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Ať vám v roce 2017 padají jen šestky 
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Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
rozpočet MČ Praha 13 na rok 2017 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované 
činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, 
DDM, Rekreačního objektu Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb Prahy 13)
v těchto základních ukazatelích:
příjmy: 724 030 600 Kč včetně financování 
výdaje: 724 030 600 Kč včetně financování          
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti včetně správcovských firem v těchto objemech:
výnosy:  47 219 500 Kč
náklady:  39 583 200 Kč
zisk:   7 636 300 Kč      
VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce s názvem Pořízení DPS – opako-
vání – dodatečné práce, zápis z jednání komise ze dne 23. 11. 2016 včetně kladného do-
poručení komise k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí
a SCHVÁLILO
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí uzavřené 
dne 30. 3. 2016 se společností HOCHTIEF CZ, a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5 
(vedoucí společník) a MEDOX HQ, a.s., se sídlem Michelská 18/12a, Praha 4
SCHVÁLILO
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2016 a účetní závěrku MČ Praha 13 
za 1.–3. čtvrtletí 2016
SCHVÁLILO
změnu účelu využití finančních prostředků ve výši 28 500 000 Kč z prodeje bytových jed-
notek z akce Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání na akci Rekonstrukce 
bývalého sportcentra na MŠ Ovčí hájek 2174 pro 2–3 leté děti a pro 3–6 leté děti
SCHVÁLILO
poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč na podporu sportovní činnosti pro volejbalový klub 
PVK Olymp Praha
SCHVÁLILO 
dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi hlavním městem 
Praha a Městskou částí Praha 13 na poskytnutí dotace ve výši 606 000 Kč pro MČ Praha 13 
jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje 
související s poskytováním sociální služby
VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Prahy 13 za školní rok 2015/2016
VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 
31. 10. 2016 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 21. 11. 2016 
a splnění uložených úkolů
a SCHVÁLILO
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů ve smyslu návrhů nositelů těchto 
úkolů
SCHVÁLILO
paušální výši částky, která bude horní hranicí pro výplatu ušlého výdělku neuvolně-
ných členů ZMČ Praha 13, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, a to 
ve výši 300 Kč/hod. pro kalendářní rok 2017

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 Zastupitelstva    sdĚlení ÚŘadu a mĚstské části  

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

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

                      Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Provozní doba stadionu v závěru roku
Protože distribuce lednového vydání STOPu začíná už 23. 12., uvádíme provozní dobu 
Školního zimního stadionu Bronzová (ulice U Jezera, nedaleko metra Luka) o vánoč-
ních svátcích a ve dnech zbývajících do konce roku. Více na www.praha13.cz.
24. 12. zavřeno
25. 12. 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
26. 12.  9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00 
27. 12. 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
28. 12. 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
29. 12. 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
30. 12. 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
31. 12.  9.00 – 12.00, 12.30 – 14.30
 1.  1.  zavřeno
   Vojtěch Koutek, správce stadionu

Zápis do Základní školy Lužiny 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním posti-
žením, 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 občan-
ský průkaz, rodný list dítěte a doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedago-
gicko-psychologické poradny. V odůvodněných případech lze domluvit individuální 
náhradní termín zápisu. Dotazy na tel. čísle 235 522 156. Více informací získáte také 
v rámci Dne otevřených dveří, který škola pořádá 2. března od 8.00 do 11.40 hodin. 
 Věra Kozohorská, ředitelka školy

Titul MBA se do občanského průkazu nezapisuje
Stále více občanů žádá o zapsání titulu MBA do občanského průkazu. Ze stanoviska Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy k této problematice je patrné, že jde o titul 
profesní, který je možné získat absolvováním mezinárodně uznávaného kurzu oriento-
vaného na zvýšení odbornosti studentů a absolventů vysokých škol. Ty mají oprávnění 
tento kurz v rámci své vzdělávací činnosti poskytovat na základě ustanovení § 60a zá-
kona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Úspěšným ukončením je 
 následně uděleno osvědčení ve smyslu ustanovení § 60a odst. 2 zákona o vysokých 
školách. Nejde tedy o titul, který by byl udělen na základě absolvování vzdělání v ně-
kterém z akreditovaných studijních programů vysokých škol (bakalářský, magisterský, 
doktorský). Podle zákona o vysokých školách jde o titul profesní, nikoli akade-
mický, proto se do občanského průkazu nezapisuje.
Informace dle připravované novely zákona o Evidenci obyvatel (účinnost je navr-
hována k 1. 7. 2017):
  ponechává se povinný zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do občanského 

průkazu (dále jen OP)
  zavádí se označení trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo zvláštní matriky 

jako adresa úřadu v informačním systému evidence obyvatel a v registru obyvatel
 zavádí se jako povinný doklad OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem
 ruší se vydávání OP se strojově čitelnými údaji bez kontaktního el. čipu
 Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Termíny stanovené pro svatby 
Rada MČ Praha 13 stanovila místnost a data pro uzavírání manželství v roce 2017 takto:  
  úředně určenou místností pro uzavírání manželství na území Prahy 13 je obřadní síň 

Úřadu městské části Praha 13
  termíny pro uzavírání manželství (v době od 9.00 do 14.00) jsou: 13. 1., 27. 1., 10. 2., 

24. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 7. 4., 28. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 7. 7., 21. 7.,  
4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12. 

Helena Šlitrová, vedoucí odd. organizačně-administrativního
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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.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz

www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com

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

www.praha13.zeleni.cz

slOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Vážení čtenáři, 
držíte v ruce první vydání zpravodaje STOP roku 2017. Určitě jste si všimli, že je trochu štíhlejší 
než obvykle. Všichni v redakci ale věříme, že vám i na 32 stránkách tohoto kratšího čísla 
nabízíme užitečné, zajímavé a pestré čtení. Na straně 4 se můžete seznámit s rozpočtem 
MČ Praha 13 na rok 2017, který v prosinci projednalo a schválilo zastupitelstvo. Rubrika Téma 
STOPu je tradičně věnována bilancování, ale i plánům starosty Davida Vodrážky. Jeho 
odpovědi na otázky týkající se Radlické radiály, jedné z priorit v oblasti dopravy, a dostavby 
Centrálního parku najdete pak v Přímé lince. První měsíce roku jsou časem plesů a tanečních 
zábav, které se jen málokdy obejdou bez tomboly. K jakým změnám podmínek pro jejich 
pořádání došlo, informuje Rudolf Foukal. Kolega Dan Novotný vás pozve do Hvězdárny 
Ďáblice. Ta, jako jediná v České republice, umožňuje přímé astronomické pozorování velkým 
dalekohledem handicapovaným lidem z invalidního vozíku. Ani tentokrát nechybí finanční 
poradna, rady psychologa nebo pestrý Kaleidoskop. Na jeho dvou stranách Eva Libigerová píše 
například o otevření pěti nových tříd ve FZŠ prof. Otokara Chlupa nebo o Mikulášské nadílce 
Prahy 13. Dočtete se také, jak si žáci, starosta David Vodrážka a pražská primátorka Adriana 
Krnáčová poradili s pletením vánočky. Věříme, že vás osloví i některá z lednových akcí, jejichž 
přehled najdete na stranách 26–29.   
Za celou redakci STOPu vám přeji příjemné čtení a do nového roku 2017 hodně štěstí, 
pohody a hlavně zdraví.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, jak bude pokra
čovat zvelebování Centrálního 
parku? Všimla jsem si, že v okolí 
Stodůleckého rybníka se obje 
vilo staveniště. Nejde o další 
restauraci?
Všechny mohu ubezpečit, že se 
rozhodně nejedná o stavbu, která 
by zasahovala do cenného zele-
ného území naší městské části. 
V rámci revitalizace Centrálního 
parku dochází k postupnému vy-
kupování pozemků ze soukro-
mého vlastnictví, proto je možné 
začít postupně park zvelebovat 
a sjednocovat. V současné době 
se podařilo vyčlenit potřebné fi-
nanční prostředky, a tak bylo 
možno přistoupit k realizaci další 
etapy dostavby parku. Nyní tedy 
probíhají práce v okolí Stodůlec-
kého rybníka, které pak budou 
pokračovat dále směrem ke Kett-
nerově ulici. Stavební práce 
v této lokalitě byly zahájeny v lis-
topadu 2016. Celá revitalizace 
zelené plochy potrvá až 
do června 2017. Realizace při-

spěje k lepší průchodnosti par-
kem a také poskytne obyvatelům 
a návštěvníkům Prahy 13 dosta-
tek nového prostoru k relaxaci. 
V plánu je vybudování nové 
lávky přes Prokopský potok 
a rovněž se počítá se vznikem 
odpočinkové zóny ve stávající li-
pové aleji u ulice Sezemínská, 
kam by lidé mohli chodit třeba 
na piknik či sportovat. V blíz-

kosti Stodů leckého rybníka by 
pak měly přibýt nové lavičky. 
V této chvíli bylo zřízeno nutné 
zázemí stavby a přistoupeno 
ke kácení nevhodných dřevin, 
které budou nahrazeny výsad- 
bou nových stromů a keřů. Zre-
novované části parku přejdou 
do správy odboru životního pro-
středí naší městské části. Veškeré 
náklady na údržbu zeleně a pří-
padné opravy poničeného zaří-
zení tedy půjdou z našeho 
rozpočtu.

Je pro vás výstavba Radlické 
 ra diály prioritou?
Radlická radiála je pro naši 
Městskou část Praha 13 jedním 
z hlavních úkolů v oblasti do-
pravy. Je důležitá nejen jako po-
třebná spojnice s centrem hlav-
ního města, ale také proto, že 
součástí výstavby bude vybudo-
vání P+R parkoviště u stanice 
metra Nové Butovice. Vjezd i vý-
jezd z parkoviště bude na Rad-
lickou radiálu přímo napojen. 

Kvůli této výstavbě proběhlo 
v červnu 2016 jednání s Měst-
skou částí Praha 5 ohledně spo-
lečného postupu při prosazování 
hlavních záměrů výstavby. Jednali 
jsme také s projektovou firmou 
PUDIS, která má do konce roku 
2016 vypracovat pro hl. město 
Praha studii, která bude podkla-
dem pro územní řízení. 
Předpokládáme, že územní roz-
hodnutí by mohlo být vydáno 
do konce roku 2017. Podle opti-
mistického odhadu by se radiála 
mohla začít budovat v roce 2019. 
Její dokončení je pak napláno-
váno na rok 2022.

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: 9. 1. 2017  Distribuce: 27. 1.  – 3. 2. 2017
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INFORMACE Z RADNICE

Konec listopadu přinesl změnu
Na konci listopadu ukončil své působení na Úřadu městské části 
Praha 13 Samuel Truschka, který více než třináct let působil ve funkci 
tiskového mluvčího a šéfredaktora zpravodaje STOP. Stal se tak prav-
děpodobně jedním z nejdéle sloužících tiskových mluvčí v Praze. 

Oddělení tisku a infor-
mací pod jeho dlouhole-
tým vedením vždy per-
fektně fungovalo. Svědčí 
o tom zájem médií 
o dění v Praze 13 a ob-
čanů městské části 
o zpravodaj STOP. Rádi 
bychom na tomto místě 
Samovi za jeho dlouho-
dobou práci pro naši 
městskou část poděko-
vali a popřáli mu hodně 
štěstí a dalších úspěchů 
v pracovním i soukro-
mém životě. Novou 
 tiskovou mluvčí se 
od 1.  prosince 2016 stala 
Eva Libigerová, šéfredak-
torkou STOPu byla jme-
nována Eva Černá.  
 Kateřina Černá, tajemnice úřadu 

Zabezpečte si vodoměry
S nástupem zimního období a teplotami klesajícími pod bod mrazu 
doporučují Pražské vodovody a kanalizace svým zákazníkům řádné 
zabezpečení vodoměrů.

„Pokud totiž dojde k poškození vodoměru vinou špatné ochrany, 
hradí si klient náklady na jeho výměnu sám. Výměna toho nejběžněj-
šího vodoměru stojí 2 135 Kč bez DPH,“ vysvětlil mluvčí společnosti 
Tomáš Mrázek. Pokud má zákazník vodoměr umístěn ve venkovním 
prostoru (ve vodoměrné šachtě), doporučují PVK nad něj dát krycí 
vrstvu izolačního materiálu:
  polystyrenovou desku, kterou je vhodné připevnit na spodní plochu 

víka venkovní vodoměrné šachty
 izolační vatu (nikoli skelnou)
  plastový pytel naplněný drceným polystyrenem (nepoužívejte mate-

riál, který podléhá hnilobě)
Venkovní šachtu je nutné pečlivě uzavřít a upravit její vstup tak, aby 

nemohla být zaplavena povrchovou vodou. Uvnitř obydlí je třeba 
chránit potrubí vystavené mrazu stejně jako vlastní vodoměr pomocí 
doporučených izolačních materiálů, např. omotáním potrubí topným 
kabelem. V případě delší nepřítomnosti, je-li to možné, by vlastníci 
nemovitostí neměli během mrazů úplně vypínat své topení. Je třeba 
uzavřít uzávěr před vodoměrem a vyprázdnit potrubí za ním.  
Více na www.pvk.cz. -red-

Zastupitelstvo Prahy 13  
schválilo rozpočet na rok 2017
Hlavním bodem programu posledního letošního zasedání Zastupi-
telstva městské části Praha 13, které se konalo 7. prosince, bylo pro-
jednání a schválení rozpočtu na rok 2017. 

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji 
ve výši 724 milionu korun. Oproti rozpočtu na rok 2016 se celkový 
objem rozpočtu zvýšil o 1,04 %.  

Příjmovou stránku tvoří zejména transfery ze státního rozpočtu, 
z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet těchto 
tří částek činí 669,5 mil. Kč. Stejně jako v loňském roce jsou do roz-
počtu zapojeny prostředky z prodejů bytových domů, bytů a nebyto-
vých prostor. Tyto prostředky, tentokrát ve výši téměř 377,5 mil. Kč, 
jsou určeny na krytí investičních akcí, které již zastupitelstvo 
schválilo. 

Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy 
ve výši 54,6 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.). 

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2016 zahrnuje 323,8 mil. Kč 
 neinvestičních výdajů a přibližně 400,3 mil. Kč na investice. 

Na oblast školství bude celkem vydáno 78,3 mil. korun (z toho 
12,1 mil. na rekonstrukce sociálního zařízení v některých mateřských 
školách a další rekonstrukční práce a 15,5 mil. na splátku úsporného 
projektu přeměny topných systémů ve školách). Na životní prostředí 
je vyčleněno přibližně 49,5 mil. Kč. Z toho 47,5 mil. jde na údržbu 
zeleně a chodníků, 2 mil. je vyčleněno na modernizaci herních a spor-
tovních prvků, rekonstrukci cyklotras, modernizaci vodohospodář-
ského zařízení a projektovou dokumentaci na dětská hřiště a sportovi-
ště. Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 
9 mil. Kč. Přes 6,5 mil. Kč jde do oblasti dopravy, z toho je téměř 
5,4 mil. Kč určeno na opravy a údržbu komunikací, kanalizačních 
vpustí a dopravního značení. 

Nejdůležitějším plánovaným investičním výdajem je 285 mil. Kč 
na pořízení domu pro seniory.

Eva Libigerová

Změny podmínek pro tomboly
Od 1. 1. 2017 dochází k zásadní změně podmínek pro pořádání tom-
bol. Dosavadní zákon (zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách) je nahrazen novým zákonem (zák. č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách), který je v podmínkách pro pořádání tombol 
mnohem liberálnější. Přestože je tombola stále považována za ha-
zardní hru (o výhře rozhoduje náhoda, nikoli znalosti či zručnost 
hráče, návratnost vkladu se nezaručuje), její společenská nebezpečnost 
(vznik hráčské závislosti, prohry velkých částek apod.) je chápána jako 
velmi nízká.
Nově tedy platí následující podmínky:
–  pořadatel tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč (herní jistina = 

počet prodaných losů x cena jednoho losu) nemusí žádat o povolení 
ani nic neoznamuje příslušným úřadům či jiným státním institucím, 
neplatí se žádné správní poplatky, neodvádí se daň 23 % finančnímu 
úřadu, neřeší se účel použití výtěžku z tomboly (zisku), nevztahují se 
žádná omezení, se kterými počítá zákon o hazardních hrách pro jiné 
technické či živé hry, sázky, turnaje apod.

–  pořadatelem tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč může být 
pouze specifická právnická osoba, která má povinnost pořádání 
tomboly ohlásit na příslušném úřadu (kde se tombola pořádá, při-
čemž s ohlášením musí splnit i další předepsané náležitosti) nej-
méně 30 dnů před jejím konáním, musí zajistit účast notáře, musí 
zaplatit daň z hazardních her ve výši 23 % příslušnému finančnímu 
úřadu. Účastníkem takové tomboly může být pouze osoba starší 
18 let. Pořádání této tomboly lze obecním úřadem zakázat.

Podrobnější přehled podmínek pro pořádání tomboly a další povinné 
náležitosti jejího ohlášení jsou uvedeny na webu MČ Praha 13, pří-
padné dotazy směřujte na tel. 235 011 412, foukalr@p13.mepnet.cz. 

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO
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Při psaní tohoto článku si vždy uvědomím, jak rychle čas plyne. Není 
to tak dávno, co jsem se na tomto místě zamýšlel nad plány pro rok 
2016 a už je před námi další etapa a s ní mnoho nových výzev. 

Nutno podotknout, že začínáme pozitivní zprávou. Na posledním 
prosincovém zasedání byl schválen rozpočet pro rok 2017. Městská část 
Praha 13 bude opět hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, který počítá 
s příjmy a výdaji ve výši 724,03 mil. Kč. Neinvestiční výdajová stránka 
činí 323,8 mil. Kč, na investice pak bude uvolněno 400,3 mil. Kč, při-
čemž nejdůležitější plánovanou investicí, kterou si naše městská část od-
souhlasila, je výdaj na pořízení domu pro seniory v celkové výši 285 mil. 
Kč. Domov vznikne rekonstrukcí a dostavbou stávajícího objektu v ulici 
Za Mototechnou tak, aby splňoval zákonné normy na energetickou 
úsporu veřejných budov. Celkový počet lůžek v objektu je koncipován 
na 110 a předpokládané dokončení stavby bude v roce 2018. 
Uvědomujeme si, že otázka stárnutí populace je pořád velmi aktuální, 
proto na seniory nezapomínáme ani v rámci volnočasových aktivit. 
V uplynulém roce se podařilo založit jeden nový klub seniorů a jejich 
počet v naší městské části tak vzrostl na 12. V sociální oblasti byly ad-
ministrativně rozděleny dotace ve výši 2,1 mil. Kč, kterými jsme podpo-
řili 60 projektů. Administrativně jsme zajistili projekt 
Společná adresa – Praha 13 zaměřený na integraci cizinců 
a rovněž byl uspořádán Veletrh sociálních služeb Prahy 13.

V oblasti informovanosti obyvatel jsme pokročili velmi 
kupředu. Během ledna 2017 bude na webových stránkách 
MČ Praha 13 zprovozněn grafický náhled pro vybraná 
ekonomická data v oblasti příjmů a výdajů z našeho 
rozpočtu. Jedná se o tzv. Rozklikávací rozpočet, který bude 
přehlednou a uživatelsky srozumitelnou formou zobrazo-
vat hodnoty a aktuální stav rozpočtu schváleného a upra-
veného a jeho aktuální čerpání, včetně procentního po-
rovnání s rokem minulým. Jednotlivé pohledy za oblast 
příjmů a výdajů budou detailně členěny dle rozpočtových 
položek tak, aby se v něm běžný občan bez problémů 
vyznal.

Na sklonku minulého roku se nám úspěšně podařilo re-
designovat naše webové stránky tak, aby byly uživatelsky 
co nejpřívětivější, přehledné a co nejvíce vypovídaly o čin-
nostech jednotlivých odborů (www.praha13.cz). 

V loňském roce jsme se pustili do velkého a velmi důle-
žitého projektu – rekonstrukce objektu bývalého sport-
centra na Mateřskou školu Ovčí hájek. Stále více rodičů 
žádá o umístění svých dětí do školek v naší městské části, proto je ote-
vření nové mateřinky prioritou. Školka je projektována pro tři třídy 
3–6 letých a dvě třídy 2–3 letých dětí. V současné chvíli zde probíhá 
hrubá stavba, která bude dokončena v září 2017. Nejde však o jedinou 
významnou investici do oblasti školství. V prosinci bylo na FZŠ 
prof. Otokara Chlupa otevřeno pět nových tříd. Tato základní škola 
vyučuje přes 850 žáků, její stavební úpravy a kapacitní rozšíření byly 
tedy nevyhnutelné. 

Další důležitou oblastí, na kterou se Praha 13 zaměřuje, je do-
prava. Dopravní odbor vydal v roce 2016 cca 730 dokumentů a vyří-
dil stížnosti či žádosti obdobného počtu dalších klientů. I v roce 
2016 probíhaly kontroly pozemních komunikací ve spolupráci s je-
jich správci. Kontrolována byla také funkčnost veřejného osvětlení 
a čistota komunikací v okolí probíhajících staveb. V tomto roce plá-
nujeme realizovat úpravu dopravního značení v lokalitě starých 
Stodůlek (zóna „30“ + přednost zprava). Rovněž jsme řešili připo-
mínky občanů ke změnám autobusových linek PID. Prioritou pro 
oblast dopravy je stavba Radlické radiály, a to hlavně proto, že je 
na ni napojena stavba velkého P+R parkoviště u stanice metra Nové 
Butovice. Věřím, že se v této problematice pohneme v roce 2017 vý-
znamně dopředu.

Nezapomínáme ani na oblast životního prostředí. V loňském roce 
byla průběžně kontrolována čistota celé lokality Praha 13. Zajišťovali 
jsme vlastníky pozemků, na nichž nebyl udržován pořádek. Tyto vlast-
níky jsme vyzývali k nápravě a rovněž pak zpětně kontrolovali její 
provedení, to vše v souladu se zákonem o hl. městě Praze. V oblasti 

Ohlédnutí za loňským rokem a výhled do budoucna
veterinární prevence a deratizace činíme kroky, které zabraňují rozší-
ření především potkanů na našem území. Proto byla i v roce 2016 
provedena jarní a podzimní celoplošná deratizace. 

V návaznosti na revitalizaci veřejných prostranství byl v loňském 
roce doplněn mobiliář na dětském hřišti Neustupného a v okolí Tře-
bonického rybníka bylo dokončeno dětské hřiště. V průběhu jara 
a léta docházelo k celoplošnému úklidu skládek na území MČ Pra - 
ha 13. Odbor životního prostředí rovněž realizoval nové výsadby dře-
vin a stromů v aleji Chaby a stromů ve starém sadu Stodůlky. Na ná-
klady městské části šlo rovněž vyčištění dvou fontán, které byly poni-
čeny vandalstvím sprejerů.

Už téměř dva roky funguje služba hlášení problémů, kdy mohou ob-
čané naší městské části formou MMS odeslané z mobilu nebo PC ak-
tuálně upozornit na problémy v úklidu či pořádku na území Prahy 13. 
Hlášení je pak doloženo přiloženou fotografií a posíláno na e-mail: 
mms@p13.mepnet.cz. Za uplynulý rok řešil odbor kontroly v rámci 
této služby celkem 304 podnětů zaslaných formou MMS zprávy. 
I v následujícím roce si klademe za cíl rozvíjet tuto službu v rámci 
projektu Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13.

Po prázdninách se v naší městské části znovu konal Festival volného 
času, který probíhal celé září. Díky této akci se nám už několikátým 
rokem daří propagovat činnosti všech organizací pořádajících aktivity 
k vyplnění volného času dětí i dospělých. Festivalové aktivity se usku-
tečnily na řadě zajímavých míst naší městské části – v Centrálním 
parku, v Kulturním domě Mlejn, na Slunečním náměstí, ve školách 
a v mnoha sportovních klubech. Na své si přišli zájemci o sportovní 
aktivity, kulturu, výtvarné činnosti, turistiku, kutilství nebo chovatel-
ství. Všechny tyto akce byly pořádány s podporou hl. města Prahy 
v rámci titulu Praha – Evropské hlavní město sportu 2016. Festival je 
velmi navštěvovaný a rozhodně v něm hodláme pokračovat i v roce 
budoucím.

Velmi pozitivní zprávou je také fakt, že v listopadu loňského roku 
bylo oceněno hned pět škol působících v naší městské části. Jejich ře-
ditelé převzali ve Španělském sále Pražského hradu z rukou náměstka 
ministra školství ocenění v programu Národní ceny kvality ČR 
a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

V roce 2016 se v městské části Praha 13 udála spousta pozitivních 
věcí. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby i následující rok 2017 
byl rokem pozitivních změn a posunu. Věřím, že se nám naše plány 
podaří úspěšně realizovat a Městská část Praha 13 zůstane i nadále 
místem, kde budou chtít naši občané a jejich děti spokojeně žít.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem pracovníkům úřadu 
a kolegům ze samosprávy za jejich spolupráci. Jim i vám, našim 
čtenářům, přeji vše dobré, štěstí a hlavně pevné zdraví v roce 2017.

 David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Tyhle stromečky Ježíšek nepřehlédne

Vánočky jako od profíků
Jako každým rokem pořádala i letos Městská část Praha 13 společně 
s Fakultní ZŠ Mezi Školami soutěž Starostova vánočka. A protože 
předvánoční čas přímo vybízí ke společnému setkávání, přijala po-
zvání také primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová, která se 
přidala ke starostovi Davidu Vodrážkovi a předvedla, jak umí plést 
vánočku ona.

Soutěž se tra-
duje již po-
měrně dlouhou 
dobu. Její první 
ročník proběhl 
v roce 2005, kdy 
pedagogové 
přemýšleli, ja-
kým způsobem 
přivést děti 
k tradičním 
zvykům českých 
Vánoc. Pletení 
vánoček se stalo 
brzy velmi po-
pulární. Žáci 
všech tříd 
2. stupně sou-
těží o nejkrás-
něji zapletenou 
vánočku. 
Všechny vý-
robky jsou poté 
samozřejmě 
upečeny a tra-
dičně prodá-

vány v rámci předvánočního setkání rodičů a dětí FZŠ Mezi Školami. 
„Tato soutěž mi vždy připomene, že se blíží Vánoce. Už dlouho do-
předu se mě doma děti ptají, kdy zase přinesu vánočku,“ říká starosta 
Prahy 13 David Vodrážka. „Překvapuje mě, jak jsou děti ze základní 
školy šikovné. Všechny vánočky nakonec vypadaly jako od pravých 
pekařů,“ dodává starosta.

a samozřejmě došlo také na nadílku, kterou jim spolu s Mikulášem 
rozdal starosta David Vodrážka a jeho zástupkyně Marcela Plesníková. 
Krásně ozdobené vánoční stromečky společně s dárky pak radnice 
rozvezla přímo na adresy jednotlivých školek.

Eva Libigerová
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„Pozvání na soutěž 
jsem moc ráda přijala. 
Je hezké, že se peda-
gogové starají o to, aby 
děti nezapomínaly 
na předvánoční zvyky. 
Určitě pak svou zna-
lost mohou využít, až 
budou mít sami své 
rodiny,“ shrnula pri-
mátorka hl. města 
Prahy Adriana 
Krnáčová.

Vánočky, které 
upletli starosta a pri-
mátorka, doručily děti 
přímo do jejich úřadů. 
Mohly si tak prohléd-
nout prostory magist-
rátu a radnice, kam se 
občané běžně nedos-
tanou. 

 Eva Libigerová

V úterý 6. prosince zavítal na Sluneční náměstí Mikuláš se svými po-
mocníky, aby potěšili děti z mateřských školek. Nakonec se jich v pro-
storách před radnicí sešlo šestnáct. Každá z nich pak dostala od za-
stupitelů městské části vlastní malý stromeček, který si děti mohly 
ozdobit vlastnoručně vyrobenými ozdobami podle své fantazie. Vybrat 
ten nejhezčí dalo velkou práci, a tak si výhru nakonec odnesly hned tři 
mateřské školky – Paletka, Mezi Školami a Ovčí hájek. Pak už mohlo 
vypuknout to pravé mikulášské veselí. Děti soutěžily, zpívaly, tančily 
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Škola se rozrostla o nové učebny
Ve čtvrtek 8. prosince bylo ve Fakultní základní škole prof. Otokara 
Chlupa otevřeno pět nových tříd. Slavnostní přestřižení pásky pro-
běhlo za účasti nejdůležitějších představitelů Městské části Praha 13, 
které přivítala ředitelka Blanka Janovská společně s dětmi z této zá-
kladní školy.

FZŠ prof. O. Chlupa patří mezi jednu z nejžádanějších škol v měst-
ské části. Každým rokem se zde své děti snaží umístit nejen rodiče 
mající trvalý pobyt v Praze 13, ale také ti z přilehlého okolí. Škola 
z kapacitních důvodů nemůže přijmout všechny zájemce. Jen v letoš-
ním školním roce 2016/2017 bylo otevřeno pět prvních tříd, a přesto 
nebylo u zápisu vyhověno všem. Stavební úpravy a kapacitní rozšíření 
školy tak bylo nevyhnutelné. 

Předvánoční posezení seniorů
Začátkem prosince se ve Spolkovém domě opět sešli zástupci 
12 klubů seniorů na předvánočním setkání s představiteli Městské 
části Praha 13. Seniory přišel pozdravit starosta David Vodrážka, zá-
stupce starosty Pavel Jaroš a další zastupitelé – Aleš Mareček, Milan 
Drha, Zbyněk Pastrňák a Vít Bobysud. Přání všeho dobrého před-

Na financování se zásadní měrou podílel Magistrát hl. města Prahy. 
„Jsme velmi rádi, že byly z magistrátního rozpočtu vyčleněny finance 
nutné na přístavbu,“ sdělila místostarostka Marcela Plesníková. 
„Dlouhodobě se snažíme vyhovět všem žadatelům o zápis do prvních 
tříd, což by bylo bez postupného rozšiřování škol v naší městské části 
nemožné,“ dodala.

FZŠ prof. O. Chlupa vznikla přestavbou původních jeslí jako nouzové 
řešení situace na původním sídlišti, kde rychle přibývalo dětí. V sedmi 
třídách tehdy začínalo 174 žáků. Jejich počet pak každým rokem sko-
kově narůstal a nyní je škola kapacitně přizpůsobena výuce téměř 
850 žáků. „Snažíme se naši výuku vést inovativním způsobem. Dobrou 
pověst školy aktivního učení s partnerským přístupem k žákům i rodi-
čům si systematicky budujeme celých 24 let. Rodiče o nás vědí a škola 
je velmi vyhledávaná. V posledních letech proto přijímáme kolem 
190 žádostí o zápis do prvních tříd,“ říká ředitelka školy Blanka 
Janovská. „Uvědomujeme si, že nemůžeme vyhovět úplně všem, ale 
snažíme se dělat maximum. Jsme proto velmi rádi, že zastupitelé 
městské části vyšli vstříc našim požadavkům na rozšíření školy a spo-
lečnými silami se nám povedlo věc dotáhnout do zdárného konce,“ 
dodává ředitelka.

Hned po přestřižení pásky bylo pět nových tříd včetně kabinetu 
uvedeno do provozu a žáci tak mohli zasednout do zbrusu nových 
školních lavic. Eva Libigerová
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nesla vedoucí odboru sociální péče Blanka Vildová a ředitel střediska 
so ciálních služeb Jiří Mašek. 

Pro seniory byl i letos připraven kulturní program. Po duši pohla-
dilo všechny přítomné vystoupení malých zpěváčků a tanečníků 
z folklorního souboru Lučinka. Hudební program obstarala kapela 
Koty Swing Band. Někteří si společně s nimi zanotovali, byli však 
i tací, kteří se nezdráhali a společně si zatančili.

Eva Libigerová

„Městská část Praha 13 se velmi rychle rozvíjí. V porovnání s ostat-
ními je průměrný věk našich obyvatel jeden z nejnižších. Je to dáno 
především tím, že se sem stěhují mladé rodiny s dětmi,“ říká starosta 
David Vodrážka. „Investice do vzdělání je tedy velmi důležitá a s tím 
se samozřejmě pojí nutnost kapacitního navýšení míst v jednotlivých 
školkách a školách,“ dodává starosta.
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Kdo by neznal čáry na nebi, které 
zůstávají za letadly? S jevem 
kondenzačních stop, vznikajících 
jen za určité vlhkosti a teploty 
vzduchu, se setkáváme už 
dlouhou řadu let. První zmínka 
o tomto přirozeném jevu je 
z počátku 20. let 20. století. 
A protože letecký provoz je 
neustále větší, jejich výskyt 
pochopitelně stoupá. Tento 
zajímavý snímek nám 
poslal Jan Bátěk. Nazval ho 
Křižovatka vzdušných cest.
......................................................
Podaří-li se i vám udělat zajíma-
vou fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme. Za všechny 
snímky, které jste nám již poslali 
nebo je teprve pošlete, mnohokrát 
děkujeme.   

 če  FO
TO

:  J
AN

 B
ÁT

ĚK

Jinde by se možná hodily
Trvale máme před domem v Brdičkově 1919/5 nadbytečný počet kontej-
nerů všeho druhu - cca 7 na směsný odpad, 1 malý neznámého druhu 
a dále kontejnery na třídění skla, plastu a papíru. Všechny jsou na jednom 
místě, u vchodu č. 5. Vchody 1, 3, 7, 9, 11 nemají kontejner žádný! Kvůli 
tak velkému počtu kontejnerů máme před naším vchodem špínu, běhají tam 
krysy a hrabou se bezdomovci. Taková situace určitě není v pořádku. Je to 
zcela určitě nej ošklivější a nejšpinavější místo na kontejnery na celém 
území Prahy 13. Daniel Terlecký

Děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dané stanoviště jsme několikrát 
navštívili a požádali jsme Pražské služby, s.r.o., o odvezení kontejnerů 
na komunální (směsný odpad), které byly nadbytečné. Jejich umístění 
právě před Vaším vchodem č. 1919/5 je, což naprosto chápeme, pro 
Vás nešťastné. Bohužel není kam je přesunout – z důvodu dopravní 
bezpečnosti, počtu parkovacích míst atd. Pokud zjistíme častý kapa-
citní nedostatek kontejnerů na tříděný odpad, zažádáme Magistrát hl. 
m. Prahy o navýšení četnosti svozu. Kolem kontejnerů na tříděný od-
pad zajišťuje každý den pořádek svozová společnost Pražské služby, 
s.r.o. Úklid kolem kontejnerů na komunální odpad by měl zajišťovat 
nájemník daných kontejnerů. Tudíž jednotliví vlastníci vchodů. 
Fyzické osoby jsou ze zákona (dle § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.) 
povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, od-
děleně ho shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování po-
dle systému zavedeného obcí.   Anežka Váňová, referentka odboru životního prostředí

Příjemná oslava narozenin
V letošním roce jsem oslavila 92. narozeniny. Potěšila mě pozornost měst-
ské části. Její zástupci paní Nikola Porazilová a pan Aleš Mareček vytvo-
řili velmi příjemnou atmosféru. Jejich zásluhou jsem prožila velmi pří-
jemné odpoledne. Dovolte mi, abych touto formou poděkovala za milou 
návštěvu.

 Jarmila Dobrá

Věro, my jsme nezapomněli
Nový rok se překulil, jsme zase o rok starší a čas běží. Paní Věře 
Opatrné, učitelce v ZŠ Mládí a kronikářce, se ale kyvadlo času jednou 
provždy zastavilo. U příležitosti jejích nedožitých 53. narozenin na ni 
zavzpomínala její kamarádka Blanka Sedláčková.

Od dob, kdy jsme spolu studovaly na gymnáziu jsem obdivovala, co všechno 
dokázala, co stíhala. Jak se porvala se životem, jak doslova vydupala ze 
země zajištění a výchovu svých dětí. Že bude skvělá učitelka, jsem tušila už 
na gymnáziu. Že vždy byla skvělá dcera i maminka, jsem vnímala celá 
léta. Že byla skvělá kronikářka, to mě vůbec nepřekvapilo. Že vždy byla 
skvělá kamarádka a přítelkyně, to jsem asi brala trochu jako samozřejmost. 
Proto ve mně její odchod z tohoto světa zanechal obrovskou díru. 
V prosinci jsem poprvé za dlouhá léta neměla kam napsat, co bych Věře 
přála. Vím ale jistě, co by si přála Věra – aby její děti žily dál svůj život 
a aby byly šťastné. Kéž nesou dál v sobě všechny krásné vlastnosti své ma-
minky, kéž je posilují vzpomínky na dobrotu, krásu, laskavost, mírnost, 
rozhodnost, vůli, odvahu a mnoho dalších vlastností této výjimečné ženy.

   -red-

Z vaŠich dOpisů

vaŠím Objektivem

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce
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Další cenné kovy pro Martina
Ve dnech 3. a 4. prosince se v rumunském Kluj-Napoca konal 7th Euro - 
pean Champions Cup. Turnaje se zúčastnilo celkem 700 závodníků ze 
73 asociací a federací. Za Českou asociaci budo karate sice startovali 
pouze dva závodníci, ale i tak se jim podařilo vybojovat 4 cenné kovy. 
Radka Hassaine z Karate klubu Chodov vybojovala v kumite stříbr-
nou a bronzovou medaili. Martin Sláma z SK Kesl ryu Praha nejprve 
obhájil zlato z loňského ročníku v kategorii kata muži 36–45 let, poté 
získal i velmi cenný bronz v prestižní kategorii kata muži masters 
open. Martin Sláma z Prahy 13, o kterém jsme ve STOPu již několi-
krát psali, zde navíc reprezentoval naši republiku i jako mezinárodní 
rozhodčí. -red-

Doběhněte si pro zdraví
Rozhodli jste se, že uděláte něco pro svou lepší kondici? Přidejte se 
tedy i vy k zájemcům o kondiční běh. Městská část už v říjnu 2016 
zřídila Běžeckou školu Prahy 13, kde vás se zásadami správného bě-
hání seznámí zkušení trenéři z atletického oddílu TJ Stodůlky Praha, 
z.s. Veřejná běžecká škola je pro všechny zcela zdarma, stačí sportovní 
oděv a obuv. První trénink roku 2017 bude 9. ledna od 18.00 a pak 
každé pondělí ve stejnou dobu. Zájemci se scházejí v Centrálním 
parku u dětského hřiště pod tubusem metra. Připojit se můžete kdy-
koli. Záštitu nad běžeckou školou převzal starosta David Vodrážka. 
Více informací získáte na sport@p13.mepnet.cz, tel. 235 011 210.

 Eva Černá

Pohár vybojovala Směska 
Putovní pohár kpt. Jaroslava Matýska v.v. má od listopadu nového dr-
žitele. Rozhodl o něm finálový zápas 18. ročníku volejbalového tur-
naje, který již pravidelně pořádá Jaroslav Matýsek ve spolupráci s MČ 
Praha 13 a SDH Třebonice. 

Letošního ročníku se účastnilo 12 amatérských smíšených družstev. 
Po celodenním soutěžení, kdy většina z nich odehrála minimálně 
5 zápasů, byl znám vítěz. Stalo se jím družstvo Směska, druhé místo 
obsadil tým Skoro se neznáme, třetí příčku vybojovalo družstvo 
Prasopsi. 

V restauraci Jeremi sport, kde proběhlo vyhlášení vítězů, předal or-
ganizátor turnaje Jaroslav Matýsek putovní pohár, diplomy, medaile 
a věcné ceny, ale také ceny doprovodné – pro nejzkušenějšího hráče 
a hráčku, nejvzdálenější družstvo nebo cenu za věrnost. 

Děkuji všem soutěžícím za účast, ZŠ Brdičkova za sportovní po-
chopení, partnerům a sponzorským firmám za pomoc při přípravě 
i realizaci celého turnaje. Bez nich by se jen těžko mohl turnaj v tako-
vém měřítku pořádat.  Jaroslav Matýsek

Ukázkové hodiny zdarma 
Tenisová škola Tallent srdečně zve všechny 
holky a kluky na lednové ukázkové hodiny 
zdarma. Najdete nás v ZŠ Klausova na Velké 
Ohradě. V rámci skupinové výuky pracujeme 
s dětmi od 4 do 15 let. Bez ohledu na to, zda 
mají nebo nemají talent. Tenis je ideální varian-
tou, děti se učí vytrvalosti, soustředěnosti 
a umění fair-play. Zároveň podporuje zdravý 
rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti. Druhé pololetí 
školního roku 2016/17 začíná 6. 2., za včasné přihlášení sleva 30 % 
nebo raketa Head zdarma. Informace získáte na tel. 777 260 262, 
www.tallent.cz, info@tallent.cz.  Marcela Turoňová 
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Finanční pOradna

OdpOvídá psychOlOG

Investice do zlata
Pro zlato byl měsíc listopad nedávno skončeného roku nejhorším mě-
sícem za více než tři roky. Cena zlata se snížila o přibližně 8 procent. 
Důvodem byla vidina dalšího zvýšení amerických úrokových sazeb, 
které trhy očekávaly v prosinci.

Americké akcie byly na historických maximech, Donald Trump se 
chystá do Bílého domu – a zlato upadlo v nemilost. Žlutý kov se do-
stal pod 1 200 dolarů za unci, kde byl naposledy v únoru 2016. 
Odklon investorů od zlata urychlilo 
očekávání, že nastupující americký prezident 
Donald Trump zvýší výdaje a sníží daně. 

To je však jen krátkodobý náhled. Při 
 seriózně myšlené, ne spekulativní, investici 
do zlata ve fyzické podobě nás tyto krátko-
dobé výkyvy nemusí až tolik zajímat. Případně 
jen pro eventuální dokupování, kdy dalšími 
investicemi může být vhodné dokupovat 
v propadech. 

Prodejci zlata rádi straší, jak je současná si-
tuace ve světě nejistá, jak centrální banky 
tisknou peníze a že přijde brzy ještě větší fi-
nanční krize než v letech 2008–2009 apod. 

Pokud však podobné apokalyptické argu-
menty (na trzích je vždy něco negativního, jako situace kolem Řecka 
v roce 2015) někdo používá posledních pět let, tak je evidentní, že ne-
jsou argumenty podpořeny obsáhlejší analýzou a nejsou dány do kon-
textu rychle se měnícího světa.

Ano, krize nebo-li ekonomická recese, což je krátkodobý ekono-
mický pokles, jistě přijde, jak je obvyklé v pravidelných periodách. Ale 
názor, který můžete slyšet od prodejců zlata, že pouze zlato je ta nej-
lepší investice, není správný. Můžeme uvést hlavní výhody a nevýhody 
investice do zlata.

Nevýhody investice do zlata:
 vstupní poplatky (často skryté v rozdílu nákupní a prodejní ceny)
 žádný průběžný výnos
 likvidita (doporučený dlouhý časový horizont)

Rozum nebo city?
 „Dobrý den, paní doktorko. Již několik let pracuji na jednom pracovišti, 
kde mi spousta věcí nevyhovuje. Už mnohokrát jsem uvažovala o tom, že 
dám výpověď a půjdu jinam, ale vždy jsem si to rozmyslela. V poslední 
době je zase víc práce a vztahy se komplikují. Nejsem tam spokojená. Když 
se mám koncem měsíce rozhodnout, zda podám výpověď, je mi úplně 
špatně, v hlavě mám zmatek a nevím, co s tím.“ 

„Sepsala jsem si seznam vlastností, které bych ráda našla u svého budou-
cího partnera. Za čas jsem potkala muže, který splňuje snad všechna moje 
(rozumová) očekávání, ale pořád si nejsem úplně jistá, jestli je to ono. 
Nějak nejsem šťastná.“

„Hledám si nové zaměstnání. Vždy napíšu motivační e-mail na nabí-
zenou pozici a CV, ale většinou ho ani neodešlu. Pocitově myslím, že by mi 
v téhle f irmě nebylo dobře. Na jednom pracovním pohovoru jsem i byl, ale 
nějak jsem si neuměl představit, jaká náplň práce by mě čekala. A jestli by 
mi vyhovoval kolektiv. Postoupil jsem do druhého kola, ale už jsem tam 
nešel. Napsal jsem znovu několik uchazečských e-mailů, ale asi to nebylo 
ono, neodeslal jsem je. Cítím se nejistý a zmatený, ale rád bych si našel 
práci.“

Každému z nás se někdy stalo, že neví, jak v životě dál, neví si rady, 
řeší problém, který se mu zdá neřešitelný. A i když naše okolí vnějším 
pohledem nechápe, proč si situaci sami zdlouhavým nebo uspěcha-
ným, chladnokrevným neemočním nebo citově zmítaným rozhodnu-
tím komplikujeme, pro nás samotné je řešení nepřehledné a složité. 
I výše zmíněné příběhy se mohou zdát neuvěřitelné až nereálné. Ale 
i velmi schopní, vzdělaní a chytří lidé se dokážou podobně časově, 
 racionálně nebo emočně zacyklit. 

  ani při velmi teoretickém kolapsu měny si nemůžete být jistí,  
že bude zlato všeobecně přijímáno jako platidlo

Největší nevýhodou jsou vstupní poplatky a žádný průběžný výnos 
z investice. Akcie nesou dividendy, dluhopisy kupon, nemovitost ná-
jem, bankovní vklady úrok, ale zlato jen náklady na skladování, pokud 
se bavíme o fyzické držbě, a náklady na obhospodařování, pokud je 
nakoupeno prostřednictvím podílového fondu či jiného finančního 
instrumentu.

Oproti tomu můžeme zmínit výhody in-
vestice do zlata:
 ochrana proti inflaci
  v případě nejistoty na kapitálových trzích 

většinou posiluje

Dále je třeba zmínit možná rizika při ná-
kupu investičního zlata ve fyzické podobě:
  riziko koupě padělaných zlatých slitků, 

v nichž je na místo zlata wolfram
  výrazné ztráty investice pokud nakoupíte 

přes prodejce, který nemusí v budoucnu 
existovat

Zlato má určitě místo v portfo liích klientů za určitých předpokladů. 
Např. v situaci, kdy již vlastníte nemovitost, která vám generuje příjem 
z nájmu. Máte kvalitní akciové portfolio, které generuje dividendy, 
máte kvalitní dluhopisy, které nesou pravidelné kupony, máte dosta-
tečné rezervy na spořicím účtu a v konzervativních podílových fon-
dech, případně také využíváte státem podporované finanční produkty. 
Optimální je, aby zlato bylo zastoupeno do 5–10 % celkové hodnoty 
majetku jako určitá pojistka. Zároveň je lepší kupovat kvůli průměrné 
ceně alespoň unci zlata.

Investice do zlata musí být zasazena do kontextu individuální situ-
ace investora. Ne každý poradce je schopen objektivně poradit. 
Nicméně jsou takoví poradci a investoři, kteří kvalitní radu hledají 
a najdou ji.

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

Čím důležitější význam řešení dané situace sami dáváme, tím větší 
stres pro nás rozhodnutí přináší. Při zvýšeném stresu se nám aktivuje 
úzkost a my máme v hlavě chaos. Zdá se nám, že se snad ani rozhod-
nout nedokážeme, jaký zmatek uvnitř naší hlavy je (protože při nad-
hraničním emočním prožívání se jako první naruší schopnost pozor-
nosti a soustředění).

Co je nejsprávnější při řešení konfliktní situace – rozum nebo 
emoce? Teď hned nebo nikdy? Máme se řídit čistě rozumem a vymys-
let nejlogičtější a nejefektivnější řešení? Máme poslouchat emoce 
a intuici, která je v úzkosti obvykle nečitelná a matoucí? Je třeba se 
rozhodnout hned? Nebo oddálit situaci a počkat, až se vyřeší sama?

Všechna extrémní řešení škodí! Není správná verze ani ihned ani 
nikdy, ani pouze logikou, ani jen emočním nasměrováním. Nejefektiv-
nější je použít od všeho kousek, tzv. zlatou střední cestu. Použít lo-
gické důvody, ale nechat promluvit i emoce. Dát sám sobě časový limit 
– termín. Provizorní rozhodnutí nechat pár dní odležet a pak se 
k němu s rozumným odstupem vrátit. 

Ale především – zklidněme se. Každý po svém. Dýchejme, choďme 
po lese, běhejme, koukejme na vodní hladinu, meditujme, ujeďme 
100 km na kole, vnímejme přírodu kolem sebe, koukejme do nebe, 
pozorujme ptáky... Co je komu libo a u čeho je komu dobře. Čím spo-
kojenější a stabilnější budeme ve chvíli definitivní verze rozhodnutí, 
tím víc bude pro nás řešení, ke kterému rozumem i emocemi míříme, 
to nejsprávnější.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji stabilní a spokojené vykročení 
do nového roku 2017 a jenom samá nekomplikovaná rozhodnutí J.

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

V roce 1904 zaplatil místní sedlák Antonín Havlůj na obecním po-
zemku stavbu kašny. Přitékala do ní voda z pramene a přebytečná od-
tékala do místního potoka. Nezamrzala ani za nejsilnějších mrazů 
a nikdy nevyschla. Používali ji všichni, kdo neměli vlastní studnu. 
Další studánky byly rozesety po celé obci. Voda se nosila v konvích, 
putnách, sudech i lavorech, sedláci přijížděli s koňmi a cisternami. 
Podle vzdálenosti domku od pramene sem mnozí chodili i několikrát 
denně. U vodních zdrojů panoval i čilý sousedský život. 

V roce 1950 bylo v obci založeno JZD, což spolu s novou výstavbou 
spotřebu vody znásobilo. Voda ve studnách přestávala stačit a mnohde 
přestávala být pitnou. V roce 1959 byla zavedena voda do kulturního 
domu a k němu se připojilo i několik okolních domů. V té době se 
platilo za „kubík“ vody 60 haléřů. V roce 1960 byly postaveny hyd-
ranty a stojánky pro využití všech, kteří neměli doma vodovod. Jeho 
trasa byla velice omezená. Vedl jen ke kravínu, do školy a do zdravot-
ního střediska. V roce 1971 byl vodovod rozšířen do domů i skleníků 
JZD. Dodávky vody však nestačily a denně se musely do obce přista-
vovat cisterny. Část studní vyschla a v potrubí byl malý tlak. 

Chránit potřebují stromy i zvířata 
V říjnu a listopadu se děti ze školní družiny ZŠ Mohylová seznámily 
se dvěma výukovými programy Ekocentra Podhoubí. První, s názvem 
Život stromů, probíhal v Centrálním parku a ani mrazivé počasí dě-
tem nezkazilo úžasný zážitek. V teple školní družiny se pak při dru-
hém setkání s lektorkou ekocentra a s jejími kamarády, kosími bratry 
Josefem a Václavem, děti dozvěděly o životě volně žijících zvířat 
ve městě i to, jak jim třeba mohou pomoci.   Jitka Hrubá

Z historie vodních zdrojů ve Stodůlkách
Mezi sousedy tak panovala 
i značná nevraživost. 5. 12. 1974  
byla do vodovodního řadu na-
puštěna voda z nového zdroje 
na řece Želivce. Část lidí ale byla 
stále bez veřejného vodovodu. 
To pamatuji i já – při mém ná-
stupu na místní úřad v roce 
1991. Po obci bylo rozmístěno 
několik stojánků a veřejné 
studny. Některá místa pravidelně 
zásobovaly cisterny, které jsme 
lidem objednávali. Např. 
v Hájích, Pod Zličínem nebo 
v Chabech. Nová kanalizace 
s odpadem se začala dodělávat a přestavovat v devadesátých letech 
minulého století. Stojánky vyvedené z vodovodního řadu sloužily li-
dem např. Pod Zličínem nebo ve staré zástavbě Velké Ohrady.  
Studny s pumpami byly v ulicích Za Lužinami, K Fialce, Živcových, 
Na Dolnici, Pod Vlkem, na Ohradském náměstí, Ke Klubovně nebo 
u hřbitova Krteň. 

Část z nich je již odstraněna, některé zbývají jako vzpomínka 
na staré časy. Ve všech je voda pouze užitková. 

Podle kroniky pana Vlasáka a vlastních vzpomínek.  Jaroslav Fuglík

 

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozor-
ňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, ko-
berce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: 
nebezpečný, stavební a živnostenský odpad, bioodpad, pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

Mládí  6. 1. parkoviště proti č. 824/14

Bronzová 13. 1. chodník naproti č. 2016/13

Borovanského x Kurzova 20. 1. na chodníku

Petržílkova 27. 1. parkoviště u č. 2267/12

Vlachova  1. 2. na chodníku proti č. 1511

Bellušova  8. 2. parkoviště proti č. 1804/7

Běhounkova 15. 2. parkoviště proti č. 2463

Janského 22. 2. parkovací záliv u lékárny

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Michaela Líčková
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Studna Za Lužinami

Studna v ulici Živcových na Vidouli

Studna v ulici Ke Klubovně
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Pétanque se hraje i v zimě
Podpora Městské části Praha 13 umožnila seniorskému Pétanque 
klubu Lukáš v zimě „pod střechou“ Spolkového domu nejen trénovat, 
ale uspořádat tam 7. prosince i nultý ročník turnaje jednotlivců ve hře 
indoor koulemi. Předvánoční atmosféra, podpořená ochutnávkou vá-
nočního cukroví a dalších lahůdek, nijak nepotlačila úpornost boje 
16 účastníků. Vítězem turnaje se stal nikým neporažený Eugeniusz 
Madej, druhé místo obsadila Magdalena Dlouhá a o třetí místo se 
 ziskem stejného počtu bodů podělili Božena Šulcová a Vladimír 
Papoušek. Všichni hráči ocenili možnost zahrát si pétanque za opti-
málních podmínek mimo letní sezonu. Zrodila se iniciativa za rok 
zimní turnaj znovu uspořádat a otevřít širšímu okruhu účastníků. 
Přijďte se na nás podívat a zkuste si také zahrát! Informace získáte 
na tel. 736 639 791.                                                  Jiří Lexa

Projekt Erasmus+ pokračuje
ZŠ Mládí se účastní již třetího mezinárodního projektu, tentokrát vě-
novaného světu uprchlíků a migrace v Evropě Refugees in Europe - 
Our Future in Motion. Tři žáci spolu s pedagogem odletěli do Whitby 
High School v přímořském městečku na západě Anglie Ellesmere 
Port, kde spolu s dalšími 15 žáky z pěti evropských států strávili osm 
dní.    

Dorozumívacím jazykem španělských, francouzských, tureckých, 
německých, anglických a českých studentů byla angličtina. V rámci 
workshopů a skupinových aktivit se žáci dozvídali o přistěhovaleckých 
vlnách do Velké Británie, o postavení uprchlíků v Anglii i o termínech 
s touto problematikou souvisejících. Setkali se s odbornicí na otázku 
uprchlictví, navštívili výstavu o otrokářství v Liverpoolu a jeli do Mu-
zea holokaustu v Nottinghamu. Tam je čekal nejhlubší zážitek – se-
tkání s očitým svědkem – paní Malou Tribich původem z Polska. Tato 
křehká osmdesátnice prošla ghettem a dvěma koncentračními tábory 
a na konci 2. světové války byla stejně stará jako žáci, kteří hodinu 
soustředěně poslouchali její svědectví.

Věříme, že zkušenosti a poznatky z tohoto dvacet dva měsíců 
trvajícího projektu budou přínosem jak pro žáky a jejich rodiče, tak 
i pro učitele naší školy.       Doubravka Matulová, zástupkyně ředitele pro II. stupeň

Bojovnost si zaslouží uznání
V sobotu 3. prosince uspořádal SK Velká Ohrada za podpory MČ Pra - 
ha 13 pro své členy i širokou veřejnost již třináctý ročník dětských pla-
veckých závodů Přebor Velké Ohrady. Závod v bazénu v Radlicích byl 
určen pro neregistrované plavce. Letos se přihlásilo 48 závodníků, 
kteří byli rozděleni do několika kategorií. Věkový limit nebyl stanoven, 
takže závodili i předškoláci. Nikomu nevadil ani podpůrný pásek 
u nejmladšího závodníka. Pro některé děti byla účast na závodech 
první v životě, takže nejprve absolvovali instruktáž a pak hurá na start.

Příjemné bylo nepřetržité povzbuzování velkého počtu rodičů a do-
provodu, kteří tak vytvořili skvělou atmosféru. K závodům patří i pře-
dávání medailí a cen. Ty sice dostali jen ti nejlepší, ale uznání a gratu-
laci za předvedené výkony a vysokou bojovnost si zaslouží úplně 
všichni. Velké poděkování patří samozřejmě i všem rozhodčím a orga-
nizátorům.            Jana Civínová
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LODŽIE PRO PANELOVÉ DOMY V PRAZE

  Výroba, montáž nových lodžií 

  Prodloužení stávajících lodžií  

  Výroba a montáž zábradlí

www.fblodzie.cz   tel.: 731 651 030

LODŽIE PRO PANELOVÉ DOMY V 

KONEČNĚ

Zvětšujeme Vaši obytnou plochu
a zhodnocujeme Váš byt.

                                  Přijmu nové  

  distributory na roznos STOPu. 

     Bližší informace na tel. 603 728 140.

BYLINKÁŘSKÁ PORADNA
PRODej BYLIN A KOŘeNí  

bába Havlínová, tel. 777 068 141,  

Suchý vršek 2120/4, Nové Butovice

INZERCE
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ADVENTNÍ POVÍDÁNÍ. Doba adventu je pro většinu z nás časem 
přípravy na vánoční svátky a zároveň radostným očekáváním narození 
Ježíška. Velkým obohacením této předvánoční doby byla pro děti 
z Mohylky návštěva maminky a dědečka naší druhačky Bětušky. Jejich 
vyprávění o adventu i o tom, jak prožívali tuto dobu naši předkové, 
bylo zajímavé a děti se dozvěděly spoustu nového. Moc děkujeme 
za návštěvu.   Anna Cudráková, ZŠ Mohylová                                                         

DO ŠKOLY OBČAS MUSÍ I ČERT. V pondělí 5. prosince proběhla 
v ZŠ Kuncova již tradiční Mikulášská nadílka. Pro více než 400 žáků 
I. stupně ji uspořádali naši deváťáci. Mikuláš, dva čerti a anděl zvládli 
obejít 13 tříd. A děti? I když sem tam ukápla nějaká slzička nebo se 
těm nejmenším rozklepala brada, statečně zpívaly, recitovaly a do-
konce i tančily. Sladké dobroty pak přece jen u všech vyloudily úsměv.

 Pavel Petrnoušek, ředitel školy 

HRAJEME SI NA ŠKOLU. FZŠ Mezi Školami pořádá pro budoucí 
žáky 1. tříd již tradiční cyklus přípravných školních dílniček Hrajeme 
si na školu. Budoucí prvňáčci si vždy v 16.00 vyzkouší roli žáka a for-
mou didaktických her vyřeší zajímavé úkoly z matematiky a jazykové 
výchovy, nakreslí si obrázek a možná si odnesou i svoji první jedničku. 
Rodiče budou mít příležitost se blíže seznámit s prostředím a peda-
gogy školy. Zúčastnit se můžete jednotlivých dílniček i celého cyklu. 
A jaké zaměření budou dílničky mít? 18. 1. – Zimní počítání,  
1. 2. – Čepice a rukavice, 15. 2. – Sněhulák (anglický jazykový pavilon), 
1. 3. – Vítání jara, 22. 3. – Jarní hraní, 29. 3. – Veselá písmenka.  
Bližší informace na tel. 251 613 247, www.fzsmeziskolami.cz, 
 zastupce@fzsmeziskolami.cz. Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele

KOSMICKÝ KRTEK VE ŠKOLCE. Děti z Mateřské školy Ovčí hájek 
se zapojily do Světového kosmického týdne. Vyprávěly si o vesmíru, 
vytvořily raketu s kosmonauty, ale také přivítaly vzácnou návštěvu. 
 Krtečka, maskota astronauta Andrewa Feustela při posledním letu 
 raketoplánu Endeavour, kterého přinesl pan Milan Halouska z České 
kosmické kanceláře. Ten děti seznámil se životem kosmonautů 
na kosmické stanici, dozvěděly se i to, kolik váží skafandr a že mít ho 
na sobě není vůbec žádná legrace.   Soňa Novotná

PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA RADNICI. Ve čtvrtek 8. prosince se 
v atriu radnice konal již tradiční předvánoční koncert dvou dětských 
souborů z FZŠ Mezi Školami, které vede sbormistryně Alena Pano-
chová. Nejprve se představil flétnový soubor Notečka a po něm pě-
vecký sbor Klíček. Ten zprvu zazpíval pár skladeb ze svého podzim - 
ního repertoáru, ale pak už se zaplněným atriem nesly tóny vánočních 
písní a koled. V závěru opravdu vydařeného programu vystoupil i smí-
šený sbor dospěláků Sponte Sua. Tou nejhezčí tečkou pak bylo spo-
lečné zpívání obou sborů – dětí i dospělých.  Bohdan Pardubický

VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ? PROČ NE. Ve středu 7. prosince zavoněl 
v jídelně Střediska sociálních služeb Prahy 13 vánoční punč. Už 
od roku 2013 se v Lukáši koná takzvané Vánoční punčování, které ale 
zdaleka není jen o zmíněném nápoji. Je to především o setkávání lidí, 
výrobě vánočních dárků, o rozsvícení vánočního stromku a příjemné 
adventní pohodě. K poslechu tentokrát hrála nejen vánoční klasiku 
skupina Proč ne. Na akci zavítali a seniory pozdravili starosta David 
Vodrážka, místostarosta Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš 
Mareček, zastupitelé Vít Bobysud a Miloš Drha a další. Když se se-
tmělo, rozsvítil starosta na zahradě vánoční stromeček a všem popřál 
krásné Vánoce a šťastný nový rok. Senioři mu na oplátku darovali 
velký adventní věnec a poděkovali mu za podporu.   Jiří Mašek, ředitel SSSP13
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I děti s poruchami zraku malují 
V říjnu byl v naší městské části otevřen výtvarný ateliér pro děti s po-
ruchami zraku. Pod záštitou Centra pro integraci cizinců, o.p.s., ho 
vede výtvarnice Larisa Ruzjaková, která sama žije v Praze 13. Ateliér 
pracuje nejen s dětmi s poruchami zraku, ale také s dětmi plně nevi-
domými. Pokud je známo, jde o jediný výtvarný ateliér pro děti s tímto 
typem postižení u nás. Soustavná práce v ateliéru má velký přínos pro 
rozvoj motoriky, koordinaci, vnímání ostatními smysly i pro psychický 
stav dítěte. Používané metody a originální postupy vytváří Larisa 
Ruzjaková každému dítěti na míru. 

Založení ateliéru finančně podpořila nadace Světluška, které tímto 
patří velký dík. Docházka je pro děti v tomto školním roce zdarma. 
Pokud znáte rodinu s dítětem, kterému by výtvarný ateliér mohl po-
moci nebo vás práce ateliéru zajímá z jiných důvodů, můžete zavolat 
do Centra pro integraci cizinců na tel. 222 360 452. Do ateliéru, který 
najdete v ulici Bronzová 2012/5, se můžete také osobně podívat, práce 
s dětmi běží v pondělí a ve středu od 15 do 17 hodin.  

 Barbora Machová, sociální pracovnice Centra pro integraci cizinců

Nízká informovanost je alarmující 
V České republice se již popatnácté konala informativně osvětová 
akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se váže 
k 1. prosinci, který je už od roku 1988 Mezinárodním dnem boje 
proti AIDS. Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovaným 
a AIDS nemocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň 
upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru HIV, který tuto 
nemoc způsobuje. Oproti předcházejícím létům mohu poprvé napsat, 
že se lidstvo po 35 letech hledání dočkalo léku, který séropozitivitu 
i nemoc AIDS dokáže zastavit a nemocného vyléčit. V listopadu 2016 
totiž izraelští vědci oznámili, že vynalezli lék Gammora, kterým do-
káží pandemii HIV/AIDS čelit. Otázkou však zůstává, kdy se nový 
lék dostane i k nám a bude běžně k dispozici. Česká republika sice vy-
kazuje oproti jiným zemím relativně nízký  počet virem HIV nakaže-
ných a AIDS nemocných (celkem bezmála 3 000 osob), ale počty 
nově nakažených dramaticky stoupají. Alarmující je také velmi nízká 
až téměř nulová informovanost o této problematice.     

V Praze 13 Červenou stužku pojedenácté za sebou zajišťovali žáci 
9. tříd Základní školy Kuncova, která ji tradičně zahrnuje jako Spole-
čensky odpovědná škola a Škola podporující zdraví do školního pre-
ventivního programu. Ve čtvrtek 1. prosince se do ulic vydalo 27 vy-
braných a proškolených deváťáků. Rozdali 600 informativních letáčků 
a prodali 420 odznaků. Na konto České společnosti AIDS pomoc 
(ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené stužky v Praze, 
jsme zaslali 8 479 Kč. Z peněz je financován provoz Domu světla. 
Všem zapojeným žákům děkuji. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Pomoc je otázkou srdce 
V listopadu se uskutečnil křest osmého pokračování kalendáře 
Nadačního fondu Mathilda na podporu chovu a výchovy štěňat vodi-
cích psů a na pomoc nevi-
domým pod názvem 
Pomáháme pomáhat 2017. 
Hlavní myšlenkou NF 
Mathilda je podpora orga-
nizací a projektů, které 
smysluplně pomáhají na-
šim nevidomým spoluob-
čanům. Spojuje dohromady 
ty, kteří pomoc potřebují 
s těmi, kteří pomáhat mo-
hou a chtějí. 

„Pomoc není otázkou 
peněz, ale srdce,“ říká 
 hraběnka Mathilda 
Nostitzová, patronka na-
dačního fondu, jemuž pro-
půjčila své jméno.

Výtěžek z prodeje jednoho kalendáře odpovídá nákladům na jeden 
týden výchovy jednoho štěněte. Můžete si ho objednat na dobírku 
na www.mathilda.cz.    -red-

Žáci se mají kde poradit
Potřebuješ pomoct s úkolem? Nestíháš to, co jste probírali ve škole? 
Chceš si něco zopakovat a nemáš s kým? Tak přijď do knihovny! 
Každou středu od 16.00 do 18.00 najdeš v pobočce Městské knihovny 
Lužiny dobrovolníky, kteří ti pomůžou se vším, co budeš potřebovat. 
Nemusíš chodit pravidelně. Doraz jen když to potřebuješ nebo se ti to 
hodí. Nemusíš vyplňovat žádnou přihlášku, stíhat začátek ani zůstat 
do konce. Prostě přijď a zeptej se. Záleží na tobě.

Tak zní nabídka, kterou mohou žáci základních škol využít i v tomto 
školním roce. Městská knihovna ve spolupráci s neziskovou organizací 
Nová škola znovu rozjela úspěšný program pomoci se školní přípravou 
nazvaný Společně v knihovně.  

Cílem programu je vytvořit z knihovny otevřené místo pro všechny 
děti, které potřebují pomoci (nejen) s přípravou do školy. Program je 
založen na propojení prostředí knihovny, žáků okolních základních 
škol a lidí, kteří jim chtějí pomáhat. 

Více v knihovně, na www.novaskolaops.cz/spolecne-v-knihovne 
nebo u koordinátora programu Michala Kryla na tel. 737 544 773, 
michal.kryl@novaskolaops.cz. -red-

pOmáhají druhÝm
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mĚstská pOlicie

Z deníku pOlicie čr

Děkujeme za zájem o bezpečnost v Praze 13
Za celé Obvodní ředitelství městské 
policie Praha 13 přeji všem čtenářům 
příjemné prožití svátečních dnů 
a hodně zdraví a štěstí v roce 2017. 
  Po zhodnocení dosažených výsledků 
bychom velmi rádi poděkovali obča-
nům za spolupráci a zájem o bezpeč-
nost v Praze 13. Zvláště pak těm, kteří 
při řešení reálných problémů v terénu 
našim strážníkům pomáhali. V nad-
cházejícím roce 2017 se zaměříme ze-

jména na problematiku nepřizpůsobivých osob bez domova, obtěžují-
cích svým chováním naše občany, a na agresivní výtržníky pod vlivem 
návykových látek. Mezi priority bude patřit také provádění nočních 
preventivních kontrol veřejných parkovišť s důrazem na pachatele ma-

jetkové trestné činnosti. Ta spočívá především ve vloupání do motoro-
vých vozidel.   

Závěrem, jako už tradičně, připomínám důležité informace a kon-
takty na městskou policii. Obvodní ředitelství městské policie Pra - 
ha 13 sídlí v ul. Lýskova č. 1593, Praha 13 – Stodůlky. Vaše podání, 
oznámení nebo žádosti lze učinit na obvodním ředitelství kdykoli, 
a to osobně, telefonicky na číslech 222 025 721-22 nebo prostřednic-
tvím bezplatné linky tísňového volání 156. Dále je možné kontaktovat 
místní územně odpovědné strážníky na okrskové služebně Velká 
Ohrada, ul. Prusíkova 2577 a okrskové služebně Nové Butovice, 
Sluneční nám. 13 (budova ÚMČ Praha 13). Upozorňujeme, že nepře-
tržitý provoz je zajišťován pouze v budově obvodního ředitelství. 
V nepřítomnosti strážníků na okrskových služebnách proto kontak-
tujte naše operační středisko. Telefonní čísla jsou vždy vyvěšena 
na vchodových dveřích okrskových služeben.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 26. 11. těsně před polednem vniknul na parkovišti 
obchodního domu nezjištěný pachatel do osobního moto-
rového vozidla. Ze zavazadlového prostoru odcizil fotoapa-
rát v hodnotě 18 000 Kč. Ke škodě na vozidlu nedošlo, 
protože pachatel se do něj dostal, aniž by poškodil zámek. 
Proto po použití dálkového ovládače vždy zkontrolujte, zda 
k uzamčení vašeho vozidla skutečně došlo. 
 Téhož dne oznámila poškozená cizinka krádež své peně-
ženky, kterou měla uloženou v kabelce. Tu položila do dět-
ského kočárku, s kterým se v odpoledních hodinách prochá- 
zela po Staroměstském náměstí. Pachatel odcizil značkovou 
peněženku s větší finanční hotovostí, doklady a 5 platebními 
kartami. Majitelce tak způsobil škodu ve výši 55 000 Kč.

 I další případ je z 26. 11. Stal se při jízdě metrem mezi 
Prahou 1 a 5. Před 7. hodinou ranní tam okradl neznámý 
pachatel spící cestující. Odcizil jí sportovní tašku s koženou 
peněženkou, osobními doklady a platební kartou. Způso-
bená škoda je 5 000 Kč. 
 Při sjednávání jakékoli opravy v bytě, například rekon-
strukce bytového jádra, koupelny, výměny oken nebo při 
objednávání jakéhokoli zboží, neplaťte peněžní zálohy 
za objednávanou službu nebo zboží dopředu. Většinou 
potom už údajného řemeslníka neuvidíte. To samé platí 
u objednávaného zboží. V ruce vám zůstane bezcenná 
smlouva nebo objednávka, ale vaše peníze už jsou v nená-
vratnu. 

 Mezi dny 14.–23. 11. posprejoval v ulici Brdičkova 
1921/1 dosud nezjištěný pachatel štítovou stěnu domu. 
Na ploše zhruba 3x6 metrů vytvořil modré, žluté a zelené 
neidentifikovatelné nápisy. Bytovému družstvu způsobil 
škodu ve výši 20 000 Kč.
 Nezjištěný pachatel se dne 22. 11. v odpoledních hodi-
nách vloupal do bytu v prvním patře domu v Bellušově ulici. 
Do bytu, z kterého odcizil notebook a šperky v hodnotě 
30 000 Kč, vnikl pootevřeným oknem v ložnici. Proto připo-
mínám, při odchodu z bytu a v noci okna pečlivě uzavírejte 
a před spaním překontrolujte, zda máte zamčené bytové 
dveře. Jejich pouhé zabouchnutí určitě není bezpečné. 

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

INZERCE

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Svěřte se v případě nehody do péče 
skutečných profesionálů. Zajistíme 
nejen odtah Vašeho vozu, ale také 
jeho opravu dle technologických 
postupů předepsaných výrobcem. 
Navíc Vám po dobu opravy můžeme 
zapůjčit náhradní vůz a vyřídíme za Vás 
jednání s pojišťovnou. Náš autorizovaný 
servis ŠKODA se o Vás zkrátka za všech 
okolností postará komplexně 
a s maximální péčí.

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00  Praha 5
www.auto-styl.cz

NEHODA? 
NENECHÁME 
VÁS V TOM!

Komplexní servis 
v případě nehody

Untitled-30   1 8.12.2016   13:14:23
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JEDNIČKOU BYL LEGOROBOT. V listopadu připravilo pro děti 
TIB, z.s., ve spolupráci s FZŠ Trávníčkova zábavný program Dvě 
šance v Trávě. Byl zaměřen na logické myšlení a vytváření vlastních 
postupů. Sešlo se sedmdesát dětí, které si mohly vybrat dva programy 
z dvanácti nabízených. Největší zájem byl o programování legorobotů, 
komiks v počítači nebo vytvoření 3D modelu v programu Tinkercad. 
Více  informací a foto najdete na http://tib.cz. Zuzana Kocíková 

KOUZELNÉ STROMY. V atriu radnice a v DDM Stodůlky byly 
v prosinci k vidění souběžně probíhající výstavy – ochutnávka 
z 53 originálů Kouzelných stromů. Ty najdete ve stejnojmenném kalen-
dáři pro rok 2017. Kalendář již tradičně vznikl v domě dětí, je rodinný, 
plánovací, týdenní a je ve dvou variantách – stolní nebo závěsný. 
Stromy vymyslely, pojmenovaly a vytvořily 102 děti ve věku 3–15 let, 
které navštěvují výtvarné dílny DDM. Letošní novinkou je, že díky 
spolupráci s firmou, která dětem vytiskla jejich dílka na textil, bude 
mít každý autor originální polštářek. Michaela Gaydošová

MALÍ PRŮVODCI. V polovině listopadu se děti z 3.B ZŠ Janského 
staly na jeden den průvodci po pražských památkách. Naše putování 
začalo na Královské cestě, došli jsme na Staroměstské náměstí a přes 
Karlův most do Muzea pražských pověstí a strašidel. Po cestě jsme se 
dověděli mnoho zajímavého – o Týnském chrámu, orloji, soše mistra 
Jana Husa, proč je v dlažbě Staroměstského náměstí 27 křížů... Až 
půjdeme zase někdy Prahou, budeme vědět, že každé místo, socha 
nebo historická budova mají svůj příběh. Řadu z nich dnes už známe 
i my.  Dana Zunová   

MEDOVÁ SNÍDANĚ. Spousta z nás si asi každý den klade otázku, co 
si dát k snídani. Co tak čerstvý chléb s máslem a medem? Tak přesně 
na takové snídani si v listopadu pochutnali žáci 1. stupně FZŠ Tráv-
níčkova i ZŠ Mohylová. Mnozí vykřikovali, že med nejedí a nemají 
ho rádi, ale za chvíli bylo všechno jinak. Možná také proto, že jim 
 včelař vyprávěl mnoho zajímavého o včelách nebo o výrobě medu 
a jeho léčivých účincích.    -red-

MINIGOLF NA ZKOUŠKU. ZŠ Mládí se spolu s dalšími školami 
Prahy 13 zapojila do pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů. 
Společnost Agencie TMT, s.r.o., která provozuje minigolf v Galerii 

Butovice, nám nabídla hodiny 
minigolfu pro všechny žáky 
naší školy. Díky propraco-
vanému systému a výborné 
organizaci má každý žák 
i každá třída přehled o do sa-
žených výsledcích. Soutěž 
 vyvrcholí lednovým finále nej -
lepších hráčů, hráček a druž-
stev. Děkujeme za nabíd nutou 
příležitost a finalistům bu-
deme držet palce!

Doubravka Matulová,  

zástupkyně ředitele pro II. stupeň

ŠIKOVNÍ KLAUNI. Na vánočním jarmarku v Základní škole Jan-
ského vystoupilo mimo jiné i družstvo malých gymnastek. Většina 
z nich chodí na gymnastiku teprve od září, ale už jsou vidět velké 
gymnastické pokroky. V oblečení malých šášů a klaunů si to děvčátka 
na veselou písničku Dády Patrasové doslova užívala. Všem přejeme 
hodně zdraví do nového roku a hodně úsměvů na tváři.  
 Andrea Kudličková, trenér gymnastiky
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FLORBALISTKY ZAVÁLELY. V pondělí 14. listopadu se uskutečnilo 
obvodní kolo ve florbalu v kategorii dívek. Žákyně 6. a 7. tříd z FZŠ 
Trávníčkova vybojovaly v sestavě Tereza Thótová, Iva Žemličková, 
Jana Turinová, Evelína Šindlerová, Adéla Zachová a  Nikola Mišut-
ková 3. místo. Veliký dík patří také brankářce Sandře Procházkové. 
Gratulujeme a přejeme další úspěchy. Helena Vodsloňová

NÁVŠTĚVA PRAŽSKÉHO HRADU. Začátkem listopadu se 2.B 
FZŠ Trávníčkova vypravila na Pražský hrad, kde navštívila prostory 
Kanceláře prezidenta republiky. Poděkování patří velmi příjemné prů-
vodkyni, která nás těmi krásnými místy provedla, a také tatínkovi 
 Natálky B. Ten nám možnost návštěvy zajistil. Eva Křivanová

ROBINSONI NA VÝPRAVĚ. První prosincový víkend se klub Ro-
binson vypravil na tradiční Velkou zimní výpravu na Jizerku. Počasí 
bylo ideální a sněhu jsme si užili dost. Výlet na běžkách a na sněžni-
cích bez problémů zvládli i naši nejmladší členové. Zbylý volný čas 
trávily děti v tělocvičně při frisbee, fotbálku nebo boulderováním 
na stěně. Samozřejmě nechyběly písně, deskovky a etická zamyšlení. 
Teď nás čeká pár měsíců v klubovně v Třináctce, ale už plánujeme 
Jarní výpravu o Velikonocích. Více o činnosti našeho klubu najdete 
na www.klubrobinson.cz. Vítek Bilbo Malý

VEČER ZAČÍNAJÍCÍCH 
SPISOVATELŮ. Koncem lis-
topadu proběhl v obřadní síni 
radnice Literární večer, který 
udělal hezkou tečku za dal-
ším ročníkem soutěže Staň 
se spisovatelem. Letos bylo 
do soutěže přihlášeno 
151 prací žáků ze sedmi zá-
kladních škol a z Gymnázia 
Jaroslava Heyrovského. K pu-
blikaci ve sborníku Staň se 
spisovatelem 2016 vybrala 
 odborná porota 29 příspěvků. Všichni jejich autoři byli na literární ve-
čer pozváni a 14 z nich své soutěžní práce přečetlo. Soutěž pořádá 
Praha 13 ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. -če-

VLASTIVĚDNÁ SOUTĚŽ. V listopadu proběhla ve čtvrtých a pátých 
třídách FZŠ Mezi Školami vlastivědná soutěž. Nejúspěšnější řešitelé 
postoupili do druhého kola. Žáci čtvrtých tříd prokázali velmi dobré 
zeměpisné znalosti o naší republice. Pro žáky pátých tříd byly připra-
veny otázky týkající se české historie. Také oni se mohli pochlubit vý-
bornými výsledky. Nejúspěšnějším soutěžícím obou kategorií byly 
předány knižní odměny.     Hana Prytulczyková

ZLATÝ A BRONZOVÝ LISTOPAD. Ve dnech 22. až 27. listopadu se 
v Liberci konal světový šampionát pod hlavičkou WADF, který byl 
pro Taneční skupinu DEMO více než úspěšný. Děvčata si vytančila 
hned dva tituly mistrů světa, a to v kategoriích urban pop dance vel-
kých a malých týmů dětské věkové kategorie. Dívky slavily úspěch 
i v kategorii Contemporaryballet, ve které se jim v silné a početné 
konkurenci podařilo získat bronz. Mistrovství se účastnili zástupci 
dvaceti zemí světa a všichni reprezentanti předváděli úchvatné výkony. 
Více na www.tanecniskupinademo.cz, FCB/TanecniSkupinaDemo. 
  Jitka Žaloudková
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tOulky

pO kOm se jmenuje

Od metra Luka dojedete autobusem do obce Ořech – ten má s bílým 
koněm obec i ve svém znaku. Vystoupíte na Baarově náměstí u kostela 
Sv. Jana Křtitele, za nímž je fara s pamětní deskou o zdejším působení 
J. Š. Baara. Po modré se vydáte na konec obce, kde vás určitě zaujme 
zděný rozcestník, a dál po modré kolem biofarmy až do lesa. Po levé 
ruce roste strom se dvěma kmeny, modrou značkou a plyšovým med-

vědem mezi nimi. Chatovou 
osadou Ariana sejdete 
k ukazateli, odkud pokra-
čujete po červené ke Kali-
no vu mlýnu, zvaném také 
Podvořešský. V Ořechu je čís-
lem popisným 1. Do roku 
1715 vlastnila mlýn svatovít-
ská kapitula, kdy jej prodala 
Janu Kalinovi. Mlýn do roku 
1947 fungoval i jako hos-
poda. Rod Kalinův ho 
vlastní dodnes. V současné 
době je využíván k bydlení. 
Za mlýnem pokračuje čer-
vená dál podél Radotínského 
potoka. Je to malebný úsek, 
kde po klikatých březích 
kvetou různé rostliny. Ně-
které části ale bývají, hlavně 
po jarní velké vodě, hůře 
schůdné. Za lávkou dojdete 
ke skalám, kde si na ohništi 

pod převisem můžete opéct buřtíka. Další, Taslarův mlýn se starým 
kamenným mlýnským kolem u vchodu, je opravený. Poprvé je zmiňo-
ván v roce 1665, kdy jej vlastnil Jan Brejcha. Roku 1853 ho Václav 
a Anna Brejchovi prodali J. Křenkovi. Vystřídali se různí majitelé, ale 
jméno nese po Olze a Františkovi Taslorových, kteří ho vlastnili 
od roku 1935. V jeho okolí je několik vápencových lomů, které jsou 
přírodní rezervací. Z Radotína dojdete po pohodlné cestě do Zadní 
Kopaniny. Tady se dáte po červené doprava kolem rybníka, z něhož 
byl napájen další z mlýnů – Maškův. Stojí na samotě na levém břehu 
pod soutokem Radotínského a Mlýnského potoka. Čtvercový dvůr 
uzavírají čtyři budovy. Nejstarší má na západní straně v průčelí ka-
menný portál se soškou sv. Jana Nepomuckého. Bohužel v dost špat-
ném stavu. Mlít se tady přestalo v roce 1950. Dnes slouží k bydlení. 

V mlýnici je údajně 
provozuschopné mly-
nářské zařízení. Za-
choval se i náhon 
a malý jez. Přejdete 
silnici a po červené 
začnete stoupat pří-
rodní rezervací Rado-
tínské údolí. Větší 
část pokrývají suťové 
lesy a dubohabřiny. 
Na skalnatých svazích 
rostou druhově bo-
haté skalní trávníky. 
Po hřebeni procházíte 
mezi velkým množ-
stvím šípkových keřů. 
Na jednom místě 
projdete jakýmsi tu-
nelem mezi křovím, na jehož konci je krmelec. Za ním doporučuji 
opustit červenou a zahnout doprava na novou cyklostezku s odpočíva-
dlem a stromořadím. Pak zase po červené dojdete až do Slivence, kde 
je v centru několik restaurací. Od turistického ukazatele se pustíte 
po modré dolů na kraj Velké Chuchle. Projdete kolem technické pa-
mátky – Pacoldovy vápenky. Jím navržené pece dokázaly zpracovat 
i netříděný vápenec, což do té doby nebylo možné. V provozu byla až 
do druhé světové války. Na kraji Chuchle, u můstku s červeným zá-
bradlím, opustíte modrou a přejdete na druhou stranu ke garážím. 
Za nimi pěšinkou a dál doleva po žluté Chuchelským hájem. Na roz-
cestí s altánkem před mini zoo zahnete doleva na cyklostezku A 112. 
Na konci Chuchelského háje stále rovně mezi poli až vyjdete u hlavní 
silnice. Přejdete semafory a ulicí Štěpařskou dojdete Barrandovským 
sídlištěm přes tramvajové koleje do Klukovic. Za železničním pod-
chodem doleva a pak po zelené podél Prokopského potoka až k místu, 
kde zelená uhýbá k trati. Zde ji opustíte a pokračujete po cyklostezce 
A 33. Cestou se stavte u studánky Na Troníčku pro výbornou pitnou 
vodu. V Nové Vsi za můstkem se dejte doleva. Na rozcestí se zrca-
dlem vlevo k nádrži Asuán. Podél ní dojdete k přírodní rezervaci 
 Albrechtův vrch ve Stodůlkách. Za ním přejdete silnici a rovně pod 
most. Za mostem vstoupíte do Centrálního parku, kde dnešní výlet 
končíme. Příjemné zážitky. 

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

Ulice Ignáce Šustaly
Kopřivnický rodák, zakladatel produkce automo-
bilů na severní Moravě, má svou ulici v nové zá-
stavbě Západního Města. Ta vychází západním 
směrem z ulice Bekovy severně od ulice Walde-
sovy a slepě končí. Ignác přišel na svět 7. prosince 
1822. Vyučil se sedlařině, ale zdokonalil se i v ko-
lářství a lakýrnictví. Už v této době svůj zájem vě-
noval hlavně kočárům. 

A „k práci se hodil, pilně a věrně se zachoval. 
Ráno byl první v dílně a večer poslední odcházel,“ 
jak psal jeho mistr.

Když se vrátil v roce 1850 z Vídně, otevřel si 
v rodném fojtství vlastní kočárnickou dílnu. Jeho 
lehké bryčky se skvěle prodávaly a Ignác spojil své 
síly s místním továrníkem Adolfem Raškou. Ve-
dle kočárů ale vyráběli např. i tzv. „síť na krino-
líny“ pro fixaci dámských rozevlátých svršků. 
V roce 1866 pruský princ Bedřich Karel udělil 
firmě čestný titul dvorního dodavatele. V roce 

1879 s 200 dělníky už vyrábějí 1 200 kočárů ročně. 
Jejich výroba trvala v Kopřivnici až do roku 1919. 
Za celou dobu se kočárů a povozů vyrobilo při-
bližně 48 000. Ale roku 1881 sem přijela na kole-
jích nová síla. Začíná se psát nová historie – va-
gonky Schustala a spol. Osobní železniční vagony 
se stávají stěžejním odvětvím výroby. A potvrzují to 
i dodávky luxusních vagonů např. pro rodinu Roth-
schildů či Orient Express. Vrcholem železniční vý-
roby se v roce 1936 staly dva motorové rychlíkové 
osobní aerodynamické vozy „Slovenská strela“ 
s rychlostí okolo 150 km/h na trati mezi Prahou 
a Bratislavou. Celkovou trasu tehdy cestující absol-
vovali za 4 hodiny a 18 minut. Tak takhle rychle to 
naše dráhy stihly až v roce 2005. Zakladatel slávy 
a kvality kopřivnických továren, tedy i Tatrovky, Ig-
nác Šustala, odešel na poslední odpočinek 29. ledna 
1891. Ale to už se z jeho Kopřivnice jelo na kolejích 
a silnicích dál a dál.   Dan Novotný  ZD
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Opět po mlýnech – z Ořecha do Stodůlek
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ZajímavOsti Z prahy stalO se v lednu

Z krOniky stOdůlek pana F. vlasáka
Narození (1981)
V roce 1981 se v Praze 5 
– Stodůlkách narodilo 
celkem 31 dětí, z toho 
17 děvčat a 14 chlapců. 
Paleta křestních jmen 
i v tomto roce byla ve-
lice pestrá. Pouze jedno 
děvče bylo pojmeno-
váno Marie na česky 
Mařenka, Lukáš, 
Oldřich, Petr, Michal, 
Josef, Ondřej, Pavel, Jiří, 
dva Davidové a dva 
Janové. Morlik Loayza 
– u tohoto jména jsem 
se pozastavil, zdálo se mi nějaké exotické. Bylo mně řečeno, že rodiče 
jsou z Alžíru a jsou zde zaměstnáni na stavbách. U děvčat byla tato 
jména Libuše, Veronika, Zuzana, Michala, Petra, Kateřina, Eva, 
Marcela, Tereza, Miroslava, Adriana, Pavla, Hana, Raduna, Lucie, 
Jana a dvakrát Petra.  

   Vybral Dan Novotný 

S chlapeckým úsměvem a aureolou hudby
Začátkem roku 1980 jsem se dozvěděl, že v Kaprově ulici č. 10, v bytě 
s modrým pokojem, ještě žije sestra Jaroslava Ježka. A tak jsme spo-
lečně se spolužákem z gymnázia Františkem Kreuzmannem s roze-
chvěním vystoupali do 1. patra a zazvonili. Další věta zní úplně jako 
sci-fi. Sestra Jaroslava Ježka Jarmila byla doma a pozvala nás do jeho 
slavného modrého pokoje. V barvě, kterou viděl svůj Tmavomodrý 
svět a kde se rodila jeho 
šťastná hudba. Od oka-
mžiku, kdy tady v lednu 
1939 byl naposled, nás 
tenkrát dělilo 41 let. Stáli 
jsme s Frantou uprostřed 
tmavomodrého přítmí ne-
schopni slova. 

Jaroslav Ježek se narodil 
25. 9. 1906 na Žižkově. 
Od narození trpěl šedým 
zákalem, ve třech letech 
ztratil po neúspěšných 
operacích pravé oko, 
na levé takřka neviděl. 
Po zánětu obou uší nedo-
slýchal a po prodělané 
spále skoro ohluchnul. 
Přesto byl v roce 1924 přijat na pražskou konzervatoř. Studoval klavír 
a kompozici. Roku 1929 získává diplom mistrovské kompoziční školy 
u Josefa Suka. Setkání s Voskovcem a Werichem v roce 1928 bylo 
osudové. Řídil orchestr jejich divadla, složil hudbu k jejich písničkám, 
dvaceti hrám i filmům, která daleko přesahuje tehdejší světový jazzový 
standard. V lednu 1939 spolu s Voskovcem a Werichem emigroval 
do USA. Tam byl zoufalý. Téměř slepý, skoro hluchý, plachý, nejistý 
v cizím světě bez důvěrně známých míst i duševně hřejivých doteků. 
Ani svatba s Františkou Bečákovou rok nato už osud nezvrátila, 
1. ledna 1942 následkem vleklé ledvinové choroby umírá ve věku pou-
hých 35 let. Paradoxně jej neproslavily bravurní klavírní skladby, kon-
cert pro housle a orchestr či interpretačně náročné moderní kompo-
zice inspirované jazzem, ale nesmrtelné písničky Osvobozeného 
divadla. Díky nim Jaroslav Ježek patří ke kulturní paměti našeho ná-
roda stejně jako Smetana nebo Dvořák. Nejlepší důkaz je také to, že 
za ním do Kaprovky pořád někdo chodí. Není doma. I když to 
v modrém pokoji vypadá, že jen na chvilku odešel. Na nový rok to je 
právě 75 let.  Dan Novotný

Hvězdárna Ďáblice slaví šedesátiny
Pro valnou většinu obyvatel Prahy – hvězdárna rovná se Stromovka. 
Abychom tedy byli přesní – Planetárium Praha v Královské oboře. 
Ale pražský chrám hvězd tu není sám. Praha má hvězdárny (nebo pla-
netária, chcete-li) celkem tři. Na Petříně je Štefánikova hvězdárna 
a v Ďáblicích, Pod Hvězdárnou 768, najdete tu Ďáblickou. Ta v rámci 
oslav představila světově unikátní projekt – bezbariérové astronomické 
pozorování. Jako jediná v České republice umožňuje přímé astrono-
mické pozorování velkým dalekohledem handicapovaným lidem z in-
validního vozíku. A uznejte, že teprve pohled dalekohledem přímo 
do vesmírných dálek přináší ten jedinečný zážitek. Praha si tak díky 
pracovníkům hvězdárny a planetária připsala další unikát. Jenže ono 
se to snadno napíše, ale je to daleko složitější. Většinou se okulár po-
hybuje díky nastavení dalekohledu a jeho velikosti až o několik metrů. 
Pozorování běžně probíhá ze schůdků nebo žebříčků. Aby handicapo-
vaný mohl pozorovat oblohu, bylo by ho nutné zdvihnout do výšky, 
pohybovat s ním vertikálně, horizontálně a ještě ho natáčet. Takhle to 
ve světě už zkoušeli mnohde, leč s nevelkým úspěchem. V ďáblické 
hvězdárně ale plošina dopraví vozíčkáře až k dalekohledu a díky uni-
kátním vylepšeným prvkům původního dalekohledu umožnuje pozo-
rování z invalidního vozíku bez nutnosti pohybu. A za ideálních pod-
mínek může vidět třeba mlhavé obláčky galaxie vzdálené 20 milionů 
světelných let. Hvězdárna stojí na skalnatém výběžku kopce Ládví, 
v nadmořské výšce 325 metrů. Těsně vedle ní je výhled na téměř polo-
vinu Čech. Svou činnost zahájila 3. listopadu 1956. Pro podrobnější 
informace, otevírací dobu, vstupné (které prakticky nepřevýší 50 Kč) 
a program doporučujeme navštívit webové stránky hvězdárny  
www.planetarium.cz/dabliceobs.    Dan Novotný
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víkendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

U Karlova mostu straší
Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy 
a přízraky staré Prahy. Kousek od Karlova mostu bylo před více než 
osmi lety otevřeno Muzeum pražských pověstí a strašidel. Nápad za-

ložit toto muzeum ale 
v Praze nevzniknul. „Spl-
nil jsem si letitý sen. 
V Českém Krumlově 
jsem zažil nádhernou vy-
cházku za pověstmi 
a strašidly Krumlova, tak 
jsem chtěl něco podob-
ného udělat tady. V Mos-
tecké č. 18 jsme objevili 
prostory, které svou polo-
hou i velikostí byly na-
prosto ideální. Pro pověsti 
a strašidla jako dělané,“ 
prozradil spolumajitel Fi-
lip Jan Zvolský, vypravěč 
pověstí a vrchní bubák 
v jedné osobě. 

V přízemí muzea si můžete ve velkých knihách přečíst pověsti, jsou 
zde postavy vystupující ze zdí, ale také řada interaktivních exponátů, 
jejichž prostřednictvím se s pověstmi mohou hravou formou seznámit 
především děti. Pak už sestoupíte do tajuplné uličky duchů a začne 
hledání strašidel. Některá jsou vidět hned, jiná objevíte podle mapky 
na vstupence. Ale žádný strach, nevstoupili jste do žádného zámku 
hrůzy. Bát se nemusejí ani děti. Na nikoho nic nevybafne ani nevy-
skočí. „Budujeme tady ale část, která bude určena těm návštěvníkům, 

kterým se právě toto líbí,“ dodává spolumajitel muzea. „A pak už bude 
na každém, zda si toto místo prohlédne nebo se mu raději vyhne.“

Těm, kteří by se raději seznámili se světem pověstí a strašidel někde 
venku, nabízí muzeum asi 15 druhů vycházek. 

Na webových stránkách www.muzeumpovesti.cz si stačí některou 
vybrat, na mysteriapragensia@gmail.com si zarezervovat termín a mů-
žete vyrazit. Program dvouhodinových vycházek se jmenuje Se straši-
dlem za strašidly. Vydejte se v doprovodu strašidelného průvodce 
Malou Stranou na Hrad, Starým Městem a Josefovem, projděte taju-
plné průchody Starého Města, ve sváteční dny si užijte vycházku 
„Po stopách sv. Václava a sv. Anežky“... Určitě si vyberete. 

Muzeum je otevřeno denně od 10.00 do 22.00, tel. 257 221 289.
Eva Černá
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prOGram klubů seniOrů – leden 2017

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 2. 1. Čtení o Praze Slávka Augustinová                                      
 9. 1.  Tříkrálový koncert – vystoupí dětské sbory  

Klíček a Notečka
16. 1. Co si vyměním  Jiřina Focherová 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                     
23. 1. Svět v počítači – Rakousko František Kundrát 
30. 1. Káva o čtrnácté
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165, po dobu nemoci 
 zastupuje František Kundrát, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 3. 1.  Tajemné sovy – přednáška  Petr Kolomazník
10. 1.  Procvičíme si paměť a zahrajeme si společenské hry
17. 1.  Zacvičíme si, vyluštíme křížovku a jiné hádanky
24. 1.   Oslavíme narozeniny některých členů klubu  

Na klavír nám zahraje pan Josef Skalička
31. 1.   Pozvání do klubu přijal Miloš Drha, zastupitel a člen 

sociálního výboru 
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 4. 1. Přednáška o preventivních prohlídkách 
 Pavla Mikulcová, IKEM
11. 1. Přednáška o prevenci požárů Jana Plachá
18. 1.  Beseda se zastupitelem MČ Praha 13 Milošem Drhou
25. 1. Video – cestujeme po Chorvatsku            Luděk Filip

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu  
od 15 do 17 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7. 
 4. 1. Lahodné nápoje – čaj 
11. 1. Rakousko-Uhersko 
18. 1. T. G. Masaryk 
25. 1. Stupně šlechtické 
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, vyhodnocení  
roku 2016, plán na rok 2017, volná zábava u kávy.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

Po šedesáti letech si opět řekli ano
Před lety, 15. prosince 1956, si řekli své ano slečna Hana Jelínková 
a Jaroslav Kopecký. Svatební den je výchozí bod společné cesty, 
po které manželé Kopečtí společně kráčejí už šedesát let. V sobotu 
10. prosince se v obřadní síni radnice konala jejich diamantová svatba. 
Za městskou část jim poblahopřál člen zastupitelstva Marek Ždánský.

„Brali jsme se před 60 lety, svatbu jsme měli na ONV v Praze 13 – 
Vršovicích,“ říká paní Hana Kopecká. „Dnes máme svatbu diamanto-
vou a zase v Praze 13. Jenže na úplně jiném konci Prahy, ve Stodůl-
kách. Musím říci, že jsme s manželem prožili krásná a šťastná 
společná léta. Máme dvě dcery, syna, osm vnoučat a už i pět pravnou-
čat. S manželem všem přejeme, aby prožili alespoň tak krásný 

Retro frčí
V úterý 6. prosince přivítala Retrokavárna, kterou organizuje vedoucí 
Klubu seniorů 11 Jana Patrmanová, své další návštěvníky. Na úvod 
paní Jana představila novou výstavu koláží. Připravily ji členky jejího 
klubu a určitě by 
je potěšilo, kdy-
byste se na ni 
přišli do KD 
Mlejn podívat 
i vy. Pohodovou 
atmosféru do-
kreslilo hudební 
vystoupení 
Michala Kotase 
a návštěva zá-
stupce starosty 
Pavla Jaroše. 
Ke každému příjemnému setkání patří alespoň malé pohoštění. A to 
ani tentokrát nechybělo. V roce 2017 se na vás opět těšíme. První 
Retrokavárna v novém roce bude už 10. ledna.  Iva Dvořáčková

a šťastný život v kruhu rodinném, jako jsme prožili my. Mohu vám 
prozradit recept, jak šťastně projít manželstvím? Můj devadesátiletý 
děda, když jsem mu přivezla představit svého ženicha, nám řekl: 
„Chcete-li mít šťastné manželství, tak si pamatujte – všechny nesváry, 
hádky, neshody a nepříjemnosti musíte řešit jen do slunka západu!“ 
A skutečně to funguje!“

Ke gratulantům se připojuje i redakce STOPu. -če- 
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blahOpŘejeme

 o Dne 15. prosince 2016  
oslavila paní Emilie 
Cepková životní jubileum 
–  krásných 90 let. Vše 
nejlepší, hodně zdravíčka 
a spokojenosti přeje syn 
Karel, dcera Helena, vnučky 
a pravnoučata. Za všechny 
přeje touto cestou Helena 
Šneberková.

sluŽby

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

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FERMET,  
tel. 739 612 745.

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda,  
plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.  
Tel. 602 934 126.

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

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

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

 o  Instalatérské Práce MÜLLER, tel. 222 961 238 
večer, 602 938 399.

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

 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  
návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Malířské a lakýrnické práce, štukové a stěrkové 
omítky, nátěry fasád Tel. 606 828 702.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

tel. 733 311 747
www.tvservis.cz          v.siebert@volny.cz    
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 KPK  Podlahy     Zděnek Veselý
kladení podlah, PVC, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy

Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  
www.kpkpodlahy.cz
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 
podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 
602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad 

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

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

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

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

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

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky,  

stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

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

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN, opravy drobné 
i velké,rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 
domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí- 
nače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,  
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, 
v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění 
omítek do původního stavu, kontrola stávající 
instalace, dotažení spojů, www.elektrikarerben.cz, 
tel. 604 516 344.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

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

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

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

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

AKCE
ROZVOZ JÍDEL DO FIREM

Rekl_STOP.indd   1 6.12.2016   10:40:52Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

 
ČESKOSLOVANSKÁ 

AKADEMIE OBCHODNÍ, 
střední odborná škola 

Resslova 5, Praha 2 
 

Nabízí školní vzdělávací programy: 
 Podnikatelský management 

 Výuka vybraných ekonomických 
předmětů v anglickém jazyce 

 Management v reklamě a umění 

Zveme všechny zájemce  
na Den otevřených dveří, 
který se koná ve středu 

8. 2. 2017 
od 15 do 18 hodin 

Bližší informace na: www.cao.cz 
nebo na tel.: 224 922 228 
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 o DH sklenářství Řeporyje. Veškeré sklenářské prá
ce, opravy dveří, oken, izolační dvojskla a trojskla, 
sprchové kouty. Tel. 602 645 216.

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

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

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

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu  
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možnos-
tí. Volejte 774 901 193.

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

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

CYKLO_servis_Petr_187x15_zima.indd   1 11/13/15   3:56 PM
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 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pouze v bytě. Tel. 728 449 684.

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

Seznámení

Různé

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

www. .cz

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

Diamond Group

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

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

Vše pro 
   Vaši zahraduul. Ořešská, Praha 5-Řeporyje

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

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

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

Vše pro 

 Vaši zahradu



dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Plavky, šortky, letní čepice, klobouky, trička, pyžamka, 
kožené capáčky, dětské barefoot boty

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

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

stop_05_2016_orig.indd   31 25.04.16   16:57

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

info@tiskpip.cz l www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

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

PIP_STOP-10-2016.indd   1 6.12.2016   10:43:05

SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

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

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

AK JUDr. VOSYKA
  právní služby: 

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

AK JUDr. VOSYKA
  právní služby: 

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

AK JUDr. VOSYKA
  právní služby: 

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

ocky_umistovacka_leden_inz_66x40_01_vystup.indd   1 08/09/16   10:13

YOGA

S LENKOU NOVOTNOU
prostory TJ SOKOL PROSEK
Na Proseku 6/15 | Praha 9

Jednorázový vstup: 140 Kč
10-ti vstupová permanentka: 1 200 Kč

e-mail: delfinek.lenka@seznam.cz
tel.: +420 723 011 582

každé úterý od 19:00
a ve čtvrtek od 19:3045

Bez názvu-1   1 22.9.2016   8:00:04

každou středu od 18.30 

prostory TJ SOKOL JINONICE
Butovická 100 | 158 00 Praha 5 

Jednorázový vstup: 140 Kč 
10-ti vstupová permanentka: 1 200 Kč

e-mail: delfinek.lenka@seznam.cz
tel. +420 723 011 582

TEXTILNÍ DESIGN INTERIÉRŮ
www.textilscitem.cz

NÁVRHY - ŠITÍ - PRODEJ TEXTILIÍ
tel. 605 232 618

TEXTILNÍ DESIGN INTERIÉRŮ
www.textilscitem.cz

NÁVRHY - ŠITÍ - PRODEJ TEXTILIÍ
tel. 605 232 618

TEXTILNÍ DESIGN INTERIÉRŮ
www.textilscitem.cz

NÁVRHY - ŠITÍ - PRODEJ TEXTILIÍ
tel. 605 232 618

 o Kdo našel dioptrické brýle s černou obrubou v okolí 
Lužin a Centrálního parku, prosím volejte tel. 730 551 730.

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

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

 o Středoškolská učitelka nabízí doučování právních  
a ekonomických předmětů. E-mail: kavob@seznam.cz.

 o Naučím CHEMII, MATEMATIKU, FYZIKU indivi 
duálně. SŠ, ZŠ, příprava k maturitě a VŠ, rozvoj i reparáty. 
Inženýr chemie, dlouholeté pedagogické zkušenosti.  
N. Butovice i u vás, www.chemafyz.cz, tel. 778 022 163. 

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

 o VýUKA  HUDBY  U VÁS  DOMA. Vyučované obory: 
KyTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESy, ZOBC. FLÉTNy, ZPĚV, 
KLARINET, HOBOJ. Výuka  probíhá individuální formou.
INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec.  
E-MAIL: radostnahudba@seznam.cz. TEL. 602 646 628.

různé

vzpomínáme

Před deseti lety, 30. ledna 2006, zemřela ve věku 97 
let paní Hilda ČihákováHojerová, čestná občanka 
Prahy 13. Tato neobyčejně statečná, vzdělaná, obětavá 
a laskavá žena bojovala celý svůj život proti nespra
vedlnosti a útlaku. Za protektorátu pracovala v odboji, 
po válce pomáhala při převádění lidí přes hranice 
do Německa. Byla zatčena, odsouzena a v komunis
tických věznicích pak strávila dlouhých devět let. Přes 
všechny útrapy nikdy nezahořkla a neztratila víru 
v lepší a spravedlivější budoucnost. Na sklonku života 
jí prezident republiky propůjčil 28. října 2006 řád 
T. g. Masaryka II. stupně za vynikající zásluhy o stát 
v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských 
práv. Navždy zůstane v paměti všech, kdo ji poznali.

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

Gym. J. Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 13, 
přijme pomocnou kuchařku na dobu určitou. Další 

spolupráce po osvědčení možná. Nástup od ledna 2017. 
Drahomíra Křepinská, tel. 251 050 261,  

e-mail:  drahomira.krepinska@gymjh.cz.
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INZERCE

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

Zaměření a kalkulace

u zákazníka zdarma

Kvalitní montáž

100% s e r v i s

Doprava zdarma

Prodej na splátky

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

739 034 488 www.bydlenijerabek.cz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 
158 00 Praha 13, pronajme od ledna 2017 nebytový 
prostor (cca 22 m2) k provozování školního bufetu.

Bližší informace na tel. 251 050 211-2.

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278 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

 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 Hledám byt 3+kk nebo 3+1 do ceny 16 tisíc i s poplat-
ky, celkem pro 3 osoby, nekuřáky. Zařízení na dohodě, 
výhodou lodžie, ale nemusí být, preferujeme dobrý a čistý 
stav. Děkujeme. Tel. 603 789 381.

 o Nekuřácký pár hledá pronájem menšího čistého bytu 
v Praze u MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tis, 2+kk nebo 2+1 
do 13 tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce. Za případ-
nou nabídku děkuji. Tel. 605 845 088.

 o Nabízím pronájem obchodu v Nových Butovicích.  
Cena 20 000 Kč včetně poplatků. Tel. 739 615 631.

 o Pronajmu dlouhodobě kryté garážové stání v uzavře-
ném komplexu Britská čtvrť – 100 m od stanice metra 
Stodůlky. Tel. 737 219 454.

 o Pronajmeme dlouhodobě nebytový prostor,  
27 m2, SVJ Brdičkova 1909. Podrobnosti na tel. 777 741 792.

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

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

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

                                       OC LUŽINY, 1 patro, VEDLE ALZY
    AKCE NA LEDEN.15% SLEVA na KABÁT a SVETR.         

       Zajišťujeme i úpravy a opravy oděvů a textilií,
               čištění koberců, peří vč.výměny sypku.
      OTEVŘENO: Po-Pá 9:00-20:00, So-Ne 9:00-19:00.
                                                                 tel: 776 556 790

 DUBEN 2016 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22932

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.

BYTY

PRODEJ - KOUPĚ - PRONÁJEM

 
 
 

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů  
únor – červen 2017

 17.  a 24. 1. 2017 
v 19.30 – 20.00 hod.

ve vrátnici bazénu N. Butovice, 
Mezi Školami 2475, Praha 13 

Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.
Cena pololetního kurzu je 3 800 Kč.

Zahájení kurzu již 7. 2. 2017

tel. 602 805 633, PhDr. Hana Jenčová
www.klublinie.cz
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KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace – www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením 
 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13 

KONCERTY
27. 12. út 19.00  ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

 5.  1. čt 19.30  SPIRITUÁL KVINTET
Tradiční novoroční koncert.

24.  2. pá 19.00  ASONANCE
Tradiční skotské a irské balady a písně, tentokrát netradičně až v únoru.

DIVADLO
12.  1. čt 18.00  NO MAN‘S LAND

Novocirkusové představení skupiny Collectif and then.

Veřejná generálka.

13.  1. pá 19.30  NO MAN‘S LAND
Premiéra.

19.  1. čt 19.30  FEJKA
Inscenace s využitím vzdušné a párové akrobacie byla vytvořena ve spolupráci s finskou 
choreografkou Ilonou Jäntti a vznikla v rámci rezidencí v Helsinki City Winter Garden, 
v klubu Mlejn v Praze a v divadle Konvikt v Olomouci.

20.  1. pá 19.30  ENOLA
Akrobacie na visuté hrazdě, tanec a papír. Inscenace je inspirována tématem přeživších 
atomového výbuchu v Hirošimě (hibakuša), legendou o tisíci jeřábech a japonskými 
 estetickými koncepty, je ale hlavně o tom, co vám během jejího sledování vytane 
na mysli – každý máme svou malou válku a svou tragédii. 

 1.  2. st 19.30  TO EVERY CLOUD
Finská skupina Ilmatilla ve spolupráci s Cirkusem Mlejn připravila nové představení tří 
akrobatek.

Pražská premiéra.

AKCE: NOVý ROK S CIRKUSEM            
Ochutnávka představení Cirkusu Mlejn a jejich přátel ze zahraničí. Vstupenka na 4 tituly 
(13., 19. a 20. 1., 1. 2.)  za speciální cenu 500 Kč.

DĚTI 
15.  1. ne 15.00  PTAČÍ CIRKUS – PEPINO VON DRÁČEK 

Loutková pohádka s hudbou. Už jste někdy viděli, jak chodí tučňák po žížale, jak jezdí 
slepice na jednokolce a jak se krotí draví ptáci?

22.  1. ne 15.00  1000+1 NOC – TOY MACHINE
Stínová loutková pohádka pro děti – na motivy starých arabských pohádek. Můžete se 
těšit na Sindibádova dobrodružství, Aladinovu kouzelnou lampu, krásnou Šeherezádu 
a mnoho dalších příběhů. Pohádka je vhodná pro děti od 3 let.

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

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
26.  1. čt 9.00, 10.30  PINOCCHIO

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
7., 8., 14. a 21. 1.  TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANgEROVÉ

Taneční skupiny různých věkových kategorií předvedou své umění.  
Předprodej si zajišťuje sám organizátor.

Více info a kontakty na www.ivalangerova.cz.

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

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

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

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

V říjnu bylo v Seydlerově ulici v Nových Butovicích slavnostně ote-
vřeno nové centrum fotografie a fotografů Czech Photo Centre. 
Do 15. ledna si můžete v multižánrových prostorech centra prohléd-
nout výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Sudety.

„Když se člověk podívá na tyto fotografie, může být název Sudety 
trochu zavádějící,“ řekl při vernisáži výstavy, která se konala 6. pro-

Sudety objektivem Jaroslava Kučery
sin ce, autor fotografií Jaroslav Kučera. „Možná, že by pojmenování 
I takové jsou Sudety nebo I takoví jsou někteří lidé v Sudetech, byly 
výstižnější. Tento název jsme zvolili na začátku devadesátých let, když 
jsme tam jeli na reportáž pro Reflex. Chtěl jsem vypovídajícím způso-
bem zachytit devastaci Sudet, respektive oblasti pohraničí, která se tak 
jmenovala. Teď mi samozřejmě spousta lidí vyčítá, že takové Sudety, 
takové pohraničí prostě není. Výstava je ale o mých fotografiích, které 
jsou opatřeny popisky, a tak doufám, že návštěvníci budou k názvu vý-
stavy shovívaví. Začátkem února bude v Leica Gallery Prague vernisáž 
výstavy „Kde nebude živáček“, to je nový projekt, na kterém jsem pra-
coval v posledních dvou letech. Jinak mám spoustu cyklů, které jsou 
už uzavřené, jediný otevřený je cyklus „Taková je Praha“. Prahu miluju 
a za jiné město nebo místo bych ji nevyměnil.“ 

Jaroslav Kučera se několikrát umístil na nejvyšších příčkách soutěže 
Czech Press Photo, dvakrát obdržel cenu v soutěži Fujifilm Euro 
Press Photo Awards a je nositelem Stříbrné jehlice Českého svazu fo-
tografů. Vydal jedenáct autorských fotografických publikací, je zastou-
pen ve sbírkách českých i zahraničních muzeí a galerií. Jeho díla byla 
od roku 1969 prezentována na více než padesáti autorských výstavách 
v České republice i v zahraničí.

Výstava je otevřena ve všední den od 11.00 do 18.00, o víkendu 
od 10.00 do 18.00. Základní vstupné je 50, snížené 25 korun.

Eva Černá
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Středa 7. 12. – neděle 15. 1.
Jak to vidí: Jaroslav Kučera – výstava fotografií 
Czech Photo Centre, Seydlerova, Nové Butovice
Jaroslav Kučera, významný český fotograf – dokumentarista 
představí u příležitosti svých 70. narozenin kolekci fotografií 
Sudety.

Sobota 31. 12.  • 23.50
Silvestrovskonovoroční Běh metropole 
Centrální park Prahy 13 – u Kuželkárny 
Sportovní nadšenci všech věkových kategorií jsou srdečně 
zváni na poslední letošní sportovní akci v České republice – 
Silvestrovsko-novoroční Běh metropole – v podobě běhu 
(chůze) na čtyřkilometrové trati. Propozice najdete na 
www.czechbigman.cz/propozice-zavodu-mc-praha-13, 
www.czechbigman.cz.

Pondělí 2. – sobota 7. 1.   
Zde nakupuji
Hypermarket Globus, Sárská 5/133, Zličín

Každý měsíc je náhodně vybráno 7 automobilů zákazníků se 
samolepkou Zde nakupuji. Ti obdrží dárkovou kartu v hod-
notě 500 Kč. Samolepky na vozidlo si můžete vyzvednout 
v informačním centru hypermarketu. Navíc od 5. do 11. 1. 
probíhá v hypermarketu soutěž o skipasy do Skiareálu Klí-
novec. Nakupte nad 1 000 Kč, zodpovězte soutěžní otázku 
a vyhrajte celosezonní skipas.

Úterý 3. 1.   
Seniorské úterky
Hypermarket Globus,  
Sárská 5/133, Zličín
Každé první úterý v měsíci mohou senioři využít speciální 
nabídku. Snídani v restauraci Globus (8.00–10.00) se slevou 
40 %. Při nákupu zboží nad 299 Kč obdrží zákazník nad 
60 let, který se přihlásí pro slevovou kartu v informačním 
centru, dárkový balíček a kupon na 20 % slevu na 1 kus 
 vakuově balených uzenin z řeznictví Globus. 

Neděle 8. 1.  • 15.00 
Tříkrálový koncert
Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách 

Farní charita Stodůlky srdečně zve na Tříkrálový koncert, 
který zakončí tradiční Tříkrálovou sbírku v Praze 13. 

Účinkuje Stodůlecký chrámový sbor se svými hosty pod ve-
dením pana Lubomíra Nenadála. Na varhany budou dopro-
vázet Anděla Pavlová a Adam Němec, sólový zpěv Lenka 
Ešnerová a Alžběta Korčáková. Zazní skladby J. I. Linka,  
K. B. Kopřivy, A. Dvořáka, J. J. Ryby, F. X. Thuriho, S. Jelínka 
a dalších autorů.

Pondělí 9. 1.  • 14.15
Tříkrálový koncert
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Klub seniorů I a dětské 
sbory Klíček a Notečka při Fakultní ZŠ Mezi Školami zvou 
nejen seniory na Tříkrálový koncert v klubu seniorů. Přijďte 
si s námi společně zazpívat a důstojně se rozloučit s vánoč-
ními svátky, které v den Tří králů končí.

Úterý 10. 1.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky

Retrokavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím je-
denkrát v měsíci – vždy první úterý od 14.00 do 16.00. Už 
nyní si můžete poznamenat do kalendáře data následujících 
Retrokaváren – jsou to 7. únor a 7. březen. Protože je počet 
míst omezen, doporučujeme rezervovat si místo u paní 
Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Úterý 10. 1.  • 18.00 
Trump přichází. Máme se ho bát? 
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Co budou znamenat prezidentské volby v USA pro situaci 
na Blízkém východě se zaměřením na Izrael? Jak zvolení 
Donalda Trumpa ovlivní evropské nacionalisty? Na tyto 
a další otázky se v rámci projektu Diskuse v Maislovce pokusí 
odpovědět ředitel Občanského institutu Roman Joch a ko-
mentátor české verze časopisu Newsweek Daniel Anýž. 
Vstup volný.

Sobota 14. 1.  • 9.30
Setkání pečujících
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice 
Rozhodli jste se, že se budete doma starat o nemocného 
blízkého? Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blíz-
kého již nesoběstačného? Nevíte si s něčím rady? Farní cha-
rita Stodůlky pořádá další setkání pečujících o osoby staré 
a nemocné. Tentokrát se budeme věnovat tématu Alzhei-
merovy choroby a demence. Chceme vám poskytnout co 
možná nejvíc všestrannou podporu a pomoc. Vstup volný, 
registrace předem není nutná.

Sobota 14. 1.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na Tři kouzelné pohádky  
(O rybáři a rybce, O ševci a čertovi a O ušaté princezně). 
 Jednotné vstupné 80 Kč, pokladna je otevřena hodinu před 

začátkem představení. Na místě bude možno zakoupit malé 
občerstvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Úterky 17. a 24. 1.  • 19.30 – 20.00 
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského, Mezi školami 2475
Nenechte si ujít zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského 
klubu Linie (únor – červen). Pololetní kurzy jsou každé 
úterý od 20.00 do 21.00, začínáme již 7. února. Cena celého 
kurzu je 3 800 Kč. Více informací – Hana Jenčová, telefonní 
číslo 602 805 633, www.klublinie.cz.

Středa 18. 1.
Den otevřených dveří 
FZŠ Mezi Školami
Od 8.00 do 11.00 si můžete prohlédnout prostory školy, 
třídy, tělocvičny, odborné pracovny a můžete nahlédnout 
do jednotlivých vyučovacích hodin. 
Program: 8.00 – 8.45 – ukázková hodina pro rodiče budou-
cích žáků 1. ročníku (nový pavilon školy), třídní ukázkové 
hodiny, 9.00 nebo 15.30 – beseda pro rodiče budoucích 
prvňáčků v kinosále školy, 14.00 – 16.00 – otevřené herny 
školní družiny pro rodiče, 16.00 – první dílnička pro budoucí 
žáky 1. tříd. Více na tel. 251 613 247/27, 730 826 141, 
www.fzsmeziskolami.cz, zastupce@fzsmeziskolami.cz,  
fcb – Fzš Mezi Školami.

Sobota 21. – neděle 22. 1.  • 10.00 – 17.00 
Umisťovací výstava koček bez domova 
Spolkový dům, K Vidouli 727

Výstavu, na které se o nový domov bude ucházet řada koči-
ček, pořádá kočičí útulek Srdcem pro kočky, z.s. K účasti bylo 
pozváno mnoho organizací pečující o opuštěná zvířata. Vy-
stavovatelé budou kromě kočiček k adopci nabízet i různé 
zboží ve svých charitativních obchůdcích. Součástí výstavy 
bude také veterinární poradna a jako doplňkový program je 
připravena dílnička pro děti. Vstupné je 35 Kč.

Čtvrtek 26. 1.  • 18.30
V zajetí snů
Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8
Letos se uskuteční již šestý ročník unikátního projektu s ná-
zvem Naše srdce nezamrzla. Taneční studio Mirabel si vás 



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LEDEN 2017 27

kalendáŘ akcí leden

dovoluje pozvat na benefiční představení V zajetí snů. Celý 
výtěžek ze vstupného bude věnován dílně Lemniskáta, 
která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, 
fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem 
jsou papírenské výrobky. Vstupenky můžete zakoupit 
na www.slevomat.cz. Podpoříte tak nejen dílnu Lemnis-
káta, ale také děti z Tanečního studia Mirabel v jejich akti-
vitě pomoci druhým. Patronát nad akcí převzala režisérka 
Olga Sommerová a moderátor rádia Evropa 2 Ondra Vodný.  
Více na www. tsmirabel.cz a www.nasesrdcenezamrzla.cz.

Sobota 28. 1.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice

Soubor Divadla Glans vás zve na Pohádky z proutěného koše 
(O slepičce, co snáší zlatá vajíčka a O statečné selce). Jed-
notné vstupné 80 Kč, pokladna je otevřena hodinu před za-
čátkem představení. Na místě bude možno zakoupit malé 
občerstvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

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

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

Neděle 1. – úterý 31. 1. 
Výstava fotografií – refektář
Večerní Praha – výstava fotografií Romana Zuzáka.

Čtvrtek 5. 1.  • 15.30
Tříkrálový koncert – refektář
Účinkují: Klára a Tereza Semerádovy, Aneta Pávková, Janick 
Čech, Filip Čech a Valentýna Hoidekrová. Na programu:  
I. Berkovič, J. S. Bach, F. Burgmüller, P. I. Čajkovskij,  
L. van Beethoven, J. Haydn, B. Bartók, G. B. Pescetti a další.

Neděle 8. 1.  • 17.00 
Novoroční koncert – kostel sv. Rodiny

Představí se smíšený komorní sbor Byzantion pod vedením 
Evy Komárkové. Na programu je řecko-byzantská a slovan-
ská hudba východní Evropy a přední Asie. 

Neděle 15. 1.  • 15.30 
Kytarový koncert se zpěvem – refektář

Účinkují: Andrea Klepišová – soprán, Jan Janda – bas a kla-
sická kytara, Hana Němcová a Martin Křehnáč – klasická ky-
tara. Na programu Sefardské písně, John Dowland, vánoční 
písně v úpravách Pavla Klouba.

Neděle 29. 1.  • 17.00 
Zimní cesta – Franz Schubert – kostel sv. Rodiny

Vystoupí orchestr Archioni Plus pod vedením Michala 
 Macourka, Petr Matuszek – zpěv. 
 
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.  
Neníli uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 STODŮLKY 
Chlupova 1800

Pátky 13. a 20. 1.  • 16.00 – 18.00
Freestylové jojo dorazilo i do Prahy 13 
Pokud vás zajímá originální koníček a chtěli byste zjistit 
něco o moderním yoyování, přijďte to s námi roztočit. 
Vstupné je 40 Kč. Akce je určena všem –  bez ohledu 
na schopnosti nebo věk (doporučujeme od 6 let). Pokud jojo 
znáte z dětství jako kus plastu na provázku, přijďte se podí-

vat na jeho novou generaci a přiučit se základům i pokroči-
lejším trikům této kreativní zábavy. K dispozici máme 
několik začátečnických yoyí. Více na webu domu dětí nebo 
na pohyb@ddmstodulky.cz. Těší se na vás lektorka Veronika 
Dlesková, aktivní yoyerka a finalistka mistrovství světa. 

Sobota 28. 1.
O Stodůleckou růži 2017

Rádi tancujete? Chcete ostatním ukázat, co vás baví a co 
umíte? Tak přijďte zkusit štěstí v taneční soutěži pořádané 
Taneční skupinou D.A.R. a DDM Stodůlky. Soutěž je vypsána 
ve věkových kategoriích mini (6–8 let), děti (8–12 let), ju-
nioři (12–15 let), dospělí (nad 15 let). Disciplíny jsou disco 
dance – sólo, duo, malá skupinka a hip hop – sólo, duo, 
malá skupinka. Navíc je soutěž rozdělena na kategorie pro 
začátečníky a pokročilé a je otevřena všem tanečním skupi-
nám a zájemcům. Více info a přihláška na webu DDM, www.
tanecniskupinadar.cz, na Facebooku a tel. 777 645 592.

V roce 2017 přejeme všem hodně zdraví a pohody, ke které 
chce i náš „Domeček“ přispět svou nabídkou. Těšíme se 
na další společná setkání. 
 
Více informací o všech nabízených aktivitách získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, nově také 
na Facebooku: DDM Stodulky.

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

Připravte své děti na 21. století! Nyní nabízíme jeden z me-
todicky nejvyspělejších mezinárodních konceptů předškol-
ního vzdělávání. Vhodné pro děti 2–8 let.

V lednu otevíráme FasTracKids v režimu školky. Provoz 
 pondělí až pátek 7 – 18 hod. Ukázková lekce zdarma!

Hledáte program na pololetní prázdniny? Vyšlete děti 
na jednodenní kemp Naše úžasná planeta Země. Děti získají 
spoustu užitečných informací o naší planetě, o oceánech 
a přímořském životě. Dozví se také o vzniku krystalů, zka-
menělin a mnoho dalších zajímavostí. Vše za pomoci expe-
rimentů: vyrobíme si např. 3D model moře, zkamenělinu, 
zažijeme erupci sopky! Přijďte v pátek 3. února od 8.00 
do 17.30. Cena je 950 Kč včetně jídla. 
 
Více informací na www.fastrackids.cz/praha5,  
tel. 604 815 472. 
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Klub JEDNATROJKA 
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám 

Klub je otevřený každé pondělí 15.00 – 19.00 (IK – in
dividuální konzultace 14.00 – 15.00), úterý 14.00 – 
18.00 (IK – 18.00 – 19.00), středu 14.00 – 17.00 
(IK 17.00 – 19.00) a čtvrtek 14.00 – 18.00 (IK 18.00 – 
19.00). Dětem a mládeži ve věku 12–19 let z Prahy 13 
 nabízí možnost aktivního trávení volného času. K dispozici 
je sportovní a výtvarné vybavení, internet i příjemné pose-
zení. Klub poskytuje bezplatné informace, podporu a pomoc 
v životních tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, 
sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a na-
bídka doučování). Projekt nízkoprahových programů v Pra - 
ze 13 je financován MČ Praha 13 a MHMP. 
Téma měsíce: Zdraví 
Z programu vybíráme: 2. 1. – Novoroční předsevzetí – jak je 
dodržet, 9. 1. – Děláme zdravou nástěnku, 16. 1. – Poznáš, 
co jíš?, 19. 1. – Filmový klub s diskuzí, 23. 1. – Pokec 
na téma zdraví, 30. 1. – Výlet – jdeme se projít. 
 
Změna programu vyhrazena. Více na tel. 277 007 284, 
Facebooku ProximaSociale.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

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

Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo na 
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@hlidanimalinka.cz, www.hlidanimalinka.cz.

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

Po celý leden bude v sále pří-
stupná výstava týkající se vězeň-
ských kaplí. Otevřeno je v pondělí 
a ve středu od 9.00 do 18.00 
a v úterý od 9.30 do 12.00.

Pátek 6. 1. 
Slavnost Zjevení Páně
Po mši sv. v 6.45 se v kostele sv. 
Prokopa bude konat vykropení 
a žehnání prostor Komunitního 
centra. Po mši sv. v 18.00 se v kostele sv. Jakuba bude konat 
vykropení a žehnání prostor fary. Celý tříkrálový týden 
od 6. do 15. 1. si kněží rezervují pro návštěvy v domácnos-
tech za účelem požehnání a vykropení vašeho bytu či domu. 
Kontakt na kněze naleznete na našem webu.

Neděle 8. 1.  • 15.00  
Tříkrálový koncert
Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách, Kovářova 21 
Nenechte si ujít koncert na podporu Tříkrálové sbírky. 
Účinkovat bude Stodůlecký chrámový sbor se svými hosty 
pod vedením pana Lubomíra Nenadála. 

Úterý 24. 1.  • 19.00
Prokopské zastavení
Přednáška Davida Rožka z cyklu Prokopské zastavení bude 
na téma Islámský stát na vlastní oči.  
 
Více informací na www.centrumbutovice.cz.

INZERCE

Každou neděli 3. patro

  Zdarma
pro děti

11:00 hod.

divadélko

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

Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

leden 2017
8.1. Divadlo Prima den

Chumelení aneb Kouzelné 
putování Sněhuločky a Sněhuvločky

15.1. Eva a Jan
Popelka

22.1. Dřevěné divadlo
Princezna na hrášku

29.1. Divadlo ŠUS
Ekopohádky

únor 2017
5.2. Divadlo Martin Matějka

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
12.2. Divadlo Kapsa

Jak si Kuba Marjánku zasloužil
19.2. Divadelní společnost Kejklíř

Hrnečku, vař!
26.2. Divadlo na houpačkách

O rybáři a zlaté rybce

16-12-09-inzerce-divadlo-187x129-01.indd   1 12/9/2016   11:34:19 AM
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OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY 
galerie ve 3. podlaží, Archeologická 2256/1

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 8. 1.  Chumelení aneb Kouzelné putování Sněhuločky  

a Sněhuvločky – Divadlo Prima den
15. 1. Popelka – Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila 
22. 1. Princezna na hrášku – Dřevěné divadlo 
29. 1. Ekopohádky – Divadlo ŠUS 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po–čt 9.00 – 12.00. Začínáme 2. ledna. 
Přihlášení předem není nutné. 

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou zimní rado-
vánky – říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc:  
10. 1. od 10.30 – kazatel David Novák – Pilíře zdravých vztahů 
23. 1. od 10.30 – Diskuze s Mirkou – Chystáme se do školky

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Hlídání dětí zajištěno.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti

Více se dozvíte na www.rybicky.13ka.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, výpra-
 vy, 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
Setkání klubu „starší mládež“
Pro mladé duchem 20+.   

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti ve věku 10–15 let. Pánská jízda 
20. – 21. ledna. Více na www.klubrobinson.cz.

Více informací najdete na www.13ka.cz. 

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

Zoologická zahrada je v lednu a únoru  
otevřena denně od 9.00 do 16.00.

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 
do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé prů-
kazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.

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

Výstavy
Gočárovy domy – Neznámá zoo

Večerní prohlídky – v lednu každý pátek a sobotu. Ne-
nechte si ujít jedinečnou možnost zjistit, co dělají zvířata 

v pražské zoo po zavírací době. Je nutné se předem objed-
nat na tel. 296 112 230 nebo na pr@zoopraha.cz.

Neděle 1. 1. 
Jak na Nový rok, tak po celý rok 
Vstupte s námi do nového roku bez palmového oleje. Odpo-
čiňte si v zoo a seznamte se v přednáškovém sále s proble-
matikou ničení pralesů a palmového oleje. 

Pátek 6. 1. 
Tři králové v zoo 
V prosinci chodil po zoo Mikuláš, teď ho vystřídají  
Tři králové.

Sobota 7. 1.  • 16.30
Přednáška o žralocích (Dr. Erich Ritter) 
Podvečerní přednáška světového odborníka na chování  
žraloků. 

Sobota 14. 1. 
Hosté z dalekého severu
Zimní vycházka za zimujícími ptáky na Vltavě. 

Sobota 21. 1.  • 10.00
Jak udělat ptačí krmítko a budku LIg
Workshop v přednáškovém sále, výroba budek, přenos 
přímo z ptačího krmítka v zoo. Možnost zakoupení staveb-
nice krmítka a budky. 

Neděle 29. 1.  
Kamba slaví narozeniny 
Oslava 45. nalezenin oblíbené gorilí samice, předávání 
dárku ve 14.00.

Bližší informace nejen o programu získáte na tel. 
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.

 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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inZerce

Díky kotlíkové dotaci 
můžu v naší obci i já 
lépe dýchat.

Využijte dotaci v hl. m. Praze až 127 500 Kč na pořízení ekologického
kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Požádejte 
o dotaci na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 4. patro, kancelář č. 419.

portalzp.praha.eu
kotlikovedotace@praha.eu
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Sponzorem lednové křížovky je první 
muzeum diamantů v České republice. 
Čeká vás úžasná cesta dávnou minulostí 
diamantů. Jejich stáří se odhaduje až 
na 3,5 miliardy let. Dozvíte se, jak dia-
manty vznikají, o dlouhé cestě začínající 
jejich těžbou a pokračující opracováním, 
broušením, tříděním a konečným ohod-
nocením po zasazení do úchvatných 
šperků nejen současnosti. Už recepce 
vás ujistí, že jste na správném místě. Je 
totiž...  TAJENKA. Muzeum diamantů, 
najdete v Široké  4, Praha 1. Můžete ho 
navštívit denně od 10.00 do 19.00, 
v létě do 20.00. Více informací získáte 
na www.diamondmuseum.cz, 
tel. 222 313 754,  
info@diamondmuseum.cz.
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Křížovka pro děti:  Svátek Tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara, slavíme 6. ledna.
Víte, že jejich příchodem ... TAJENKA?

Prosincová tajenka: VÁNOČNÍ HVĚZDA
Výherci:  Jan Smetana, Velká Ohrada; Helena Krčmářová, Lužiny; 

Jarmila Kunová, Stodůlky

  
 

Připravila Petra Fořtová
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Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna 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 prosince:
Křížovka – Zimní slunovrat 

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Martina Nadzamová, Velká Ohrada
v hodnotě 238 Kč – Alena Prevorová, Stodůlky 

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Veronika Hrdličková, Stodůlky
Jitka Havlíková, Velká Ohrada
Stella Mračková, Stodůlky

Soutěžní otázky na leden:
1) V jaké škole se v prosinci otevřelo pět nových tříd?
2) Kdy a kde se narodil Ignác Šustala?
3) Kde najdete výtvarný ateliér pro děti s poruchami zraku?

Správné odpovědi na prosincové otázky: 
1) Kdy proběhne na území Prahy 13 v roce 2017 zápis do 1. tříd?
Zápis do 1. tříd proběhne 6. a 7. dubna.
2) Jakého festivalu se začátkem listopadu zúčastnil sbor Carmina Vocum?
Sbor se zúčastnil mezinárodního pěveckého festivalu v Drážďanech.
3) Kde najdete Vánoční dvůr?
Vánoční dvůr najdete v Dobrovízi. 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Jana Hrubá, Lužiny

Připravila Petra Fořtová
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Milí čtenáři, máme tu nový rok 2017. Stále pro vás budeme připravovat křížovky 
a čtenářské soutěže s křížovkami a rébusy pro děti a třemi otázkami, na které mohou 
odpovídat úplně všichni. Děti budou soutěžit o 3 rodinné vstupenky do pražské zoo, 
2 výherci si odnesou poukázky v hodnotě 357 Kč a 238 Kč do McDonald’s v Galerii Bu-
tovice. Ze správných odpovědí na tři soutěžní otázky bude vylosován výherce poukázky 
v ceně 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín. Všem sponzorům mnohokrát děkujeme.



271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

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

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

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

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference

Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

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

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

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

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