČNÍ STUDIO MARTINA
Taneční skupiny různých věkových kategorií předvedou svá vystoupení. Předprodej si 
zajišťuje sám organizátor.

24. 2. pá 18.00  COUNTRY BÁL
K šedesátinám Jirky Vašáka hraje skupina Nota Bene a tančí Caramella – Spolkový dům, 
K Vidouli 727.

25. 2. so  15.00  DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES
Folklorní soubor Lučinka vás srdečně zve na společenskou akci Dětský folklorní ples. 
Program je určený především dětem, ale na své si přijdou zajisté i jejich rodiče.  
Čeká vás tradiční zahájení polonézou, vystoupení dětí z Lučinky, výuka tanců   
a bohatá tombola.

 7. 3. út  14.00  RETROKAVÁRNA PRO SENIORY
Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

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

Od kněžny Libuše po současnost
Až do konce ledna byla v atriu radnice k vidění zajímavá výstava při-
pravená Maticí Čech, Moravy a Slezska. 

Kromě historie samotné Matice zde byly na jedenácti panelech za-
chyceny dějiny od osídlení české kotliny až po současnost. Nechyběly 
fragmenty o kněžně Libuši nebo Horymírově skoku z Vyšehradu. Vý-
stava nabídla obrazy z dějin naší země od Velkomoravské říše, nástupu 
Přemyslovců, přes Lucemburky, husitství, národní obrození, vznik 
České republiky v roce 1993... V krátkosti připomněla slavné i méně 

slavné, radostné i bolestné události naší historie. Určitá období dopl-
ňovaly i konkrétní události. Mohli jste se dovědět více o Zlaté bule 
 sicilské, jedné z nejdůležitějších listin v české historii, kterou vydal 
26. září 1212 v Basileji Přemyslu Otakarovi I. budoucí římský král 
Fridrich II. Zajímavý byl i text Zakládací listiny Univerzity Karlovy ze 
7. dubna 1348. Na několika panelech jste měli možnost oprášit si své 
znalosti z literatury, připomenout si nejznámější malíře národního ob-
rození, významné osobnosti vědy a techniky nebo všechny naše prezi-
denty (do roku 2013). Byl zde i zajímavý přehled nejznámějších zpě-
váků, oblíbených pohádek, filmů nebo komedií z let 1945–1986. Ten, 
kdo si udělal čas a výstavu si důkladně prohlédl, určitě nelitoval.

Eva Černá
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             Sledujte nás a pište komentáře!          www.CHIRS.cz

Stodůlky, ul. Dominova                                              
Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2. 
Možnost vybudovat druhou koupelnu. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Hůrka, ul. V Hůrkách               
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena od 3,5 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT 
HŮRKA, 

N. BUTOVICE

N.Butovice, ul. Nušlova              
Panelový byt 2+kk. Na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2,4 mln Kč.

Zadejte parametry svého 
bytu a hned zjístíte kolik 
zájemců na něj máme.

KUPCE
NA SVŮJ BYT 
NAJDETE NA 
www.CHIRS.cz

Luka, ul. Neustupného              
Panelový byt 40-50m2, na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2,4 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
V OKOLÍ 

CENTRÁL. PARKU

Lužiny, ul. Zázvorkova             
Byt 3+kk v panel. domě v OV 
nebo DV. Cena od 3,5 mln Kč.

Denně 900-2000 

v NC Galerie Butovice.
Příjďte se poradit 

u dobré kávy.

Stodůlky, ul. Bronzová              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výho-
dou, ne přízemí. Cena od 4,3 mln Kč.               
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT        
VE STODŮLKÁCH

Stodůlky                              
Novější byt s balkonem nebo zahrád-
kou a garáž. stáním. Cena dle velikosti.

Stodůlky, ul. Nušlova                                        
Prodej bytu 3+1, 75m2 + lodžie 7m2. 
Byt po částečné rekonstrukci. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Jinonice, ul. Za Zámečkem                                             
Prodej loftového bytu 4+kk, 170m2. 
Se zahradou 45m2 a garáž. stáním.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Horákova                                                
Prodej bytu 2+kk, 46m2, s lodžií 7m2. 
Po kompletní rekonstrukci. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Amforová                                        
Prodej bytu 3+kk, 87m2, se dvěma 
lodžiemi. Byt v původním stavu.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Smíchov, ul. Dienzenhofer. sady                                        
Prodej bytu 3+kk, 90m2, se 2 kou-
pelnami. Po nákladné rekonstrukci.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Nové Butovice, ul. Ovčí hájek                                        
Prodej bytu 1+kk, 33m2, po rekon-
strukci. Možnost úpravy na 2+kk. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Mládkova                                             
Prodej prostorného travnatého pozemeku 
7030m2 s prvorepublikovou vilou. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

- Jsme na Vaší straně!

Marie Spáčilová, realitní poradkyně s certifikací ARK ČR
Kontaktujte svého Realitního poradce 

Luka, ul. Neustupného                                        
Prodej bytu 2+kk, 46m2, po kompletní 
rekonstrukci, ihned k nastěhování. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Stodůlky, ul. Dismanova                                        
Prodej bytu 4+kk, 92m2, s terasou 
13m2. Sklep, garáž. a park. stání.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Paní Marková se stresovala prodejem svého 
bytu přes čtyři měsíce, než mě oslovila.
Se mnou ho pak prodala do tří týdnů a za 
výhodnou cenu.
Z naší databáze jsem vyhledala zájemce, kteří hledali podobný 
byt, jako je ten její. Z nich jsem vybrala kupce, který byl ochoten 
bez zdržení zaplatit požadovanou cenu. 
Přemýšlíte-li o prodeji svého bytu, kontaktujte mě. Já osobně se 
postarám o rychlý a výhodný prodej a veškerou agendu od focení 
až po stěhování. 
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Sobota 28. 1.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na Pohádky z proutěného koše 
(O slepičce, co snáší zlatá vajíčka a O statečné selce). Jed-
notné vstupné 80 Kč, pokladna je otevřena hodinu před za-
čátkem představení. Na místě bude možno zakoupit malé 
občerstvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Středa 1. 2.
Kurzy pro studenty a dospělé 
Baby Bubec, Řeporyjské náměstí, Řeporyje
Začíná letní semestr. V nabídce jsou kurzy fotografie, kres-
lení, malování. Tvůrčí dílny s mezinárodní účastí, dílny pro 
střední a vysoké školy, výstavy, prezentace s doprovodným 
hudebním a divadelním programem, výtvarné dílny pro 
děti, semináře a přednášky. Více informací k přihlášení 
na www.bubec.cz/inpage/vytvarne-kurzy.

Čtvrtek 2. 2.  • 19.00
Zlatý věk violy da gamba 
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Koncert barokní hudby pro violu da gamba v podání gam-
bového virtuosa Petra wagnera a teorbisty Přemysla Vacka. 
Mezi autory, jejichž díla uslyšíte, jsou Marin Marais, 
 Gottfried Finger, Tobias Hume, Antonie Forqueray, George 
Philipp Telemann, Heinrich Ignaz Franz von Biber nebo Carl 
Friedrich Abel. Vstupenky na koncert je možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezer-
vačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art 
a na webových stránkách ŽMP. Vstupné 230/150 Kč.

Čtvrtek 2. – středa 8. 2.
Soutěž o vstupenky na muzikál
Hypermarket Globus,  
Sárská 5/133, Zličín
Pro zákazníky hypermarketu je připravena soutěž o vstu-
penky na muzikál Mefisto. Při nákupu nad 1 000 Kč odpo-
vězte na soutěžní otázku a vyhrajte 3x 2 vstupenky 
do Divadla Hybernia. 

Sobota 4. 2.
Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj
Tělocvičny ZŠ Bronzová, Luka
Volejbalový oddíl Sokola Stodůlky pořádá již 6. ročník Sto-
důleckého veteránského volejbalového turnaje smíšených 
družstev 4+2. Prezence je od 8.30 do 9.00 v tělocvičně, 
předpokládaný konec, vyhodnocení a předání cen nejlepším 
účastníkům turnaje bude zhruba v 18.00. Partnerem tur-
naje jsou Středisko sociálních služeb Prahy 13 a ZŠ Bron-
zová. Nebudete-li hrát, přijďte fandit.

Sobota 11. 2.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice

Přijďte na pohádku O chytré princezně, kterou na motivy po-
hádky Boženy Němcové hraje soubor Divadla Glans. Jed-

notné vstupné 80 Kč, pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení. Na místě bude možno zakoupit malé 
občerstvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 11. – neděle 12. 2.
Kočičí výstava Star show Diplomat Praha
Hotel Diplomat, Evropská 370/15, Praha 6 - Dejvice
Výstava opět ukáže více než třicet plemen koček z celého 
světa. Máte příležitost dozvědět se o každém z těchto ple-
men mnoho zajímavého přímo od nejzkušenějších chova-
telů. Množství přednášek probíhajících po celý den 
na zajímavá chovatelská a veterinární témata a velké množ-
ství prodejců všeho, co souvisí s péčí a krmením koček. A ti 
z návštěvníků, kteří mají možnost a chtějí kočičkám pomoci 
nejvíce, mohou najít opuštěným kočičkám nový domov. 
Více na www.starshow.eu.

Čtvrtek 16. 2.
Den otevřených dveří
Základní škola Mládí 135
Dopoledne od 8.45 do 9.40 můžete zhlédnout výuku v ně-
které třídě. Odpoledne od 16.00 do 18.00 si můžete pro-
hlédnout prostory školy, pohovořit s učiteli, žáky i vedením 
školy. Beseda s vedením školy proběhne od 17.00 v učebně 
VI. B v přízemí. Pro děti budou v hale školy připravené sou-
těže. Více informací na www.zsmladi.cz.

Čtvrtek 16. 2.  • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří Německé školy v Praze
Schwarzenberská 1/700, Praha 5

Německá škola v Praze – Deutsche Schule Prag otevře své 
dveře všem zájemcům. Návštěvníci mohou během výuky 
nahlédnout do tříd. Na programu je prohlídka školy a školky 
či osobní pohovory s vedením školy. Více informací nalez-
nete na www.dsp-praha.cz.

Čtvrtek 16. 2.  • 15.30
Seznámení se školkou
Mateřská škola Mezi Školami 2323 
Všichni rodiče s dětmi, které se od září chystají do školky, 
jsou srdečně zváni na hravé odpoledne. Budete si moci pro-
hlédnout třídu, popovídat s pedagogy a děti si mohou po-
hrát s hračkami. Pak se společně můžete zúčastnit výtvarné 
dílny Malí – velcí malíři a namalovat si svůj obraz na plátno. 

Sobota 18. 2.  • 19.30
XXVI. Sokolský ples
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice vás srdečně zve 
na tradiční sokolský ples. K tanci a poslechu zahraje hu-
dební skupina Domino. Při předtančení se představí taneční 
oddíly jednoty včetně účastníků mistrovství světa v dívčích 
formacích, připravena bude i bohatá tombola. Vstupné je 
200 Kč (v předprodeji 150 Kč). Předprodej vstupenek 
od 16. 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.

Úterý 21. 2.  • 18.00
Století designu – přednáška
Centrální depozitář UPM, Červeňanského 2843/19, 
Velká Ohrada
Přednáška představí publikaci Design v českých zemích 
1900–2000, která právě vychází. Jde vůbec o první publi-
kaci tohoto typu, která souhrnně, v provázanosti se spole-
čenským vývojem, podává bohatě ilustrovaný pohled 
na český design, jeho instituce a tvůrce. Více na www.upm.
cz, www.facebook.com/upmpraha/.

Středa 22. 2.  • 18.00 
Od Vltavy k Rýnu a zpět 
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1 
Mládí Harryho Farkaše bylo svým způsobem ojedinělé. Vyrůs-
tal v poválečných Čechách coby dítě rabína. V šedesátých le-
tech se s rodiči vystěhoval do západního Německa a stal se 
posléze kameramanem veřejnoprávní stanice westdeutscher 
Rundfunk. Od pádu komunismu v Československu se často 
vrací do rodné země a působí mimo jiné jako galerista a kurá-
tor výstav. O jeho pestrém životě s ním bude v rámci cyklu 
Naše 20. století rozmlouvat publicista Petr Brod.  Vstup volný.

Čtvrtek 23. 2. – středa 1. 3. 
Soutěž o vstupenky do RockOpery 
Hypermarket Globus,  
Sárská 5/133, Zličín
Globus Zličín pro vás připravil soutěž o vstupenky do Rock Opery 
Praha. Při nákupu nad 500 Kč odpovězte na soutěžní otázku 
a vyhrajte 3x 2 vstupenky nebo 10x poukaz na vstupenky 1+1 
zdarma na libovolné představení s platností do konce roku 2017. 

Sobota 25. 2.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Zveme vás na pohádku O zlatých sušenkách, kterou na mo-
tivy pohádky Boženy Němcové nastudoval soubor Divadla 
Glans. Jednotné vstupné 80 Kč, pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení. Na místě bude možno 
 zakoupit malé občerstvení.  
Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 25. 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.  
Více na sokoljinonice.cz.

Sobota 4. 3.  • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Srdečně vás zve Klub seniorů staré Stodůlky. Čeká vás 
spousta zábavy, bohatá tombola a různá překvapení. 
Vstupné dobrovolné.

 
CENTRUM VELKÁ OHRADA 
Prusíkova 2577/16, Velká Ohrada 
 
Café Ohrada se pro sousedskou zábavu rozezní muzikou. 
Vstupné je symbolické. 
 2. a 16. 2. 19.00    Ondra Novák duo 
 9. 2. 19.00    kapela Atarés 
23. 2. 19.30    kapela Cotton Gang 
25. 2. 19.00    Živý Jukebox
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Úterý 14. 2.  • 17.00 
Valentýnský den v pasáži Centra Velká Ohrada 
V 17 hodin se pasáž rozezní dětskými písničkami. Na děti 
čeká živá hudba a skvělá disko zábava. Ti starší se dočkají 
v 19 hodin, kdy s Písničkami na přání vystoupí Honza Rou-
šar a Václav Tobrman, tedy Živý Jukebox. 
 
Více informací získáte od 10 do 19 hodin  
na tel. 702 143 435.

CZECH PHOTO CENTRE 
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice 
 
Úterý 17. 1. – neděle 19. 2. 
Výstava prací pedagogů školy Michael – malý sál 
Výstava 12 fotografů, kteří jsou současně i pedagogy školy 
Michael a Vysoké školy kreativní komunikace. 

Čtvrtek 26. 1. – neděle 26. 2. 
Výstava fotografií Martina Frouze – velký sál 
Autor řadu let systematicky mapuje opravy památek v ob-
lasti Prahy, získal grant CPP na základě projektu, který zob-
razuje opravu památníku Mistra Jana Husa na Staroměst - 
ském náměstí. 

Středa 1. 2.  • 13.30 – 15.00
Úvodní hodina ke kurzům fotografování pro seniory 
Kurzy jsou sestaveny tak, aby si „svůj“ kurz vybral úplný za-
čátečník i mírně či více pokročilý „fotograf“ nebo zájemce 
pouze o oblast fotografické kompozice. Vyučujícím je Stani-
slav Horný.

Čtvrtek 2. 2.  • 18.00
Večer s krajinářskou fotografií – Skotsko
Přednáší Martin Kamín.

Pondělí 13. 2.  • 18.00
Beseda s projekcí a diskuzí
Portrét a inscenovaná fotografie s využitím přirozeného světla, 
přednáší Angelo Purgert. 

Více na www.czechpressphoto.cz. Výstavy jsou k vidění 
(není-li uvedeno jinak) út–pá od 11.00 do 18.00, so–ne 
od 10.00 do 18.00.

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

Středa 1. – úterý 28. 2. 
Večerní Praha – výstava fotografií Romana Zuzáka – 
refektář
Výstava je prodejní, její výtěžek autor věnuje Domovu 
sv. Karla Boromejského.

Čtvrtek 16. 2.  • 15.30 
Koncert studentů Gymnázia a Hudební školy hl. města 
Prahy – refektář
Na programu jsou operety a operetní duety (A. Dvořák, 
L. Janáček, F. Lehár, J. Strauss, J. Brahms, O. Nedbal aj.), 
 klavírní doprovod prof. Miroslav Navrátil.

Neděle 19. 2.  • 17.00 
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny
Orchestr vystoupí pod vedením Michala Macourka. Na pro-
gramu J. Strauss, J. Brahms a B. Smetana.

Neděle 26. 2.  • 17.00 
Koncert komorního dua VientoMarero Duo – kostel 
sv. Rodiny

Představí se Michaela Meca – flétna a Jiří Meca – kytara. 
Na programu: José de Azpiazu, František Benda, Joachim 
 Andersen, Alberto Ginastera, Mario Castelnuovo Tedesco 
a Mario Gangi.

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

Čtvrtek 23. 2.  • 14.30 – 17.00 
Zoo karneval 
Zveme vás na tradiční dětský karneval. Zváni jsou úplně 
všichni, ale vítány jsou hlavně všechna zvířátka. Představíme 
si masky, zatančíme si a pobavíme se při plnění zábavných 
úkolů. Opět budeme i vyrábět, trochu sportovat a hlavně si 
hrát. Karneval je určen především dětem od 2,5 do 8 let. 
Vstupné 50 Kč. Z kapacitních důvodů je nutné přihlásit se 
a zaplatit předem v recepci DDM, více na tel. 251 620 266, 
605 920 279 nebo na info@ddmstodulky.cz. Karneval se koná 
v přízemí žlutého vchodu. Přezutí s sebou.

Čtvrtky 30. 3. a 6. 4.
Doremifa 2017 

Pořádáme již 12. ročník této hudební soutěže! Letos se 
uskuteční opět ve dvou dnech, a to 30. března na radnici 
Městské části Praha 13 a 6. dubna v Kulturním domě Mlejn. 
Stačí připravit si 1 píseň nebo skladbu o maximální délce 
3 minuty a do 10. 3. se přihlásit. Druhá část bude v letošním 
roce nově pořádána jako přehlídka instrumentálních a pě-
veckých souborů. Podrobnější informace naleznete 
na našem webu.

Více informací o všech nabízených aktivitách získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, nově také 
na Facebooku: DDM Stodulky.

FASTRACKIDS – CENTRUM  
ROZVOJE DĚTÍ 
V Hůrkách 2145/1, Nové Butovice

Připravte své děti na 21. století. FasTracKids nyní nabízí 
jeden z metodicky nejvyspělejších mezinárodních konceptů 
předškolního vzdělávání. Vhodné pro děti 2–8 let.

Novinka v novém roce – školka pro děti již od 2 let. Provoz 
pondělí až pátek 7–18 hod. Dopolední vzdělávací blok, 
 pestré odpolední kroužky: angličtina, jogínci, plavání...  
Ukázkový den zdarma.

Pátek 3. 2.  • 8.00 – 17.30
Jednodenní kemp Naše úžasná planeta Země
Děti získají spoustu užitečných informací o naší planetě, 
o oceánech a podmořském životě. Dozví se také o vzniku 
krystalů, zkamenělin a mnoho dalších zajímavostí. Vše 
za pomocí experimentů. Vyrobíme si např. 3D model moře, 
zkamenělinu, zažijeme erupci sopky.  
Cena 950 Kč včetně celodenní stravy.

Více informací nawww.fastrackids.cz/praha5,  
tel. 604 815 472.

Klub JEDNATROJKA 
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám 

Klub je otevřený každé pondělí 15.00 – 19.00 (IK – in-
dividuální konzultace 14.00 – 15.00), úterý 14.00 – 
18.00 (IK – 18.00 – 19.00), středu 14.00 – 17.00 (IK 
17.00 – 19.00) a čtvrtek 14.00 – 18.00 (IK 18.00 – 
19.00). Dětem a mládeži ve věku 12–19 let z Prahy 13 na-
bízí možnost aktivního trávení volného času. K dispozici je 
sportovní a výtvarné vybavení, internet i příjemné pose-
zení. Klub poskytuje bezplatné informace, podporu a pomoc 
v životních tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, 
sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a na-
bídka doučování).  
Téma měsíce: Člověče, nezlob se... aneb Měsíc plný her 
Program: 1.–2. 2. – Ochutnávka nových deskovek,  
6.–9. 2. – Turnaj v Dobblu, 13.–16. 2. – Tvorba z recyklova-
ných materiálů, 20.–23. 2. – Hry na spolupráci a seberoz-
voj, 27.–28. 2. – Turnaj ve fotbálku/šipkách. Změna 
programu vyhrazena. Více na tel. 277 007 284, Facebooku 
ProximaSociale.

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. 



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2017 29

KALENDÁŘ AKCÍ ÚNOR

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 ci-
zinců) 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

Čtvrtek 2. 2.
Hromnice 
Tradiční požehnání svíček „hromniček“ při bohoslužbách 
v 7.15 v kostele sv. Jakuba a v 18.00 v kostele sv. Prokopa.

Pondělí 13. 2.  • 19.30
Třináctého na třináctce
Program bude upřesněn na www.centrumbutovice.cz.

Úterý 21. 2.   • 18.30
Prokopské zastavení 
Přednáška na téma II. vatikánský koncil PhDr. Tomáše 
 Petráčka, Ph.D., Th.D. 

Neděle 26. 2.  • 15.00
Masopustní maškarní karneval 
Zveme děti i jejich rodiče.

Středa 1. 3.
Popeleční středa
Bohoslužby s tradičním udílením popelce na začátek postní 

doby – v 17.00 v kostele sv. Jakuba a v 19.00 v kostele 
sv. Prokopa.

Více informací a další akce 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.
29. 1. Ekopohádky – Divadlo ŠUS 
 5. 2. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – Divadlo Martin Matějka
12. 2. Jak si Kuba Marjánku zasloužil – Divadlo Kapsa
19. 2. Hrnečku, vař! – Divadelní společnost Kejklíř
26. 2. O rybáři a zlaté rybce – Divadlo na houpačkách
 5. 3. Šamanka Manka – Divadlo matky Vackové

RODINNÉ CENTRUM HVĚZDIČKA 
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky

Středa 29. 3.
Ukázkové hodiny Mortimer angličtiny 
15.00 English for Minis 
15.30 English for Children 
 
Na ukázkové hodiny je nutné se předem přihlásit na  
info@rc-hvezdicka.cz.

Více info na tel. 604 287 375 (Lucie Totová),  
www.skolicka-hvezdicka.cz,  
rezervace na info@rc-hvezdicka.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. Přihlášení předem 
není nutné. 

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou pohádky – ří-
kanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... Během do-
poledne navíc:  
14. 2. od 10.30 – kazatel David Novák bude hovořit na téma 
Kouzelný svět předškoláka – kapitola z vývojové psychologie 
20. a 21. 2. od 10.30 – karnevalová dopoledne (přijďte si  
užít hernu v masce)

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Pokračujeme novým kurzem (1. 2. – 21. 6.), cena 1 400 Kč/

pololetí nebo jednorázově 100 Kč/lekci. Děti pohlídáme 
v herně. 

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné tvo-
ření 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 rodinného centra, kde bude pro vás 
a vaše děti připraven bohatý program. 

Pondělky – cvičení dětí s rodiči (12–20 měsíců), volná herna
Úterky – volná herna, cvičení rodičů s dětmi, cvičení škol-
kových dětí, bodystyling
Středy – orientální tance pro maminky s dětmi, cvičení 
s miminky (od 3 měsíců), cvičení pro těhotné, volná herna
Čtvrtky – výtvarné dílničky pro kluky a holčičky, volná herna 
Pátky – volná herna

Pátek 17. 2.  • 16.00 
Karneval pro děti     
Karneval bude na téma Zvířátka.

Více informací, podrobný program s daty, časy  
i přihlášky (na všechny programy předem) na  
skritciveskole@email.cz, www.skritcipraha.cz,  
tel. 723 607 070, 604 517 589, Facebook: Skřítci ve škole.

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, výpra-
 vy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 
Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.
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Středy  • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „Mládež“
Pro zájemce ve věku zhruba 16 – 23 roků.  
Více na www.facebook.com/mladez13. 

Čtvrtky  • 19.00 – 20.30
Setkání klubu „Starší mládež“
Pro mladé duchem 20+. 

Pátky  • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení s prvky ve výdrži, 
od 10.00 lehčí forma rehabilitačního a kondičního cvičení. 
Cena 50 Kč. Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti ve věku 10–15 let. Čeká nás veli-
konoční výprava. Více na www.klubrobinson.cz.

Neděle  • 16.00 – 18.00
Kurz – Manželské večery pro manželské páry
Kurz je určen každému páru, který na sobě chce pracovat 
a společně investovat do svého vztahu – více 
na www.13ka.cz/index.php/manzelske_pary.

Více informací najdete na www.13ka.cz. 

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

Zoologická zahrada je v únoru otevřená  
denně od 9.00 do 16.00.

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti 

od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé 
průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.

Komentovaná krmení a setkání – v lednu každý víkend 
a svátek na více než 12 místech zoo. Aktuální přehled na webu. 

Výstavy
Gočárovy domy – Neznámá zoo
Jurta – 5. výročí projektu Návrat divokých koní

Cestovatelské přednášky – úterní podvečery patří v zoo 
exotickým dálkám. Ve vzdělávacím centru u hlavního 
vchodu proběhne cyklus přednášek s CK Livingstone, který 
představí úžasné kouty světa, jimiž vás provedou ostřílení 
cestovatelé. Přednášky začínají v 18.00, vstupné na před-
nášku je 50 korun.
•   7. 2. Sandra Neumanová, cestovatelka: Kuba – ostrov 

svobody
• 14. 2. Petr Slavík, fotograf: Predátoři
•  21. 2. Bohumil Vurm, spisovatel: Praha a tajné společnosti 
  (symbolika v architektuře Prahy)
• 28. 2. Kateřina Chauveau, Bwindi Orphans: Uganda

Pátek 3. 2. 
Pololetní prázdniny v zoo 
Vyzkoušejte si o pololetních prázdninách své znalosti o zví-
řatech.

Sobota 4. 2. 
Diri slaví 4. narozeniny
Tato sobota bude v Zoo Praha ve znamení narozeninové 
oslavy samičky orangutana Diri. 

Sobota 11. 2. 
Sita slaví 4. narozeniny 
Své čtvrté narozeniny oslaví sloní slečna Sita.

Neděle 12. 2. 
Den chovatelů želv
Tradiční cyklus přednášek o želvách a dalších plazech.

Sobota 18. 2. 
Světový den luskounů
Připomeneme nelegální obchod se zvířaty a částmi jejich těl.

Sobota 25. 2. 
Masopust v zoo 
Přijďte si k nám užít pravý masopustní rej.

Pondělí 27. 2. 
Mezinárodní den ledních medvědů
Dozvíte se, jak pomoci při ochraně ledních medvědů a pře-
dáme ledový dárek.

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

INZERCE

Jsou různé názory - jaký způsob je výhodnější. Pro lepší orientaci 
v této problematice zveřejňujeme rozhovor odborníka na slovo 
vzatého pana Pozo-Sandovala, majitele CHIRŠ, jedné z nejzná-
mějších realitních kanceláří, s klientkou.

Proč by si tedy majitel bytu měl na jeho prodej najmout profesionály  
z realitní kanceláře?
Uvedu Vám příklad, představte si, že za svou práci můžete dostá-
vat 35 tisíc měsíčně, ale ve skutečnosti dostáváte jen 29.
Tak to by se mi moc nelíbilo!
No vidíte! Dle statistik z KN, kupní ceny při prodeji bytu svépo-
mocí jsou o 16 až 22 procent nižší, než u obchodů zprostředkova-
ných profesionálním agentem. Vraťme se ale k Vaší mzdě. Před-
stavte si, že hledáte novou práci. Posíláte svůj životopis a ráda 
byste brala například 40 tisíc. Jenže Vám pak zaměstnavatel, který 
je připraven zaplatit 35 tisíc, nezavolá.
Tak za chvíli ze svého požadavku slevím.
Ano, po měsíci, dvou. Jenže tentýž zaměstnavatel Váš životopis  
již viděl. Logicky se začne ptát: Proč Vás nikdo doposud nechtěl?  
Dokonce už i Vy musíte slevit až se dostanete na těch 29 tisíc.
Takže řešení je trefit se do té správné ceny?
Je mi líto, tak jednoduché to zase není. A to ani při prodeji Vašeho 
bytu. Ten nemá stejnou hodnotu pro každého kupce.
Tomu nerozumím. Má prostě svou cenu.
Tak si vezměte třeba přízemní byty. Často v praxi slýcháváme, že  
by měly být levnější než ostatní. Mají přece špatný výhled, také 
hluk z ulice, bezpečnost atd. I přesto, umíte si představit někoho, 
kdo zrovna takový byt ocení?

Starší lidé, rodiny s dětmi...?
Ano a další zájemci, pro tyto skupiny kupců není přízemí důvo-
dem ke slevě. Takže odhadnout správnou cenu je jen část úspěchu. 
Musíte s nabídkou oslovit přesně ty zájemce, kteří hledají přesně 
Váš byt – ve Vaší ulici, Vašem patře apod...
No a proč se mi nemohou na můj inzerát ozvat sami?
To je velký mýtus, že si vážní zájemci všimnou právě Vašeho inze-
rátu. Většina lidí má rodinné a pracovní povinnosti, nemají čas se 
od rána do večera přehrabovat v záplavě stovek inzerátů. Právě aby-
chom Vám v tom pomohli, dlouhodobě sledujeme zájemce o koupi 
bytů v lokalitách, kde působíme. Obracejí se na nás se svými před-
stavami o bydlení: ve které ulici, v jakém patře. Pomáháme jim zís-
kat i výhodné hypotéky. Chodíme s nimi na prohlídky. Přesně víme, 
co hledají. Takže když se na nás obrátíte s prodejem Vašeho bytu, 
většinou už víme, kdo právě takový byt hledá.
Vypadá to, že máte můj byt prodaný dřív, než se ho rozhodnu prodat 
sama. Zadarmo to ale neděláte.
To ano. Za tu možnost dostávat měsíčně 35 tisíc místo 29 tisíc, 
byste byla připravená zaplatit jednorázový poplatek? Takže máte tu 
jasnou finanční výhodu, je to také o hodně rychlejší, bez zbytečných 
starostí s administrativními a právními úkony. Stačí nám to svěřit 
a pak už jen přijít pro peníze. Vše od A do Z za Vás uděláme.
Vypadá to tak, že jste mě přesvědčil. Jak si mám ale vybrat svého realit-
ního poradce?
Tak to si necháme na příští rozhovor.
Těším se na něj a děkuji Vám za rady.

Pozo-Sandoval, ředitel RK CHIRŠ, info@chirs.cz, www.CHIRS.cz

Prodej bytu: S realitkou či bez?
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Tenisová škola Tallent není jen 
naším dlouholetým sponzorem, 
ale také skvělou školou, která 
svoji činnost zahájila již v roce 
1993. Otevřete vašemu dítěti 
cestu k budoucí kariéře, nebo 
mu jen umožněte se tenis naučit 
a poznat tak nové kamarády. 
Protože... TAJENKA. Tenisové 
kurzy v Praze 13 probíhají v ZŠ 
Klausova 2450/2 na Velké Ohradě. Trénují zde děti již od 4 let. Máte-li jakýkoliv dotaz, 
neváhejte se zeptat. Tenisová škola Tallent je tu pro vás. Provoz kanceláře je (po – pá, 
10 – 14 h),  tel. 224 815 871, 777 260 262, 603 527 172, e-mail: info@tallent.cz, 
www.tallent.cz.
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Křížovka pro děti:  V Kutné Hoře se 4. února 1808 narodil český dramatik, režisér, 
spisovatel a novinář Josef Kajetán Tyl. Mezi jeho díla patří např. 
Braniboři v Čechách, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, 
kde poprvé zazněla slova budoucí české hymny nebo... TAJENKA.

Lednová tajenka: VE STYLU DIAMANTOVÉHO DOLU
Výherci:  Tereza Poláková, Nové Butovice; Martin Ditter, Prosek; 

Jana Velichová, Nové Butovice  
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ELEFANT 1. DÍL 
TAJENKY

TĚSNO-
HLÍDKOVY
INICIÁLY

VELKý 
PYTEL

ZAŘÍZENÍ
K PŘESUNU

BŘEMEN

2. DÍL 
TAJENKY JESTLI

ROKLE
SKŘÍPAVý 

ZVUK

VIDA

NOVý
NÁZEV

KYŠPERKU

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

POLENO

RESPEK- 
TOVAT

ŽÁDNÉ 
MNOŽSTVÍ

RUSKÉ 
UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

EDÉM

LÁSKA
(ITALSKY)

VĚTŠÍ  
POČET

NEKONEČNý 
SERIÁL

ŠPIČKOVÍ 
JEDINCI

URAZIT 
PĚŠKY

ZNAČKA 
MOTOREK

OSIŘELÍ

TOHOTO 
ROKU

JUPITERůV 
MĚSÍC

ŽENSKÉ 
JMÉNO

INICIÁLY 
HOKEJISTY 

HLINKY

ASIJSKý 
EMIRÁT

DýMKOVý 
TABÁK

TENKý 
PRAMÍNEK LIMITY

ČÁROVý  
KóD

ODLIŠNÁ 
(SLOV.)
MOŘE 

(ANGLICKY)

ÚZEMNÍ 
CELEK

CESTOVNÍ 
PRůKAZ

ZÁPAS

BRZDOVý 
SYSTÉM

CHUCHVALEC

DOBRůTKA

CHEM. ZN. 
ASTATU

NEBO 
(ANGLICKY)

BRNĚNSKÁ 
HEREČKA

KOUZLO 
(BÁSNICKY) OCHRANA

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.

Správná odpověď z ledna:
Křížovka pro děti –  ZAČÍNÁ MASOPUST 

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Kristýnka Némethová, Lužiny
v hodnotě 238 Kč – Hana Žižková, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Jan Slaboch, Stodůlky
Marcela Machů, Uherský Brod
Michaela Třeštíková, Stodůlky

Soutěžní otázky na únor:
1) Kde můžete vidět výstavu fotografií Romana Zuzáka Večerní Praha?
2) Kdy se konal turnaj ve stolním tenisu Hraje celá rodina?
3) Po kom se jmenuje Laurinova ulice?

Správné odpovědi na lednové otázky: 
1) V jaké škole se v prosinci otevřelo pět nových tříd?
Nové třídy byly otevřeny ve Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa.
2) Kdy a kde se narodil Ignác Šustala?
Ignác Šustala se narodil 7. prosince 1822 v Kopřivnici.
3) Kde najdete výtvarný ateliér pro děti s poruchami zraku?
Výtvarný ateliér pro děti s poruchami zraku sídlí v Bronzové ulici 2012/5.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Marie Veselá, Velká Ohrada
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Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

Komorní rezidenční projekt umístěný do zeleného 
prostředí jen několik minut chůze od stanice metra B. 
Bydlení ve standardu Trigema Chytré bydlení Plus: 
individuální rekuperace VZT nebo příprava systému 
pro inteligentní ovládání bytu.

Prodej zahájen. Dostupné byty v nabídce od 2,8 mil. Kč s DPH. 
PENB: B. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.  
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,  
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

JRM@Lužiny patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydlení.com nebo na lince 800 340 350. www.jeremiasova.cz
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

Zdarma Vám vypracujeme studii ekonomického porovnání výstavby vlastní plynové 
kotelny ve srovnání s náklady za teplo ze stávající výměníkové stanice. V ceně kotelny 
budou zahrnuty veškeré náklady na výstavbu, provoz a servis.

Dále vytvoříme prováděcí projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení.
Nové zdroje tepla vyrábíme z kvalitních komponentů s dlouholetou životností.  
Zajistíme provozování kotelny, včetně provádění ročních servisů.

Nabízíme Vám možnost splatit investici do plynové kotelny formou splátkového kalendáře. 

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference


