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Rada MČ Praha 13 mj. 
SOUHLASILA
s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn, o.p.s., na rok 2018
SOUHLASILA
s poskytnutím dotace z odvodu z výherních hracích automatů pro studio Dance 
Heaven v celkové výši 20 000 Kč na podporu sportu
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
s názvem Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13 pod ev. č. P13-61802/2017
a POVĚŘILA
realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku Rozšíření parkovacích 
míst ul. Bellušova, Praha 13 společnost Ikis, s.r.o., se sídlem Kaštanová 496/123a, Brno, 
a to v rozsahu plné moci dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek
VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2017 
včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 22. 11. 2017 a splnění 
uložených úkolů
a SCHVÁLILA
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů 
úkolů
SCHVÁLILA
pronájem části zázemí Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 za účelem 
provozování stánku s občerstvením 
SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána účastníkem firmou ITveSkole.cz, o.p.s., se sídlem 
Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha 6 k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon 
administrativní činnosti a řízení chodu projektu Primas Praha 13 č. projektu  
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288
a návrh smlouvy o realizaci činností bezprostředně souvisejících s realizací projektu 
Primas Praha 13, předložený firmou ITveSkole.cz, o.p.s
PODPOŘILA
výstavbu projektu Terminál Zličín, jehož realizací dojde k vyřešení nevyhovující 
dopravní situace v západním území hl. m. Prahy
a POŽÁDALA
hlavní město Prahu o urychlené projednávání
SCHVÁLILA
účast škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 13 v projektu Místního akčního 
plánu vzdělávání II (MAP II) vyhlášeném MŠMT ČR

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 18. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 
které se koná ve středu 21. února 2018 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:
 12. dubna od 13 do 18 hodin
 13. dubna od 13 do 17 hodin  

Zápis do mateřských škol                    
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2018/2019 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 

Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny  
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním 
postižením, 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 
přizpůsobeny různé varianty vzdělávacích programů. 

K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte 
a doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické 
poradny. V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zá-
pisu. Dotazy na tel. čísle 235 522 156.  Věra Kozohorská, ředitelka školy

Změna otevírací doby
Městská část Praha 13 zajišťuje svým občanům bezplatnou právní poradnu. Centrum 
právní pomoci mohou lidé s trvalým bydlištěm v Praze 13 využít v případě, že se 
ocitnou v problematické situaci a nevědí, jaké právní kroky učinit. 
Upozorňujeme, že došlo ke změně konzultačních hodin. Nově je poradna otevřena 
v pondělí od 12.00 do 15.00 namísto původního úterního termínu. Středeční termín 
od 9.00 do 12.00 zůstává stejný. -red-

Pošta obslouží více klientů     
Po vzájemné dohodě mezi starostou městské části Praha 13 
Davidem Vodrážkou a Českou poštou, s.p., zastoupenou 
manažerem obvodu Petrem Husarovičem, došlo k úpravě 
otevírací doby pro veřejnost na pobočce pošty Praha 519, 
Janského 2254/45, Praha 13. S platností od 1. března 2018 byla zrušena přestávka 
mezi 12. a 15. hodinou. Zákazníci tedy mohou poštu navštívit každý pracovní den  
od 8 do 18 hodin nepřetržitě. -red-

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde 
si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu 
placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynárenské, a.s., 
bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v následujících termínech:
 1. 3. od  8.00 do 11.00  4. 4. od 14.30 do 17.00
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.  
 Simona Lenská, 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......................... Zuzana Drhová, předsedkyně klubu, tel. 777 230 356

http://zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

sLOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Vážení čtenáři,
jsme rádi, že jste si otevřeli únorové číslo zpravodaje STOP. Protože v lednu se tradičně 
koná méně akcí, má toto vydání úspornější 32 stránkovou verzi. Všechna další ale už 
budou mít stran čtyřicet. V tomto čísle se ještě naposledy ohlédneme za loňskými 
Vánocemi, ale i tentokrát vám nabídneme aktuální informace z úřadu, reportáže 
z významnějších událostí i přehled připravovaných akcí. A co jsme pro vás připravili? 
Například informace o zápisech do mateřských a základ ních škol, úpravě náměstí 
Na Lužinách, která byla realizována v rámci akce Bezpečná cesta do školy, o archi- 
tektonické soutěži Stavba roku 2017 nebo o povinnostech spojených s poskytováním 
ubytování. V Kaleidoskopu se dočtete o zcela ojedinělé sportovní akci, kterou je 
silvestrovsko-novoroční běh. Letos dělaly půlnoční ohňostroje neobvyklou kulisu 
sportovním výkonům sedmasedmdesáti sportovců. A když už jsem zmínila poslední 
ohlédnutí za vánočními svátky, dočtete se také o Tříkrálové sbírce nebo již tradiční 
České mši vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Jakuba St. Říká vám něco jméno Jan 
Blažej Santini Aichel? Ne? Pak určitě nepřehlédněte rubriku Stalo se na str. 18. Já vám 
prozradím jen to, že jde o geniálního českého architekta přelomu 17. a 18. století. 
Někteří z vás možná přijmou pozvání Marty Kravčíkové a vydají se s ní za Babinským 
a jeptiškami, jiní by se mohli vypravit do muzea Lega – snad nejslavnější stavebnice 
na světě. Když se rozhodnete raději zůstat doma, nevadí, pak můžete zkusit štěstí 
v některé z našich soutěží. Ceny jsou opravdu lákavé. Přeji vám příjemné čtení.  
 Eva Černá, šéfredaktorka

Kdy dojde k dokončení stavby, 
včetně jejího okolí, a úpravě ven-
kovního prostředí do ulice U Je-
zera, tedy před komplexem Luka 
Living? Kdy okolí Luka Living  
bude vypadat důstojně a my se 
budeme konečně moci nadech-
nout? 
Projekt stavby polyfunkční bu-
dovy Luka Living u stanice me-
tra Luka splňoval všechny po-
třebné požadavky, a proto mu 
v lednu 2015 stavební úřad MČ 
Praha 13 vydal platné stavební 
povolení. Nutno říci, že se stav-
bou na tomto území bylo počí-
táno už poměrně dávno. Prostor, 
o kterém se bavíme a který sou-
sedí se stanicí metra Luka a ob-
chodním centrem, byl pro vý-
stavbu určen už v roce 1978 
rozhodnutím Útvaru hlavního 
architekta hl. m. Prahy. Toto vy-
dané rozhodnutí bylo v minulých 
letech jedním z podkladů při 
tvorbě dosud platného územního 
plánu pro hl. m. Praha. Od to-
hoto rozhodnutí až do roku 2015 
byla parcela obehnaná vlnitým 
plechem, pustla a byla zanášena 
náletovými dřevinami. Po něja-

kém čase začalo oplocení chátrat 
a bylo předmětem stížností oby-
vatel, kteří bydleli v blízkosti 
a obávali se zranění. Místo se v té 
době stalo právem kritizovanou 
oblastí, která naši městskou část 
rozhodně nereprezentovala pozi-
tivně. V roce 2013 bývalý vlastník 
pozemek prodal a nový majitel 
připravil projekt navazující 
na objekt obchodního centra,  
tzv. Luka Living.

Stavba tohoto polyfunkčního 
centra, včetně dopravní a tech-
nické infrastruktury, byla v říjnu 
2017 téměř celá zkolaudována, 
s výjimkou komerčních prostor 
ve 3. a 4. nadzemním podlaží. 
V podmínce stavebního povolení 
má stavebník uvedeno, že může 
užívat plochy a objekty zařízení 
staveniště ještě po dobu 6 měsíců 
od termínu konání závěrečné 
kontrolní prohlídky. Tato lhůta 
tedy dle mých informací uplyne 
v dubnu letošního roku. Kontak-
tovali jsme stavebníka s dotazem 
ohledně termínu vyklizení po-
zemků a bylo nám sděleno, že 
převážná část staveniště, včetně 
kolejnic uložených na pozemku 

vlastníka, bude demontována 
a odvezena do konce února.

Pane starosto, zaznamenal jsem 
čilý stavební ruch na pozemcích 
kolem Makra. Nikde jsem nezjistil, 
co přesně se zde staví?
Jde hned o dva stavební projekty, 
které ale svým umístěním nespa-
dají do katastrálního území Pra- 
hy 13. Jde o katastrální území 
Řeporyje, kde správní řízení, tzn. 
například stavební povolení, udě-
luje Odbor stavební MČ Pra- 
ha 13, pod který Řeporyje spa-
dají.

První ze stavebních projektů 
má název Malá Řepora. Stavební 
záměr bude obsahovat 56 rodin-
ných domů (38 dvojdomů 
a 18 řadových domů) včetně ga-
ráží a nachází se na volných po-
zemcích mezi ul. Jáchymovská, 
Jeremiášova a Jinočanská spojka 
za objektem Makra. Stavební po-
zemky jsou dnes nezastavěné. 
Nachází se zde vzrostlá zeleň 
a jedná se o místo, které je ve-
deno jako zemědělské pole. Podle 
územního plánu je plocha určena 
k zastavění v režimu OV-C, což 
znamená všeobecně obytná plo-
cha. Bytová zástavba, která le-
muje Jeremiášovu ulici, má po-
stupně přecházet do solitérní 
vilové zástavby. Součástí území je 
i vyčleněná plocha pro výstavbu 
základní školy a sportovní vyba-
venost. Celým územím bude 
procházet parkově upravený pás 
zeleně s retenčními jezírky 
a chodníky pro pěší. Pro tuto 
stavbu bylo vydáno stavebním 
odborem územní rozhodnutí 
v červnu 2013.

Druhý z projektů má název 
Obytný soubor Jeremiášova, je 
situován do mírného svahu a na-
chází se mezi Billou a Makrem 
na straně jedné a pozemky s plá-
novanou nízkopodlažní zástav-
bou rodinných domů na straně 
druhé. Ze severu sousedí s Jere-
miášovou ulicí. Záměr počítá 
s 10 samostatnými bytovými 
domy, ve kterých budou zbudo-
vaná parkoviště pro rezidenty 
v suterénech těchto domů.

V současné době se projekt 
 realizuje. Předpokládáme, že vý-
stavba bude dokončena v červnu 
roku 2020.

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: 12. 2. 2018  Distribuce: 2. 3. – 9. 3. 2018
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INFORMACE Z RADNICE

Jak bude probíhat „humanizace sídlišť“ nejen na Praze 13?  
Věnujme pozornost přípravě Metropolitního plánu. 

Informace k ubytovávání turistů
Pracovníci oddělení daní a poplatků ÚMČ Praha 13, správci místních 
poplatků, při kontrolách zejména webových nabídek a inzerce k ubyto-
vání turistů opakovaně zjišťují, že jsou turistům nabízeny volné pokoje 
v domech a bytech i celé byty, mnohdy s doprovodnými službami.

Tito ubytovatelé (ubytovatel – ten, kdo ubytování poskytuje) ve vel-
kém počtu často nedodržují pravidla a neplní své povinnosti s těmito 
komerčními aktivitami spojené. Vystavují se tak možnosti postihu 
a udělení finančních sankcí ze strany správce místního poplatku a dal-
ších správních orgánů.

Ubytování všech turistů, kteří pobývají na území Prahy, podléhá 
místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt:
  poplatková povinnost se týká všech pronajímatelů, nejen hotelů, 

penzionů, ubytoven apod., ale i těch, kteří na tuto činnost nepotře-
bují živnostenské oprávnění nebo mají předmětné prostory kolau-
dované pouze k bydlení (rodinné domy, byty atd.). Ubytovatel je 
povinen oznámit zahájení ubytovací činnosti ve lhůtě do 30 dnů 
ode dne, od kdy započal s ubytováním

  ubytovatel je povinen vést ubytovací knihu a do ní zaznamenávat 
každou ubytovanou osobu (na jednu noc, několik dnů i týdnů)

Knihovnička na poliklinice
Ve čtvrtek 18. ledna byla v poliklinice Lípa Centrum Nové Butovice 
otevřena další veřejná knihovnička fungující na principu knihobudek. 
Slouží jako neformální „knihovna“ – bez jakékoli registrace si zde 
knihy můžete zdarma půjčit, vzít nebo naopak do ní ty, které jste už 
přečetli, zanést. Podobná je od ledna k dispozici také v atriu radnice 
Prahy 13. Nápadem veřejně přístupné netradiční knihovny se nechali 
inspirovat zastupitel Vít Bobysud a členové výboru pro výchovu 
a vzdělávání, kteří už nyní vybírají místo pro knihobudku s pořado-
vým číslem tři. 

Prosíme, nebudete-li si chtít knížky vzít domů, vraťte je do knihov-
ničky a nenechávejte je odložené v prostorech polikliniky. -red- 

Úprava náměstí Na Lužinách
V uplynulých dnech byla dokončena úprava náměstí Na Lužinách, 
která byla realizována v rámci akce Bezpečná cesta do školy. Předmětem 
byla úprava dopravního režimu na tomto náměstíčku. Byla vymezena 
parkovací stání, upraveny 
přechody a také byl vytvo-
řen úrovňový ostrůvek 
ohraničený zelenými plas-
tovými balisety. Realizo-
vaná dopravní opatření na-
vazují na předchozí úpravu 
v ulici Mládí a přispějí 
ke zklidnění dopravy ze-
jména v ranních hodinách, 
kdy rodiče vozí děti 
ke škole. Návrh byl projed-
nán s občany při veřejném 
projednání v rámci místní Agendy 21 a po uveřejnění návrhů v časo-
pise STOP a na webových stránkách MČ Praha 13 byl občany Pra- 
hy 13 připomínkován.

V roce 2017 byly realizovány také dvě jiné akce, a to přechod v ulici 
K Hájům a přechod v ulici K Vidouli. V závěru loňského roku byla 
rovněž vyznačena „Zóna 30 km“ v části navazující na náměstí  
Na Lužinách. Náklady na tato dopravní opatření, jež dosáhly téměř 
1,5 mil. Kč, byly hrazeny z rozpočtu MČ Praha 13 a hl. města Prahy.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

V minulém čísle STOPu pan starosta informoval o usnesení zastupi-
telstva, které se jednomyslně shodlo na uspořádání veřejného projed-
nání k připravované výstavbě bytových domů na Šostakovičově ná-
městí (dnešní OC Paprsek na metru Stodůlky). Díky petici 
stodůleckých byl tento tisk zařazen na jednání, projednán a podpořen. 
Díky za to a doufejme, že se veřejné projednání za účasti investora 
do konce března zrealizuje a přispěje k významným úpravám připra-
vovaného projektu. 

Na jednání prosincového zastupitelstva jsme ale v souvislosti s vý-
stavbou otevřeli i další téma, které je pro Prahu 13 více než aktuální, 
a to jsou představy Institutu plánování a rozvoje o humanizaci sídlišť 
vytvářením výškových dominant v jejich centrech. Tento názor se pro-
mítá do příprav Metropolitního plánu, jehož první návrh byl na konci 

roku 2017 zveřejněn, a jemuž by měla věnovat pozornost nejen rad-
nice, ale s její pomocí i místní veřejnost. Pokud už se totiž stalo, že do-
sud nebyla stanovena pro území naší MČ výšková regulace, že v uply-
nulých desetiletích byly městem rozprodány budovy a pozemky pod 
obchodními centry, a že i další strategické pozemky jsou v rukách 
soukromých vlastníků, je nová územně plánovací dokumentace 
 (Metropolitní plán) poslední pojistkou, jak lze novou výstavbu v naší 
MČ regulovat. Proto jsme v interpelacích navrhli, aby se tímto zabý-
valo na svém dalším jednání také zastupitelstvo naší městské části 
a zastupitelé i veřejnost tak byli seznámeni s tím, jaké připomínky 
naše městská část k návrhu Metropolitního plánu uplatňuje a mohla 
je případně i doplnit.  
(redakčně kráceno) Zuzana Drhová, klub Zelení a Piráti pro 13

  místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí osoba pře-
chodně ubytovaná za účelem rekreace (turista), pokud neprokáže 
jiný důvod pobytu (služební cesta, pracovní pobyt) nebo není od po-
platku osvobozena – nutno zaznamenat v ubytovací knize. Přitom je 
nepodstatné, zda tato osoba hradí ubytovateli platbu za ubytování 
přímo nebo prostřednictvím inzertní služby apod.

  poplatek od ubytované osoby musí vybrat ubytovatel, který se tak 
stává plátcem poplatku a ručí za jeho vybrání a odvedení přísluš-
nému správci poplatku, v našem případě Úřadu MČ Praha 13

  sazba poplatku je 15 Kč za osobu za každý i započatý den, není-li 
tento dnem příchodu, platí se de facto za každé přenocování

  poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 27/2003 Sb., hl. m. Prahy, 
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, v platném 
znění 

Případné dotazy či přihlášky k poplatku směřujte na ÚMČ Praha 13, 
ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, pí. Hrušková, tel. 
235 011 408, hruskovar@p13.mepnet.cz, Sluneční náměstí 2580/13, 
158 00 Praha 5. Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků
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I nová výstavba může být estetická
Loňské vyhlášení vítězů v prestižní architektonické soutěži Stavba 
roku 2017 mimo jiné pozitivně zviditelnilo naši městskou část. Projekt 
SMART Byty společnosti Trigema Development se v této soutěži stal 
vítězem v kategorii Cena časopisu Stavitel. 
 
Lokalita Nových Butovic
Nové Butovice zažívají v posledních letech boom. Díky umístění ad-
ministrativních budov v okolí se Butovice staly důležitou dopravní 
křižovatkou a místem zaměstnání mnoha Pražanů i obyvatel okolních 
obcí. Bezprostřední okolí, především pak kolem metra Nové Butovice, 
bylo však nějakou dobu zanedbáváno a nevypadalo příliš vábně. Tento 
stav se změnil díky projektu SMART Bytů developerské společnosti 
Trigema. 

Kromě nových kanceláří a bytů bylo v tomto projektu počítáno i s ob-
chody, galerií a dalšími komerčními prostory, které nabídly obyvate-
lům pohodlnější nákupy a relaxaci, za kterou museli dříve cestovat 
do vzdálenějšího nákupního centra Galerie Butovice nebo na Hůrku. 
Z Butovic se tak stalo moderní a dynamické centrum zábavy, nákupů 
a odpočinku. Při plánování se nezapomnělo ani na kulturní vyžití. 
V přízemí stavebního projektu vznikla galerie a společně s ní prostor 
pro netradiční formy umění. Obyvatelé a návštěvníci Nových Butovic 
se zde mohou setkávat s díly předních českých fotografů i se streetar-
tovými instalacemi. Narazit zde můžete například na klasické graffiti 
od známých umělců pouliční scény nebo na interaktivní fotografickou 
instalaci převedené do podoby kamenné mozaiky, která zdobí chodník.

Nejen okolí metra Nové Butovice tak dostalo nový přívětivější ka-
bát. Už to není místo, kudy by se občan bál projít, ale naopak – stává 
se místem inspirace a odpočinku.

Úspěch v soutěži 
V architektonické soutěži, která je určena pro stavební projekty s par-
ticipací českých stavebních společností, a to jak na území Česka, tak 
v zahraničí, se porovnávalo 52 realizovaných projektů různorodého 
charakteru. Investoři i realizátoři přihlásili dopravní i vodní stavby, re-
vitalizace městských částí, rekonstrukce a proměny veřejných i soukro-
mých staveb, novostavby větších rozměrů i rodinné domy či vily. 

V září 2017 vyhlásila odborná porota patnáct domácích a tři zahra-
niční stavby, které tím nominovala do užšího kola. Na základě hlaso-
vání veřejnosti byl pak vybrán vítěz ročníku 2017. Slavnostní vyhlášení 
se uskutečnilo 5. října 2017 v pražské Betlémské kapli během slav-
nostního večera Dnů stavitelství a architektury. Ceremoniál byl pří-
stupný veřejnosti.

Ze všech přihlášených prací se projekt společnosti Trigema 
SMART Byty stal vítězem kategorie Cena časopisu Stavitel soutěže 
Stavba roku 2017. Tento nový areál, který leží u stanice metra Nové 
Butovice, se zároveň dostal do užší nominace patnácti nejlepších pro-
jektů Stavby roku. Nejedná se přitom o první úspěch SMART Bytů. 
Už předtím se dostaly mezi tři nejlepší v kategorii rezidenční projekty 
většího rozsahu soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit.

Areál SMART Byty má dva bytové domy, které jsou charakteris-
tické výškově členitou zástavbou. Jednotlivé části obou domů se sklá-
dají ze čtyř, šesti či dokonce osmipodlažních nástaveb. Obdélníkové 
území areálu uzavírá zčásti vnitroblok, který je určený pro zeleň a od-
dech. V přízemí pak jsou prostory pro různé druhy obchodů a služeb, 
jako jsou například kavárna, lékárna či kosmetika. Součástí projektu je 
také galerie Czech Photo Centre a pěší zóna se sochou známého čes-
kého výtvarníka Davida Černého. Obnova tohoto veřejně přístupného 
místa si vyžádala náklady ve výši desítek milionů korun, jež uhradil 
z vlastních prostředků přímo investor celého projektu. Autorem archi-
tektonického návrhu je Ateliér Smitka. 

Projekt SMART Byty se řadí k energeticky velmi úsporným budovám 
a dosahuje energetické náročnosti třídy B. Při jeho stavbě se využily 
moderní ekologické materiály a pracovní postupy. Kromě důrazu 
na kvalitní vyzdění jsou samozřejmostí plastová okna s trojskly, která 
také snižují tepelné ztráty a šetří energie na vytápění. Mezi úsporné 
prvky patří i vestavěný systém vzduchotechniky s výkonnými reku-
peračními jednotkami, díky nimž se například využívá teplo z odvádě-
ného „odpadního“ vzduchu k ohřevu čerstvého vzduchu z exteriéru.

Stavební projekt SMART Bytů je důkazem toho, že i nová zástavba 
může citlivě architektonicky doplnit okolí a pokud je plánována 
s ohledem na potřeby občanů, je pro všechny strany přínosem. 

Eva Libigerová

Okolí stanice metra v Nových Butovicích – rok 2014

SMART Byty

Nová výstavba

Začátkem roku 2006 byla odstraněna  
chátrající hrubá stavba obchodního centra, tzv. stříšek 
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Lítačka v Chlupovce
V pátek 15. prosince bylo ve FZŠ Prof. Otokara Chlupa 
představeno nové využití dobíjecí karty na MHD – tzv. 
Lítačky. Kromě městské hromadné dopravy a půjčování 
knih v knihovně ji mohou nově využít také žáci základ-
ních nebo středních škol. Třeba jako vstupní kartu do bu-
dovy nebo pro objednávání školních obědů. A další no-
vinka je na cestě. Od července 2018 bude pro nákup 
jízdenek v MHD možné využít plně digitální verzi Lí-
tačky, takzvanou virtuální Lítačku.

Pilotní projekt Lítačky do škol slavnostně odstartovala 
primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová. 

„Loni v březnu, když byla Lítačka představena veřej-
nosti, jsme si dali za cíl, aby Pražané měli možnost použí-
vat kartu nejen jako časovou jízdenku v Praze a okolí, ale 
mohli ji používat i v dalších oblastech každodenního ži-
vota, kde se s kartami či elektronickými službami setká-

Ve čtvrtek 11. ledna odstartovala ve vyprodaném 
Mlejně další kulturní sezona. Jak jinak, než tradičním 
novoročním koncertem jedné z prvních českých fol-
kových skupin, skupiny Spirituál kvintet. 

Slavnostního zahájení se ujal starosta David Vod-
rážka. Všem v sále popřál dobré a pohodové vykročení 
do roku 2018 a zároveň se stal i prvním gratulantem. 
Věřili byste, že dlouholetý člen skupiny Spirituál kvin-
tet, hudebník a textař Dušan Vančura oslavil v pro-
sinci osmdesátiny? Oslavence překvapily nejen gratu-
lace a dárky, ale také mohutný potlesk celého sálu, 
který byl úžasnou kulisou pro narozeninový přípitek.

vají. Nyní budou moci kartu využívat ve školách,“ řekla primátorka hlavního města 
Prahy Adriana  Krnáčová na půdě FZŠ O. Chlupa v Praze 13.

Právě díky Lítačce je možné spojit několik funkcí do jedné karty. Lítačka se 
v současné době upravuje tak, aby se čip dal využívat ve školách, které už nějaký 
svůj systém mají. 

„Žáci ji budou moci použít třeba jako bezpečnou kartu pro vstup do budovy, 
jako kartu na oběd nebo do školního bufetu, pro přístup k tiskárnám a dalším 
službám školy. Mohou na ní mít nahrané kapesné a učit se tak hospodařit s vlast-
ními penězi. Líbí se mi, že celý projekt souvisí také s rozvojem finanční gramot-
nosti u žáků,“ doplnila primátorka.

Se školní Lítačkou navíc ušetří čas i rodiče. Nebudou muset chodit zařizovat 
kartu do Škodova paláce, ale vše vyřeší z pohodlí domova. Děti domů přinesou 
k podpisu pouze žádost o vydání Lítačky. Vše ostatní zařídí škola. Eva Libigerová 

Pak už se taktovky ujal 
skvělý Spirituál a Mlej-
nem se nesly tóny 
a texty známých písní 
Tisíc mil, Za svou prav-
dou stát, Jednou budem 
dál a dalších. Byla to 
úžasná procházka 

osmapadesátiletou hudební historií 
tohoto souboru. V některých písnič-
kových pasážích se velice krásně ozý-
val dvousetčlenný „pěvecký sbor 
klubu Mlejn“. Báječná atmosféra 
i nálada v sále se stupňovala a nad-
šené publikum nechtělo kapelu z je-
viště vůbec pustit. Takže když zazněl 
přídavek „Slyším mlýnský kámen, jak 
se otáčí...“, úlohy se vyměnily. Spiri-
tuál jen hrál a zpíval celý sál. Prostě 
nádhera. Lepší a radostnější vstup 
do roku 2018, který se ponese 
ve znamení třicetin Mlejna, jsme si 
nemohli přát. 
 Marie-Amunka Navrátilová

Senzační zahájení třicáté sezony Kulturního domu Mlejn
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Sportovní začátek roku
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Všichni sportu holdující lidé mohli zahájit rok 2018 během. Pátý roč-
ník silvestrovsko-novoroční akce Běh metropole byl odstartován po-
slední prosincový den deset minut před půlnocí. Letos se ho zúčast-
nilo celkem 77 závodníků ze čtyř států. 

Start i cíl čtyřkilometrového běhu byl v Centrálním parku Prahy 13 
za jedinečné atmosféry, kdy závodníky po celou dobu doprovázel 
ohlušující silvestrovský ohňostroj, srovnatelný snad jen s ohňostrojem 
při ukončení olympijských her. V cíli na všechny čekalo občerstvení 
včetně silvestrovského šampaňského. 

Závodníci bojovali nejen o body do celkového pořadí jednotlivých 
městských částí Prahy, ale také o zajímavé ceny. Jako památku na zá-
vod si odnášeli účastnické medaile s logem závodu.

V absolutním pořadí závodu zvítězil v kategorii mužů Jan Linhart 
z Karlových Varů v čase 13:37 min. a v kategorii žen Markéta Kramo-
lišová z Prahy 13, jejíž čas byl 16:32 min.

Nejúspěšnějšími reprezentanty svých městských částí se stali běžci 
z Prahy 13, kteří vyhráli soutěž měst i městských částí.

Roman Jaroš, ředitel závodu

Miliony korun se podařilo vybrat Charitě ČR na dobročinné účely při 
tradiční Tříkrálové sbírce, která na počátku ledna probíhala po celé 
České republice.

Výnos z této největší dobrovolnické akce je tradičně z největší části 
věnován lidem v nouzi. Peníze pomáhají nemocným, lidem se zdra-
votním postižením, seniorům i matkám s dětmi. Potěšující je, že vět-
šina prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Výnos z letošní 
Tříkrálové sbírky bude rozdělen mezi více než osm set záměrů. 
Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových 

Ženy se učí sebeobraně

projektů v zahraničí nebo jako rezerva pro případ velkých humanitár-
ních katastrof.

Letos se v naší městské části vybralo díky štědrosti spoluobčanů 
celkem 90 280 Kč. 

„Částka je pro nás rekordní a já všem upřímně děkuji za důvěru, kte-
rou našim službám lidé v Praze 13 projevují. Vybranými prostředky 
podpoříme děti ze sociálně slabších rodin a některé z akcí pro seniory,“ 
řekla Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky. Eva Libigerová

Tříkrálová sbírka pomůže potřebným

Od loňského října probíhá pod hlavičkou naší městské části večerní 
Škola sebeobrany pro ženy. Kurz v centru Avaloka v Bellušově ulici 
vede zkušený trenér Josef Kodo Mádl, který učí techniku sebeobrany 
ženy všech věkových kategorií. Na lekce mohou dokonce dorazit 
i s malými dětmi v případě, že pro ně nemají zajištěno hlídání. 

V rámci samotné výuky jsou probírány různé typy krizových situací, 
na které se ženy učí vhodně reagovat a patřičně se bránit, ale nejen to. 
Rovněž si zde mohou nacvičit chování v případech ohrožení teroristy 
nebo v případě živelné pohromy, nehody a jiných život ohrožujících 
situací.

Zájemkyně si každý čtvrtek od 19 do 20 hodin mohou v praxi na-
cvičit jednoduché a účinné techniky sebeobrany, které ženám dávají 
velmi slušnou šanci na obranu a v hraničních situacích jsou důležité 
k přežití. „Určitě je dobré, že se naše městská část podílí na něčem tak 
důležitém, jako výuka sebeobrany pro ženy. Ne vždy je nablízku ně-
kdo, kdo by se napadené zastal. Lidé k sobě začínají být čím dál tím 
víc lhostejní. Proto je určitě dobré podporovat podobnou aktivitu 
a naučit ženy, jak se bránit,“ řekl k projektu starosta Prahy 13 David 
Vodrážka, který jeden z kurzů osobně navštívil. Eva Libigerová
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V prosincovém a lednovém vydání jsme 
se alespoň archivními snímky pokusili 
navodit zimní atmosféru, protože jsme se 
mylně domnívali, že by se paní Zima 
mohla inspirovat. Ale bohužel – Vánoce 
byly tradičně na blátě a samotný závěr 
roku? Hezkou „jarní“ fotografii nám po-
slal pan Jiří Červenka, který do mailu 
ještě připsal: Procházky po Centrálním 
parku jsou hezké a v poslední době velmi 
rozmanité. Den před Silvestrem byl led 
na rybníku vyšperkován kresbami spárů 
kačen a racků, na Tři krále nebylo po ledu 
ani památky, počasí jako na jaře, dokonce se 
daly najít i houby. Na dalším snímku pa- 
na Jiřího, který třeba zveřejníme někdy 
příště, opravdu houba byla. Laik by řekl, 
že je to „prašivka“, zkušený houbař by 
možná zajásal. Počasí je zkrátka vrtkavé. 
Ale ať už budete do přírody vyrážet 
s běžkami, bruslemi nebo houbařským 
košíkem, nezapomeňte si fotoaparát.
....................................................................
Podaří-li se i vám udělat zajímavou foto-
grafii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašle - 
te ji do redakce na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme.  Eva Černá  

vaŠím Objektivem

Pomohl by semafor
Chtěla bych se zeptat, zda je v plánu vybudování semaforu na křižovatce 
Jinočanské spojky (ulice Poncarova) s odbočkou na Třebonice (ulice K Řepo-
ryjím). Četla jsem vyjádření z května 2015, že to bylo předáno k posou-
zení Technické správě komunikací hl. m. Prahy, ale již jsem se nedočetla, 
jaký je výsledek.

Víte, pokud jedete z Třebonic a zatáčíte doleva, je někdy dost riskantní 
se zařadit. Prosím nečekejme na zvýšení nehodovosti, aby se začalo něco 
dít. Iva Kubištová

Dobrý den,
TSK v roce 2015 zamítla vybudování světelné křižovatky kvůli nedo-
statečnému provozu. Vzhledem k opakujícím se stížnostem zaslal 
vloni odbor dopravy ÚMČ Praha 13 žádost na TSK na vyprojekto-
vání vyznačení samostatných pruhů pro odbočování z ulice Poncarova 
do ulice K Řeporyjím. Tím by se usnadnil výjezd od Třebonic na Pon-
carovu ulici. Zároveň by byla rychlost na Poncarově ulici snížena 
na 50 km/hod. Podle posledních informací je projekt již hotový, k vy-
značení samostatných pruhů pro odbočování dojde na jaře. 
 Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy 

Na Velké Ohradě bude další myčka
Chtěla bych se zeptat, zda nevíte, proč se v oblasti Velké Ohrady, téměř na-
proti Rezidenci Prague Tower a přímo vedle centrálního depozitáře Umě-
leckoprůmyslového muzea, staví myčka aut? Bydlím na Velké Ohradě a ne-
vycházím z údivu, co je zde architektonicky možné, zvlášť když vezmu 
v úvahu, že i Praha 13 je pořád součástí hlavního města České republiky.
Nejenže soukolí depozitáře, myčky a z druhé strany rodinného domu posta-
veného v japonském stylu z hlediska základního estetického vnímání vůbec 
nechápu, tak mě jako obyvatele této čtvrti ještě více zajímá dopad této nové 
stavby na životní prostředí a celkovou kvalitu bydlení. Tato myčka bude 
další v pořadí, protože o pár metrů dále v ulici Jeremiášova ve f irmě 
Auto Jeremiášova, s.r.o., už jedna mycí linka v provozu je. ...Proč zde ne-
vznikne nějaký parčík?... Působí to na mě, jako kdyby nikomu nezáleželo 
na vzhledu a kvalitě zmiňované oblasti...                                           Eliška Dvořáková

Vážená paní Dvořáková,
k této otázce lze říci, že pokud městská část Praha 13 není vlastníkem 

Z vaŠich dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

pozemků a investiční záměr je v souladu s územně plánovací doku-
mentací, nemá městská část možnost rozhodovat a  případně nařizo-
vat vlastníkovi, jak má nakládat s vlastním majetkem. Každým umís-
těním nové stavby samozřejmě dojde k ovlivnění okolních staveb 
a stavební úřad pak zkoumá, zda jsou splněna všechna platná nařízení 
a předpisy. Stavební úřad je orgánem státní správy a v případě, že sta-
vebník (investor) vyhoví všem požadavkům, které jsou dány zákonem 
(stavební zákon, stanoviska dotčených orgánů, pražské stavební před-
pisy a další), musí vydat stavební povolení. Městská část má samo-
zřejmě z pozice účastníka řízení možnost seznámit se se záměry in-
vestorů a vyjádřit své stanovisko. Z výše uvedeného vyplývá, že MČ 
předem není seznámena s tím, jaké stavby vlastníci pozemků a staveb 
na nich plánují. Územním plánem hl. m. Prahy jsou jasně vymezeny 
plochy zastavitelné a plochy nezastavitelné a pro každý pozemek lze 
jasně definovat, co na něm lze a nelze postavit. 

Dle územního plánu hl. m. Prahy schváleného v roce 1999 usnese-
ním Zastupitelstva hl. m. Prahy se předmětný pozemek nachází 
na území s funkčním využitím SV – všeobecně smíšené s koeficien-
tem míry využití území „D“. Zjednodušeně řečeno – na území s tímto 
označením mohou být umístěny polyfunkční stavby nebo kombinace 
monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, 
veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu. Městská část nemůže 
majiteli soukromého pozemku určovat, jakou stavbu na něm může či 
nemůže postavit v případě, že majitel splňuje všechny podmínky dle 
platné legislativy. Podmínky stanovené zákonem byly v tomto případě 
beze zbytku splněny, proto stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění 
stavby a následně pak stavební povolení. Podrobnější informace podá 
paní Hurajčíková,  tel. 235 011 294. Tomáš Círus, vedoucí odboru stavebního

Dobrý den,
na co se přestavuje objekt bývalé ATÚ Stodůlky v ulici K Zahrádkám?

                                                Václav Hons

Vážený pane Honsi,
v ulici K Zahrádkám 2 se jedná o stavební úpravy budovy Automa-
tické telefonní ústředny Stodůlky (ATÚ) beze změny v účelu užívání 
stavby. Po rekonstrukci bude nadále sloužit pro telekomunikace.

             Alexandra Svobodová, referentka odboru stavebního
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Dřeváci obhájili prvenství
V prosinci proběhl ve Sportovní hale Lužiny v pořadí už 17. ročník 
halového turnaje v malé kopané Notor Cup. Celkem se ho účastnilo 
12 týmů a své fotbalové dovednosti tak mohlo předvést kolem stovky 
hráčů. Přihlášené celky byly rozděleny do dvou skupin po šesti, hrálo 
se systémem každý s každým. Do vyřazovacích zápasů pak postoupily 
první čtyři týmy z každé skupiny. O skvělou předvánoční sportovní 
atmosféru se postarali nejen samotní hráči, ale také početné publikum, 
které po celou dobu neúnavně fandilo. A není divu, bylo se na co dí-
vat. Hráči podávali skvělé výkony a zápasy tak měly opravdu vysokou 
úroveň. Turnajové klání bylo náročné, takže všichni uvítali možnost 
občerstvit se a nabrat síly v právě otevřené zrekonstruované restauraci. 

Vítězství obhájil tým Dřeváci a mohl tak z rukou zastupitele a organi-
zátora turnaje Marka Ždánského převzít putovní pohár. Druhé místo 
vybojoval celek Legend, třetí příčku obsadila Dvanáctka. Pomyslná 
bramborová medaile a čtvrté místo patří týmu Los Plážos. Celý tur-
naj, který se tradičně vydařil, se obešel bez zranění a to je vždy nejdů-
ležitější.  -red-

Je za pět minut dvanáct
V září odstartoval v Galerii Butovice druhý ročník největšího světo-
vého turnaje v minigolfu, který také letos organizuje provozovatel 
 indoorového hřiště Minigolf Butovice a prezident Českého mini gol-
fového svazu Tomáš Navrátil. Záštitu nad turnajem opět převzala 
 zástupkyně starosty Marcela Plesníková.

„Turnaj, kterého se vloni zúčastnilo 1 780 žáků prvního a druhého 
stupně základních škol z Prahy 13, je stále ještě v plném proudu, nic-
méně základní část pomalu ale jistě končí,“ říká Tomáš Navrátil a do-
dává: „To však neznamená, že by se, byť na poslední chvíli, ještě ne-
mohly přihlásit další školy. Třída se nahlásí a stráví tady jednu hodinu. 
Během ní si na minigolfovém hřišti všechny děti odehrají jedno kolo. 
My potom dáme výsledek každého jednotlivce a třídy do výsledko-
vých listin. Jenom upozorňuji, že odehráno musí být do 15. února. 
Hned 1. března nás totiž čeká finále.“ 

Takže ti, kteří by se chtěli seznámit se sportovní aktivitou, ve které 
máme jako Česká republika velice dobré výsledky, ještě mají šanci. Tak 
ji nepropásněte.   Eva Černá

Sportovní dopoledne
V rámci spolupráce mateřských a základních škol připravili páťáci 
a prvňáci společně se svými učiteli krásné sportovní dopoledne pro své 
malé kamarády z mateřinky Mezi Školami 2323. Po malé zahřívací 
rozcvičce mohlo jejich sportování začít. Vyzkoušeli kotouly, přelézání 
švédské bedny, výstup na žebřiny, houpání na kruzích... Moc děku-
jeme paní učitelce Batelkové, panu učiteli Vaculíkovi a také všem ka-
marádům ze Základní školy Mezi Školami. Bylo to s vámi moc 
prima. Andrea Kudličková

Vyhráli nejen Hejtmanův pohár 
Studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského převzali na Staroměstské 
radnici ocenění za úspěchy ve dvou soutěžích pořádaných Asociací 
amatérského sportu ČR – za obhajobu prvenství v Hejtmanově po-
háru (krajské kolo). Jde o soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé 
školy, jejichž žáci zdolávají tzv. opičí dráhu plnou kreativních překá-
žek. Ta prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Stu-
dentky Anička Suchomelová a Vendy Hrnčířová (obě z 5.A) převzaly 
také ocenění za první místo v celostátní soutěži Talentu roku, ve které 
dokumentovaly sportovní úspěchy spolužaček z primy – kvarty. Všem 
studentům a gymnáziu gratulujeme k úspěchům a děkujeme za repre-
zentaci školy i naší městské části. Jakub Koráb 

Chceš hrát basketbal?
Basketbalový klub SK Velká 
Ohrada otevírá od 22. 2. v ZŠ 
Klausova přípravku basketbalu 
pro kluky ročníku 2007, 2008 
a 2009. Tréninky budou každý 
čtvrtek od 16.00 do 17.00.

Noví hráči si mohou zvolit 
i tréninky v ZŠ Janského, a to 
v úterý od 16.30 do 18.00 nebo 
v pátek od 15.30 do 17.00. Tré-
ninky povedou zkušení trenéři 
s trenérskou licencí B. Přijď se naučit basketbal a získej nové kama-
rády.

Více na www.basket.neco.cz, paveltousek@seznam.cz a telefonním 
čísle 602 622 540. Pavel Toušek, hlavní trenér
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Budeme bádat!
Od 1. ledna měla FZŠ Trávníčkova možnost 
zapojit se jako jediná z pražských škol do dvouletého projektu Čerstvý 
vítr z hor. Ten je financovaný z evropských dotací bez spoluúčasti škol. 
Rozpočet činí více než třicet milionů. Každý vybraný subjekt získá vy-
bavení v hodnotě asi 240 000 Kč pro experimentální výuku přírodních 
věd formou badatelsky orientované výuky, podporující kreativitu 
a rozvoj informatického myšlení žáků. Významnou součástí bude 
i sdílení zkušeností a dobré praxe pedagogů.  František Hanzal, ředitel školy

Praktický kurz včelaření 
Řeporyjský včelařský spolek (ČSV) a ekocentrum Včelín Ořech pořá-
dají kurz včelaření pro budoucí včelaře – začátečníky. Dlouhodobý 
kurz, který prochází všechny etapy rozvoje včelstev, začíná 2. března 
a končí v červnu tím, že si jeho účastníci odnesou domů svoje včelstvo. 
Kurz je zaměřen především na praxi. Všechny potřebné pomůcky vám 
rádi zdarma zapůjčíme. Podrobné informace získáte na webových strán-
kách www.vcelinorech.cz nebo u předsedy spolku na tel. 602 614 170. 

Příměstský tábor Ořech
Někteří rodiče se už nyní zamýšlejí nad tím, jak a čím dětem zpří-
jemní a smysluplně vyplní letní prázdninové dny. Včelín Ořech, z.s., 
organizuje i letos příměstské tábory pro děti. Programy, které budou 
probíhat od 9. července do 31. srpna, nejsou o včelách, ale využíváme 
rozsáhlého areálu s mnoha aktivitami, chodíme a jezdíme na výlety 
a máme několik animačních programů. Tábory podpořila EU pro-
střednictvím MPSV ČR a jsou zdarma. Rodiče platí pouze stravu 
a výlety. Více informací naleznete na www.vcelinorech.cz. Pro tábory 
také hledáme instruktory (učitele, studenty VŠ apod.) na doplnění 
týmu. Vladimír Glaser

Přípravný kurz pro prvňáčky 
Usnadnit dětem pře-
stup ze školky 
do školy je cílem 
kurzu Školička, který 
pro budoucí prvňáčky 
pořádá Základní 
škola Mohylová již 
čtrnáctým rokem. 
V letošním školním 
roce budou pro velký 
zájem opět kurzy dva. 
Jeden už na začátku 
zimy a druhý na jaře. 
Kurzy vedou zkušené 
paní učitelky. 

V kurzech jde o přípravu předškoláka a seznámení s prostředím školy. 
V jednotlivých kurzech u dětí rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, 
grafomotorickou dovednost, zrakové a sluchové vnímání, pravolevou 
orientaci, početní představu, ale také myšlení a řeč. Nejbližší termíny 
Školičky jsou 28. 2. a 7. 3. vždy od 16.00.

Zveme vás také na Dny otevřených dveří, které se budou konat 
22. 2. a 8. 3. od 8.30 do 16.00. Kateřina Srbová

A teď pár zajímavostí. Víte například, že: 
  Včela vytvoří za celý svůj život jen jednu kávovou lžičku medu?
  92,5 % přínosu včely pro člověka tvoří opylení stromů a rostlin?
  Med tvoří jen necelých 5 % přínosu pro člověka?
  Přítomnost včel zvýší úrodu jabloní, hrušní, višní a meruněk až o 80 %?
  V mnoha evropských státech si váží svých včel a chrání si je tak,  

že za likvidaci roje dostanete trest až 2 roky vězení? ČR mezi tyto 
země nepatří.

  Med je nejčastěji falšovanou potravinou na světě?
  Falešný med se pozná pouze v laboratoři? Ani zkušený včelař ho ne-

odhalí, med chutná a voní stejně, má i stejnou barvu, ale chybí mu ty 
nejdůležitější látky, které mu mohou dodat jen včely a nektar z květů.

  Když se včely rojí, jsou ve svém životě nejméně nebezpečné?
  Se včely rojí pouze v květnu a červnu?
  Dalším velkým opylovačem je čmelák (především v době, kdy je 

chladno)?
  Bez včel by bylo jen málo švestek a tím pádem by nebyla žádná 

slivovice ? Vladimír Glaser, předseda spolku                                                

INZERCE
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Opilec za volantem  
Dne 8. ledna 2018 v podvečerních hodinách nakupoval 
strážník našeho obvodního ředitelství ve svém volném 
čase u čerpací stanice Šafránka v ul. Jeremiášova. 
Ve chvíli, kdy se už chystal k odchodu, všiml si u jed-
noho ze stojanů na pohonné hmoty odstaveného vozi-
dla tovární značky Toyota s pražskou registrační znač-
kou, ve kterém na místě řidiče spal asi třicetiletý muž. 
Strážník požádal obsluhu čerpací stanice, aby zjistila, 
zda je muž v pořádku a nepotřebuje lékařskou pomoc.  
Společně pak zaklepali na okénko Toyoty a pokusili se muže vzbudit. 
Ten se po probuzení vypotácel z vozidla se slovy „my už jedeme, nic 
jsme nepili a jsme v pohodě“. Pak začal mluvit ke svým fiktivním spo-
lucestujícím ve vozidle. Strážník se ho zeptal, jestli není pod vlivem 

alkoholu či jiné návykové látky. Na to muž reagoval vy-
hrožováním. Následně nasedl do vozidla, které se mu 
nakonec podařilo nastartovat. Při pokusu o odjezd mu 
strážník zastoupil cestu a přivolal na místo hlídku 
městské policie zajišťující tísňovou linku 156. Okamži-
kem příjezdu hlídky strážníků měly události rychlý 
spád. Muž byl podroben zkoušce na přítomnost alko-
holu v dechu s výsledkem více než dvě promile. Podna-
pilého řidiče si z místa odvezli přímo policisté ze Sto-
důlek, neboť z předběžného šetření vyplynulo důvodné 

podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Pokud by v tomto případě strážník nezasáhl, mohly být možné 
následky opilecké noční jízdy Prahou tragické.  
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 V noci z 9. na 10. ledna poškodil nezjištěný pachatel 
na parkovišti v ul. Flöglova zámek levých předních dveří vo-
zidla Škoda a odcizil nejen přenosnou navigaci, ale i další 
věci v celkové hodnotě téměř 11 000 Kč. Škoda vzniklá po-
škozením zámku byla vyčíslena na 1 000 Kč.
 V úterý 9. ledna jsme přijali oznámení muže, který ten 
den mezi 16.00 až 16.30 ztratil finanční hotovost ve výši 
63 000 Kč. Tuto částku odnášel jako tržbu obchodu, ve kte-
rém pracuje. Peníze si uložil do průhledných desek a vložil 
do kapsy mikiny, z které mu zřejmě hotovost vypadla. Bě-
hem své cesty navštívil několik míst v Praze 13. Když zjistil 
ztrátu peněz, na všechna se vrátil, ale peníze na nich už ne-
našel. Došlo k jejich odcizení. Protože má se svým zaměst-

navatelem podepsanou hmotnou odpovědnost, musí celou 
částku uhradit ze svého.
 Začátkem ledna řešila policejní hlídka výskyt podnapilé 
osoby ve školském zařízení. Po příjezdu na místo zjistila, že 
se jedná o matku dvou dětí z tohoto zařízení. Provedenou 
dechovou zkouškou byla podnapilost ženy potvrzena. Děti 
musely být předány otci a jednání matky bylo oznámeno 
orgánu sociálně právní ochrany dětí. 
 Nezjištěný pachatel odcizil v době mezi 3. až 6. lednem 
levé i pravé zpětné zrcátko z osobního motorového vozidla 
tovární značky Volvo. To bylo zaparkované v ulici Janského. 
Majiteli vozidla tak způsobil škodu ve výši 20 000 Kč.
 V sobotu 6. ledna po půlnoci rozbil nezjištěný pachatel 

skleněnou výplň pravých zadních dveří u osobního motoro-
vého vozidla zaparkovaného v ulici Fantova. Odcizil autoba-
terii a poškodil její kryt. Majiteli byla způsobena škoda 
ve výši 12 000 Kč.  
 Dne 29. prosince byla policejní hlídka našeho oddělení 
vyslána na Velkou Ohradu, protože z jednoho bytu vycházel 
kouř. Při příjezdu na místo se boucháním na dveře bytu po-
dařilo probudit nájemníka bytu, který sdělil, že je po noční 
a spal. Jeho matka však vařila oběd, nechala zapnutý sporák 
a z bytu odešla. Došlo tak k požáru potravin a zakouření 
bytu. Naštěstí nedošlo, mimo spáleného jídla, k dalším ško-
dám na majetku ani na zdraví. 
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Také letos budou mít třeboničtí hasiči napilno
V tomto roce čeká třebonické hasiče celá řada akcí a soutěží. Zása-
hová jednotka se chystá na spoustu školení a taktických cvičení k zdo-
konalení své přípravy na technické zásahy i zásahy při požárech a prů-
běžně provádí údržbu techniky a ostatních prostředků v zájmu akce  - 
schopnosti jednotky. Svoji činnost budeme tradičně prezentovat na le-
tošních akcích pořádaných městskou částí Praha 13 – Bezpečné tři-
náctce na Slunečním náměstí nebo na Festivalu volného času Pra- 
hy 13 v Centrálním parku, kde spolu s SDH Stodůlky předvedeme 

zájemcům nejen naši techniku. A jaká nás čekají soutěžní klání? Děti 
se zúčastní závodu v uzlování. Mají natrénováno, takže věříme v dobré 
výsledky. Čeká nás účast v soutěži Plamen a také na závodech v po-
žárních útocích mužů a žen – Memoriálu V. Nového a M. Bubníka. 
Nesmíme zapomenout ani na memoriály Josefa Holečka nebo Jany 
Dobiášové. Tak nám držte palce, ať jsou naše letošní výsledky co nej-
lepší. Závěr sezony bývá ve znamení halových závodů ve Stromovce. 

To je ale ještě daleko. Vždyť máme ještě všechno před sebou. I něja-
kou tu zábavu – například tradiční pálení čarodějnic na hrázi rybníka 
v Třebonicích, Den dětí, Třebonické letní hry, podzimní let dráčků...

Toho, co chceme zvládnout, je dost. O tom, co připravujeme a jak 
se nám při akcích a soutěžích daří, vás budeme na stránkách STOPu 
pravidelně informovat.

                      Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Nová dominanta u naší zbrojnice
Určitě jste zaregistrovali, že se u naší hasičské zbrojnice na Velké 
Ohradě objevila nová výšková stavba připomínající vyhlídkovou věž 
nebo rozhlednu. Pravdou je, že tyto objekty sice připomíná, ale 
ve skutečnosti bude její využití méně romantické. Jde totiž o věž 
na sušení mokrých hadic použitých buď při zásahu, odborném výcviku 
nebo při požární soutěži.

Věž je složená ze dvou 
dílů ocelové konstrukce 
žárově zinkované a je 
bezúdržbová. Sušící věž je 
zastřešená, s hliníkovým 
opláštěním a technickým 
zařízením. Na věži, jejíž 
výška je 15 metrů, bude 
možné současně sušit až 
24 hadic typu B nebo C.

Vybudování tohoto 
velmi potřebného zaří-
zení bylo možné zejména 
díky pomoci Magistrátu 
hl. m. Prahy, který stavbu 
dotoval, a městské části 
Praha 13, která věž dofi-
nancovala. 

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Den dětí 2017
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INZERCE

Může to potkat každého z nás
Barča Koulová je studentkou osmiletého Gymnázia Jaroslava Heyrov-
ského na Hůrce. V srpnu 2015 jí na dovolené v Itálii praskla cévní 
anomálie v mozku. Okamžitý převoz do nemocnice a rychlá operace 
jí zachránily život. I když strávila čtyři měsíce v nemocnici a další dva 
v lázních, diagnóza je částečné ochrnutí pravé poloviny těla spojené 
s dalšími problémy.     

Bára je ale bojovnice a nepřízni osudu nepřestává čelit. Například 
na soukromé Neurorehabilitační klinice Axon odcvičila během roku 
2017 úctyhodných 27 týdnů (3–4 týdenní bloky terapií po 4 hodinách 
denně), doma jezdí minimálně tři hodiny denně na rotopedu a ne-
dávno dosáhla 16 000 km. Z Báry vozíčkáře se tak stala slečna o fran-
couzské holi a od srpna 2017, ač je stále nestabilní, chodí úplně bez 
hole. Pro nápravu jejího řečového centra je zase velmi důležitá logope-
die – konverzace, vybavování slov, trénink paměti a ostatních pozná-
vacích funkcí, které denně trénuje při domácí přípravě do školy, kde 
má individuální plán.

Bára je vzhledem k vadě řeči velmi omezena v navazování nových 
kontaktů, takže návrat mezi spolužáky a profesory, kteří ji znají, byl 
pro ni velmi důležitý. Její kamarádky z gymnázia na ní nezapomněly 
a připravují pro ni různé akce – hry, procházky, návštěvu kina, cuk-
rárny... 

V průběhu loňského roku realizovalo Gymnázium J. Heyrovského 
několik akcí, které měly v rámci školy zvýšit povědomí o zdravotním 
stavu Báry (nyní studentky 5.A) a rodině finančně pomoci s pokrytím 
nákladů na její dlouhodobou rehabilitaci. Konkrétními akcemi byly 
například focení třídy 1.A (nyní 2.A) v divadelních kostýmech, při 
kterém žáci mezi sebou vybrali nemalou částku, nebo účast školního 
sboru Fasol-Misol na Benefičním koncertu pro Báru, který organizo-
val sbor En Arché a účastnila se i mezzosopranistka Markéta Cuk-
rová. Největší akcí byly „vánoční sbírky“, a to: sbírka během třídních 
schůzek, vánoční trh pro studenty, vánoční sbírka mezi vyučujícími 

gymnázia, ale také část výtěžku ze sběru papíru a hliníku. Do sbírky 
přispěli i maturanti, kteří dali část výtěžku z maturitního plesu. Cel-
kem se vybralo neuvěřitelných 143 800 Kč, které budou použity na fi-
nancování další rehabilitace a na nákup pásu na trénink chůze, na kte-
rém chce Bára cvičit doma.

Chcete-li Báře pomoci i vy, můžete zaslat příspěvek na transpa-
rentní účet Neurorehabilitační kliniky Axon (v textu pro příjemce 
uveďte „Bára Koulová“), číslo účtu 220 073 9204/2010 (Fio banka). 
Více na www.rukabara.cz. Jakub Koráb
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Akce platí do 30. 6 . 2018 nebo do vyprodání zásob. Slevy a akční nabídky se nesčítají.

Více informací se dozvíte na www.porsche-smichov.cz

Ke všem modelům ŠKODA získáte výhodné benefi ty v podobě povinné 
výbavy, 10% slevy na servis, havarijního pojištění a povinného ručení 
s 0% spoluúčastí a mnoho dalších výhod.  

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
 
PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 257
skoda.smichov@porsche.cz
www.porsche-smichov.cz

...s balíčkem SAFETY ZDARMA.

CESTUJTE
 BEZ OBAV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů CITIGO, FABIA, RAPID a OCTAVIA: 3,9–6,8 l/100km, 82–158 g/km.
Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Foto je ilustrativní. 

Při pořízení vozu ŠKODA získáte výhodný balíček SAFETY ZDARMA.
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Aktivní pomoc je zapotřebí
Společnost PROSAZ, z.ú., která funguje už od roku 1991, zaměřuje 
své aktivity především na okruh lidí s tělesným postižením. Nosnou 
ideou je podpora nejen zdravotně postižených spoluobčanů, ale také 
seniorů v jejich přání žít svůj život ve svém domově i v případě, že se 
neobejdou bez zdravotní nebo sociální péče. To je hlavní důvod, proč 
Prosaz začal poskytovat osobní asistenci, pečovatelskou službu a do-
mácí zdravotní péči, tedy tzv. terénní sociální a zdravotní služby. Jejich 
postupné zavádění se samozřejmě neobešlo bez překonávání překážek 
všeho druhu, v první řadě to byl nedostatečný objem finančních 
zdrojů. V poslední době se však projevuje s velkou naléhavostí rela-
tivně nový fenomén komplikující poskytování sociálních a zdravot-
ních služeb. Je to obrovská nouze o pracovníky v přímé péči. Pochopi-
telně, je to práce náročná a její mzdové ohodnocení není zcela 
odpovídající. Nicméně přes tyto okolnosti bývalo v minulosti více zá-
jemců o tento druh práce, pro které byl hlavním zdrojem motivace 
pocit, že dělají práci, která přináší i jinou „odměnu“, než jsou peníze. 
Těžko říci, zda těchto lidí skutečně ubývá nebo jenom nejsou k nale-
zení. A tak nám to snad nikdo nebude mít za zlé, když zkusíme za-
volat: „Haló, jste tu někdo…?“ PROSAZ, z.ú., přijímá pečovatelky, 
osobní asistenty i zdravotní sestry domácí péče. 

Více na tel. 251 614 469, 777 701 805 nebo na www.prosaz.cz.
Iveta Pešková, ředitelka PROSAZu

Dobrá věc se opět podařila
ZŠ Janského se 12. prosince opět otevřela všem lidem z Prahy 13, aby 
pomohla v předvánoční čas dobré věci. Tradiční vánoční jarmark, do-
plněný o bohatý kulturní program připravený žáky I. a II. stupně, měl 
i letos za cíl vybrat částku pro projekt Můj nový život, který podporuje 
onkologicky nemocné děti ve FN Motol a pomáhá jim s návratem 
do běžného života. Rodiče, prarodiče, bývalí žáci, přátelé školy a další 
návštěvníci tak měli možnost nejen zakoupit výrobky připravené 
přímo dětmi, ochutnat občerstvení sponzorované rodiči, ale zároveň 
také zhlédnout jejich pěvecké či taneční vystoupení. Tematicky vše 
navazovalo na meziná-
rodní projekt Edison. 
 Vrcholem večera pak byla 
bohatá tombola. Obrov-
ské úsilí všech pedagogů 
a žáků bylo korunováno 
rekordním výtěžkem, 
který činil 87 630 Kč. 
Za tuto částku patří velký 
dík všem, kdo se podíleli 
na přípravě a realizaci 
celé akce a také všem, 
kteří se ji zúčastnili.  
  Jan Havlíček, ředitel  

Konverzační klub pro začátečníky
V pobočce Integračního Centra Praha v Zázvorkově 2007/6 na Luži-
nách je otevřen konverzační klub pro ruskojazyčné cizince. Jde o pra-
videlná setkání (vždy v pondělí od 10.00), během kterých je kladen 
důraz na rozvíjení komunikačních schopností v situacích, které mo-
hou být pro cizince kvůli neznalosti jazyka velmi zatěžující. Vedle 
toho jsou klienti seznamováni s českými reáliemi a specifiky české 
společnosti. Cílem přitom není pouze odbourat jazykové bariéry, ale 
rovněž lépe obeznámit cizince se sociokulturními specifiky majority. 
Konverzační klub je otevřený pro každého po předběžné registraci 
na tel. 775 751 748.  Ekaterina Romančenková

Mobilní aplikace nejen pro cizince
Nezisková organizace Integrační centrum Praha vytvořila novou mo-
bilní aplikaci Praguer, která má cizincům ze zemí mimo EU usnadnit 
přístup k důležitým informacím a kontaktům a pomoci jim lépe se 
zorientovat v českém prostředí. Aplikace, která je první svého druhu 
v České republice, je zdarma k dispozici v mobilních obchodech 
a na www.icpraha.com.          Ekaterina Romančenková

Není čepice jako čepice
Školní družina při Základní škole Mohylová se zapojila do projektu 
Den dětské onkologie při FN Motol. Během tradiční Vánoční výstavy se 
vybrala celková částka 10 800 Kč.

Tímto bychom rádi poděkovali všem rodičům, dětem a přátelům 
školy za zakoupení barevné čepice a podporu tohoto projektu.

Čtvrtý ročník Dne dětské onkologie se koná v sobotu 17. února 
na náměstí Václava Havla (piazzetta Národního divadla) a na Staro-
městském náměstí. Kromě jiného nebude chybět lampionový průvod 
– start v 18.00 z náměstí Václava Havla, v 19.00 začne ve spodní části 
Václavského náměstí na Můstku Galakoncert hvězd. 

Více na www.dendetskeonkologie.cz. -red-

Strážníci poradí seniorům
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy 
pořádá od 21. 2. do 16. 5. Senior akademii – cyklus 13 vzdělávacích 
přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Akce je určena pro se-
niory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území 
Prahy 13. Bude se konat vždy ve středu od 14 do 16 hod. v obřadní 
síni radnice. Občané se dozví užitečné informace z oblasti prevence 
osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, zákla - 
dů první pomoci, domácího násilí atp. Součástí akademie je návštěva 
Muzea Policie ČR, Centrálního operačního střediska MP hl. m. 
Prahy a Psího domova v Troji.  

Přihlášky jsou ke stažení na www.praha13.cz, obdržíte je rovněž 
v informacích radnice nebo u Jana Morčuše, ÚMČ Praha 13, 2. patro, 
č. dv. 320. K němu směřujte i vyplněné přihlášky. Kapacita kurzu je 
omezená. Účast je bezplatná, občerstvení zajištěno. Více na tel. 
235 011 458, morcusj@p13.mepnet.cz. 

Akce se koná pod záštitou místostarosty Prahy 13 Pavla Jaroše.  
Jan Morčuš
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Výbuchy vzteku a jak na ně
„Dobrý den, paní doktorko,
mám půl roku vztah s mužem, kterého mám hodně ráda, 3. měsíc bydlíme 
ve společné domácnosti. Vím, že se teprve poznáváme a sžíváme, ale v po-
slední době se častěji hádáme, než aby nám bylo spolu hezky. Partner je 
hodně náladový. Co může pomoci?“
„Jsem 14 let ženatý, svojí ženu mám rád a chci s ní žít. Ona je ale ne-
šťastná, že naše hádky končívají mým vzteklým výbuchem. Říká, že se mě 
bojí. Neumím ale vztek v tu chvíli nějak ovládnout a křičím. Žena říká, 
že to se mnou už nevydrží. Bojím se, že odejde. Chtěl bych naše manželství 
udržet a chtěl bych, aby nám bylo hezky.“
Výkyvy nálad jsou v různé míře u každého člověka běžné. Jsou různá 
psychická onemocnění, kdy extrémní střídání nálad (např. smutku 
a veselí) jsou vážnou nemocí, se kterou je třeba se obrátit na lékaře. 
Když jsou rozdíly jen mírné a krátké, obvykle víme, že nepříjemnější 
stav brzy přejde.

Výbuchy vzteku obvykle souvisí s naším základním emočním nasta-
vením – temperamentem. Temperament je něco, co si nevybíráme, 
s ním se rodíme, žijeme a umíráme. Odborně se dělí lidé podle tempe-
ramentu do čtyř skupin – cholerik, melancholik, sangvinik a flegmatik. 
Významné výkyvy nálad se vyskytují u prvních dvou skupin. Cholerik je 
vznětlivý, neklidný, rychle se rozčílí a svůj vztek vypouští na své okolí, 
obvykle křičí. Tento stav ho obvykle za krátkou chvíli přejde a brzy 
o celé záležitosti neví. Melancholik, i když působí posmutněle, také pro-
žívá bouřlivé emoce a náhlé změny nálad, jen je nedává navenek tolik 
najevo. Útočí v podstatě sám proti sobě. Obvykle se tak přeformují jeho 
nálady do vnitřních smutků a depresí. Flegmatik a sangvinik jsou citově 
stabilnější, bouřlivé výkyvy nálad většinou neprožívají.

Všechny typy lidí někdy velké emoce prožívají. A když doprovázejí 
mimořádné životní situace (tam by naopak bylo poruchou zůstat bez 
projevů citů), je to v pořádku. Když jde o příliš časté nepřiměřené re-
akce na normální běžné situace, stane se, že citové projevy narušují 
běžné každodenní fungování člověka samotného, jeho partnera a dal-
ších lidí. Potlačení těchto emocí pro jeho autora obvykle není možné 
a ani prospěšné – stejně by se časem projevilo někde jinde.

Emočně akční člověk může pracovat na zmírnění svých emočních re-
akcí relaxacemi, kontrolovanou ventilací zadržených emocí, odvede-
ním pozornosti a dalšími postupy, které ho zkušený psycholog naučí. 
Co může dělat jeho partner?
Oba si můžou předem stanovit pravidla a postupy, jak výbuchům pře-
dejít nebo je zmírnit. Mezi základní patří:
Nekritizujeme a schválně neprovokujeme emočně více prožívajícího 
partnera – raději se naučíme pro dohodu používat asertivní přání. 
Místo: „Proč zase s námi nechceš jet na chatu?“ (= výčitka), raději řek-
neme: „Byl bych moc rád, kdybys s námi jela na chatu“. Asertivní 
přání není objednávka, žádaný nemusí přání vyhovět, ale není vzteklý 
z útoku a kritiky a slyší naše přání. 

Na hovor o konfliktních tématech si vyčleníme „vyříkávací půlho-
dinky“ – přesně stanovený čas začátku, konce (doporučuje se asi půl 
 hodiny) a místa. Nemusíme dojít k řešení. Oba vycházíme z klidového 
stavu, víme, kdy čas skončí (není to tedy nad ránem, když už se do hádky 
přimíchá i mnoho témat, která s tím dnešním ani nesouvisí), můžeme 
hledat společné řešení, spolupracovat, nabízet řešení, sdělovat přání…
Zastavující symbol. Předem se stanoví znamení, o kterém oba part-
neři vědí. Jde o symbol zastavení, něco jako bílý prapor smíru – polo-
žení konkrétního předmětu, speciálně určeného jen k tomuto účelu, 
na konkrétní místo. Může ho použít kterýkoli z partnerů jen v za-
čátku hádky – pro její zastavení. Po určité době trvání hádky už jsou 
emoce tak rozjeté, že stopnout obvykle už nejdou. Druhý by měl ná-
vrh přijmout. K vyříkání konfliktního tématu je vyhrazený pozdější 
čas s klidovějšími emocemi ve „vyříkávací půlhodince“.

V partnerství všichni přivítají raději shodu než konflikt, křik, vý-
hružné mlčení, odchody ze vzteku atd. Když mají obě strany snahu 
a dobrou vůli, je dobré pokusit se určit si pravidla pro řešení neshod 
s co nejméně konfliktními emocemi. Dohody nejsou všelékem, ale při 
snaze o spolupráci bude určitě oběma stranám ve vztahu lépe. A to 
i když jsme si třeba za životního partnera vzali cholerika.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji v jejich životě více spolupra-
cujících spoluhráčů než útočících protihráčů.

     Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz

Finanční pOradna

Novinky a změny v roce 2018
Podobně jako v každém roce jsou i v novém roce 2018 změny, které se 
po finanční stránce týkají většiny z nás. Uvedu několik z nich:
Hypotéky a nové doporučení ČNB, které již avizovala ČNB v létě 
2017, které začnou aplikovat hypotéční banky do metodik:
–    všechny splátky úvěrů klienta by měly být max. do výše 40 % čistého 

příjmu
–  všechny úvěry včetně limitu kreditních karet a kontokorentů mají 

být maximálně osminásobek ročního příjmu klienta
Tato opatření dále zhorší dostupnost financování nemovitostí. Hypo-
téky zdražily v roce 2017 přibližně o půl procenta a další zvyšování 
o dalších 0,5 % lze předpokládat v roce 2018.
Výdajové paušály
Od roku 2018 se snižují výdajové paušály u podnikatelů. Pokud realizu-
je te obrat nad 1 mil. Kč, je vhodné zvážit založení s.r.o., kde můžete vyu-
žít odpočet reálných nákladů a na OSVČ uplatnit maximální výši paušálu.
GDPR 
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General 
Data Protection Regulation). GDPR se dotkne každého, kdo shro-
mažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností 
a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. GDPR 
bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 
2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v ev-
ropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neo-
právněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR 
zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravi-
del a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů 
zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů). Na druhou stranu stávající 
právní úprava již naplňuje odhadem 70 % rozsahu GDPR.

PSD2 – evropská směrnice o platebních službách
Zdroj E15: PSD2 zakazuje například účtovat poplatky za platbu kar-
tou a přináší řadu změn v ochraně klientů a jejich práv. Umožní lidem 
mít lepší přehled o jejich financích, protože banky budou muset zpří-
stupnit účty jiným finančním institucím. Největší dopad směrnice se 
proto očekává v retailovém bankovnictví, u platebních služeb a spotře-
bitelských úvěrů. Banky sice vidí riziko v nových digitálních protějš-
cích, průzkum přesto ukázal, že velké technologické firmy jako Goo-
gle či Amazon navzdory jejich schopnosti zavádět inovativní platební 
řešení nejsou jako konkurence příliš vnímány. Mnoho bank ale přesto 
zvažuje spolupráci s takzvanými fintech společnostmi či jinými třetími 
stranami. FinTech je odvětví finančního sektoru propojující moderní 
technologie se světem financí.
Změny pro rodiny s dětmi
Zvýšila se daňová sleva na dítě, rozšířil se okruh rodin, které dosáhnou 
na přídavky na děti. Rodičovský příspěvek lze nově čerpat rychleji. Až 
90 dní budou od června moci v práci chybět zaměstnanci pečující 
o nemocné příbuzné. Všichni čerství otcové budou mít od února ná-
rok na sedm dní volna. Vybrat si ho mohou během šesti týdnů po na-
rození dítěte. Po dobu své nepřítomnosti v práci budou muži dostávat 
70 procent příjmu. Peníze poputují z nemocenského pojištění, tak 
jako v případě mateřské.

Rychlejší návrat matek do práce má podpořit také další novinka, 
která platí už od ledna – možnost vyčerpat rodičovský příspěvek 
ve výši 220 tisíc korun už během šesti měsíců a nikoli nejméně dvou 
let jako dosud. Pravidla umožňují rychlejší čerpání jen ženám s vyš-
šími příjmy. Vláda prosadila nárok na místo ve školce pro děti 
od dvou let výš. Podpořila také rozšíření dětských skupin a tzv. mik-
rojeslí.

  Ondřej Marek, ondrej.marek@sbelter.cz
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pO kOm se jmenUje

Na místo startu můžeme dojet tramvají na konečnou Sídliště Řepy či 
dojet vláčkem do stanice Zličín. Zde najdeme informační tabuli Řep-
ské naučné stezky. Vydat se po ní můžou i fyzicky méně zdatní ná-
vštěvníci i cyklisté. Vyrazíme přes roh parkoviště ulicí Na Chobotě 
a Engelmüllerovou, odbočíme do ulice K Šancím a ulicí Žalanského 
vyjdeme na prostranství u autobusové zastávky Škola Řepy přímo na-
proti bývalému klášteru sv. Karla Boromejského. Ten byl založen roku 
1858 a původně byl určen pro péči o sirotky, asi po sedmi letech začal 
být využíván jako ženská věznice. Ta byla roku 1948 zrušena a klášter 
se stal sídlem Výzkumného ústavu zemědělské techniky. V roce 1996 
se podařilo činnost domova obnovit a řádové sestry se zde vrátily 
k péči o nemocné. Součástí kláštera je i kostel sv. Rodiny z 19. století. 
Jeho nádherná výzdoba ve stylu tzv. beuronské školy je jedinečnou 

syntézou starokřesťanského umění, byzance i gotiky, s vlivem moderní 
secese a egyptskými prvky. Další zajímavostí interiéru je unikátní 
skleněná křížová cesta sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové. Další 
velmi zvláštní křížovou cestu najdeme v zadní části zahrady. Plastiky 
lidských rukou vytvořil řezbář Pavel Hladký, inspirovaný verši básníka 
a lékaře Aloise Volkmana. Celý klášter včetně kostela byl zařazen 
mezi národní kulturní památky. Ulicí Žalanského dojdeme až ke kos-
telu sv. Martina. Ač je původně románský, stále se vedou spory o datu 
zahájení jeho stavby. Pokračujeme ulicí Žalanského až ke čtyřem hřbi-
tovům, před nimiž stojí pomník obětem válek. Na hlavním hřbitově se 
nachází vojenské pohřebiště padlých vlasovců. Urnový hřbitov s ko-
lumbáriem a urnovým hájem se nachází v jihozápadní části. Na řádo-
vém hřbitově boromejek, jehož součástí je i kaple, bylo do roku 2006 

Ulice Bašteckého
V severozápadní části Velké Ohrady vychází z ulice 
Janského jižním směrem, lomí se k východu a slepě 
končí. A protože na Velké Ohradě nesou ulice jména 
významných českých lékařů žijících ve 20. století, má 
tu „svou“ ulici i jeden ze zakladatelů české radiologie 
a světový rentgenolog profesor MUDr. Jan Baštecký. 
Byl jedním z posledních odborníků, kteří obsáhli 
současně radiodiagnostiku, radioterapii a nukleární 
medicínu. Kromě klasických jazyků ovládal suverénně 
němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu a ruš-
tinu. Narodil se 9. ledna 1899 v Praze. S vyznamená-
ním absolvoval lékařskou fakultu Karlovy univerzity 
v roce 1923. Ač byl orientován především na dia-
gnostiku, věnoval se i radioterapii. Již před druhou 
světovou válkou stál u zrodu české diagnostické a te-
rapeutické neuroradiologie. Současně se začal věnovat 

Za Babinským a jeptiškami

rentgenodiagnostice. Roku 1946 byl jmenován mimo-
řádným profesorem rentgenologie a radiologie na nově 
zřízené lékařské fakultě v Hradci Králové. Zde vybu-
doval radiologickou kliniku, která stála na špici české 
rentgenologie. Svou prací přispěl k úspěchům hra-
decké kardiologie a kardiochirurgie. Profesora Baštec-
kého právem považujeme za zakladatele moderní ra-
dioterapie a chemoterapie v onkologii u nás. Na své 
klinice vybudoval nový léčebný pavilon, kde jako první 
u nás zavedl ozařování kobaltovou bombou. Profesor 
Jan Baštecký, člen korespondent Československé aka-
demie věd, odešel do důchodu v roce 1971, ale na své 
klinice pracoval až do konce svého života. Zemřel 
přesně měsíc po svých osmdesátých narozeninách 
9. února 1979. Ulice na Velké Ohradě byla pojmeno-
vána na jeho počest v roce 1981.  Dan Novotný

pohřbeno 1 036 sester a 5 kněží. Uprostřed areálu se pak nachází vě-
zeňský hřbitov, který byl založen spolu s ženskou věznicí. Tato zpustlá 
část řepského hřbitova byla po roce 1990 vyčištěna, hroby nahradil 
trávník se dvěma kameny. Jeden s označením Řepský vězeňský hřbitov 
a druhý z hrubého kamene s náhrobní deskou Václava Babinského. 
Legendární loupežník se narodil 20. srpna 1796 u Litoměřic a zemřel 
1. srpna 1879 v Řepích. Za šest prokázaných zločinů byl roku 1840 
odsouzen k 20 letům žaláře na Špil-
berku. Svou pokorou a zbožností si zís-
kal důvěru vedení věznice a stal se ošet-
řovatelem vězňů. V roce 1855 byla 
věznice na Špilberku zrušena a Babin-
ský putoval do Kartouz – dnešních Val-
dic. Od propuštění roku 1861 až do své 
smrti pracoval v řepském klášteře jako 
zahradník. Vrátíme se na roh hřbitova 
a půjdeme dále ulicí Žalanského až 
k Úřadu městské části Praha 17, kde se 
odbočí doprava a přes louku se pokra-
čuje ulicí Žufanova. Tou se dostaneme 
do ulice Bazovského a dále podchodem 
pod ulicí Slánská a pokračujeme ulicí 
Skuteckého, Nevanovou a Laudovou 
dále po naučné stezce. Ta nás provede 
aktivním lesoparkem Řepy, poté pů-
jdeme do kopce směr Bílá Hora. Po levé straně mineme BMX areál 
a dále ulicemi Na Bělohorské pláni, Čistovickou a K Motolu se dosta-
neme na tramvajovou zastávku Bílá Hora. Zde asi šestikilometrové 
toulky za Babinským a jeptiškami končí. 
 Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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CARMINA VOCUM ZAZPÍVALA SENIORŮM. V neděli 7. ledna 
proběhl v Domě u Agáty v Řeporyjích koncert sboru Carmina Vo-
cum. Pod vedením naší sbormistryně Dragany Novaković-Vitas jsme 
zazpívali pásmo vánočních písní a známých českých koled. Chtěli 
jsme tak přinést více radosti a štěstí seniorům, kteří v tomto domově 
pobývají. Celý nápad původně vyplynul v rámci projektu Ježíškova 
vnoučata z přání paní Ivy z Řeporyjí. Tu jsme nejprve pozvali na velký 
koncert našeho sboru v Českém muzeu hudby. Kratší vystoupení, 
které jsme den po Třech králích uspořádali v Domě u Agáty, mělo dů-
věrnější, téměř rodinný charakter a bylo potěšením pro posluchače 
i zpěváky. Přání paní Ivě se nám tak podařilo splnit. Snad se z tohoto 
koncertu stane tradice a příští rok se opět společně setkáme.                                  

 Denis Jerie, Eva Furmanová

DÍK ZA SKVĚLÝ KONCERT. I když měli žáci stodůlecké Fakultní 
 základní umělecké školy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze 
v posledním měsíci loňského roku napilno, udělali si čas a přišli mezi 
klien  ty Domova pro seniory Albion. Zde vystoupili pod vedením 
 Simony Bárové a Evy Brožové. Jejich Vánoční koncert byl úžasný – 
jak skladbou a posloupností dílčích vystoupení, tak uměleckým 
 provedením. Koncert se všem klientům domova velice líbil, takže  
moc děkujeme.  Kateřina Pečivová

JEŽÍŠKA NIKDO NEDOBĚHL. Členové atletického oddílu TJ Sokol 
Stodůlky připravili také vloni v prosinci tradiční Běh za Ježíškem. 
Na strmou trať Makču Pikču, kopce v Centrálním parku, se na Štědrý 
den dopoledne vydalo nejen 154 běžců, ale také dva psi. Počasí sice 
bylo téměř jarní, nicméně zdolání kopce nebylo vůbec snadné. V kate-
gorii žen zvítězila Anna Suchomelová, nejrychlejším z mužů byl Da-
vid Woller. Mezi účastníky nechyběl ani bývalý vynikající desetibojař 
Jan Poděbradský. Časy všech účastníků byly skvělé, ale Ježíška ani le-
tos nikdo nedoběhl.  -če-

K VÁNOCŮM PATŘÍ RYBOVA MŠE. V kostele sv. Jakuba Staršího 
v Kovářově ulici ve Stodůlkách se na Boží hod rozezněla tradiční 

Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby. Jejím tónům na-
slouchal plný kostel lidí, 
včetně zástupce starosty Petra 
Zemana, který mši navštívil. 
Příběh o zvěstování Kristova 
narození a příchodu pastýřů 
k jesličkám odehrál Stodů-
lecký chrámový sbor spolu 
s hosty. Rybova mše vánoční 
je zasazena do českého pro-
středí a je tak velmi dobře 
srozumitelná širokému obe-
censtvu.   -el- 

KOUZELNÉ KRÁLOVSTVÍ. Závěr každého roku je především v tele-
vizi ve znamení pohádek. Lednová výstava v atriu radnice nám pří-
běhy, ve kterých dobro pokaždé zvítězí, připomněla. Nahlédli jsme 
do malého kousku kouzelného království, které spolu s lektorkami 
a dalšími pomocníky vytvořily děti z předškolního oddělení Domu 
dětí a mládeže Stodůlky. -če-

OBŘADNÍ SÍŇ PATŘILA HUDBĚ I TANCI. V úterý 16. ledna večer 
byl v radnici tradiční novoroční koncert žáků hudebního studia profe-
sorky Inesy Lunové, doplněný vystoupeními tanečního studia Nauti-
lus pod vedením choreografky Natálie Bártové. Obě studia působí 
na Fakultní základní škole Mezi Školami. Svůj novoroční koncert si 
mladí klavíristé i malé tanečnice za velkého zájmu rodičů a dalších 
návštěvníků náležitě užili.   Bohdan PardubickýFO
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PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TVOŘENÍ. Poslední měsíc roku bývá 
ve všech školách ve znamení příprav na vánoční svátky, vánočních 
koncertů, vystoupení, workshopů... Nejinak tomu bylo i v Základní 
škole Lužiny. Její žáci ani letos neporušili tradici a vypravili se do 
 denního stacionáře Střediska sociálních služeb Prahy 13, které sídlí 
v Domě sociálních služeb Lukáš. Jako každým rokem v předvánočním 
čase tady tvořili a zpívali s jeho klienty. -red-

STODŮLÁČEK VYSTUPOVAL NA HRADĚ. Dětský Pěvecký sbor 
Stodůláček z Domu dětí a mládeže Stodůlky zakončil loňský rok 
 tradičním zpíváním v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pod ve-
dením Petry Šlapánkové zde vystoupil spolu s kapitulním sborem 
na Boží hod vánoční. Koncertu se zúčastnil kardinál Dominik Duka 
a velké množství návštěvníků, kteří je na závěr odměnili opravdu veli-
kým potleskem.  František Kocmich

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ V LUKÁŠI. V pondělí 8. ledna se uskutečnil 
v Lukáši tradiční Tříkrálový koncert. Dětské sbory Klíček a Notečka 
z FZŠ Mezi Školami zazpívaly pod vedením sbormistryně Aleny 
 Panochové pásmo vánočních písniček a koled. Přes 20 dětí svým zpě-
vem vytvořilo ve zcela zaplněném sále příjemnou atmosféru. Ta byla 
ještě umocněna na závěr vystoupení, kdy si všichni společně zazpívali 
My tři králové jdeme k vám. Koncertu se zúčastnil starosta David Vod-
rážka, který s místostarostou Pavlem Jarošem a dalšími hosty z měst-
ské části popřál seniorům hodně zdraví a štěstí v roce 2018. Dalším 
z milých hostů byl i Radek Tichý, farář Římskokatolické farnosti 
sv. Jakuba ve Stodůlkách. Organizátoři koncertu, Středisko sociálních 
služeb Prahy 13 a Klub seniorů I., děkují účinkujícím dětem za jejich 
umělecké vystoupení, které si našlo cestu do srdcí všech přítomných 
posluchačů.    Jiří Mašek, ředitel SSSP13

UČILY JSME V NEPÁLU. Minulý rok v létě jsme opustily pohodlí 
a komfort FZŠ Trávníčkova a vydaly jsme se do vzdáleného Nepálu, 
abychom si vyzkoušely, jaké to je učit v naprosto odlišném kulturním 
prostředí. Naším úkolem byla nejen výuka, ale i renovace místní školy. 
O své zážitky a postřehy jsme se ve čtvrtek 11. ledna v Modrém klubu 
podělily se všemi zájemci na přednášce Učily jsme v Nepálu. 

                            Jana Repčáková a Kristýna Čánská

VÁNOČNÍ LADĚNÍ. V závěru loňského roku proběhl ve školní dru-
žině ZŠ Klausova Vánoční koncert. Všechna oddělení školní družiny 
si připravila krátká vystoupení, která si navzájem předvedla. Zpěv vá-
nočních koled střídaly básničky a hry na hudební nástroje. Vánočně 
naladit se přišlo i mnoho rodičů, takže o diváky nebyla nouze.
  Zuzana Šimánková
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1976: Na prahu nové éry
Rok 1976 se ve Stodůlkách nesl ve znamení velkých plánů a závazků. 
Počasí bylo mírné, i když v lednu to ještě vypadalo všelijak. Prvních 
pět dní a nocí po Novém roce totiž zuřila silná vichřice. V Ruzyni byla 
naměřena rychlost 120 km v hodině. V tyto dny jsme byli bez světla, silným 
větrem byly zpřetrhány dráty elektrického vedení, píše kronikář František 
Vlasák. Pak se ale počasí umoudřilo a zazlobilo už jen 19. března, kdy 
začalo chumelit.

Na únor se těšili všichni studenti, kterým bylo 15 let. Sbor pro ob-
čanské záležitosti ONV a sbory MNV totiž uspořádaly ve dnech 
16. až 24. února slavnostní předávání občanských průkazů. Při pře-
vzetí složili mladí občané do rukou předsedy MNV slavnostní slib, jehož 
text přednesla žákyně Kosanová, doplňuje kronikář.

A teď už ke zmíněným plánům. Místní národní výbor v Praze 5 – 
Stodůlkách vyhlásil na následující rok 1977 na počest 60. výročí Velké 
říjnové socialistické revoluce 
závazek, který vycházel 
z iniciativy společenských 
organizací, členů MNV 
a všech složek Národní 
fronty. Místní národní výbor 
a jeho rada se zaměřily nejen 
na plnění úkolů v oblasti eko-
nomického zabezpečení, ale 
hlavně na politicko-organizá-
torskou činnost a spolupráci se 
společenskými organizacemi, 
uvádí František Vlasák. 

Součástí závazku přitom 
bylo i zajištění koordinace 
při plánované výstavbě Ji-
hozápadního Města. Vý-
stavba počítá s demolicí řady 

staLO se v ÚnOrU

Genius loci barokních Čech 
Český architekt Jan Blažej Santini Aichel se narodil 3. února 1677 
v rodině kameníka italského původu, ale bohužel jako tělesně posti-
žený. Ve své korespondenci se podepisoval, že je chromý, hrbatý a kul-
havý doslova ďábel – aichel, dokonce místo „Santini“ psal ironicky 
„Satan“. Vyučil se v otcově kamenické dílně, ale díky postižení ji ne-
mohl převzít. Kameníci ovšem nepatřili k stavitelskému cechu a praž-
ská lobby mu to nedovolila. Tak se stal ar-
chitektem, chcete-li projektantem. Své 
projekty proto musel stavebně zadávat ně-
komu jinému. Ale díky tomu vychoval 
skvělou generaci stavitelů svých projektů.

Jeho tři učednické roky strávené v Římě 
(kde si začal říkat Santini) jsou záhadou, 
protože žádná zmínka v archivech o mla-
dém, kulhavém a talentovaném Čechu ne-
existuje. Ale když se vrací krátce po své 
dvacítce okolo roku 1700 do Prahy, dostá - 
vá skoro okamžitě obrovské zakázky, o ja-
kých se vrstevníkům ani nesnilo. Začíná 
ve Zbraslavi stavět cisterciácký klášter.  
Toto velké dílo jako by jeho třiadvacetileté 
tvůrčí období života rámovalo. Dokončuje 
jej v roce svého náhlého skonu roku 1723. 
Všechny své projekty splnil v termínech, 
které mu byly dány. Je to osmdesátka dokončených staveb a možná 
stovka projektů, které nedokážeme dnes ani dohledat. Při 23 letech 
jeho krátkého tvůrčího období jsou to čtyři projekty ročně. A někdy 
tak obrovské, že představovaly největší stavby v té době u nás. Kated-
rála v Sedleci byla největší církevní stavbou, klášterní komplex v Pla-
sech u Plzně byl největší klášter ve střední Evropě. Ve stejném roce 
projektoval kapli sv. Anny v Panenských Břežanech, za tři roky kated-

rálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné 
Hory, dostavbu kostela Panny Marie Božské Prozřetelnosti v Praze. 
V duchu barokní gotiky přestavěl premonstrátský kostel v Želivi 
a kostel Nanebevstoupení v Kladrubech. A především skvostný poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, 
opředený mnoha tajemstvími. Kostel tak výjimečný, že mu výhledově 

věnuji samostatný článek. Santini své nej-
větší stavby postavil jako oslavu světla. Pro-
stě vzal prostor a jeho světelný režim a ten 
obestavěl zdmi. Snadné, že? Ale naprosto 
mimo zásady klasického stavitelství. Byl 
představitelem expresívní tzv. barokní go-
tiky. Často používal gotické lomené ob-
louky a prohnuté stěny. Jeho výjimečná 
 stylově náročná tvorba nenašla svého po-
kračovatele. Žádná jeho podobizna se ne-
dochovala. Žil na Malé Straně v dnešní 
Nerudově ulici „U zlaté číše“. Santini měl 
peníze a miloval je. V testamentu uvedl: 
„Moje jmění je nepatrné.“ To obnášelo 
25 000 zlatých, což se rovnalo asi dvojná-
sobku čistého ročního výnosu cisterciác-
kého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, pat-
řící k největším církevním majetkům. 

Částečně se k tomu přiznal v dopise svému bratrovi, který podepsal: 
„Pilný dobrý zloděj.“ Jeden z největších stavitelských géniů, „Vysoce 
urozený a uměním oplývající Jan Santini Aichl, měšťan a architekt 
královského Menšího Města pražského“, zemřel v úterý 7. prosince 
1723 v Praze. Nebylo mu ani sedmačtyřicet. Profesor Mojmír Horyna 
napsal: Santiniho Zelená Hora je báseň, zatímco stavby dvacátého století 
jsou jenom slogany.                 Dan Novotný 

rodinných domků a dalších objektů ve Stodůlkách. Pro rok 1977 chce proto 
rada získat celkový přehled o navržených demolicích a potřebách náhrad-
ních bytů pro rodiny bydlící v těchto objektech, píše se v kronice. Hned 
v únoru byli také majitelé rodinných domků a objektů určených k de-
molici pozváni na hlavní útvar výstavby sídlišť k podpisu o předání 
těchto nemovitostí a přidělení náhradních bytů. 

V dubnu se konal 15. sjezd KSČ a na jeho počest proběhla 
ve Stodůlkách úklidová brigáda s názvem Zvelebení životního pro-
středí. Škola přitom prováděla tentýž den sběr starého papíru a tex-
tilu. Tento sběr dosahuje vždy vysokých čísel, hlavně zásluhou místních 
průmyslových podniků, odkud se starý papír obyčejně sváží na multikáře. 
Není zvláštností, že se sebere 60 až 70 metráků papíru za jediný den, 
přibližuje pan Vlasák.

Zvelebení se pak kromě životního prostředí dočkala i autobusová 
čekárna na lužinském ná-
městí, do které byly umís-
těny dvě nové lavice. Obě 
se musely dát na silný řetěz 
provlečený kolem železného 
sloupku, aby je nemohl nikdo 
zcizit, líčí s trochou hoř-
kosti kronikář. Že se ale 
obyvatelé Stodůlek umí 
i bavit, ukázala nová ple-
sová sezona, u které Fran-
tišek Vlasák chválí hlavně 
obnovení zájmu o kolové 
tance. Nebo je to tím, že 
na tyto plesy chodí spíše starší 
generace?, ptá se s úsmě-
vem.

Robert Šimek
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Autor: Pavel Talaš

Lego – kostky, které ovládly dětský svět
V roce 1932 založil Ole Kirk Christiansen firmu na výrobu hraček, 
která o dva roky později dostala název LEGO (zkratka dvou dán-
ských slov leg godt – dobře si hrát). Za více než 85 let své existence 
ušla dlouhou a mnohdy trnitou cestu, kdy se z malé tesařské dílny 
stala prosperující firma, která patří mezi největší světové výrobce hra-
ček. Malé plastové kostičky zná dnes snad každé dítě. Pro mnohé se 
ale tato hračka stala zálibou, s kterou se nerozloučili ani v dospělosti. 
Jsou z nich, stejně jako z pana Miloše Křečka, sběratelé. A stane-li se 
ze sběratele sběratel vášnivý a k tomu ještě stavitel, začne dříve či poz-
ději řešit problém, kam své sbírky a exponáty dát. A tak před sedmi 

lety otevřel na Národní třídě Muzeum kostek Praha, které je svou ve-
likostí zhruba 400 m² a více než 3 000 vystavenými originálními ex-
ponáty největším muzeem Lega na světě. 

„Jak vypadá Lego, ví snad opravdu každý,“ říká ředitel muzea Ro-
bert Kvěch. „Ale až tady uvidí, co všechno je možné z těch ’obyčejných 
kostiček‘ postavit. Existuje nepřeberné množství setů, ale je možné 
koupit i jednotlivé dílky a stavět podle vlastní fantazie, které se meze 
nekladou. Návštěvníci zde mohou vidět 20 tematických expozic – 
od nejstarších exponátů z roku 1958 až po nejnovější modely. Vždy se 
dočtou, z kterého jsou roku, 
kolik kostiček bylo na jejich 
zhotovení potřeba a také ko-
lik času stavba zabrala. Nej-
větším modelem je Socha 
svobody, kterou dělal přímo 
majitel muzea pan Křeček. Je 
z 30 000 samostatně koupe-
ných dílků, váží 200 kg a pra-
coval na ní asi 700 hodin. Její 
cena je zhruba 500 000 Kč. 
Největší stavebnicí na počet 
dílků, jakou kdy firma Lego 
vydala, je Taj Mahal. Obsa-
huje 5 922 dílků. Nejlepší je 
ale přijít a vidět vše na vlastní 
oči – Piráty z Karibiku, Pána 
prstenů, letadla, vláčky, lodě, 
magický svět Harryho Po-
ttera, vozidla, Lego figurky, 
hrady, modely světoznámých 
kulturních památek, moderní architekturu, vesmírné lodě Star Wars... 
Když jste fanoušek Lega, tak tu strávíte dost času.“ 

Muzeum kostek Praha najdete na Národní 31. Otevřeno je denně 
od 10 do 20 hodin. Více na www.muzeumlega.cz.  Eva Černá 

Taj Mahal – jeden z divů světové architektury

Lego Star Wars Millenium Falcon, 
5 195 kostiček
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A zas je další rok za námi
Rok se s rokem sešel a Klub seniorek staré Stodůlky opět bilancuje. 
Také v roce 2017, ostatně jako každý rok, jsme byly velice akční. Díky 
tomu jsme na výletech i při posezení v Lukáši prožily spoustu krás-

ných chvil. Ale vezměme 
to od začátku. Hned za-
čátkem ledna jsme začaly 
s přípravou tradičního 
Dětského karnevalu 
ve Spolkovém domě. Je 
pravda, že se konal „až“ 
začátkem března, ale pro-
tože jde o poměrně velkou 
akci, nemůže se nic nechat 
na poslední chvíli – zajistit 
hry pro děti, drobné dárky, 
bohatou tombolu, občerst-
vení... Všem se to moc lí-

bilo, jen my jsme po úklidu a zpacifikování všeho, co zbylo, padly 
na židle se zvoláním „už nikdy víc“. Ale to bylo jen takové plácnutí 
do vody, letos chystáme karneval opět . Potom už začaly výlety a zá-
bava.

V dubnu to byl koncert Alfonse a Mariána neboli Dua Jamaha. Tuto 
akci, kde jsme si i zazpívaly a zatančily, nám zajistil Úřad městské části 
Praha 13. Ten pro nás připravil i květnový výlet na zámek Loučeň. 
V tomto měsíci jsme podnikly i vícedenní výlet do Bednárečku se za-
stávkou na bizoní farmě v Českém Rudolci. V polovině června nás če-
kal další výlet, tentokrát na nově zrekonstruovaný zámek Potštejn 
s úžasným parkem a růžovou zahradou a do Vamberka. Tam jsme za-
brousily do muzea krajky. To, co dokáží vytvořit šikovné ruce z „obyčej-
ných“ nití, je prostě nádhera. V září jsme vyrazily do Znojma – vláč-
kem jsme dojely do centra města, které jsme si ještě před obědem stihly 
prohlédnout. Když jsme se posilnily, pokračovaly jsme do vesnice Ša-
tov, kde jsme byly ubytovány. Večer neměl chybu. Mladý a švarný šohaj 

Potřebujete namasírovat?
Pak můžete využít nabídku reflexních masáží a lymfodrenáží ve Stře-
disku sociálních služeb. Cena za hodinu masáže je 250 Kč. Objednat 
se můžete u paní Růženy Fröhlichové na tel. číslech 602 472 389, 
777 934 517. Alena Hrabětová

Pro příznivce Retrokavárny
V lednu se vedení Retrokavárny ujala Anna Kubištová, která si na své 
první setkání se seniory připravila krátké povídání o knize Babičko, 
vyprávěj. Jsem ráda, že vás mohu pozvat na setkání únorové, které se 
trochu netradičně uskuteční v úterý 13. února. Zájemci se mohou při-
hlásit na tel. čísle 235 011 451 u paní Aleny Houškové. Iva Dvořáčková

Senior fitnes volá do tělocvičny!  
Nehleďte na počasí – přijďte mezi nás a vyzkoušejte si zdravotní cvi-
čení v tělocvičnách i bazénech. Kromě dobré kondice získáte třeba 
i nové přátele a hlavně pozitivní mysl. Krátké zimní dny budou hned 
jasnější! V Praze 13 cvičíme v Kulturním domě Mlejn, Kovářova 4, 
Stodůlky. Scházíme se vždy v pondělí a cvičíme od 9.30 do 10.30 
a od 10.45 do 11.45. Cena za jedno cvičení je 40 Kč. Více informací 
podá Hanka Borčevská na tel. 720 689 939, hborcevska@seznam.cz.   
 Vladimír Hejný

Zámek Loučeň

ZD
RO

J: 
W

W
W

.ZA
M

EK
LO

UC
EN

.C
Z

nám povídal o vínu a nechyběla ani degustace. Hezkou tečkou za na-
ším loňským cestováním byl listopadový výlet na vánoční trhy do Žleb.
Na závěr naší rekapitulace roku 2017 bychom chtěly poděkovat ÚMČ 
Praha 13 za všechny akce, které pro nás zajistil. Do roku 2018 přejí 
všem čtenářům STOPu hodně štěstí, zdraví a pohody veselé seniorky 
Klubu staré Stodůlky.   Eva Leflerová a Marie Šimková

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!

Valentýnské
focení

2. nadzemní podlaží u soch 

TISK FOTOGRAFIÍ IHNED

14.2.2018 
 14:00 – 19:00
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prOGram kLUbů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 5. 2. Maškarní rej                                                                             
12. 2. To byl Richard Adam   Hana Strakatá   
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát 
19. 2. Retro. To byly hvězdy František Kundrát 
26. 2. Káva o čtrnácté                                                                   
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 6. 2. Oslava svátku našich členek a popovídání u kávy
13. 2. Oslava narozenin tří členek klubu 
         (87, 85 a 71 let)
20. 2. Přednáška městské policie 
          Stop kriminalitě páchané na seniorech
27. 2. Zacvičíme si, zvládneme vědomostní testy
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 7. 2. Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka
14. 2. Hrajeme společenské hry 
21. 2.  Budeme si číst z časopisů plných informací, rad  

a zajímavostí Doba seniorů  Helena Hrdoušková
28. 2. Na piano nám zahraje Josef Skalička
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 přizpůso-
bujeme přání členů klubu, nechybí ani  povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 7. 2. Dominikánská republika 
14. 2. Marie Kyselková 
21. 2.  Hory Evropy a Asie 
28. 2. František Škroup 
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

Dožily se sta let
Prožily téměř celé minulé století se vším, co k němu patřilo. Narodily 
se v době, kdy se formovalo samostatné Československo, do dospělosti 
vkročily v době 2. světové války a prožily všechny politické převraty 
od vlády komunistů, až po vstup do Evropské unie. Svůj život zkrátka 
vedly na pozadí pestrých dějin našeho státu. Řeč je o Ludmile Kude-
lové, která 2. ledna oslavila neuvěřitelných 103 let a paní Marii Hof-
manové, která 7. ledna dovršila úctyhodných 100 let. Oběma dámám 
byste tento požehnaný věk hádali jen stěží. S přehledem mohou kon-
kurovat mnohem mladším seniorům. 

Ludmila Kudelová žije v bytě panelákové zástavby společně se svou 
vnučkou, která se stará o běžný chod domácnosti. Na výpomoc jí do-
chází také sociální pracovnice. S tou, i přes svůj požehnaný věk, vyráží 
na procházky do okolí. Její recept na dlouhověkost je jednoduchý – 
hodně úsměvů a vřelých objetí. Je to zkrátka společenská dáma. 
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 Čiperná a vitální Marie 
Hofmanová žije v domác-
nosti úplně sama. Její dcera, 
která za ní pravidelně do-
chází, říká, že obstará téměř 
celý chod domácnosti bez 
pomoci. Tu potřebuje 
pouze při velkých náku-
pech, což je v jejím věku 
opravdu neuvěřitelné.

Oběma nejstarším oby-
vatelkám Prahy 13 na za-
čátku ledna osobně pogra-
tuloval starosta David 
Vodrážka společně s před-
sedou sociálního výboru 
Alešem Marečkem. 

„Je neuvěřitelné, kolik 
toho musely tyto ženy pro-
žít. Jejich kořínek by jim 
mohl leckdo závidět. Stár-
nutí pro mnoho lidí není příjemná věc, nicméně těmto dámám se po-
vedlo stárnout s grácií. Oběma jim přeji další roky plné zdraví a síly,“ 
řekl při svém blahopřání starosta. -red-

Ludmila Kudelová (103 let)

Marie Hofmanová (100 let)

Hrajete rádi kanastu?
Vážení senioři a seniorky, hrajete-li rádi karty, speciálně kanastu, a ne-
máte-li to k nám moc daleko, přijďte posílit naše řady. Scházíme se 
každé pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hodin v Klubu seniorů Velká 
Ohrada, Přecechtělova ulice 2229/6. Informace na telefonním čísle 
728 363 025.  Eva Kolínská
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 o Dne 15. prosince 
2017 oslavila paní 
Emilie Cepková 
krásných 91 let.  
Vše nejlepší,  
hodně zdravíčka  
a spokojenosti pře-
je syn Karel, dcera 
Helena, vnučky 
a pravnoučata. 
Za všechny přeje 
touto cestou Helena Šneberková. 

 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 drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,  
e-mail: 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. 602 938 399.

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 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 Mytí oken včetně rámů a žaluzií od úklidové firmy. 

Používáme vlastní náčiní a prostředky. Tel. 724 006 275, 
www.pvj-group.cz.

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

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

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUV-
KY, vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení 
elektřiny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344. 

 o Vyčistíme Váš koberec, sedačku a křesla přímo u Vás 
strojem na vlhko extrakční metodou. Zbavíme Vás prachu, 
nečistot a roztočů. Tel. 724 006 275. www.pvj-group.cz.

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

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

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

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

 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 Sekáme trávu, řežeme živé ploty a keře, čistíme  
zarostlé pozemky. Máme vlastní motorovou techniku.  
Tel. 724 006 275, www.pvj-group.cz.

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

 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 PRODEJ A PRONÁJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI  
zprostředkuje rodinná realitní kancelář REALITY VESECKÝ. 
Ing. Vesecký, tel. 606 537 932, evzen.vesecky@email.cz

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

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

 o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček  
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnos-
tech, firmách, školách apod. David Burian,  
tel. 773 540 170, info@dbuklid.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 Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny. Tel. 602 151 310. 

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

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

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

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

 o Čistíme koberce, sedačky, židle, matrace ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher v domácnostech  
i firmách. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme vás prachu, roztočů, alergenů a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA.  
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 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 STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, BLÍZKO  
U METRA LUKA. OBJEDNÁVKY NA TEL. 739 029 625.

 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 Úpravy interiérů. Sádrokartóny, vnitřní zvuková 
a tepelná izolace ve snížených stropech a předsazených 
stěnách, dělící příčky, obklady stěn. Rychlé a levné řešení 
rekonstrukce Vašeho bytu, www.abalapraha.cz,  
tel. 603 414 039.

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

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

opravami vašeho bytu nebo 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

přes 22 let v Praze 13

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 14ti letou tradicí

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

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz
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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 
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 o VÍNA Z ČECH, MORAVY A IZRAELE 
PEČIVO Z HOŘOVIC 
12 DRUHŮ ČEPOVANÉHO VÍNA 
HOSTINSKÉHO 1538/3, PO – PÁ 6.30 – 16.30

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

 o Nevíte, jak se rozhodnout? Karty vám napoví. 
VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.

 o Zhubnout zdravě s podporou a poradenstvím, 
pište na e-mail: hubnuti.zdrave.wellness@seznam.cz.

 o Z BYTU DO RODINNÉHO DOMU – VýMĚNA! 
VYMĚNÍM STAV. PARCELU VRÁŽ U BEROUNA 1 195 M2  
SE ZÁKLADY RD – 149,9 M2, VČ. P. D. ZA BYT V OV PETŘINY  
A OKOLÍ. NE PŘÍZEMÍ A POSLEDNÍ PATRO. V BYTĚ NECHÁM 
BYDLET PO DOBU DOSTAVBY.  
VÍCE INFO NA TEL. 604 353 637.

 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 Od února/března hledáme nejlépe dlouhodobý  
pronájem v Praze. Dispozičně 2+1 – 3+1 pro 2 osoby.  
Byt musí být v dobrém a čistém stavu. RK nevolat. Děkuji. 
Tel. 605 845 088.

 o Poptávám pronájem menšího bytu 1+kk nebo 2+kk  
a to v Praze nebo do 15 minut od Prahy. Zařízení dle doho-
dy, výhodou balkon, MHD musí být v dosahu. RK nevolat. 
Děkujeme. Tel. 603 789 381.

 o PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem  
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme bez- 
problémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE! Tel. 605 993 268.

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
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 o Nabízíme dlouhodobý pronájem nebytového 
prostoru, 27 m2 – Brdičkova 1908. Vhodné pro kancelář. 
Podrobnosti na tel. 777 741 792.

 o Skladový areál v Červeném Újezdě, Praha západ 
hledá řidiče VZV, skladníka na dvou a třísměnný provoz. 
Nástupní plat 20 500 Kč, roční odměny, příspěvek na strav-
né a penzijní připojištění. Požadujeme platný průkaz VZV, 
fyzickou zdatnost. Nástup ihned. Bližší info na telefonu 
312 698 685. Životopis zašlete na sekretariat@inteccu.cz.

 o Lékařka hledá admin. pracovnici/recepční do  
ordinace. Práce není fyz. náročná – objednávání pacien-
tů, evidence, komunikace s pacienty. Klouzavá prac. doba. 
Poliklinika Lípa, MUDr. Lenka Knesplová, tel. 603 761 233.

 o Skladový areál v Červeném Újezdě, Praha západ 
hledá expedientku na třísměnný provoz. Nástupní plat 
20 700 Kč, roční odměny, příspěvek na stravné a penzijní 
připojištění. Nástup ihned. Bližší info získáte na telefonu 
312 698 685. Životopis zašlete na sekretariat@inteccu.cz.

 o Hledám kolegyni středního věku do malého 
zaběhnutého kadeřnictví v Nových Butovicích.  
Tel. 737 820 973. 
 
 
 

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

VZPOMÍNÁME

Metronom Business Center, vchod C
Praha 13 - metro N. Butovice, 1. patro 
nad Rossmannem, Bucharova 2817/13

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI  

www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702

ŽALUZIE PŘÍMO 
OD VÝROBCE!!!
777 208 491, info@har.cz, www.har.cz

sítě proti hmyzu a interiérové rolety
Po předložení 
tohoto kuponu SLEVA 40 % z montáže 

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

RŮZNÉ

ZAMĚSTNÁNÍ

byty

Tylovická 9, 155 21 Praha 5 | +420 606 881 162 | info@bronaprusakova.cz

www.bronaprusakova.cz

Angličtina z písniček / Angličtina do světa

 o Dne 15. února 
2018 vzpomeneme 
již 12. smutného vý-
ročí odchodu paní 
Marcelky PFOBOVÉ 
z Velké Ohrady, 
milující a vzorné 
maminky Tomáška 
a Karolínky. Dotr-
pěla v manželství 
nad ránem po sv. 
Valentinu ve věku 33 let. Spí svůj  věčný sen na Cho-
dovském hřbitově (urn. hrob č. 781), v našich srdcích 
však žije dál. Nikdy nezapomenou a za vzpomínku 
přátelům děkují Bílkovi, rodiče. 

 o V neděli 3. 12. 2017 
zemřel pan Ing. Miro-
slav Vogl. Narodil se  
7. 11. 1925 ve Vranovi-
cích, okres Prostějov, 
v rodině ruského legi-
onáře. Po vystudování 
vysoké školy nastoupil 
do ústředí Státní banky 
Československé, kde za-
stával významné funkce a zastupoval ji několikrát 
v zahraničí. Po sametové revoluci se nadále aktivně 
zúčastňoval veřejného života a spoluzaložil několik 
organizací na podporu mezinárodní ekonomické 
spolupráce.  Za svoji práci byl několikrát oceněn 
resortními i státními vyznamenáními.    
V Praze 13 žil od roku 1994. Ing Miroslav Vogl se 
dožil 92 let. Čest jeho památce. 

 o Oznamujeme všem 
přátelům a známým,  
že nás navždy opustil  
pan Milan Funk. 
Manžel, táta  
a dobrovolný hasič. 
Rodina

TETA BĚTA - KREATIVNÍ POTŘEBY
galanterie, dárkové předměty 

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
v ulici Modrá 1977/2 (vchod z vnitrobloku)

tel. 603 804 231
Otevírací doba: po - pá 11-19 hod.

www.tetabeta.cz

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM
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INZERCE

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce.  

Bližší informace na tel. 603 728 140.

KUPON SLEVA 
- 20 %
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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.

  

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611, info@penzionkozel.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

Ž A L U Z I E
Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

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
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prOGram kLUbU mLejn 

 
 

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
22. 2. čt 19.00  ASONANCE 

Skupina Asonance patří k nejstarším skupinám působícím na české folkové scéně – vznikla 
už roku 1976. Je uznávaným interpretem irských a skotských balad, tanců a instrumentál-
ních skladeb jako jsou reel, jig nebo hornpipe. 

DIVADLO
 9. 2. pá 19.30  WORK IN PROGRESS/CIRKUS MLEJN – Eliška Brtnická

Ukázka z nového projektu Elišky Brtnické vznikajícího během její rezidence na domovské 
scéně KD Mlejn. 

16. 2. pá 19.00  WORK IN PROGRESS – Isabelle Schuster 
Prezentace projektu původem německé novocirkusové akrobatky. 

23. 2. pá 19.30  WORK IN PROGRESS – Ilona Jäntti 
Ukázka z nového projektu finské akrobatky a choreografky. 

DĚTI 
18. 2. ne 15.00  O ČARODĚJI TAMANOVI

Autorská loutková pohádka o čaroději Tamanovi vychází především z jizerskohorské 
 legendy „O Tamanovi” a rovněž čerpá z „Čarodějova učně“ od Otfrieda Preußlera. 

Hraje: Divadlo ToyMachine. 

25. 2. ne 15.00  O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Loutková pohádka o tom, jak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka. 

Hraje: Malé divadélko Praha. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
14. 2. st 10.00  PRINCEZNA NA HRÁŠKU

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se princezna mohla dostat na postel vystlanou dvaceti 
matracemi a dvaceti peřinami? A jak to, že z ní nespadla? Loutková pohádka plná krásných 

princezen, polštářů, peřin a hrášku na motivy známého příběhu H. CH. Andersena. 

Hraje: Divadlo Dokola. 

27. 2. út 9.00, 10.30  HUDBA JE RADOST
Interaktivní hudební program pro ZŠ, kterým provádí houslistka Věra Eretová. 

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

RŮZNÉ
13. 2. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13. 

24. 2. so 15.00  DĚTSKý FOLKLORNÍ PLES
Taneční odpoledne pro děti, během kterého vystoupí folklorní soubor Lučinka,  
proběhnou ukázky z taneční výuky a na závěr bude i tombola.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
 2. –  4. 3.  DIVADELNÍ FESTIVAL STODŮLECKý PÍSEČEK

Regionální přehlídka experimentujícího divadla s výběrem na Šrámkův Písek  
a studentského divadla s výběrem na Mladou scénu. 

 9. – 10. 3.  OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE PORTA

11. 3. ne 15.00  DESET ČERNOUŠKŮ – POHÁDKA
Hříčka Deset černoušků dětem nenásilně vysvětluje význam přísloví „Kdo jinému jámu 
kopá...“. Deset malých černoušků nastraží past žirafě, ta jim však spolu se svými přáteli 
a pomocníky dá užitečnou životní lekci.

Hraje: Divadlo LokVar

15. 3. čt 19.30  KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY HRADIŠŤAŇ

18. 3. ne 15.00  SMRTNÁ NEDĚLE
Uvidíte jarní vystoupení folklorního souboru Lučinka, vyrobíte si malou Mařenu, pak  
ji společně v průvodu odneseme utopit a přivítáme jaro.

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

Na vlnách fotografie 
Od poloviny ledna až téměř do konce února se v galerii Czech Photo 
Centre představí držitel řady cen Czech Press Photo a spoluautor ně-
kolika knih Václav Šilha. Výstava ponese název Na vlnách fotografie. 

„Václav Šilha, jehož snímky jsou pravidelně publikovány jak u nás, 
tak v zahraničních časopisech typu BBC Wildlife Magazine a National 
Geographic, je známý především díky fotografiím pořízených během 
toulek za zvířaty. Czech Photo Centre se však tentokrát zaměří 
i na jeho práce, které zachycují mizející domorodé kultury Asie, Afriky 
a Jižní Ameriky v kontrastu s černobílými fotografiemi nejjižnějšího 
kontinentu zeměkoule,“ vysvětluje Veronika Souralová, ředitelka centra.

Na jedné straně se tak na výstavě soustřeďuje pozornost na člověka 
a jeho postavení v různých koutech světa, na druhé pak na černobílé 
snímky Antarktidy – kontinentu, jehož hrdý a nedostupný chlad zů-
stává stále ještě výzvou. I v této části světa přitom ale může dojít 
rychle ke změnám.

„Naše planeta je komplexní celek, ve kterém se mísí nejrůznější 
formy života a vše spolu úzce souvisí. Proto je logické, že jsem se 
v tomto případě zaměřil na živočišný druh, o kterém věříme, že si stojí 
nejvýše. Tedy na člověka a jeho kulturu,“ říká autor výstavy.

Václav Šilha je držitelem řady cen v rámci novinářské soutěže 
Czech Press Photo, v roce 2012 obdržel v rámci 16. mezinárodního 
bienále FIAP v Norsku zlatou medaili NSFF. Je rovněž spoluautorem 
knih Divoká planeta, Afrika v nás a Afrika v nás II. Více na stránkách 
www.czechphotocentre.cz, www.photo-silha.cz. Radek Polák
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Jižní Sandwichovy ostrovy
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Sobota 3. 2.
Pochod Kolo, kolo Mlejnský
Železniční stanice Zličín (konečná tramvají v Řepích)

Klub českých turistů vás zve na 7. ročník pochodu, který od-
startuje ze žel. stanice Zličín. Cíl je opět v Praze 13 – v re-
stauraci v KD Mlejn. Můžete si vybrat z pěti tras. Delší trasy 
47 a 30 km startují od 6.00 do 9.30 a tři kratší 6 (vhodná pro 
děti a rodiče, seniory), 9 a 16 km od 9.30 do 11.00. 
Na startu dostanete popis trasy s vyznačenými zajíma-
vostmi. V cíli dostanete diplom, razítka, malou pozornost 
a potom můžete posedět, dobře se najíst a třeba si i zazpí-
vat s naší kapelou. Pochod je součástí cyklu Prahou turistic-
kou, mezinárodních pochodů IVV a Dvoustovky, což je dvě 
stě vybraných pochodů z ČR.  
Více na www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz.

Úterý 6. 2.  • 8.00 – 11.00
Seniorské úterky
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Také letos obdrží senioři (zákazníci nad 60 let) při nákupu 
nad 299 Kč, kteří se přihlásí se slevovou kartičkou na infor-
mačním centru, dárkový balíček a kupon na slevu -20 % 
na 1 kus vakuově balených uzenin z řeznictví Globus.  
O kartičku si můžete zažádat v informačním centru.

Úterý 6. 2.  • 15.00 – 17.00 
Globus z druhé strany
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zveme vás na prohlídku zázemí našich výrob řeznictví, pe-
kárny a restaurace Globus z druhé strany. Přihlásit se můžete 
na informačním centru, na internetových stránkách  
www.globus.cz nebo na zelené lince 800 241 242. Začátek 
v 15.00, konec (podle počtu dotazů) cca v 17.00.

Středy 7. a 21. 2.  • 17.00
Dětičky kytičky
Květiny U Báry, Metronom Business Center  
(u metra N. Butovice)   
Již několik let nás navštěvují děti a formou zábavy se učí 
vázat kytičky. Rády mezi námi přivítáme i vaše ratolesti – 
holčičky i kluky. Pokud se děti budou chtít zúčastnit, je 
nutná rezervace termínu. Více na tel. 776 235 702,  
www.kvetinyubary.cz nebo na fcb.kvetinyubary.

Pondělí 12. 2. a středa 28. 2.  • 16.30
Přijďte k nám
Mateřská škola Mezi Školami 2323
Srdečně zveme všechny malé kamarády v pondělí 12. 2. 
do třídy žabiček. Čeká na vás spousta hraček a zábavy. Naše 
společné hraní potrvá do 17.30. Další naše setkání se usku-
teční 28. 2., kdy se ve třídě kuřátek sejdeme na Karnevalo-
vém skotačení. Kromě přehlídky masek, soutěží a tancování 
čeká na všechny malé účastníky karnevalová odměna.

Úterý 13. 2.  • 18.00
Jazzový koncert Evy Emingerové
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13 

Zveme vás na koncert Evy Emingerové, zpěvačky s neoby-
čejně poutavým hlasem, která vystoupí v doprovodu jazz 
quarteta. Koncert je především poděkováním členům vo-
lebních komisí, ale srdečně jsou zváni i hosté z řad široké 
veřejnosti. Vstup volný. 

Čtvrtek 15. 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 16.45. Pro děti 
budou v hale školy připravené soutěže. Více informací 
na www.zsmladi.cz.

Sobota 17. 2.  • 11.00 – 17.00
Masopustní zabíjačkové hody v Kastrolu
Restaurace Kastrol, Ohradské nám. 1625/2,  
Velká Ohrada

Zveme vás na zabíjačkové hody ve dvoře restaurace. Jen ten 
pašík už nebude živý... Můžete se těšit například na prde-
lačku, zabíjačkový guláš z kotlíku, škvarky a další typicky za-
bíjačkové dobroty... A možná přijde i harmonikář. 

Pondělí 19. 2.  • 17.00
Ženy a muži v českých dějinách
MKP pobočka Lužiny, Archeologická 2256/1
Srdečně vás zveme na cyklus historických přednášek před-
stavující vybrané osobnosti našich dějin. Program: 19. 2. – 
Čeněk z Vartenberka (mistr politických obratů, správce 
rožmberského majetku), 19. 3. – Jan Hus (druhý život kost-
nického mučedníka), 16. 4. – Anna z Mochova a další „hu-
sitské ženy“, 14. 5. – Jan Žižka (válečná léta neporaženého 
českého vojevůdce), 11. 6. – Obyvatel Tábora (jak se žilo 
v husitském městě). Přednášky se konají vždy v pondělí 
od 17.00. Vstup volný. Více na www.mlp.cz/akce. 

Středa 21. 2.  • 18.00   
Autorské čtení z knihy Lední medvěd
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Autorské čtení a prezentace nové knihy Jindřicha Manna, 
která obsahuje tři novely o touze, zradě a nečekaných sou-
vislostech. Příběhy se odehrávají v Praze, rozděleném Ber-
líně či na karibském ostrově a autor v nich nezapře tvůrce 
s literárními předky. Jeho otcem byl Ludvík Aškenazy, dě-
dečkem Heinrich Mann. Večer probíhá ve spolupráci s Praž-
ským literárním domem autorů německého jazyka. Vstup 
volný.

Sobota 24. 2.
Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj
Tělocvičny ZŠ Bronzová, Luka
Zapište si do kalendáře – volejbalový oddíl Sokola Stodůlky 
pořádá již 7. ročník Stodůleckého veteránského volejbalo-
vého turnaje smíšených družstev 4+2. Prezence je od 8.45 
do 9.15 v tělocvičně, slavnostní zahájení se uskuteční 

v 9.20. Předpokládaný konec, vyhodnocení a předání cen 
nejlepším účastníkům turnaje bude zhruba v 18.00 s ná-
sledným posezením. Závazné přihlášky se složením startov-
ného 600 Kč za družstvo do 20. 2. u pana Matýska, tel. 
607 613 652, matysekj@p13.mepnet.cz. Partnerem turnaje 
jsou Středisko sociálních služeb Prahy 13 a ZŠ Bronzová. 
 Nebudete-li hrát, přijďte fandit.

Sobota 24. 2.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na pohádku Pasáček vepřů 
(na motivy pohádky H. Ch. Andersena). Jednotné vstupné 
80 Kč, pokladna je otevřena hodinu před začátkem předsta-
vení. Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 24. 2.  • 14.00
Mezinárodní den průvodců
Jungmannovo náměstí, Praha 1

Asociace průvodců ČR zve širokou veřejnost na tradiční bez-
platné prohlídky Prahy u příležitosti Mezinárodního dne 
průvodců. Sraz účastníků je u Jungmannova pomníku. 
Na prohlídky se nemusíte předem hlásit. Letošní trasy po-
vedou z Jungmannova náměstí na Újezd. Je jich několik, 
včetně jedné prohlídky pro rodiny s dětmi.  
Více na www.asociacepruvodcu.cz.

Sobota 24. a neděle 25. 2.  • 11.00 – 17.00
Umisťovací výstava koček
Veterinární klinika Fénix, Velehradská 19, Praha 3
Přijďte si prohlédnout kočičky a třeba si i některou odnést 
domů. Vstupné dobrovolné. V rámci výstavy bude probíhat 
veterinární poradna.

Pátek 2. 3.
Praktický kurz včelaření 2018
Ekocentrum Včelín Ořech, z.s., Kopaninská 189, Ořech 
Řeporyjský včelařský spolek (ČSV) a ekocentrum Včelín 
Ořech pořádají kurz včelaření pro budoucí včelaře – začáteč-
níky. Více na www.vcelinorech.cz nebo na str. 10.
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Sobota 3. 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.

Čtvrtek 22. 3.  • 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Den otevřených dveří
MŠ Píšťalka, Chlupova 1798  
Zveme vás na den otevřených dveří v naší mateřské škole.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja

Venkovní expozice je otevřena denně 9.00-16.00, skleník Fata 
Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–16.00, vinotéka sv. 
Kláry po–pá 13.00–17.00, so, ne a svátky 11.00–17.00.

Pátek 12. 1. – sobota 24. 3. 
Džungle, která nespí – Fata Morgana
Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu 
jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost 
máte. Zatím co se v zimních měsících ukládá venkovní stře-
doevropská příroda ke spánku, ve skleníku Fata Morgana 
v tomto období bují život z rovníkových pralesů i mlžných 
hor. Zeleň vzrostlých stromů a kapradin doplňují kvetoucí 
begonie, orchideje a další tropické rostliny. Přijďte se projít 
džunglí, která nespí. Únor – pátky a soboty od 18.00, bře-
zen – pátky a soboty od 19.00. Rezervace přes formulář 
na www.botanicka.cz nutná.

Sobota 20. 1. – neděle 25. 2.  • 9.00 – 16.00
Barevné klenoty naší ptačí říše – výstavní sál – 
 Ornamentální zahrada 
V pořadí už 10. výstava s ornitologickou tématikou přinese 
záběry těch nejbarevnějších zástupců naší ptačí říše.

Čtvrtky 1., 8., 15. a 22. 2.  • 17.30
Přednáškový cyklus – v Rostlinném bistru Botanická 
na talíři 
 1. 2. Jan Ponert – Za orchidejemi ekvádorských hor
 8. 2. Jaroslav Škopek – Barevné klenoty naší ptačí říše
15. 2.  Tomáš Vencálek – Arboreta a botanické zahrady jiho-

východního Polska
22. 2.  Romana a Vlastik Rybkovi – Květena vietnamského 

národního parku Bidoup – Nui Ba
Vstupné je 50 Kč.

Středa 14. 2.  • 18.00
Valentinský večer v Botanické – Fata Morgana
Překvapte milovanou osobu netradiční oslavou a vezměte ji 
do botanické zahrady. Dozvíte se zajímavosti z milostného 
života rostlin, vychutnáte si sklenku vína z naší vinice, dáma 
dostane květinu a bude vás čekat také seznámení s parfé-
mem Fata Morgana No. 1. Cena je 600 Kč/pár. Rezervace 
nutná na eva.novozamska@botanicka.cz.

Pondělí 26. 2. – čtvrtek 1. 3.
Zavírací týden ve skleníku Fata Morgana
V uvedeném období bude skleník Fata Morgana uzavřen. 
Děkujeme za pochopení. 

Více informací o veškerých akcích a novinkách  
najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,  
tel. 234 148 111.

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice
 
Čtvrtek 18. 1. – Neděle 25. 2.
Na vlnách fotografie
Prodejní výstava držitele řady cen Czech Press Photo a spo-
luautora několika knih Václava Šilhy nese název Na vlnách 
fotografie. Propojuje snímky domorodých kultur s životem 
v Antarktidě. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. 
Více též na str. 25.

Více na www.czechpressphoto.cz nebo na Facebooku. 
Výstavy jsou k vidění (není-li uvedeno jinak) út–pá 
od 11.00 do 18.00, so–ne od 10.00 do 18.00. Vzhle-
dem k omezené kapacitě sálu prosíme na všechny 
akce o potvrzení účasti na cp@czechpressphoto.cz 
nebo tel. 608 875 556.

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

Čtvrtek 1. 2.  – sobota 31. 3. 
Kdo je v pohodě, rozdává radost – refektář
Výstava obrazů Honzy Volfa.

Úterý 6. 2.  • 15.30 
Vystoupení tanečního souboru Medunka – refektář
Na programu jsou tance na motivy písní Karla Hašlera, mi-
lostných básní i několika písniček za doprovodu kytary. 

Neděle 11. 2.  • 17.00
„Ach, jak mě svět se vším mrzí...“ – kostel sv. Rodiny
Večer barokních kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Wal-
dta protknutá poezií Fridricha Bridela. Zazní slova rozjí-
mavá, naučná i vášnivá, jež vytvořili a se zápalem sdělovali 
velcí muži 17. a 18. věku – kněží, literáti a kazatelé – vý-
znační i rozporuplní. Jejich překrásná čeština zazní v inter-
pretaci Marcely Šikové a Ireny Pulicarové za doprovodu 
loutny či jiného nástroje. 

Neděle 18. 2.  • 15.30
Kytarový koncert se zpěvem – refektář

Účinkují Andrea Klepišová– zpěv, Hana Němcová – kytara, 
Jan Janda – zpěv a kytara, Martin Křehnáč – kytara. Na pro-
gramu jsou skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, T. O‘Carolana 
a dalších.

Neděle 4. 3.  • 17.00 
Viento Marero duo – kostel sv. Rodiny
Michaela Mecová – flétna, Jiří Meca – kytara. Na programu 
jsou Roberto Di Marino, František Benda, Friedrich Kuhlau, 
Eugéne Bozza, Robert Beaser, Mario Castelnuovo-Tedesco 
a Béla Bartók.

Neděle 11. 3.  • 15.00 
Koncert pro hospice – kostel sv. Rodiny
Účinkují Vojtěch Spurný – dirigent a varhanní pozitiv,  

Alena Hellerová – soprán, Kamila Zbořilová – soprán,  Daniela 
 Čermáková – alt, Jiří Sycha – 1. housle, Magdaléna Malá – 
2. housle, Helena Matyášová – violoncello. Na programu: 
Padre Antonio Soler – Preludium a fuga c moll a Stabat Mater 
pro 2 soprány a continuo, Girolamo Abos – Stabat Mater pro 2 
soprány a alt, dvoje housle a continuo. Koncert vysílá v pří-
mém přenosu Český rozhlas, stanice  Vltava. 

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 22. 2.  • 14.30 – 17.00
Královský karneval                  
Zváni jsou úplně všichni ze zámku a podzámčí! Vítáni jsou 
králové, královny, princové a princezny, ale třeba i kuchtíci, 
zahradníci nebo šašci. Představíme si masky, zatančíme si 
na královském bále a zažijeme ušlechtilou zábavu při plnění 
různých úkolů. Opět budeme i vyrábět, ale hlavně si hrát! 
Na všechny čeká malá odměna. Karneval je určen přede-
vším pro děti 2,5–7 let. Vstupné 60 Kč. Z kapacitních dů-
vodů prosíme o přihlášky a platbu předem na recepci DDM, 
tel. 251 620 266,  info@ddmstodulky.cz. Přezutí s sebou.

Čtvrtky 1. a 8. 3.
Doremifa 2018 
V odpoledních hodinách se budeme těšit na jednotlivce, 
menší skupiny nebo rodiče s dětmi z řad zpěváků, klavíristů, 
flétnistů, kytaristů či jiných hudebníků. Postačí, když budete 
umět jednu skladbu či píseň. Těšíme se také na pěvecké sbory 
či různá hudební seskupení a kapely, které dostanou příleži-
tost, aby maximálně v 15 minutách ukázaly, co si připravily.  
Více na stránkách domu dětí, slapankova.p@centrum.cz.

Pojďte s námi skákat přes švihadlo
V ZŠ s RVJ Bronzová se každé pondělí od 17.30 do 18.20 vě-
nujeme rope skippingu. Jde o kombinaci koordinačního, 
rychlostního, vytrvalostního a do jisté míry i silového ská-
kání přes švihadlo. Děti se v kroužku naučí různé druhy 
skoků od samostatného skákání jedince přes švihadlo (sin-
gle rope, speed jump, freestyle), skákání dvou jedinců přes 
dvě švihadla zároveň (wheels), skákání jedince přes dvě švi-
hadla (double dutch) nebo skupinové skákání přes 10 m 
dlouhé lano (long rope). Tak neváhejte a přijďte se podívat 
a něco si i vyzkoušet. Zájemka je na našem webu v sekci 
kroužky a kluby 2017/2018. Během celého února jsme pro 
děti připravili zkušební a ukázkové hodiny zdarma.

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

Nabízíme interaktivní programy vhodné pro děti od půl 
roku do 10 let. Zápis po celý rok. 

Čtvrtek 15. 2.  • 16.00 – 18.00
Ukázková lekce zdarma 
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Program FasTrack Fundamentals pro děti od 3,5 do 7 let 
pomáhá dětem získat sebevědomí, pozitivní zážitky 
a usnadní jim start v 1. třídě. Místo si rezervujte, počet 
míst je omezen. 

Více o našich programech a rezervace termínů  
ukázkových hodin na tel. 604 815 472,  
www.fastrackids.cz/praha5.

Klub JEDNATROJKA
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám 

Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (IK – indivi-
duální 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 nabízí možnost ak-
tivního trávení volného času. K dispozici je sportovní a vý-
tvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub poskytuje 
bezplatné informace, podporu a pomoc v životních tématech 
dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, 
pomoc s hledáním brigády a nabídka doučování).  
 
Dvouměsíční téma: Vztah k sobě samé/mu (přijetí vlastního 
těla, sebehodnocení, sebepoškozování).

Z programu vybíráme: 1. 2. Noc v klubu (jen pro přihlášené), 
5. – 8. 2. Fenomén sebepoškozování, 12. – 15. 2. Přijď si vyro-
bit šperk, 19. – 22. 2. Sportovní odpoledne, 26. – 28. 2. Fil-
mo vý klub s následnou diskuzí. 

Změna programu vyhrazena. Více na telefonním 
čísle 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. 

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.

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 4. 2.    O statečném kováři Mikešovi – Divadlo Dokola
11. 2.    Hraní o Pejskovi a Kočičce
18. 2.    O kohoutkovi a slepičce – Malé divadélko Prahy
25. 2.    O statečném koníčkovi – Divadlo Matěje Kopeckého
 4. 3.    Pojďte s námi do pohádky – Divadlo Martin Matějka
11. 3.    O drakovi – Divadýlko z pytlíčku

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY         
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. Přihlášení předem 
není nutné. Během jarních prázdnin Prahy 13 (5. – 9. 2.) 
bude zavřeno.

INZERCE

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00  Praha 5 
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si svůj volný čas.
Starosti s vyřízením STK a měřením emisí 
vyřešíme za vás.

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku 
kvůli platnosti technické kontroly? Pokud se již blíží,
naši technici se o vše postarají. Nabízíme kompletní 
zajištění technické kontroly a měření emisí na profesionální 
úrovni. Odstraníme případné nedostatky včetně takových 
detailů, jako je prošlá autolékárnička. Na opravy je možné 
využít slev až 20 % z Šekové knížky. Další 2 roky tak 
můžete jezdit opět bez starostí.

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000

TECHNICKOU KONTROLU
     VAŠEHO VOZU 
NECHTE NA NÁSNECHTE NA NÁS

Untitled-28   1 8.1.2018   14:54:06
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Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou pohádky – 
 říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka 
Během dopoledne navíc: 
12. a 13. 2. od 10.30 – karnevalová dopoledne 
27. 2. od 10.30 – kazatel Daniel Fajfr promluví na téma 
Hodnoty, které předáváme dětem.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti, 10.30 – 
 konverzační angličtina pro dospělé. Pokračujeme novým 
kurzem (14. 2.–20. 6.). Cena 1 300 Kč/pololetí nebo 
 jednorázově 100 Kč/lekci. Hlídání dětí zajištěno.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti
 
Více se o nás dozvíte na www.rybicky.13ka.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky
 
Středa 14. 2.
Popeleční středa
Tento den je upraven obvyklý středeční pořad bohoslužeb:  
12.00 u sv. Prokopa mše sv. s udílením popelce 
16.00 u sv. Jakuba mše sv. s udílením popelce 
19.00 u sv. Prokopa mše sv. s udílením popelce 

Více informací a další akce na www.centrumbutovice.cz.

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, vý-
pravy, tábor. Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 
Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz. 

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
Kurzy Beta
Každý druhý čtvrtek jako volné pokračování kurzů Alfa. 
 Setkání probíhají formou rozhovorů nad Biblí a jsou určena 
všem, kteří jsou na začátku a chtějí se dovědět více o křes-
ťanství a o víře v Krista. 

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. 
Fotky, videa a pozvánky na aktuální akce  
na www.klubrobinson.cz. 

Více informací najdete na www.13ka.cz. 

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

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 únoru každý víkend 
na 14 místech v zoo. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejak-
tivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblí-
benými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají 
po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá 
jen za hezkého počasí. Aktuální přehled na webu zoo.

Večerní prohlídky s průvodcem – každý pátek a sobotu 
od 17.00 vás zveme na procházku po zoo po zavírací hodině. 
Na prohlídku je nutné se předem objednat na e-mailu   
novakovak@zoopraha.cz.

Krmení velbloudů 
Každý den se můžete vždy od 13.30 setkat s velbloudy  
a nakrmit je. Nutné je předem se objednat na e-mailu  
novakovak@zoopraha.cz.

Výstavy
Galerie Gočárovy domy – F. X. Procházka
Jurta – Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské 

Pátek 2., čtvrtek 15. a pátek 16. 2. 
Zooškola pro děti
Krmení je věda – na tento kurz je nutné se předem objed-
nat. 

Pátek 2. 2. 
Pololetní prázdniny v zoo
Bohatý program pro děti v Rezervaci Bororo. Speciální ko-
mentovaná krmení.

Soboty 3., 10. a neděle 11. 2. 
Olympiáda začíná v zoo
Kolik medailí získají naši sportovci si tipne lachtan Meloun.

Sobota 3. 2. 
Diri slaví 5. narozeniny
Oslava narozenin orangutaní samičky Diri.

Sobota 3. 2. 
Zooškola pro dospělé
Zbavte se fobií – na tento kurz je nutné se předem objed-
nat. 

Neděle 4. 2. 
Den chovatelů želv
Cyklus přednášek o želvách a chovatelská poradna po celý 
den.

Neděle 18. 2. 
Den ohrožených zvířat
Seznamte se s luskouny, saolou, laošem a sajgou.

Sobota 24. 2. 
Mezinárodní den ledních medvědů
Přijďte do zoo s plyšovým ledním medvědem a pomozte 
nám vytvořit rekord!

Bližší informace o prázdninových programech 
 získáte na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.
 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

Na koupání v přírodních nádržích to opravdu asi ještě dlouho nebude. Proto vás spon-
zor únorové křížovky pozve do míst, kde na počasí ani venkovních teplotách nezáleží. 
Stačí navštívit Aquapark Barrandov – ... TAJENKA. Mezi vířivkami, tobogány, brouzda-
lišti, pětadvacetimetrovým bazénem a dalšími atrakcemi si určitě přijde každý na své. 
Pro dokonalou relaxaci je k dispozici také whirlpool, masážní trysky a vodní chrliče. 
Na tři vylosované čeká volná rodinná vstupenka. Více na www.aquadream.cz.
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Křížovka pro děti: Masopust – čas obecného veselí, karnevalů a jídla, letos začal na svá-
tek Tří králů a vyvrcholí 13. února. Od následujícího dne, kterému se říká ... TAJENKA, by se 
měl dodržovat tradiční čtyřicetidenní půst trvající až do Velikonoc.

Lednová tajenka: ZLATÉ ČASY ČESKÉHO HOKEJE
Výherci:  Roman Koubín, Lužiny; Jan Beneš, Stodůlky;  

Michaela Brandaliková, Velká Ohrada 
 

Připravila Petra Fořtová

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 – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Laurinka Fenclová, Stodůlky
v hodnotě 238 Kč – Michal Gajdušek, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Eliška Tůnová, Stodůlky
Vojta a Vašík Martínkovi, Zličín
Julia Heczková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Ivana Labská, Praha 4 
Jana Forstnerová, Stodůlky
Hanuš Pfob, Praha 5

Soutěžní otázky na únor:
1) Kde se hraje druhý ročník největšího světového turnaje v minigolfu?
2) Kolik běžců se na Štědrý den zúčastnilo tradičního Běhu za Ježíškem? 
3) Kdy se koná Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj?

Správné odpovědi na lednové otázky: 
1) Soutěž Starostova vánočka se pořádá od roku 2005.
2) Akce s názvem Červená stužka 2017 proběhla 1. prosince 2017.
3) Mikuláše na ledě si nenechalo ujít více než 300 dětí.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Petra Vlčková, Stodůlky   
 Připravila Petra Fořtová
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Mas� ust
• karneval se soutěží o nejlepší masky
• slavnostní otevření prodejny Řeznictví U Kvardů
• zabijačka od pana Kvardy
• dětská diskotéka
• masopustní průvod

Centrum Velká Ohrada
www.centrumvelkaohrada.cz Prusíkova 2577/16, Praha 13

Úterý

13. 2. 2018 

od 17:00

do 19:00 hod.


