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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
poskytnutí dotace pro:
• Atletický oddíl TJ Stodůlky Praha, z.s. 49 000 Kč
• Gymnázium Jaroslava Heyrovského 10 000 Kč
a  
návrh smlouvy o poskytnutí dotací
SOUHLASILA
s rozpočtovým provizoriem MČ Praha 13 na rok 2019
JMENOVALA
na základě návrhu tajemníka ÚMČ Praha 13 Ing. Mareše podle výsledků výběrového 
řízení a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, 
JUDr. Šárku Maškovou do funkce vedoucí odboru občansko-správního s účinností  
od 1. 1. 2019
SCHVÁLILA
jmenování nových členů školských rad při základních školách zastupujících 
zřizovatele, a to s účinností od 1. 1. 2019
SOUHLASILA 
s návrhem obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských 
škol 
SCHVÁLILA 
návrh programu pro 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne  
12. 12. 2018

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2018 a účetní závěrku MČ Praha 13 
za 1.–3. čtvrtletí 2018
SCHVÁLILO
rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019
SCHVÁLILO
uvolnění finančních prostředků z prodeje bytových jednotek ve výši 6 450 000 Kč 
(původně určených na záměr Realizace kamerového systému) pro akci Úprava 
venkovních ploch, úprava plochy pro venkovní učebnu plus realizace ocelové mříže 
a úprava elektroinstalace v ZŠ Kuncova 1580
SCHVÁLILO
poskytnutí dotací v souhrnné výši 270 000 Kč a návrh smlouvy pro:
• TJ Stodůlky Praha, z.s. 200 000 Kč
• PVK Olymp Praha, z.s.  70 000 Kč
Jedná se o peněžní prostředky získané z provozu výherních hracích automatů.
ZVOLILO
•  místopředsedkyní výboru majetkového Ludmilu Tichou, 

členy výboru majetkového Jaroslava Matýska, Ing. Víta Bobysuda, Ivanu Todlovou
•  místopředsedkyní výboru pro Agendu 21 Bc. Yvetu Kvapilovou, 

 členy výboru pro Agendu 21 doc. Ing. Petra Prause, CSc., RNDr. Jiřího Maška, CSc., 
Ing. Josefa Zobala

•  místopředsedou výboru pro dopravu a bezpečnost doc. Ing. Petra Prause, CSc., 
 členy výboru pro dopravu a bezpečnost Ondřeje Zemana, Ludmilu Tichou,  
Bc. Libora Hadravu

•  místopředsedou výboru pro životní prostředí Bc. Libora Hadravu, 
členy výboru pro životní prostředí Ing. Vojtěcha Provazníka,  
PaedDr. Blanku Janovskou, Ivanu Todlovou

•  místopředsedou výboru pro evropské fondy a informatiku Ing. Josefa Zobala, 
členy výboru pro evropské fondy a informatiku RNDr. Jiřího Maška, CSc.,  
Ivanu Todlovou, Dariu Křivánkovou

•  místopředsedkyní výboru sociálního Bc. Yvetu Kvapilovou, 
členy výboru sociálního PaedDr. Blanku Janovskou, Dariu Křivánkovou,  
Ludmilu Tichou

•  místopředsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Ing. Víta Bobysuda, 
členy výboru pro výchovu a vzdělávání Jeanette Cejnarovou,  
PaedDr. Blanku Janovskou, Anetu Ečekovou Maršálovou, Bc. Yvetu Kvapilovou, 
Ludmilu Tichou

Zpracovala Helena Šlitrová

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva

Zápis do prvních tříd                 
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2019/2020 byl 
stanoven na čtvrtek 4. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 5. dubna od 13.00 
do 17.00 hodin. 

Zápis do mateřských škol                    
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
  2. května od 13.00 do 17.00 hodin vydávání přihlášek  
 16. května od 13.00 do 17.00 hodin příjem vyplněných přihlášek
  Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Hračky mají zůstat v dětském koutku            
V přízemí radnice funguje už déle než pět let dětský koutek, kde si malé děti mohou 
krátit čas při čekání na radnici se svými rodiči.
Upozorňujeme, že 
hračky a pastelky, které 
mají děti k dispozici, 
jsou určeny všem. Ape-
lujeme proto na rodiče 
a prosíme, aby při od-
chodu nedovolili svým 
dětem odnášet si 
hračky domů a udržo-
vali v koutku pořádek. 
Hračky zpříjemní čekání 
ještě mnoha dalším dětem. Budeme vděčni, pokud nám do dětského koutku darujete 
čisté hračky nebo pastelky po svých dětech. Všem dosavadním i budoucím dárcům 
moc děkujeme.   -red-

Bruslení pro veřejnost o vánočních svátcích
Na školním zimním stadionu Bronzová se o vánočních svátcích bruslí podle tohoto 
harmonogramu:
24. prosince a 1. ledna:  zavřeno
25. prosince:  12.30–15.30, 16.00–19.00
26. prosince:   9.00–12.00, 12.30–15.30, 16.00–19.00
27. – 28. prosince: 14.30–16.30, 17.00–19.00
29. – 30. prosince: stejné jako běžně o víkendu (sobota, neděle) 
  9.00–12.00, 12.30–15.30, 16.00–19.00
31. prosince:   9.00–12.00, 12.30–14.30
Brusle nepůjčujeme. K dispozici je stánek s občerstvením a na stadionu jsou umístěny 
automaty na kávu, čaj a cukrovinky. Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou 
plochou byla pronajata rezidentům a nemohou tedy být využívána návštěvníky zim-
ního stadionu.  Vojtěch Koutek, správce stadionu

Zasedání zastupitelstva v 1. pololetí roku 2019 
Zastupitelstvo městské části Praha 13 zasedne v období leden – červen 2019 v těchto 
termínech: 27. února, 24. dubna a 19. června. -red-

Termíny redakčních uzávěrek zpravodaje STOP 
Termíny uzávěrek zpravodaje STOP jsou pro rok 2019 následující (v závorkách je uve-
deno, kdy dané číslo vychází): leden – 3. 12. (21. 12.), únor – 14. 1. (1. 2.), březen – 
11. 2. (1. 3.), duben – 11. 3. (29. 3.), květen – 15. 4. (3. 5.), červen – 13. 5. (31. 5.),  
září – 12. 8. (30. 8.), říjen – 9. 9. (27. 9.), listopad – 7. 10. (25. 10.), prosinec – 11. 11. 
(29. 11.) leden 2020 – 2. 12. (20. 12.).   -red-

sdĚlení ÚŘadu a mĚstské části  
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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

KDU – ČSL a STAN..............................................Jiří Mašek, tel. 222 543 021, 602 104 483          
 masekj@p13.mepnet.cz

Občanská demokratická strana...................................................ticha.ludmila@seznam.cz
 www.odspraha13.cz

TOP 09.......................................................................................praus.petr@gmail.com
 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zelení a Piráti pro 13........................................................Václav Hrdlička, tel. 603 404 991
 www.zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

slOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Vážení a milí čtenáři STOPu,
rok utekl jako voda a za dvojkou, nulou a jedničkou budeme 365 dní psát devítku. První číslo 
STOPu roku 2019 je nejen trochu pohublé, má jen 32 strany, ale kvůli redakční uzávěrce, 
která byla už 3. prosince, ho někteří z vás dostanou ještě před Vánocemi, jiní až po nich 
a někteří možná po Novém roce. To ale nemění nic na tom, že jsme se všichni snažili, 
abychom vám nabídli pestré a zajímavé čtení. V lednovém vydání tradičně hodnotí starosta 
naší městské části David Vodrážka uplynulý rok a seznámí vás s plány na rok následující. 
V Informacích z radnice vám přinášíme výsledky již 7. Veřejného fóra k rozvoji městské  
části, tedy deset priorit, které považují účastníci fóra za důležité. Jen pro zajímavost – 
za nejdůležitější (492 hlasů) považují vykoupení pozemků pro dostavbu Centrálního parku. 
Hlavně děti už netrpělivě čekaly na dokončení a otevření dětského hřiště ve vnitrobloku 
Fingerova. Dostaly ho v podstatě k Mikuláši. A když počasí dovolí, určitě ho hned pořádně 
otestují. V Kaleidoskopu na stranách 6 a 7 se mimo jiné dočtete o otevření nového 
technologicko-informačního centra Cyberdog od architektů Davida Černého a Tomáše Císaře 
u Czech Photo Centra blízko metra Nové Butovice. Na stránce určené životnímu prostředí 
píše Dana Céová o možnosti hlasování pro další Rákosníčkovo hřiště. V lednovém vydání, 
které držíte právě v ruce, toho ale najdete daleko víc. Ať už to jsou informace o událostech 
z listopadu a začátku prosince nebo těch, které nás teprve čekají. 
Za celou redakci STOPu vám přeji hodně pohody, energie, chuti do života, štěstí, zdraví  
a aby byl rok 2019 pro nás všechny poslem jen těch nejlepších zpráv.  
 Eva Černá, šéfredaktorka

Dlouhodobě se hovoří o stavbě 
Radlické radiály. V poslední době 
chybí informace o případném za-
hájení stavby. 
Radlická radiála je bezesporu 
jedna z nejdůležitějších doprav-
ních staveb na území hl. m. Prahy. 
Je až neuvěřitelné, jak dlouho je 
tento projekt projednáván bez 
konkrétní jasné vidiny zahájení 
stavby. Prvotní koncept propojení 
dálnice D5 a Pražského okruhu 
byl popsán už v 70. letech. Část 
projektu – Rozvadovská spojka 
spojující Pražský okruh a ulici 
Bucharova byla sice dostavěna už 
v roce 1980, ale od té doby je si- 
tuace stále stejná. Auta jedoucí 
směrem od Plzně musí sjet z kon-
čící dálnice D5 na okolní komu-
nikace a motoristé jsou tak denně 
vystavováni nadměrné dopravní 
zátěži. 

Vedení Prahy 13 výstavbu ra-
diály dlouhodobě podporuje. 
Z našeho hlediska jde o zásadní 
projekt, který díky svému částeč-
nému zahloubení uleví okolí 
 Plzeňské a Radlické ulice. Inves- 
torem Radlické radiály v úseku 
 Jihozápadní Město – Smíchov je 
hl. m. Praha zastoupené Odbo-

rem strategických investic Magis-
trátu hl. města Prahy. 

Návrh dokumentace pro 
územní rozhodnutí byl podán už 
v roce 2007 a společně s ním byl 
zahájen proces posuzování vlivů 
na životní prostředí (tzv. doku-
ment EIA). EIA získala sou-
hlasné stanovisko, jehož platnost 
končí v roce 2021. Žádost o vy-
dání územního rozhodnutí po-
dalo hl. m. Praha 6. října 2017. 
Stavba Radlické radiály byla 
oznámena veřejnou vyhláškou 
a na to konto bylo zahájeno při-
pomínkovací řízení. Na stavební 
úřad Prahy 5, pod který stavba 
Radlické radiály spadá, přišlo 
přes 400 připomínek a námitek 
obyvatel, zejména těch, kteří žijí 
v místě vedení radiály. Dokonce 
padla stížnost na systémovou 
podjatost úředníků MČ Praha 5 
a Magistrátu hl. m. Prahy. Stíž-
nost byla dle zákona předána 
Ministerstvu pro místní rozvoj 
ČR, které do dnešního dne nevy-
dalo zprávu, jak bude ve věci stíž-
nosti postupovat. Celé řízení bylo 
proto přerušeno. Reálná stavba 
tolik potřebné Radlické radiály 
tedy není v dohlednu do té doby, 

než budou vyřešeny 
všechny procesní zá-
ležitosti, námitky 
a stížnosti. V prosinci 
letošního roku jsem 
na jednání Zastupitel-
stva Magistrátu hl. m. 
Prahy interpeloval 
 nového radního pro 
dopravu Adama 
Scheinherra, který 
mne ujistil, že stavba 
Radlické radiály je 

i nadále prioritou hlavního 
města.

Před nedávnem jsem projížděla 
kolem ubytovny v Třebonicích 
a mile mne překvapil pořádek, 
který úplně kontrastoval s tím, 
čeho jsme byli svědky v minulých 
měsících. Teď je znát velká změna.
Vámi zmíněná budova ubytovny 
v Třebonicích byla původně zá-
kladní školou, která v dobách své 
největší slávy v 80. letech sloužila 
nejen místním dětem. Po revoluci 
už nebylo školy zapotřebí a ob-
jekt byl převeden do správy naší 
městské části. Budova v té době 
neměla žádné vhodné uplatnění, 
bylo tedy rozhodnuto, že bude 
prodána a soukromý majitel vy-
tvořil z budovy ubytovnu. 

Před nedávnem naše městská 
část obdržela pomocí služby 
MMS hlášení stížnost na značně 
zaneřáděné okolí ubytovny. Pod-
nět byl předán odboru životního 
prostředí, který vyzval majitele 
k okamžité nápravě. V pátek 
30. listopadu byla na místo vy-
slána kontrola, která zjistila, že 
byl stav napraven a okolí uby-
tovny řádně uklizeno. 

Rád bych v této souvislosti 
upozornil na možnost, kterou 
svým občanům Praha 13 nabízí. 
Pomocí zprávy MMS nebo 
e-mailu lze upozornit úřad 
na aktuální problém v úklidu či 
pořádku na našem území, a poté 
sledovat na webových stránkách, 
jakým způsobem je podnět vyří-
zen. Podnět posílejte na adresu 
mms@p13.mepnet.cz. Do textu 
je zapotřebí uvést co nejpřesnější 
údaje, které pomohou identifiko-

vat konkrétní místo problému 
(např. souřadnice GPS, ulici, číslo 
domu). Vyřízeny budou pouze 
podněty týkající se Prahy 13. 
Na zaslané podněty nebude od-
povídáno. Rovněž upozorňuji,  
že k nahlášení dopravních pře-
stupků a přestupků proti veřej-
nému pořádku je určena bez-
platná linka tísňového volání 
Městské policie hl. m. Prahy 
na telefonním čísle 156. Focení 
závad či hlášení problémů umož-
ňuje i naše mobilní aplikace, kte-
rou si můžete kdykoli zdarma 
stáhnout na www.praha13.cz/
Praha-13-v-mobilu. 

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: 14. 1. 2019  Distribuce: 1. – 8. 2. 2019
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Zrekonstruovali jsme další hřiště
Ve vnitrobloku Fingerova vzniklo díky sjednocení několika starších 
ploch určených dětem úplně nové hřiště. Bylo zde nainstalováno 
mnoho herních prvků. Asi nejvýraznější z nich je tzv. houpací had 
a kruhová houpačka. Pro nejmenší děti je zde připraveno oplocené 
pískoviště. 

V rámci revitalizace bylo v okolí hřiště vysazeno 17 kusů vzrostlých 
stromů, které doplňují stávající aleje podél travnaté středové plochy. 
Výraznou úpravou prošlo také okolí kolem plastiky tzv. Kameno-

žrouta. Půlkruh okolo sochy byl zpevněn mlatovým povrchem a ole-
mován štěrkovým trvalkovým záhonem a keři. Na akci byly použity 
finanční prostředky z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a rozpočtu MČ 
ve výši 7 225 000 Kč. Dana Céová, odb. životního prostředí

inFOrmaCe Z radniCe

Cvičení pro seniory pokračuje
Pro velký zájem a nadšení seniorů z lekcí cvičení ve Sportovním cen-
tru Jeremi se ÚMČ Praha 13 rozhodl, že tato nabídka bude místním 
seniorům nabídnuta i v roce 2019. 

Lekce za zvýhodněnou cenu a za finanční podpory ÚMČ Praha 13 
budou probíhat od 8. 1. 2019 každé úterý od 10 do 11 hodin za zvý-
hodněnou cenu 50 Kč za hodinu.

Termín je nutné si předem rezervovat u paní Zelenkové na telefon-
ním čísle 235 011 615, kde se dozvíte i další potřebné informace. 

Cílem těchto lekcí je zamezení vzniku křečí a bolestí, stabilizace 
kloubů, zamezení špatného držení těla, svalových dysbalancí, vzniku 
osteoporózy a odstranění bolestí nohou a páteře. 

Cvičení probíhá pod záštitou starosty Davida Vodrážky.
Hana Zelenková, odb. kancelář starosty

Přijel nám hrad                      
V pondělí 23. listopadu bylo v části ulice Chalabalova ztíženo parko-
vání, aby mohl být na dětské hřiště přivezen nový herní prvek. Výmě-
nou za toto krátkodobé omezení získají zdejší malí obyvatelé krásné 
nové dětské hřiště s opravdu velkým dřevěným hradem. Takto velký 
prvek instalovala firma, se kterou městská část Praha 13 spolupracuje, 
vůbec poprvé. Hradní věže byly na plochu dětského hřiště instalovány 
pomocí jeřábu.

Hrad je vyroben z akátového dřeva, je doplněn o lanový most, sklu-
zavku, šplhací tyč, horolezeckou stěnu, šplhací sítě a další prvky, které 
vybízejí k aktivní hře a rozvíjení sportovních dovedností dětí. Výška 
věží je úctyhodných 6,5 m. Hrad zabírá plochu asi 9x12 m a okolní 
dopadová plocha z kačírku měří zhruba 14x14 m. Již nyní se zde za-
stavují děti a dožadují se vstupu. Věříme, že po dokončení celého pro-
jektu, který počítá ještě s dalšími atraktivními prvky jako lanovka 
nebo houpací hnízdo, se hřiště stane vyhledávaným místem zdejších 
dětí. Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Výsledky ankety o prioritách
V pondělí 17. září proběhlo na radnici Prahy 13 již 7. Veřejné fórum 
k rozvoji městské části, jako jeden z bodů plnění kritérií místní 
Agendy 21. Účastníci fóra předestřeli a bodově ohodnotili své priority, 
takže výstupem jednání bylo deset problémů, které považují za nejdů-
ležitější. Ty byly podkladem pro ověřovací anketu, která byla otištěna 
v časopise STOP a zveřejněna na webu MČ Prahy 13. Hlasování pro-
bíhalo do 31. října.

Zde je pořadí priorit občanů Prahy 13, které považují za nejdůleži-
tější.
 1 –  Vykoupení pozemků pro dostavbu Centrálního parku (492 hlasů)
 2 –  Zachovat „Haldu“ jako nezastavitelné území s charakterem kli-

dové zóny (148 hlasů)
 3 –  Výstavba nových parkovacích míst (podzemní/nadzemní ga-

ráže) bez záboru zeleně (121 hlasů)
 4 –  Zásadní rozvojové záměry projednávat s dostatečným předsti-

hem s širokou veřejností (80 hlasů)
 5 –  Rekonstrukce dětských hřišť za použití přírodních materiálů, 

včetně povrchů (46 hlasů)
 6 –  Dořešení pozemků pro propojení Centrálního parku a Prokop-

ského údolí (28 hlasů)
 7 –  Podpora lidí v domácím prostředí včetně konceptu Domovinek 

(24 hlasů)
 8 –  Podpora volnočasových programů pro děti a rodiny v rámci 

Rodinné politiky (22 hlasů)
 9 –  Zvýšit pozornost opravám a údržbě komunikací pro pěší  

(21 hlasů)
10a – KD Mlejn – zvýšit pestrost nabídky (9 hlasů)
10b – Vznik „Letního kina“ (9 hlasů)

O výsledcích plnění těchto priorit budeme informovat na 8. Veřej-
ném fóru v září 2019.                            Hana Zelenková, koordinátorka MA 21
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Jaký byl rok s osmičkou na konci?
Období, kdy se střídá starý rok s novým, si bezesporu zaslouží malé 
ohlédnutí, které nevynechám ani letos. 

Máme za sebou komunální volby, ve kterých jste svými hlasy roz-
hodli o novém složení zastupitelstva naší městské části. Leží tedy před 
námi další čtyřleté období, ve kterém se budeme snažit vést Prahu 13 
tak, aby i dál zůstala dobrou adresou a pěknou městskou částí. Čeká 
nás poměrně velké množství projektů, z nich některé začaly v roce 
2018 a dokončeny budou v letech následujících. Takovým projektem 
je například vybudování parku na Velké Ohradě, o kterém jsme se de-
tailněji zmiňovali v listopadovém čísle STOPu. Park o rozloze zhruba 
27 800 metrů čtverečních bude situován mezi ulicemi Karla Kryla, Ja-
roslava Foglara, Raichlova, Anny Rybníčkové, Pařízkova, Petrbokova 
a Rotavská. Jedná se o zastavitelnou část obce, ovšem na daném po-
zemku nejsou ve stávajícím stavu umístěny žádné budovy. Na své si 
zde přijdou chodci, běžci i in-line bruslaři. Počítáme i s vodními prvky 
pro děti, fontánkou a pítkem, které bude napojeno na nově vyvrtanou 
studnu. Součástí parku budou dětská hřiště, psí hřiště, fitness prvky, 
sportovní plocha a veřejné ohniště.

Mám-li se ohlédnout do nedávné minulosti, musím na tomto místě 
určitě zmínit dokončený Domov pro seniory pojmenovaný po slavné 
herečce, která svého času v Praze 13 žila, Zitě Kabátové. Domov pro 
seniory jsme otevřeli 21. září 2018. Jedná se bezesporu o největší in-
vestiční projekt Prahy 13. Myšlenka postavit zařízení tohoto typu se 
zrodila už před několika lety, ovšem tak náročné projekty se samo-
zřejmě nerealizují ze dne na den. Složitou cestu se nám podařilo 
zvládnout a dnes máme na třináctce plně vybavené zařízení pro se-
niory se 110 lůžky. V každém patře pětipodlažní budovy je umístěna 
nonstop fungující sesterna, senioři mohou využívat terasy s venkovním 
posezením, budou mít k dispozici ordinaci s lékařskou službou, vlastní 
kuchyni a jídelnu a další společenské prostory. Projekt počítal i s po-
třebnou relaxací. Klienti tedy mohou používat prostory s vanami pro 
vodní terapie, masážní místnosti a tělocvičnu pro kondiční cvičení. 
Všem, kteří se nemohli přijít podívat na Domov pro seniory v rámci 
organizovaných dnů otevřených dveří, přinášíme obrazovou reportáž 
(www.praha13.cz/Domov-pro-seniory-Zity-Kabatove), která dokládá, 
jak krásné, vstřícné a moderní zařízení pro seniory v naší městské části 
vzniklo. 

Téma parkování je bohužel i v Praze 13 velmi ožehavé. Nesčetněkrát 
bylo řečeno, že problémy s faktem, že řidiči zejména ze Středočeského 
kraje v naší městské části zaparkují svá auta a dál do centra pokračují 
hromadnou dopravou, musí najít své řešení. Také proto jsme byli v ne-
dávné minulosti hlavním iniciátorem vzniku studie výstavby velkoka-
pacitního zařízení P+R, které by bylo napojeno na stanici metra B 
Zličín. Vzhledem k povolebním změnám na Magistrátu hl. m. Prahy 
bohužel momentálně nejsme schopni říct, v jaké podobě bude náš 
 návrh realizován. Pevně věřím, že vedení hlavního města od tak 
důležitého projektu neupustí, velkokapacitní parkoviště zde opravdu 
chybí. Snažíme se alespoň na naší úrovni co nejvíc občanům od pro-
blematického parkování ulehčit – vloni jsme například rozšířili parko-
viště v Bellušově ulici.

Revitalizace hřišť a sportovišť je nekončící proces. I v loňském roce 
jsme vynaložili nemalé finanční prostředky a další potřebné získali 

z dotací, abychom mohli dětská hřiště i sportoviště uvést do odpoví-
dajícího stavu. Vznikla spousta hřišť nových, včetně tolik populárních 
fitparků. Za všechny jmenujme například stavbu fitparku na Velké 
Ohradě. Tento projekt byl občany zařazen mezi jednu z deseti priorit 
zjišťovaných v rámci ankety místní Agendy 21. Zmiňované rekon-
strukce dětských hřišť proběhly v ulici Kociánova, Fingerova, Lýskova, 
Chalabalova. Sportovní 
hřiště byla rekonstruo-
vána ve vnitrobloku 
Ovčí hájek a na Velké 
Ohradě. Proběhla také 
tolik potřebná rozsáhlá 
revitalizace prostranství 
před FZŠ Brdičkova 
a FZŠ Trávníčkova.

Praha 13 je zřizova-
telem 22 mateřských 
a 10 základních škol, 
do naší správy patří 
také Dům dětí a mlá-
deže Stodůlky. Mate-
řinky navštěvuje téměř 
dva a půl tisíce dětí, v základních školách máme umístěno 5 580 žáků. 
Do prvních tříd v roce 2018 nastoupilo 691 prvňáčků. Každým rokem 
se počty žáků zvyšují, musíme tedy reflektovat tento trend a zajistit 
odpovídající zázemí pro kvalitní výuku a volnočasové aktivity. V loň-
ském roce jsme například otevřeli novou kuchyni a jídelnu v Základní 
škole Kuncova. Do výstavby jsme zainvestovali bezmála 44 mil. Kč. 
Kuchyně je vybavena nejmodernější technologií, která ulehčí práci ku-
chařkám a vnese do stravování žáků nové trendy související se zdra-
vým stylem.

Dlouhodobě má naše městská část poměrně velký počet cizinců. 
Ve školách jich je zhruba 13,7 %. Pro jejich úspěšné začleňování orga-
nizuje Praha 13 několik programů. Jedním z nich je aktivita PRI-
MAS, která ve školách pomáhá s adaptací dětí s odlišným mateřským 
jazykem. Devátým rokem organizujeme projekt Společná adresa – 
Praha 13, který je zaměřen na integraci cizinců. Přes zvýšené procento 
cizinců nezaznamenáváme, na rozdíl od jiných městských částí a ob-
lastí České republiky, žádné národnostní či etnické problémy. 

V přijímacích testech na střední školy se žáci z většiny škol v naší 
městské části umisťují nad celostátním průměrem. V matematice je 
dokonce 90 % našich škol nadprůměrných. To by nebylo možné bez 
kvalitních a pracovitých pedagogů i dalších pracovníků.

Nezapomínáme ani na rozvoj sociální péče. V této oblasti jsme 
v právě uplynulém roce navýšili objem finančních prostředků 
na financování sociálních služeb. Navýšen byl i příspěvek na prevenci 
rizikového chování v základních školách. V rámci prevence jsme 
navázali spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a zorganizovali 
druhý ročník cyklu bezplatných přednášek velmi úspěšného projektu 
Senior akademie. V rámci akademie se senioři dozvěděli užitečné in-
formace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, 
školeni byli ve finanční gramotnosti, policisté jim poradili, jak postu-
povat v případě domácího násilí nebo jak poskytnout první pomoc. 
V rámci akademie účastníci navštívili Muzeum Policie ČR, Centrální 
operační středisko městské policie a Psí domov v Tróji. Podobné osvě-
tové projekty budeme samozřejmě podporovat i nadále. Podpoře se-
niorů se věnujeme dlouhodobě. V současné době podporuje městská 
část Praha 13 činnost 12 klubů pro seniory. Otevření třináctého klubu 
je naplánováno na samý počátek roku 2019. Podporujeme tísňovou 
péči, spravujeme 12 sociálních bytů a jeden byt určený pro krizové 
účely. Organizujeme Retrokavárny a jiné akce pro seniory. V červnu 
2018 byla schválena Koncepce rodinné politiky, která se zaměřuje 
na podporu zdravé rodiny, mezigenerační solidaritu a na podporu sku-
pin se specifickými potřebami. 

Ve výčtu bychom samozřejmě mohli pokračovat dál, nicméně 
mnohdy je lepší nechat hovořit činy. Proto věřím, že se nám nastavené 
tempo podaří udržet i v dalších letech a na sklonku příštího roku se 
opět budeme moct ohlédnout, abychom se utvrdili v tom, že Praha 13 
kráčí dobrým směrem.  David Vodrážka, starosta MČ Praha 13
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Charitativní snídaně
Ve středu 28. lis- 
topadu proběhla 
v přízemí budovy 
Úřadu MČ Praha 13 
za podpory starosty 
a ve spolupráci 
s odborem sociál- 
ní péče a místní 
Agendy 21 prodej- 
ní akce na pomoc 

dětem z dětských domovů Vánoce s Dejme dětem šanci.  
Prodávala se káva Café Milani, čaj, teplá čokoláda, vánoční cukroví 

a adventní kalendáře z pravé belgické čokolády. Zakoupit si bylo 
možné také hrnky s logem společnosti Dejme dětem šanci, reklamní 
předměty vyrobené pro charitativní akci Běhám pro děti a další. Díky 

zájmu a štědrosti zaměstnanců úřadu a veřejnosti činil výtěžek akce 
28 315 Kč, který v plné výši putuje za dětmi opouštějícími dětské do-
movy.   Blanka Vildová, odb. sociální péče

Rada kvality České republiky již řadu let vyhlašuje Národní ceny kva-
lity České republiky a Národní cenu České republiky za společenskou 
odpovědnost. Ocenění byla předávána firmám a organizacím v úterý 
27. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu. Praha 13 získala 
nejvyšší ocenění v Národní ceně kvality s označením Excelentní orga-
nizace. Cenu převzala místostarostka Marcela Plesníková společně 
s tajemníkem úřadu Jaroslavem Marešem.

Praha 13 obhájila prestižní ocenění „Národní cena kvality patří mezi 
jedno z nejprestižnějších oceně - 
ní, které může náš úřad získat.  
Je to satisfakce za to, že se už 
od roku 2005 snažíme systema-
ticky zkvalitňovat naše služby 
občanům,“ řekl starosta Prahy 13 
David Vodrážka. 

„Cena, kterou jsme převzali 
na Pražském hradě, je ocenění 
nejen pro vedení radnice, ale pat- 
ří především našim úředníkům, 
kteří odvádějí skvělou práci. 
Za výsledek rovněž děkuji celému 
týmu, který se hodnocení účastnil 
a popsal hodnotitelům procesy, 
které při chodu našeho úřadu po-
užíváme,“ dodal starosta.

Řízením Rady kvality ČR je pověřeno Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu. Letos se konal již 18. ročník Národní ceny kvality České 
 republiky a 9. ročník Národní ceny České republiky za společenskou 
odpovědnost. Ocenění si odnesl nejen Úřad městské části Praha 13, 
ale také dvě základní školy, které v městské části působí. Cenu za spo-
lečenskou odpovědnost převzali ředitelé ZŠ Mládí Jaroslav Vodička 
a ZŠ Kuncova Pavel Petrnoušek. Eva Libigerová

Starostova vánočka 
V úterý 11. prosince dopoledne se školní jídelna FZŠ Mezi Školami 
rozvoněla čerstvě upečenými vánočkami. V 8 hodin se v jídelně sešla 
žákovská družstva tříd 2. stupně. Úkolem družstev bylo zaplést z de-
víti pramenů těsta klasickou českou vánočku. 

Společně se žáky pletli své vánočky i místostarostka Marcela Ples-
níková, zastupitelka Pra hy 13 Yveta Kvapilová a ředitel školy. Zaple-
tené vánočky po vykynutí kuchařky upekly a poté je ohodnotili žáci 

1. stupně. Ví-
tězné družstvo 
získalo jako 
hlavní cenu vá-
nočku zaplete-
nou ředitelem 
školy. Vánočku 
zapletenou 
Marcelou Ples-
níkovou předalo 
vítězné družstvo 
místostarostce 
přímo na rad-
nici. Vánočky tří 
nejlepších žá-
kovských družstev byly vydraženy na vánočních slavnostech, ostatní 
vánočky pak posloužily jako občerstvení.

Soutěž v pletení vánoček probíhá na FZŠ Mezi Školami již od roku 
2005, za tu dobu se mnoho žáků naučilo plést vánočku a škola tak 
přispěla k tomu, aby tato dávná tradice nezanikla. Pro žáky je i důle-
žité a inspirativní, když vidí při stejné práci, kterou dělají oni, ředitele 
a zástupce radnice Prahy 13. Zážitkem je pak pro vítězné družstvo ná-
vštěva pracovny místostarostky. Petr Vodsloň, ředitel školy2X
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Tým Úřadu MČ Praha 13
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První robotická vinárna v Praze 13
U budovy Czech Photo Centra blízko stanice metra Nové Butovice se 
ve čtvrtek 29. listopadu otevřelo nové technologicko-informační cent-
rum Cyberdog. Centrum, jehož součástí je vinárna, kde vás obslouží 
robotická ruka, je určeno široké veřejnosti. Autory návrhu dvoupat-
rové futuristické budovy jsou vedoucí studia Black N´ Arch David 
Černý a Tomáš Císař. Studio je součástí společnosti Trigema, inves-
tora celého projektu, který Cyberdog postavil a zároveň jej provozuje.

„Projekty jako Cyberdog jsou pro naši městskou část určitě ožive-
ním. Robotika je věda, která jde neustále kupředu. Pořád polemizu-
jeme nad tím, jestli stroje jednou nepřevezmou spoustu funkcí, které 
v současnosti vykonávají lidé, a tady jsme svědky toho, že to jde. 

Strach, že by v budoucnu lidský potenciál nebyl vůbec potřeba, ale ne-
mám,“ řekl při otevření projektu starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Dvoupatrový Cyberdog svým tvarem připomíná hlavu a tělo psa 
a materiálem vesmírnou loď z budoucnosti. Celá přední část druhého 
patra je prosklená. Uvnitř tvoří Cyberdog veřejný prostor vinárny, 
včetně robotického pracoviště a vozíkové dráhy. Prostřednictvím apli-

kace ve smartphonu nebo zapůjčených tabletů si může návštěvník ob-
jednat víno, další nápoje, ale i třeba teplou kuchyni. Platby probíhají 
elektronicky prostřednictvím platebních bran. Vedle toho je samo-
zřejmě možné platit i hotově u obsluhy vinárny. 

Více informací o projektu Cyberdog naleznete na internetové 
 adrese www.cyber-dog.cz.  Radek Polák, tiskový mluvčí společnosti Trigema

V pondělí 3. prosince zahájila 
akce Tradiční české Vánoce 
adventní čas v Praze 13. Do-
poledne si děti z mateřských 
školek tradičně ozdobily vá-
noční stromečky na Sluneč-
ním náměstí a pak už jen 
 čekaly na odpolední vyhodno-
cení své povedené práce. 

Pro veřejnost byla akce ofi-
ciálně zahájena v 17 hodin. 
Na náměstí všechny přivítal 
starosta David Vodrážka, 
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Tradiční české Vánoce rozsvítily Sluneční náměstí
který pomohl svým vánočním 
pomocníkům vybrat tři nej-
hezčí stromky. Oceněné 
školky si pak odnesly zajímavé 
vánoční ceny. Adventní čas 
všem zpříjemnil houslista Ja-
kub Třasák se zpěvačkou 
Martou Vančovou a pravou 
vánoční náladu navodila cim-
bálovka Studánka. Děti potě-
šil sněhulák Kulička, andílci, 
čerti a ponocný Třebek, který 
celou akcí provázel. Eva Libigerová



Prusíkova 2577/16, Praha 13

www.reznictviukvardu.cz

...nejen teplá sekaná!

Kompletní služby oční optiky a optometrie 
měření zraku ZDARMA

www.optika-velka-ohrada.cz

PAPÍRNICTVÍ
Potřeby pro školáky, 

kanceláře, tvoření 
a domácnost

Využijte i našich služeb

Najdete nás v 1. patře
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Do rubriky Vaším objektivem, první v roce 2019, 
jsme vybrali fotografii pana Jiřího Červenky. 
Ve svém mailu píše: Zřejmě jeden z prvních sně-
huláků zimy 2018/2019 na Lužinách. Postavila ho 
a nazdobila první prosincový den jedna šikovná 
slečna u Prokopského vrchu. My jen dodáváme, 
že to je nejen jeden z prvních sněhuláků, ale 
 zatím také jeden z posledních. Ale nezoufejme. 
Možná, že nám paní Zima už brzy ukáže svou 
zasněženou tvář. I když doposud byla o sněhu-
láky velká nouze, ten na fotografii je prostě do-
konalý. Skoro bych řekla, že půjde o slečnu nebo 
paní „Sněhulákovou“. Všimněte si slušivého ku-
licha s dokonalou bambulí, módní šály, štíhlého 
pasu... Tahle dáma je prostě in. Hrnce na hlavě, 
místo nosu mrkev – to už neletí . Do nového 
ruku vám kromě zdraví, štěstí a spokojenosti 
přeji také spoustu krásných snímků. Už se na ně 
těšíme. A pamatujte – štěstí přeje připraveným. 
Takže mějte své fotoaparáty stále po ruce. 
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do re-
dakce STOPu na stop@p13.mepnet.cz, rádi ji 
zveřejníme. Za všechny, které jste nám již poslali 
nebo je teprve pošlete, mnohokrát děkujeme.  
 Eva Černá

vaŠím Objektivem

Prokopský potok v Nové Vsi revitalizován
Prokopský potok pramení v Praze 13 ve Stodůlkách. Protéká přes několik 
rybníků v Panské zahradě a v Centrálním parku. Pod ulicí K Sopce vy-
tváří krásné peřeje a meandry. Pod vodní nádrží Asuán se s Prahou 13 
loučí v Nové Vsi. Ještě začátkem roku 2018 tam byl brutálně narovnán, 
podle receptu od začátku hrubě chybné „Rýnské“ koncepce technických úprav 
vodních toků z roku 1809. Takto upraveným korytem voda rychle odtékala.

Na jaře nastala změna. V Nové Vsi u potoka se objevila technika. Dosud 
napřímené koryto Prokopského potoka dostalo podstatně delší, meandrující 

tvar. Objevilo se i několik tůní. Od léta obnažená půda kolem nového, pod-
statně přirozenějšího koryta Prokopského potoka začíná zarůstat trávou 
a dalšími rostlinami. Už jím voda odtéká pomalu. Za vyšších vodních 
stavů (od revitalizace se zatím nevyskytly) se bude část vody potoka mno-
hem víc vsakovat do okolní půdy. 

Revitalizace koryta Prokopského potoka proběhla v režii Odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Zdá se, že úspěšně. 
Samozřejmě, její kvalitu bude muset prověřit čas.  Jan Zeman

Dobrý den, 
obracím se na časopis STOP s podle mě závažným a stále neřešeným pro-
blémem, zda by se touto cestou dalo zjistit, co se dá dělat.

Z vaŠiCh dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Bydlím na Velké Ohradě více než dva roky a vždy v topné sezoně ve večer-
ních hodinách se zde začne šířit silný zápach podobný zápachu při pálení 
plastů. Důležité je, že přes den cítit není. Je to tak kolem 20. hodiny.  Zápach 
je tak silný, že i jen po pětiminutové procházce venku zůstávají načichlé 
vlasy i oblečení. Není možné v bytě ani vyvětrat. Po delší době v tomto 
ovzduší se mi začíná točit hlava, vloni i předloni na konci zimy mi několi-
krát tekla krev z nosu, což přisuzuji také tomu toxickému ovzduší.

Hned na podzim roku 2016 jsem se obracela s žádostí o pomoc na Odbor 
životního prostředí Prahy 13, konkrétně jsem mluvila s paní Váňovou, 
která mi sdělila, že už tam několik stížností od obyvatel Velké Ohrady 
 zaznamenali, ale není v kompetencích jejich úřadu zjistit, o co se jedná... 
 Odkázala mě na Českou inspekci životního prostředí, kam jsem zaslala 
 písemný dotaz, a dostalo se mi odpovědi od paní Ing. Káškové, že ČIŽP 
nezjistil příčinu zápachu, ale bude to dále šetřit. To bylo v květnu 2017.

Nyní je podzim 2018, otravný a zdraví nebezpečný zápach nás zde 
 obtěžuje stále a nikoho to, zdá se, nezajímá. Jsem už bezradná, nevím, 
na koho se obrátit, kdo by měl nějaký zájem to vyšetřit. To by mimo jiné 
znamenalo přijet na inkriminované místo večer nebo dokonce v noci, ne 
přes den, kdy tu zápach cítit není. Píši tedy vám, třeba by měl někdo z čte-
nářů nějaký nápad? Děkuji, s pozdravem   Eliška Dvořáková

Dobrý den, 
každoročně s počátkem topné sezony jsou prováděny průběžné kont-
roly lokalit se zástavbou rodinných domů. V případě důvodného po-
dezření ze znečišťování ovzduší je zahájeno s provozovatelem stacio-
nárního zdroje znečišťování ovzduší správní řízení. Celé řízení 
a kontrola probíhá v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole 
(kontrolní řád) a zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V sou-
časné době evidujeme stížnosti z přilehlého okolí Velké Ohrady – 
na území městské části Praha Řeporyje a Stodůlky. Tyto oblasti, 
zvláště pak Řeporyje, jsou problematické a při špatných rozptylových 
podmínkách může být nepříjemným znečištěním ovzduší ovlivněna 
i Velká Ohrada. V případě porušení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší hrozí provozovateli a zároveň znečišťovateli ovzduší uložení 
pokuty až 50 000 Kč. Vaše podezření na pravděpodobné pálení plastů 
v lokalitě Velká Ohrada přibližně kolem 20. hodiny z blíže nespecifi-
kovaného zdroje bude orgán ochrany ovzduší řešit ve spolupráci 
s městskou policií.  Anežka Váňová, OŽP
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Aktivity projektu MAP II
V obřadní síni městské části Praha 13 se 28. listopadu konal seminář 
projektu MAP II (Místní akční plán II) zaměřený na implementační 
aktivity MŠ, ZŠ, ZUŠ A DDM. Účastníci získali informace k Ope-
račnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR Šablony II. Ředitelé zmíněných subjektů si 
mohli vyzkoušet např. polytechnické stavebnice a jiné pomůcky, které 
lze financovat z prostředků Evropské unie. Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Jak se učitelé ocitli na Islandu
V úterý 20. listopadu se opět sešli učitelé deseti základních škol, které 
jsou součástí projektu PRIMAS, aby se společně vzdělávali a získali tak 
informace, jak pracovat se žáky s odlišným mateřským jazykem. Tento-
krát bylo setkání netradiční. Lektorka s námi nebyla fyzicky přítomna, 
ale díky technologiím, které školy obdržely, jsme měli možnost zreali-
zovat webinář až z Islandu. Učitelé se tak dozvěděli, jakým způsobem 
se s dětmi s odlišným jazykem pracuje v jiné zemi. Načerpali tak inspi-
raci z prostředí, které je dlouhodobě multikulturní.  Markéta Čonková

Nabídka 6. tříd  
s rozšířenou výukou
Základní škola Kuncova otevře ve školním roce 
2018/2019 čtyři 6. třídy. Budou rozděleny do čtyř 
 základních studijních skupin, které nabízejí rozšířenou výuku: 
 matematiky a informatiky 
 jazyků (AJ – FJ, AJ – NJ) 
 tělesné výchovy (judo, basketbal) 
 výtvarné výchovy (výtvarné techniky, dějiny umění) 

Žádosti o přestup přijímáme po vydání pololetního vysvědčení 
z 5. ročníku tj. od 1. 2. 2019.

Podrobnější informace i žádosti o přestup najdete na webových strán-
kách www.zskuncova.org v kapitole O škole a v podkapitole Přestup 
do ZŠ Kuncova. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Národní cena kvality podruhé
Ředitel Základní školy Kuncova převzal 27. listopadu ve Španělském 
sále Pražského hradu Národní cenu České republiky za společenskou 
odpovědnost. Soutěž orga-
nizuje Rada kvality ČR při 
Ministerstvu průmyslu 
a obchodu. Po odeslání při-
hlášky do soutěže na MPO 
ČR a vypracování podkla-
dové zprávy o ZŠ Kuncova 
ředitelem navštívil školu 
koncem září tým hodnoti-
telů, který ocenil její silné 
stránky – kvalitní školní 
vzdělávací program, péči 
o nadané žáky, výborné 
vzdělávací výsledky, výchovu 
k environmentálně odpo-
vědnému chování žáků..., 
a nakonec vydal Zprávu 
hodnotitele, ve které formu-
loval doporučení pro stano-
vení strategie společenské odpovědnosti a koncepty za trvale udrži-
telný rozvoj na další léta. Udělené ocenění nás zavazuje poskytovat 
i nadále výborné služby v oblasti školství a zlepšovat se na ces tě 
ve společenské odpovědnosti. -red-

PRIMAS v Bronzové
Již rok probíhá také na ZŠ s RVJ Bronzová stejně jako na ostatních 
základních školách Prahy 13 projekt PRIMAS. Jeho cílem je zvýšení 
kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní 
společnosti. Díky tomuto projektu strávilo několik žáků 6. až 8. tříd 
příjemné odpoledne nad stavebnicemi iTriangl, aby si prohloubili 
a na názorných příkladech procvičili učivo fyziky. Spojení učiva s praxí 
probíhalo v tvůrčí atmosféře a pracovní nálada a zápal vydržely všem  
až do konce projektového odpoledne. Fyzikální zákony si díky praktic-
kým ukázkám budou tito žáci určitě mnohem lépe pamatovat, proto se 
tyto kreativní stavebnice, které škola získala právě díky projektu PRI-
MAS, budou pravidelně využívat i nadále v běžných hodinách fyziky.    

               Veronika Kurková, školní koordinátor projektu

Národní a mezinárodní ocenění 
Základní škola Mládí opět získala významnou Národní cenu České 
republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní manažerské 
ocenění EFQM. Stalo se tak opakovaně po dvou letech, kdy jsme 
znovu zpracovali Podkladovou zprávu a následně proběhlo externí 
hodnocení podle Statutu Národní ceny ČR a mezinárodních stan-
dardů. Naplno jsme tak využili zkušenosti z předchozích let z inova-
tivního projektu CSR 
(Corporate Social Re-
sponsibility) do škol 
a současně jsme museli 
obstát v mnohem přís-
nějším hodnocení. Jsme 
proto rádi, že naše škola 
získala obě zmíněná 
ocenění a obsadila 
1. místo v kategorii Or-
ganizace veřejného sek-
toru, veřejně prospěšné 
organizace a organizace, 
jejichž hlavní náplní 
není podnikání. Oficiál ní 
předání cen proběhlo 
na Slavnostním večeru 
ve Španělském sále 
Pražského hradu 27. lis-
topadu.

Toto ocenění chá-
peme především jako 
výsledek dlouhodobé 
vzájemné spolupráce 
všech lidí se školou ne-
odmyslitelně spjatých – tedy nás zaměstnanců, dětí a jejich rodičů 
a podpory zřizovatele školy. Proto bych chtěl všem právě zmíněným 
vyjádřit poděkování a úctu, věnovat jim tuto cenu a vyjádřit víru 
v další úspěšnou spolupráci.                           Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí
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Další vydařený Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 6. prosince se učebny v ZŠ Mládí proměnily ve stánky 
s nejrůznějším vánočním zbožím, které ve škole i doma připravili žáci 
pod vedením trpělivých učitelů a rodičů. Ti připravili i tvůrčí dílny, 
školní jídelna se proměnila v kavárnu, kam každý alespoň jednou zašel 
ochutnat dobroty z domácích kuchyní. U kávy, čaje a dobrého zákusku 
si pak návštěvníci mohli popovídat a na chvilku se zastavit v předvá-
nočním shonu.

Výtěžky ze stánkového prodeje třídy využijí podle svého rozhod-
nutí, ale část peněz bude opět směřovat na charitativní účely. Děku-
jeme všem žákům i učitelům za přípravu krásných výrobků, za pomoc 
při organizaci akce pak Klubu přátel naší školy. Rodičům bychom 
chtěli poděkovat za ochotu a čas, který přípravám věnovali. Velice si 
vážíme toho, že se mezi nimi i v této uspěchané době najdou jednot-
livci, kteří mají chuť nezištně a s úsměvem dělat něco navíc pro své 
děti a školu. Norbert Tlustý, zástupce ředitele

Jedna sezona končí, další začíná
Přestože kulturní sezona ve Studiu Bubec nikdy nekončí a již máme 
připraven výstavní program a další kulturní akce na rok 2019, rádi by-
chom se alespoň krátce ohlédli za tou uplynulou. 

Během roku probíhaly tradiční akce jako Masopust, Den země, 
Den dětí a především Art Safari, kde návštěvníci mohli vidět díla 
předních českých i zahraničních umělců nebo zhlédnout módní show. 
Velkým zážitkem byl i koncert Phila Shoenfelta. 

V létě jsme organizovali příměstské tábory pro děti, po celý rok byla 
otevřena Zahrada Bubec a na konci léta jsme otevřeli Řeporyjskou 
stezku (www.reporyjskastezka.webnode.cz) s dvaceti uměleckými díly. 
Ta návštěvníky zavede i do okolní přírody. Celý rok probíhal v Gale-
rii Bubec výstavní program, pestrý byl i prosinec s výstavou dětských 
prací, vánočními dílničkami, loutkovým divadlem nebo prodejní vý-
stavou uměleckých děl. Přijďte se k nám podívat i vy. Jarka Janíčková 

Lucka jde do finále
ZŠ Janského se letos opět zúčastnila přírodovědné soutěže Pražský 
pramen, kterou pořádá Gymnázium Botičská. Soutěž podporuje zá-
jem žáků o přírodovědné předměty, které naše škola rozvíjí a prohlu-
buje v rámci projektové výuky na 2. stupni. Lucie Čermáková z 8. roč-
níku letos dosáhla skvělého úspěchu, když se probojovala do finále 
11. ročníku této soutěže. Teď na ni čeká třídenní intenzivní soustře-
dění, které bude ukončeno testem znalostí v Zoo Praha. Lucko, dr-
žíme ti palce, ať se ti ve finále daří.  Jan Havlíček, ředitel školy

Záložka do knihy spojuje školy
Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 
9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá 
gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a pří-
běhy neznají hranice. Jeho cílem bylo navázání kontaktů mezi českými 
a slovenskými školami a podpora čtení prostřednictvím výměny zálo-
žek do knih. 

Této akce se naše FZŠ Mezi Školami, jejíž partnerskou školou se 
stala slovenská ZŠ Dvorec, zúčastnila poprvé. Děti se do výroby zálo-
žek pustily s nadšením, inspirací jim bylo 100. výročí Československa 
a české pohádky, některé záložky byly ozdobeny i českou a slovenskou 
vlajkou. Do obálky se záložkami jsme přidali dopisy žáků, pohlednici 
Prahy a odeslali partnerské škole. 

Do projektu se přihlásilo 1 096 škol s celkovým počtem 130 002 
žá ků, z toho bylo 320 českých škol a 776 škol slovenských. Po vyhod-
nocení projektu byl zúčastněným školám zaslán diplom. Věřím, že 
jsme se do tohoto projektu nezapojili naposledy.    Ivana Bilá

Mezi snem a realitou
Ve středu 14. listopadu se v prostorách rehabilitačního centra Balneo 
Lípa konala vernisáž perokreseb a akvarelů s poetickým názvem Mezi 
snem a realitou a podtitulem Zákoutí slavných měst. 

Autorem obrazů, na kterých se snoubí nadání pro malbu a kresbu 
s citem pro krásu a láskou k architektuře je Zdeněk Janeček. Na cca 
50 obrazech zachytil nejen zajímavé budovy z mnoha měst světa, ale 
i nevšední pohledy na budovy všeobecně známé. I když ta místa byla 
atraktivní a ty budovy svojí krásou i architekturou fascinující, stejně, 
což dokládá i autorovo dílo vystavené v Balneo Centru, je Praha nej-
hezčí a její budovy nejkrásnější.

Výstava, na kterou jsou návštěvníci srdečně zváni a která potrvá 
do 15. února, překvapila svým umístěním v rehabilitačním centru 
v poliklinice Lípa. Obrazy umístěné na stěnách se mezi nejrůznějšími 
přístroji a pomůckami pro fyzioterapii, posilovacími stroji a masáž-
ními lehátky vyjímaly s přirozenou samozřejmostí. Zajímavě po-
vznesly atmosféru moderního zdravotnického zařízení. Harmonicky 
skloubily estetiku interiérů se zdravotní technikou. Vladimír Dvořák
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ANDĚLSKÉ ČERTOHRÁTKY. Tak jsme nazvali naše hraní, tvoření 
a sportování ve Školičce v DDM Stodůlky, které proběhlo v úterý 
4. prosince. Andělsky jsme se pobavili a čertovsky si zaskotačili. Potom 
jsme společně pochytali všechny naše Školičkové čertoviny, které už 
mezi námi nechceme mít, a nacpali je do pytle, pořádně zavázali a šup 
s nimi ven za dveře! Uklidili jsme tak Školičku od všech nezbedností 
jako je lhaní, posmívání, pošťuchování, mračení a remcání. Tento před-
vánoční úklid se nám opravdu povedl! A věříme, že jsme si uklidili 
nejen na Vánoce, ale na celý nový rok 2019 .  Dáša Eckhardtová

DÁRKY V KRABICI OD BOT. Školní družina ZŠ Mládí se v před-
vánočním období zapojila do dobrovolné charitativní předvánoční 
sbírky s názvem Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie Česko-
bratrské církve evangelické. Má za cíl potěšit děti z azylových domů, 
děti z neúplných rodin nebo děti z rodin sociálně slabších. Každé 
oddělení školní družiny naplnilo jednu krabici od bot hračkami, 
knížkami, pastelkami a jinými dárky, které děti přinesly. Tu potom 
společně zabalily a s vánočním přáním předaly na sběrném místě 
evangelické církve Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
v Praze 1. Více o sbírce na www.krabiceodbot.cz. Norbert Tlustý

KONCERT PLNÝ ZPÍVÁNÍ I VZPOMÍNÁNÍ. První prosincový den 
patřil Kulturní dům Mlejn Dětskému pěveckému sboru Klíček, který 
na podzim slavil 20 let svého založení. Na velkém slavnostním kon-
certu se představili nejen současní, ale také bývalí členové sboru. Spo-
lečně si zazpívali a zavzpomínali na okamžiky dávno uplynulé. Všem 
patří velký dík za skvělý výkon.      -če- 

MIKULÁŠ V PTÁČKOVĚ. Dětské centrum Ptáčkov navštívil 5. pro-
since v podvečer Mikuláš, andělé a čerti. Pro děti byl připraven bohatý 
program – zpívání s anděly, čertovská diskotéka, výtvarná dílna s ro-
diči, nejrůznější soutěže a hry, ale především mikulášská nadílka. 
Rodiče s dětmi přivítal starosta David Vodrážka. Akce byla spolufi-
nan cována městskou částí Praha 13 v rámci rodinné politiky. Jan Morčuš

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA LEDĚ. Ve středu 5. prosince připra-
vila městská část Praha 13 společně s Veřejnou Sportovní Akademií 
bruslařskou nadílku. Od pěti do půl sedmé odpoledne bylo pro 
všechny návštěvníky Školního zimního stadionu Bronzová bruslení 
zdarma. Navíc je čekalo překvapení v podobě Mikuláše se svými věr-
nými společníky – andělem a čertem. Taky na bruslích. Kdo si při 
prohánění na ledě dokázal vybavit a zazpívat vánoční písničku, nebo 
pár veršů, byl odměněn pochvalou i úsměvem výše uvedené trojice 
a hrstí cukrovinek. -dn- 

MUZEUM ČESKÝCH VÁNOC. V Ořechu bylo 1. prosince otevřeno 
Muzeum českých Vánoc. Vystavuje několik velkých vyřezávaných bet-
lémů a rovněž betlémy z dalších ma-
teriálů. Stejně tak si v něm mohou 
lidé vyzkoušet vánoční zvyky. Mu-
zeum nechce ukazovat jen exponáty, 
ale především žít. V lednu v něm pro-
běhnou kurzy řezbářství a pak i kurzy 
včelařství. K tomu přibydou další akce 
k Velikonocům, medobraní a k dalším 
příležitostem. Dokonce se již přihlásil 
i první pár, který má zájem o svatbu 
v netradičním prostředí. Muzeum 
od dubna rozšíří i expozici o medu. 
O tom jak vzniká, chutná, jak se balí 
a uchovává. A ve stejnou dobu by 
měla být otevřena i Kouzelná zahrada 
(park) přiléhající k muzeu. Muzeum 
českých Vánoc najdete na adrese 
K Ovčínu 313, Ořech. Více najdete 
na www.muzeumceskychvanoc.cz.     

 Vladimír Glaser
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Paralympiáda na Velké Ohradě
ZŠ Janského vstoupila letos ve spolupráci s FTVS Univerzity Karlovy 
do nového projektu, kdy děti s handicapem navštěvují speciálně ve-
dené hodiny tělesné výchovy ve škole za spolupráce lektorů FTVS 
UK. Zároveň s tím pak škola pro všechny své žáky pořádá Paralympij-
ský den. 

V rámci toho letošního měli žáci možnost nejprve diskutovat 
s olympijskou plavkyní Kateřinou Komárkovou a následně si vyzkou-
šet paralympijské disciplíny na vlastní kůži. Poznat a hlavně zkusit si 
pohybové aktivity a sporty lidí s různým typem zdravotního postižení 

Poslední zápas jubilejního 20. ročníku volejbalového turnaje O pu-
tovní pohár kpt. Jaroslava Matýska v.v. rozhodl 17. listopadu o jeho 
posledním majiteli. Turnaj pravidelně pořádal Jaroslav Matýsek 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Třebonice a jak uvedl, 
skutečně šlo o turnaj poslední. 

Zúčastnilo se ho dvanáct amatérských smíšených družstev. Po celo-
denním soutěžení, kdy družstva odehrála minimálně šest zápasů, byl 
večer znám vítěz – družstvo Soptíci, složené z řad příslušníků a přátel 
Policie ČR.

Zkusili jsme minigolf 
Koncem listopadu si žáci 1.B 
ZŠ Mohylová vyzkoušeli mini-
golf, a to v rámci Junior mini-
golf masters minigolf v Ob-
chodním domě Kotva. Žáci si 
zahráli ve tříčlenných skupi-
nách, a i když mnoho dětí hrálo 
minigolf poprvé, pravidla velmi 
rychle pochopily a většině se 
i hodně dařilo. Trenér některým 
z nich dokonce doporučil ná-
vštěvu minigolfového kroužku, 
který tady probíhá. Minigolf 
děti nadchnul a podle jejich re-
akcí jsme v Kotvě nebyli napo-
sledy.  Veronika Pijáková 

Sametový volejbal má posledního vítěze
V restauraci Jeremi Sport, kde proběhlo vyhlášení vítězů, předal orga-
nizátor turnaje putovní pohár, diplomy, medaile, věcné ceny a zahájil 
poslední oslavu a společné setkání účastníků hudbou a tancem. 
Za hudební nástroje usedli samotní účastníci turnaje a jejich kama-
rádi. S dobrou náladou se unavení, ale spokojení volejbalisté rozchá-
zeli k domovům v pozdních nočních hodinách. 

Kapitán vítězného družstva na závěr oslavy předal putovní pohár 
organizátorovi Jaroslavu Matýskovi jako památku na dvacetileté ob-
dobí pořádání tohoto úspěšného turnaje a ocenění jeho obětavé práce. 

„Rád bych touto ces-
tou poděkoval všem 
soutěžícím za účast 
na turnajích, partne-
rům za pomoc při pří-
pravě a realizaci všech 
dvaceti ročníků, spor-
tovnímu pochopení ze 
strany FZŠ Brdičkova, 
sponzorským firmám 
a zejména hasičům 
SDH Třebonice, kteří 
obětavě zajištovali 
na všech ročnících tur-
naje občerstvení,“ řekl 
Jaroslav Matýsek a do-
dal: „Pro všechny příz-
nivce vysoké sítě mohu 
oznámit, že tímto má 
sportovní angažovanost 
nekončí. Pro všechny 
zájemce z Prahy 13 a okolí už připravuji Veteránský volejbalový turnaj 
4+2 a letní Beach turnaj 100+.“ 

O uvedených akcích vás budeme informovat ve STOPu a na webu 
Prahy 13. A na závěr ještě uvedeme úplné pořadí týmů, které změřily 
své síly v posledním turnaji O putovní pohár kpt. Jaroslava Matýska 
v.v.: 1. Soptíci, 2. Prasopsi, 3. Medvědi, 4. Mildové, 5. Sokol Jinonice, 
6. Rokyťáci, 7. Crustenice, 8. Pozdní sběr, 9. Pepro, 10. Řepy, 11. Pra- 
ha 13 a 12. Hroznýši. -red-

– basketbal na vozíčku, curling, boccia, paralympijský sport pro osoby 
se zrakovým postižením zvaný goalball nebo činnosti zaměřené na ná-
cvik prostorové orientace bez zrakové kontroly, ale i pohyb na ortope-
dickém vozíku v bariérovém prostředí. 

Žáci opět měli možnost získat velmi nevšední a poučný zážitek nad 
rámec běžné výuky. Naše škola bude s FTVS Univerzity Karlovy spo-
lupracovat i nadále. Jan Havlíček, ředitel

Vítězné družstvo turnaje
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ŽivOtní prOstŘedí

Hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště 
Dovolujeme si vás opět oslovit se zapojením 
do projektu, který si klade za cíl rozvíjet volno-
časové aktivity malých školáků a předškoláků 
ve městech České republiky tím, že staví dětská 
hřiště v blízkosti svých prodejen. V rámci tohoto projektu staví spo-
lečnost Lidl již od roku 2012 dětská hřiště, která po ukončení stavby 
a slavnostním otevření věnuje městům nebo městským částem, v nichž 
se nachází  vítězné prodejny. Symbolem celého projektu a dominantou 
každého dětského hřiště je oblíbená kreslená pohádková postava Rá-
kosníček. Nová Rákosníčkova hřiště budou postavena opět v blízkosti 
prodejen, které získají největší podporu v hlasování veřejnosti. 

O tom, kde hřiště vyrostou, může rozhodovat každý svým hlasem –
vyplněním hlasovacího formuláře na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz. 
Hlasování bude probíhat stejným způsobem jako v minulých letech, 
a to na webu a na Facebooku Lidl, kde bude možné každý den odeslat 
po jednom hlasu. Hlasovat je možné od 1. 2. do 28. 2. 2019. Do pro-
jektu budou zařazeny všechny prodejny společnosti Lidl, které zatím 
hřiště nezískaly. V Praze 13 se nacházejí tři. V roce 2016 bylo posta-

veno vítězné hřiště ve vnitrobloku Kettnerova, které splňuje pod-
mínku potřebné vzdálenosti od prodejny mezi ulicemi Nárožní a Ba-
vorská. 

K hlasování zbývá tedy nová prodejna u Bucharovy ulice a prodejna 
na Velké Ohradě. Rákosníčkova hřiště společnost Lidl staví pouze 
na pozemcích, které patří městu nebo městské části. Pod budoucím 
hřištěm se nesmí nacházet žádné inženýrské sítě. Stavba probíhá 
v období od dubna do září a trvá maximálně 14 dní. Po dokončení je 
hřiště slavnostně otevřeno akcí pro rodiny s dětmi, kterou pořádá 
a hradí společnost Lidl. Do hlasování v naší městské části preferujeme 
zařadit novou prodejnu u Bucharovy ulice, v jejíž blízkosti se nachází 
sídliště Nové Butovice a zanedbané dětské hřiště ve vnitrobloku Do-
minova x Blattného. Navíc toto hřiště splňuje předepsané podmínky.

                                                 Dana Céová

Trampoty čertíka Culínka
Poslední listopadové úterý se ve Spolkovém domě konalo divadelní 
představení pro děti z mateřských a základních škol, které pořádal 
v rámci ekologické výchovy odbor životního prostředí.

Tato představení pořádáme v naší městské části již od roku 1997 
a jsou hrazena z rozpočtu Odboru životního prostředí městské části 
Praha 13. Jejich smyslem a cílem je ekologická osvěta a výchova dětí 
vedená takovou formou, která zaujme i ty nejmenší děti.

Představení zahájila místostarostka Marcela Plesníková, která také 
vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti. Na nejlepší malé kreslíře a malíře 
čeká odměna. 

Dvou představení se zúčastnilo asi 400 dětí z mateřských a základ-
ních škol Prahy 13. Představení pro ně připravili herci z Divadla 
Kapsa.                                            Eva Beránková

Voda kolem nás
V listopadu proběhla v naší Mateřské škole Paletka akce pro předško-
láky Voda kolem nás. Tento projekt, který připravili jako sponzorský dar 
rodiče jednoho z dětí – členové Oblastního spolku ČČK Praha 1, je 
zaměřený na environmentální výchovu. Ta je součástí našeho vzdělá-
vacího programu pro děti v MŠ. 
   Děti se zábavnou formou seznámily s vodou, jako vzácnou a pro 
život nenahraditelnou tekutinou, dozvěděly se o koloběhu vody v pří-
rodě, odkud se bere a kde končí, jak a proč s ní šetřit, k čemu slouží 
čistička odpadních vod, ale také o významu „hodných“ bakterií, které 
při čištění vody pomáhají. 
   Máme přislíbeno i volné pokračování, které bude zaměřeno na ochra-
 nu zdraví a zásady první pomoci.  
   Našim sponzorům patří dík nejen od dětí, ale celého našeho kolek-
tivu, protože akce byla velkým obohacením a zpestřením. 

Alena Černohorská, ředitelka
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Z deníku pOliCie čr

Ohlédnutí a plány pro rok 2019
Celé naše obvodní ředitelství přeje všem čte-
nářům příjemné prožití svátečních dnů 
a hodně zdraví a štěstí v roce 2019. 

Po zhodnocení dosažených výsledků mu-
síme poděkovat občanům za spolupráci při 
dohledu nad bezpečností v Praze 13. Zvláště 
pak děkujeme těm, kteří podporovali strážníky 
v terénu při řešení konkrétních problémů. Jako každý rok budeme za-
jišťovat bezpečnost během svátečních dnů zvýšeným dohledem nad 
nejvíce exponovanými místy, kterými jsou místní tržnice a nákupní 
centra. Tímto příspěvkem bychom si opět dovolili čtenáře seznámit se 
záměry našeho obvodního ředitelství pro rok 2019. V nadcházejícím 
roce bude výkon služby zaměřen stejně jako v posledních letech 
na problematiku nepřizpůsobivých osob bez domova, obtěžujících 
svým chováním kolemjdoucí občany. V letních měsících pak na kont-
rolu lokalit s výskytem mládeže požívající alkoholické nápoje. Dále 
plánujeme mimořádné akce zaměřené na ochranu veřejného pořádku, 
které budou spočívat v nasazení většího počtu strážníků při preventiv-
ních nočních kontrolách restauračních zařízení. Nevynecháme ani 
osvědčené pravidelné kontroly veřejných parkovišť, za účelem pre-
vence majetkové trestné činnosti. 

Závěrem, jako už tradičně, připomínám důležité informace  
a kontakty na městskou policii. Obvodní ředitelství městské policie 

Praha 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 odpo-
vědné strážníky na okrs-
kové služebně Velká 
Ohrada, ul. Prusí-
kova 2577 a okrskové 
služebně Nové Butovice, 
Sluneční nám. 13 (bu-
dova ÚMČ Praha 13). 
Upozorňujeme, že ne-
přetržitý provoz je zajiš-
ťován pouze v budově 
obvodního ředitelství. 
V nepřítomnosti stráž-
níků na okrskových slu-
žebnách proto kontak-
tujte naše operační 
středisko. Telefonní čísla 
jsou vždy vyvěšena na vchodových dveřích okrskových služeben.

Upřímně přeji, ať se vám dobře daří a jste spokojeni.
Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Nezjištěný pachatel se 8. listopadu odpoledne vloupal 
na parkovišti obchodního domu do osobního motorového 
vozidla, které majitel před opuštěním uzamkl, ale ponechal 
v něm na první pohled viditelnou vozidlovou kameru a další 
volně položené věci jako peněženku, průkaz ke vstupu 
do zaměstnání, parkovací karty a drobnou elektroniku. 
 Odcizením věcí způsobil pachatel škodu ve výši 10 000 Kč. 
 Upozorňuji zejména čtenáře v seniorském věku na pa-
chatele, který si právě vytipovává osoby ve starším věku. 
Zazvoní u jejich bytových dveří a požaduje půjčení peněz. 
Většinou jako platbu pro zámečníka, protože je ze soused-
ního bytu, zabouchl si dveře a potřebuje mu zaplatit za ote-
vření dveří. Jeho poslední legendou bylo, že je řemeslník 

z bytu v přízemí a nevyšly mu peníze na materiál a potře-
buje půjčku na jeho koupi. Důvěřivá paní mu z posledních 
svých peněz vydala částku téměř 5 000 Kč. V domě opravdu 
probíhala rekonstrukce bytu, jeho majitelé na tuto rekon-
strukci spolubydlící písemně upozornili vyvěšením ozná-
mení v domě. Samozřejmě se jednalo o pachatele, který 
 neměl s rekonstrukcí nic společného. Ten vystupuje slušně, 
oblečený je čistě a je ve věku mezi 25 až 30 lety. 
 Dne 20. listopadu ve večerní době využil v restauraci 
 nezjištěný pachatel nepozornosti muže a z bundy visící 
na opěradle židle mu odcizil peněženku s osobními doklady 
a finanční hotovostí ve výši 16 200 Kč.
 Neznámý pachatel se 20. listopadu v podvečer vloupal 

na blíže nezjištěném místě v Praze do osobního automo-
bilu. Bez poškození překonal zabezpečení vozidla a z pod-
lahy spolujezdce odcizil notebook v hodnotě 5 000 Kč a další 
příslušenství v hodnotě 3 000 Kč. 
 Nezjištěný pachatel se pokusil vloupat do zaparkovaného 
a zajištěného osobního motorového vozidla – nejprve se 
snažil překonat páčením zámky u dvou dveří vozidla, při-
čemž samozřejmě dveře poškodil. Po nezdařených pokusech 
se pokusil rozbít skleněnou výplň zadních dveří, což se mu 
také nepodařilo. Pachatel se do vozidla nedostal, ale i tak 
způsobil majiteli škodu ve výši 20 000 Kč.  

Všem čtenářům STOPu přeji klidný a bezproblémový 
nový rok 2019.   Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Hodnocení roku 2018
První prosincový den se za účasti hostů Výkonného výboru MSH 
ČMS Praha a zástupců SDH okolních sborů uskutečnila 120. valná 
hromada SDH Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. 
Zejména ze zprávy velitele výjezdové jednotky vyplynulo, že se počet 
výjezdů oproti roku 2017 zvýšil o 30,2 %. Jednotka je navíc, co se týče 
spolehlivosti, hodnocena jako jedna z nejlepších. Sbor proto děkuje 
zřizovateli – Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, 

MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za pod-
poru činnosti.

Sobotní odpoledne 1. prosince patřilo dětem, pro které jsme připra-
vili mikulášskou nadílku. O tom, že se ve Spolkovém domě všichni 
přítomní dobře bavili svědčí i to, že vydrželi do úplného závěru. Tak 
jako pokaždé, i letos čerti odešli s prázdnou.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky
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PřEDVÁNOČNÍ TRH CHRÁNĚNÝCH DÍLEN. Návštěvníci radnice 
mohli ve středu 5. prosince koupí vkusných a hezkých ručně vyrábě-
ných skleněných vánočních ozdob, keramiky a mnohých dalších ma-
ličkostí udělat radost svým blízkým. Tím také podpořili chráněné 
dílny a neziskové organizace, které se v atriu radnice celý den prezen-
tovaly na hezkém předvánočním trhu. -dn-

ADVENTNÍ FLORISTIKA. Koncem listopadu proběhla pod střechou 
Komunitního centra sv. Prokopa adventní floristika, která je mezi se-
niory velmi oblíbená. Milými slovy přivítali přítomné farář Radek Ti-
chý a vedoucí odboru sociální péče ÚMČ Praha 13 Blanka Vildová. 
Pak už začaly pod rukama přítomných dam vznikat krásné adventní 
věnce, které jim zpříjemnily čas adventu.  Iva Dvořáčková

ČTENÍ VE ŠKOLCE. Spolupráce mezi MŠ Sluníčko pod střechou 
a ZŠ Mohylová má už dlouhou historii a i v tomto školním roce na-
vštěvují žáci z třetích tříd malé předškoláky. Každý přinese svou oblí-
benou dětskou knihu, omalovánku a vlastnoručně vyrobený dárek. 
Třeťáci se rádi předvedou v roli zkušenějších velkých pečovatelů 
a mladší mají zážitek z toho, že se jim věnovali „velcí“ kamarádi.

Marie Procházková  

JAK ZVLÁDNOUT PRVNÍ POMOC. V polovině listopadu přišla 
mezi děti z 5.A FZŠ Trávníčkova zdravotnice paní Drncová. Ukázala 
jim, jak správně poskytnout první pomoc. Na figuríně jménem Karel 
se děti pokusily o nepřímou masáž srdce. Je to fyzicky náročný úkon, 
který si všichni po dobu 30 vteřin vyzkoušeli. Naučili se také stabilizo-
vanou polohu těla. Za spoustu nových informací děkujeme!  Věra Hamrová

KNIHOSVĚT. V pondělí 3. prosince byl v ZŠ s RVJ Bronzová slav-
nostně otevřen Knihosvět. Princip malé bezplatné knihovny umístěné 
do veřejného prostoru školy navrhli a realizovali zástupci Školního 
parlamentu naší základní školy. Věříme, že tento projekt podpory čte-
nářské gramotnosti ještě více zlepší vztahy žáků ke knížkám a četbě. 
Přejeme našemu Knihosvětu dlouhý život a řadu spokojených čtenářů. 

Školní parlament ZŠ s RVJ Bronzová

NA SV. MARTINA UŽ NÁM ZIMA ZAČÍNÁ. To se od pradávna říká 
v naší pranostice. Na tu letošní zimu jsme se přichystali i my, a to spo-
lečně s kamarády z jinonické německé mateřské školy Kindergarten. 
Nejdříve si děti společně připravily papírové lampionky, které 9. listo-
padu rozsvítily při lampionovém průvodu. K dobré náladě nám na de-
chové nástroje hráli hned tři muzikanti. Samozřejmě nemohl chybět 
ani sv. Martin, od kterého děti dostaly u ohně tradiční voňavý perní-
ček. A u svařeného vína, dětského punče a sladkostí mohl náš večer 
příjemně doznívat. Protože atmosféra byla opravdu pohodová, už se 
těšíme na další setkání s našimi novými kamarády. 

Jarmila Kopalová, MŠ Rozmarýnek a Cornelia-Carmen Zörner, Kindergartenleiterin
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KRABICE OD BOT. I tyto Vánoce jsme se v ZŠ Janského rozhodli 
pomáhat, jak to jen jde. Kromě jiného jsme se zapojili i do dobročinné 
sbírky Krabice od bot. Projekt Diakonie má za cíl obdarovat děti, je-
jichž rodiny jsou ve finanční tísni. Žáci naší školy si dobrý skutek vzali 
natolik k srdci, že někteří nepřinesli jen malý dáreček, ale rovnou na-
plněné krabice. Výsledkem jsou hromady krásných dárků, které na Vá-
noce udělají radost mnoha dětem. Moc děkujeme všem rodičům i žá-
kům naší školy, kteří se do projektu zapojili. Renata Ulvrová 

MALÍ ČTENÁřI. V listopadu jsme s dětmi, tentokrát v předstihu, na-
vštívili naši Lužinskou knihovnu. Akci určenou pro předškoláky ob-
vykle absolvujeme v březnu, nicméně nás zaujalo téma Zvířátka 
v zimě. Paní knihovnice Martina Jančeková přivítala děti plyšáčkem 
Ferdou, četla jim úryvky z knížek o zvířátkách a čtení zpestřila otáz-
kami. A když se malí všetečkové vyptávali, ochotně odpovídala. 
Do školky jsme si odnesli lesní omalovánky a dobrý pocit, že se nám 
snad podařilo získat pár malých budoucích čtenářů. Prostředí 
knihovny je příjemné, klidné a my děkujeme paní Jančekové za hezký 
zážitek.          Paní učitelky Hanka a Radka, MŠ Rosnička

NÁRODNÍ MUZEUM V PLNÉ KRÁSE. Třídy 3.A a 4.A z FZŠ Tráv-
níčkova navázaly na školní projekt ke 100. výročí založení Česko-
slovenska návštěvou výstavy v Národním muzeu. Všichni jsme obdi-
vovali krásně zrekonstruovanou budovu a užili si zajímavý výklad 
průvodkyně, přizpůsobený věku žáků. Česko-slovenská výstava přibli-
žuje úspěchy i peripetie, kterými stát během své existence procházel. 
Znalosti získané během výstavy si děti ověřily při vyplňování 
pracovních listů.  Ludmila Blechová, Helena Bumbálková

ŠIKOVNÍ PřEDŠKOLÁCI. Předškoláci do ZŠ Janského chodí rádi, 
protože se u nás vždy naučí něco nového, a navíc je to zábava. Tento-

krát jsme si pro děti z MŠ 
Balónek připravili čtyři sta-
noviště s interaktivním 
programem o lidském těle, 
kterými je provedli naši 
asistenti, žáci 1. stupně. 
Děti se formou hry blíže 
seznámily s tím, jak naše 
tělo funguje a svou šikov-
ností nás opět přesvědčily 
o tom, že jsou na školu při-
praveni. A protože se jim 
program opravdu líbil, plá-
nujeme ho nabídnout i dal-
ším mateřinkám. Renata Ulvrová

SE SPEJBLEM A HUR-
VÍNKEM DO PřÍRODY. 
Společně se Spejblem 
a Hurvínkem se děti ze 
školní družiny ZŠ Mohy-
lová zúčastnily první 
Cesty do přírody. Dopro-
vázely lososa atlantského 
po jeho velmi dlouhé cestě 
z říčky do moře a zpět, 
poznaly i různé nástrahy, 
které musí lososi překonat. 
Formou her se tak dozvě-
děly, jak nejen tyto ryby 
žijí. Cesta do přírody 
vznikla ve spolupráci 
s členy divadla Spejbla 
a Hurvínka. V únoru spo-
lečně zavítáme do Netopýří 
jeskyně. Jitka Hrubá

VYDAřENÉ ADVENTNÍ DOPOLEDNE. První prosincový den se 
v ZŠ Mohylová konaly tradiční Adventní výtvarné dílny. Děti a rodiče 
si mohli připravit adventní věnce, různé druhy svícnů a svíček, ozdobit 
perníčky, vyrobit nějakou dobrotu nebo malý dárek. Pro hladové nebo 
upracované bylo k dispozici lákavé posezení v kavárně, kde obsluho-
vali bývalí žáci naší školy. O výborné chlebíčky, guláš a koláč se posta-
rala školní kuchyně. Všem příznivcům, žákům, rodičům a hlavně za-
městnancům školy děkuji za pomoc s přípravou příjemného advent- 
ního dopoledne. Lucie Frydryšková
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pOmáhají druhým

Červená stužka 2018                 
Již posedmnácté se letos v České republice konala informativně 
osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbír-
kou se váže k 1. prosinci, který je 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 širokou veřejnost na nebezpečí přenosu viru HIV. V Praze 
13 Červenou stužku potřinácté za sebou zajišťovali žáci 9. tříd Zá-
kladní školy Kuncova. V pondělí 3. prosince se do ulic naší městské 
části, ale i do centra Prahy, vydalo rekordních 54 vybraných žáků ze tří 
tříd 9. ročníku, kteří prodali 857 Červených stužek. Na konto České 
společnosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem 
Červené stužky v Praze, jsme zaslali solidních 15 793 Kč. Za vzornou 
přípravu akce a její organizaci děkuji paní Kataríně Počepické, která je 
školním metodikem prevence, a žákům a žákyním za tradičně pří-
kladný, aktivní a zodpovědný přístup k Červené stužce 2018.   
 Pavel Petrnoušek, ředitel školy 

Pečovatelka roku je z Diakonie 
Prestižní soutěž Národní cena sociálních služeb – Pečovatelka roku 
pravidelně oceňuje nejlepší pracovníky sociálních služeb. Během listo-
padu byli v Praze vybráni ti nejlepší za rok 2018. Diakonie Praha, 
která sídlí v Praze 13, slavila úspěch!

Nezisková organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické – 
středisko Praha s tradicí od roku 1994 podporuje děti a dospělé s men-
tálním, pohybovým a kombinovaným postižením. Hlavním posláním je 
pomoci zajistit lidem s hendikepem a jejich rodinám co nejběžnější 
a nejspokojenější život. Má pod sebou několik pracovišť po celém hlav-

Výjezd do Jiřetína
Proxima Sociale, o.p.s., nabízí pomoc a podporu dětem a mladým li-
dem, kteří bydlí nebo tráví svůj volný čas v Praze 13. Provozuje zde 
klub Jedna Trojka a Terénní programy v Praze 13. Ale nejen to. Svědčí 
o tom i článek klientů.
 
Vybouchli jsme?! 
Když jsme byli s Proximou Sociale na výjezdu v Jiřetíně pod Jedlovou, 
stala se nám krutá věc. Vypadl nám proud, přestalo fungovat čerpadlo 
u výměníku kamen a voda začala vřít.  
   Ale nejprve se podíváme na začátek pobytu, kde jsme si po celou 
dobu vařili samé dobroty podle vlastních receptů. Jednoho večera nás 
pracovnice vyzvaly k souboji v kartách. Zpočátku to vypadalo, že pů-
jde o nevinnou hru. Nakonec se z toho vyklubala strašidelná bojovka 
s věštkyní, pavouky i pokladem. Podnikli jsme také výlet na zříceninu 
Tolštejn a rozhlednu Jedlová. Konec cesty jsme šli tmou a na mýtině 
spatřili nebe plné hvězd, jaké se nám nepoštěstí v Praze vidět. Po ce-
lou dobu jsme zažívali nové věci. Během pěti dnů jsme ale probrali 
i několik preventivních témat. 

ním městě. U nás ve Stodůlkách funguje úžasný stacionář Na palubě. 
Hodnotící porota soutěže udělila významné ocenění dlouholeté 

pracovnici právě tohoto stacionáře Jitce Morčušové. Paní Jitka získala 
cenu v kategorii Pracovník v sociálních službách – Pečovatelka roku 
2018 – Ambulantní služby. Slavnostní vyhlášení proběhlo 21. 11. 
na Novoměstské radnici na Karlově náměstí, kde se sešla více než 
stovka hostů. Předáváním cen provázely opět herečky Hana Maciu-
chová a Táňa Fischerová. 

Těší nás, že máme v rámci Prahy 13 tak profesionální a kvalitní 
odborníky s lidským přesahem! Jitka patří mezi zaměstnance Diako-
nie Praha, kteří ve stacionáři Na palubě pracují již od samého počátku. 
Původním povoláním je kartografka. Tato profese vyžaduje přesnou 
orientaci a pečlivost při zaznamenávání konkrétních dat. Těchto svých 
osobních kvalit využívá i v nynějším zaměstnání. Velice dobře zná 
prostředí i průběh poskytovaných služeb, svědomitě vede potřebnou 
dokumentaci, která je důležitou součástí poskytované služby. Je velkou 
oporou pro všechny pracovníky. Díky jejím zkušenostem a přehledu si 
jí ostatní kolegové velmi váží. Vždy je velmi ochotná a všem nápo-
mocná. Umí také citlivě upozornit na nedostatky tam, kde je potřeba 
nápravy. V přímé péči o uživatele je Jitka velice empatická, umí jim 
naslouchat a patřičně reagovat na jejich potřeby. Cíleně vymýšlí akti-
vity tak, aby jim vyhovovaly ve všech směrech. Uživatelé služby se 
vždy těší na zážitkové dny s ní a také na bazální stimulaci. Při indivi-
duální aktivitě se jim vždy maximálně věnuje. Jitce moc gratulujeme 
a vážíme si její výjimečné práce!

Pořadatelé soutěže jsou Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
České republiky a Diakonie ČCE.   Barbora Dukátová

A teď zpět k tomu výbuchu! Ale nebojte se, však se nám nic nestalo. 
Jen jsme na nějakou dobu přišli o teplo a světlo a za minutu dvanáct 
proud naskočil. Během resocializačního pobytu jsme fungovali jako 
rodina a vzájemně jsme si pomáhali. I přesto, že nám byla občas zima 
a nebyla tam WIFI, jsme si pobyt velmi užili.  Klienti služby
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tOulky

pO kOm se jmenuje

Vláčkem dojedete ze Smíchova do Černošic a z nádraží se vydáte 
po modré. Na konci Černošic vystoupáte lesem k památným asi 250 
let starým hraničním dubům pod Vysokou, které kdysi oddělovaly 

zbraslavské a dobřichovické panství. Odsud jdete po žluté k dalšímu 
hraničnímu dubu letnímu na Vráži. Údajně tu sedával havran, který 
čekal na průvod císaře Karla IV. a letěl s hlášením na Karlštejn. Lesem 
sejdete prudký kopec, pak půjdete po rovince lesem podél potůčku 
Kluček. Projdete mezi chatami a zase se ponoříte do lesa. Po žluté do-
jdete na rozcestí Krásná stráň. 
Uvidíte Všenory, Dobřichovice, 
Karlík, Lety i Řevnice. Úžasnou 
lesní pěšinou po skalnatém hře-
beni dojdete na Karasovu vy-
hlídku s lavičkou. Nějací nadšenci 
zde vztyčili stožár s množstvím 
vlaječek. Dole na rozcestí Krásná 
stráň sedlo máte dvě možnosti. 
Po zelené dojít do Karlíku, nebo 
po žluté zpět do Vonoklas k uka-
zateli U vyhlídky, kam se vydáme 
my. Odtud pokračujete po naučné 
stezce k dalšímu ukazateli 
Na Kunšově a dál po žluté mine - 
te po levé ruce další vyhlídku 
s odpočívadlem. Později dojdete 
k vyhlídkám Velká skála a Malá 

Bekova ulice
Nachází se v severní části poměrně nové Brit-
ské čtvrti. Míří severním směrem a je kolmá 
na ulici Hynka Puce, Waldesovu, Františka Ja-
nečka a Šustalovu. Své jméno nese po spisova-
teli, historikovi a publicistovi Ing. Jindřichu 
Bekovi, přednímu československému odbor-
níkovi na historii železnic. Narodil se 
13. června 1927 v Hradci Králové, kam se 
později rád za svými rodiči vracel. Jeho prv-
ním kontaktem s železnicí byly papírové 
technické nákresy lokomotiv a vozů, které si 
začal pořizovat v dobách totálního nasazení 
během druhé světové války v českotřebov-
ském depu. Byl specialistou u tehdejších 
ČSD, později špičkovým odborníkem ministerstva dopravy v oboru 
kolejových vozidel. Stal se ikonou bádání v lokomotivní historii, ale 
především psaním a fotografováním. Vášnivý mašinkář se ovšem neo-
mezoval jen na fotografie, ale úzce spolupracoval i s kreslířem Jiřím 

Po vyhlídkách v okolí Vonoklas

Boudou  a Josefem Janatou. Svým dílem nastavil 
laťku na tehdejší dobu nevídaně vysoko. V le-
tech 1966 a 1968 vydal dva atlasy lokomotiv – 
první se věnoval parním a druhý motorovým 
a elektrickým. Šlo o převratnou novinku. Takové 
knihy v Československu do té doby nikdo nevy-
dal. Tyto „mašinkové bible“ jsou železničními 
odborníky ceněny a fanoušky milovány. Je auto-
rem i řady dalších známých publikací. Ing. Jind-
řich Bek býval ranní ptáče a pro jeho dva syny 
bývalo leckdy budíčkem klapání psacího stroje, 
protože  všechny texty psal výhradně ručně nebo 
na stroji. V letech 1965 až 1991 měl na starosti 
železniční sbírku NTM. Jeho zájem o historii 
železnic nepominul ani v důchodovém věku, 
kdy byl stále činným spolupracovníkem Národ-

ního technického muzea. Zůstal po něm obrovský písemný a fotogra-
fický archiv, který v současnosti spravují jeho dva synové Jindřich 
a Zdeněk, oba dlouholetí železniční zaměstnanci a zapálení fanoušci. 
Ing. Jindřich Bek zemřel 5. prosince 1992 v Praze.               Dan Novotný

skála. Na rozcestí U louže se dejte rovně kolem vrchu Homole s ka-
mennou mohylou a vlajkou. Odsud sejdete opět do Vonoklas, ale 
do jiné části. Na návsi se u kaple dejte doprava ke kapličce svatého 
Václava, pomníku obětem válek. Možná znáte tuto obec ze seriálu 
30 případů majora Zemana z dílu Studna. Byl natočen podle skutečné 
události z roku 1968. Číslo popisné 96 najdete, ale objekt byl celý pře-
stavěn. Podle nejstarších záznamů vystupovaly Vonoklasy společně 
s nedalekými Solopisky či Solopysky. I když se v současnosti používá 
první varianta, podle le-
xikonu obcí ministerstva 
vnitra je správný název 
s „y“. Zdejší ženy říkají, 
že je správně „i“, chlapi 
zase podporují opačnou 
variantu. Solopysky byly 
roku 1630 odkoupeny 
zbraslavským klášterem. 
Stejně jako mnoho dal-
ších obcí v Čechách ani 
Vonoklasy neunikly ra-
bování Švédů ve třiceti-
leté válce. Začátkem 
18. století zde byl po-
staven malý dvoupatrový zámeček s vlastní kaplí v zahradě. V letech 
1745 až 1860 stál ve Vonoklasech i pivovar. Roku 1860 vyhořel a ne-
byl obnoven. Od obecního úřadu pokračujte po modré na nádraží 
do Černošic. Odtud opět vláčkem do Prahy. Pro orientaci jsem pou-
žila mapu KČT č. 36 okolí Prahy – západ. Přeji vám krásný novoroční 
 výlet. Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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1985: Pojďte bydlet na Lužiny!
Roku 1985 se Jihozápadní Město rozrostlo o další nové obyvatele. 
Od poloviny července totiž začalo zabydlování prvních 1 869 bytů 
na sídlišti Lužiny. Kronikář František Vlasák přitom poukazuje hlavně 
na architektonicky zajímavě řešené domy. Protože Lužiny leží v mís-
tech, kde bývá často větrno, jejich název by správně měl znít Na Větrné 
hůrce, podotýká s humorem. Domy se tedy schoulily do zvláštních 
rondelů, které fungují jako větro-
lamy, dodává.

Noví obyvatelé sem proudí 
ze všech koutů republiky. Ne 
všichni jsou ale z nového byd-
lení nadšeni. Radost z toho, že 
budeme s rodinou bydlet v novém 
bytě, se začala kalit zbytečnými 
problémy. Například sháněním 
úchytek na elektrické hodiny, které 
by snad měly být samozřejmostí, 
stěžuje si jeden nájemník, jehož 
dopis kronika zmiňuje. Ještě 
větším problémem jsou ale vý-
tahy. Ty nefungují hned 
ve 13 panelových domech, kde 
musejí nově příchozí všechny 
své věci stěhovat po schodech. 
Na vině je prý dodavatel, který 
nestihl odstranit závady. Stává se ovšem, že nájemníci na vlastní nebez-
pečí uvedou výtahy do chodu, a technici je pak musejí znovu vypínat, vy-
světluje kronikář.

První obyvatelé Lužin to tedy nemají jednoduché, podle Františka 
Vlasáka ale zase tak docela ztraceni v pustině nejsou. Než bude dokon-
čeno velké nákupní středisko, budou mít k dispozici dvě provizorní pro-

stalO se v lednu

Barrandovský most
Největším, nejširším, nejšikmějším a také naprosto nepostradatelným 
pro pražskou dopravu je silniční Barrandovský most přes Vltavu. Pne 
se 15 metrů nad její hladinou, v půdorysu má tvar písmene „S“. S dél-
kou 352 metrů, 40 metry 
šířky a čtyřmi pruhy v kaž-
dém směru je nejrozsáhlej-
ším mostním dílem v Praze. 
Stál téměř půl miliardy teh-
dejších korun. Převádí Měst-
ský okruh z levého břehu 
 Vltavy na břeh pravý a tvoří 
součást Jižní spojky propoju-
jící dálnice D5 Praha – 
 Plzeň a D1 Praha – Brno. 
Snahy o přemostění tohoto 
prostoru jsou staré nejméně 
200 let. Mezi Modřany 
a Chuchlí býval za obléhání 
Prahy pruským králem Frid-
richem II. v roce 1756 lodní 
most. Za první republiky 
do počátku druhé světové 
války existovalo už 21 ná-
vrhů na přemostění. Práce byly zahájeny v květnu 1978. Vedoucím 
projektantem byl Ing. Jiří Hejnic, hlavním inženýrem Ing. Pavel Tripal, 
autory architektonického řešení byla dvojice architektů – Ing. arch. 
Karel Filsak (autor pražského hotelu Intercontinental)a jeho syn 
Ing. arch. Karel Filsak mladší. Konečná podoba mostu je až třináctou 
navrhovanou variantou. Byl postaven ve stylu betonového brutalismu 
Le Corbusiera jako šestipolový spojitý nosník z předpjatého betonu. 
Byl vymodelován model v měřítku 1:30 ze spe ciálního plastbetonu 
s množstvím měřicích přístrojů, zkoumalo se celkem 19 zátěžových 

stavů a tehdejší počítače nasytilo celkem 120 tisíc datových údajů, 
které ověřovaly napjatost konstrukce. Statické chování komplikované 
konstrukce z předpjatého železobetonu se spíše přibližuje desce než 

trámu. Výtvarnou podobu 
mostu dotváří monumen-
tální betonová plastika 
Rovnováha od Josefa Kli-
meše. Na pravém břehu je 
to Rovnováha, přezdívaná 
„Červ dobyvatel“. Na le-
vém břehu jsou dvě beto-
nové mísy. Tomuto dílu se 
přezdívá „Hroší lázeň“ 
nebo také „Krmítko pro 
slony“ a využívá se k pro-
vozování tzv. industriál-
ního alpinismu. Slavnostní 
otevření celého mostu se 
odehrálo 3. listopadu 1988. 
Byl pojmenován po dru-
hém komunistickém prezi-
dentovi Antonínu Zápo-
tockém. V lednu roku 

1990 schválila rada Národního výboru hlavního města Prahy přejme-
nování mostu na Barrandovský.  Mosty se sice stavějí se stoletou ži-
votností ale nedůvěra ke konstrukcím z předpjatého betonu po pádu 
mostu v Janově a Trojské lávky vzrostla. Takovou je i Barrandovský 
most, který od svého otevření v roce 1988 neprošel žádnou zásadní 
větší rekonstrukcí a přes nějž denně projede takřka 150 tisíc aut. Je už 
po 30 letech na hranici životnosti. Oprava za stovky milionů korun 
má začít po roce 2020. Jejím technickým ředitelem je Milan Šístek, 
který se podílel na projektování mostu už před čtyřiceti lety. Dan Novotný

dejny. Vše potřebné jim může nabídnout i sídliště Stodůlky, které je odtud 
pouze 10 minut cesty, píše v kronice. Ještě koncem roku zde mělo být 
dokončeno dalších 1 241 bytů, vše se ale nakonec odkládá.

Stavební práce mezitím pokračují i ve Stodůlkách, kde byl zbořen 
například někdejší hostinec U Bílého beránka. Až do roku 1983 byl 
kulturní památkou, kronikář Vlasák ale lituje zejména zničení mra-

morové desky, připomínající 
padlé revolucionáře z roku 
1945. Pár let uplynulo od druhé 
světové války a už vše upadá 
v zapomnění, uvádí kronikář. 

Lidem, hlavně těm mladším, 
podle něj chybí úcta, což do-
kládá i barbarským zničením 
starého topolu, který stával 
v bývalé Panské zahradě. Byl už 
hodně vykotlaný, děti z paneláků 
do něj proto nanosily kusy poly-
styrenu, který zde zanechali 
stavbaři, staré pneumatiky, kusy 
dřeva a zapálily to, popisuje. 
Oheň pak hořel jako svíce a za-
městnal dva vozy hasičů. 

Nešlo přitom o jediný pří-
pad. Děti ze sídliště zapálily 

i polystyrenové desky, které se nacházely spolu s balíky skelné vaty, té-
rové lepenky a heraklitu poblíž nově budovaného kulturního domu. 
Ve čtvrtek 4. července k večeru si zde udělaly táborák, píše František Vla-
sák. Pět protipožárních sborů mělo co dělat při lokalizaci tohoto požáru. Ať 
se pak nikdo nediví, že taková mládež není mezi starousedlíky vítána. To 
zde nikdy nebývalo, dodává.  Robert Šimek
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víkendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

Retro zima za socíku
Zimní měsíce budou v Galerii Tančící dům ve znamení Vánoc. Nová 
výstava Retro zima za socíku je věnovaná zimě a vánočním svátkům, 
jak je známe ze 70. a 80. let. Téměř 1 300 vystavených předmětů jsou 
dochované originály ze soukromých sbírek anebo zapůjčené z Barran-
dovských ateliérů a České televize. 

„Prosklené přízemí Galerie Tančící dům se na několik měsíců roz-
zářilo a proměnilo se ve sváteční retro výlohu obchodního domu 
Kotva zaplněnou starými vánočními ozdobami, oblečením a originál-
ními předměty z dob Československa,“ říká Helena Novotná z tisko-
vého oddělení. „Uvnitř nechybí bohatě nazdobený stromeček, věhlasné 
auto žigulík, ze kterého doslova padají dárky a replika retro bytu s ku-
chyní, kde jsou v plném proudu přípravy na Štědrý večer. Můžete si 
prohlédnout také spotřebiče úspěšných značek elektroniky jako je Eta 
či Tesla, bez kterých se žádná domácnost neobešla. Součástí expozice 

je jedinečná soukromá sbírka hraček ze 70. a 80. let z muzea v Rych-
nově nad Kněžnou, která vzniká téměř 50 let, a některé exponáty ne-
byly zatím nikdy vystaveny. Mezi mnoho vystavených pokladů patří 
i jedinečné kos-
týmy Jiřiny Boh-
dalové z legendár-
ního pořadu 
Televarieté. V dět-
ském patře je in-
teraktivní herna 
pro děti, kde jsou 
vystavené originály 
od různých dět-
ských ilustrátorů 
a autorů slavných 
Večerníčků. Po-
slední patro je 
sondou do každo-
denního života 
v Československu 
období 70. a 80. let 
a je věnováno elek-
tronice a různým 
předmětům kaž-
dodenní potřeby. 
Vystaveny jsou vý-
robky předních 
národních podniků, jako byly Madeta, Kofola, Fatra, JAWA, Tesla 
a jiné.“ 

Výstava Retro zima za socíku, jejíž autorkou je Jana Sommerová, 
spoluautorkou Nadia Klempířová, zaplnila tři patra Tančícího domu 
a je možné ji navštívit do 3. března denně od 9.00 do 20.00. Eva Černá
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Budiž pochválen vánoční čas 
Kdosi kdysi řekl, že na Vánoce vedou všechny cesty domů. S trochou 
nadsázky to rád upravím. Na Vánoce vedou všechny cesty do Lukáše. 
Alespoň v úterý 4. prosince tomu tak bylo. Ten den po obědě se zcela 
zaplnila jídelna Střediska sociálních služeb Prahy 13 a začalo Vánoční 
punčování v Lukáši. To se koná tradičně pokaždé v předvánočním čase 
už od roku 2012. Pod vedením odborných lektorek Dany a Hanky 

(které stály u vzniku této akce a svými řemeslnými nápady tradičně 
dávají každému punčování konkrétní obsah, za což ji patří velký dík)
vyrábělo více než třicet seniorů a seniorek pro sebe nebo pro své blízké 
vánoční dekorace. Jedni vytvářeli vánoční věnec k zavěšení na dveře, 
druzí pak na dekorační polštář našívali bílé knoflíky do tvaru sněhové 
vločky. Vedle vlastní tvůrčí práce si stačili povídat, ochutnávat vánočku 
a popíjet vánoční punč, který dal celé akci název. Jídelnou zněly a vše 
podbarvovaly jemné tóny vánočních koled, které tomu všemu dodá-
valy sváteční pohodu. 

Po čtvrté hodině, kdy už bylo vše hotovo a venku se začalo pomalu 
stmívat, přišla řada na slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Stro-
meček, který roste seniorům přímo na zahradě Lukáše, slavnostně 
rozsvítil starosta David Vodrážka. Ten přišel společně s dalšími zá-

stupci Prahy 13 a hosty popřát přítomným seniorům, ale vlastně 
i symbolicky všem seniorům naší městské části, krásné Vánoce 
a hodně zdraví a radosti v příštím roce. Starosta mimo jiné zmínil, 
že v tomto čase si nejvíce uvědomujeme blízkost svých nejbližších 
a lidských hodnot, ale také co nám schází a kdo není mezi námi. Se-
nioři pak starostovi na oplátku předali adventní věnec a popřáli jemu 
i městské části vše dobré do příštího roku 2019. Po těchto oficiálnos-
tech si pak všichni společně za doprovodu skupiny A proč ne zazpívali 
vánoční koledy. Když se loučili a rozcházeli domů, byla už tma, stro-
mek jasně zářil a na nebi vyšly první hvězdy. Budiž pochválen vánoční 
čas. Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Retrokavárna
První prosincové úterý se senioři sešli v Retrokavárně, kde je svým po-
řadem Písničky z klobouku bavil pan Jindřich Kraus. Další setkání nás 
čeká 8. ledna, kdy je na programu bližší seznámení s canisterapií. 
V KD Mlejn se na vás bude od 14.00 těšit vedoucí Retrokavárny paní 
Anna Kubištová.

V únoru a březnu proběhne Retrokavárna vždy 5. den v měsíci. Pří-
padní zájemci, nezapomeňte si rezervovat místa u paní Bohuslavy 
Bernertové na tel. 235 011 625. Iva Dvořáčková

Třináctý klub na třináctce
Přímo symbolicky – na třináctce začne pracovat 13. klub seniorů. 
V úterý 8. ledna ve 13.00 se v salonku restaurace Pod radnicí usku-
teční první schůzka členů, kterými se můžete stát i vy. Jste ve věku 60+ 
a máte trvalý pobyt v Praze 13? Pak se na první schůzku přihlaste 
na tel. 235 011 451 u paní Aleny Houškové. Program klubu není za-
tím přímo specifikovaný. Kterým směrem se budou jeho aktivity ubí-
rat, to bude záležet na jeho členech.  Iva Dvořáčková 

OTEVŘELI JSME 
PRO VÁS NOVOU OPTIKU!

KONTAKT:
Top Esthetic, Poliklinika Hůrka,
Sluneční nám. 2588/14, Praha 13
tel.: 774 704 022
e-mail: optika.hurka@topesthetic.cz

www.topesthetic.cz

Co u nás můžete očekávat?
• Unikátní digitální měřící systém visuReal® pro maximální přesnost 

centrace
• Specialisty v oboru, kteří Vám pomohou s výběrem brýlí dle Vašich 

individuálních potřeb
• Brýlové čočky od předních světových výrobců Hoya a Essilor
• Velký výběr obrub od osvědčených a kvalitních dodavatelů
• Zajištění komplexní péče díky spolupráci s očním lékařem

TOP ESTHETIC Vám představuje 
další ze svých poboček, pouze 
2 min. od stanice metra Hůrka

Z183454_TopEsthetic_Inzerce_Stop_91_5x129.indd   1 03.12.18   9:31
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prOgram klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 7. 1. Vzpomínáme na Vánoce
14. 1.  Vystoupení dětí souboru Notečka a Klíček  
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
21. 1.  André Rieu – video
28. 1.   Sídla vládců Evropy 
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)   

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 8. 1.  Setkání s panem farářem Radkem Tichým 

a povídání o prožitých vánočních svátcích 
a novém roce

15. 1.  Aneta Ečeková a Jiří Mašek nám představí 
své plány v tomto volebním období

22. 1.  Přijdou nás pobavit a zahrát si s námi 
společenské hry děti ze dvou základních škol 
(prohlubování mezigeneračních vztahů)

29. 1.  Protažení těla, vědomostní test 
a povídání u kávy a čaje 

Po celý rok 2019 přeji všem zdraví a pohodu. 

Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 2. 1.   Při kávě a čaji si budeme vyprávět dojmy 
         z vánočních svátků 
         Probereme organizační věci týkající se
         programu klubu v 1. pololetí
 9. 1.   Nám všem, ale hlavně jubilantům zahraje 
         a zazpívá duo Proč ne – Zbyněk Pastrňák 
         a Renata Vlasáková
16. 1.  Video – krásy přírody ( pokračování)

23. 1. Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík
30. 1. Zahrajeme si Bingo  
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, Sto-
důlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme 
přání členů klubu, nechybí ani  povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 2. 1. Pražské zvony a hodiny
 9. 1.  Kryštof Kolumbus
16. 1. Karlův most
23. 1.  Sokolské hnutí
30. 1. Potrava světové populace

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů 
v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 
Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Oslava v klubu seniorů
Klub seniorů II oslavil 13. listopadu významné životní jubileum paní 
Blaženy Pickové, která se právě v tento den dožila v plném zdraví 
a životním elánu 91 let. 

Oslavenkyni přišli popřát a předat hezké květiny zástupci městské 
části Vít Bobysud, Jiří Mašek, Yveta Kvapilová a Aneta Ečeková 
 Maršálová.  Alena Dušková

Setkání předsedů klubů na radnici 
V pátek 7. prosince proběhlo na radnici tradiční setkání na konci roku 
předsedů klubů seniorů s vedením městské části. Vedoucí klubů hod-
notili letošní rok a spřádali plány co v roce příštím. Za vedení radnice 
s nimi diskutovali starosta David Vodrážka, který má v gesci sociální 
oblast a tedy i kluby seniorů a Aneta Ečeková Maršálová, předsedkyně 
sociálního výboru. Starosta společně se všemi přítomnými využili zá-
roveň tohoto setkání, aby popřáli paní Miloslavě Lukešové, předsed-
kyni Klubu seniorů č. 5, k jejímu úctyhodnému životnímu jubileu – 
v těchto dnech slaví 90. narozeniny. Do dalších let přejeme hodně 
zdraví a pohody. -red-



leden 2019 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22924

INZERCE

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

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET,  
tel. 739 612 745.

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

 o Malování, štukování, kompletace nábytku  
a drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,  
e-mail: f.seher@seznam.cz.

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

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER,  
tel. 602 938 399.

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel.603 890 000.
 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 

739 004 723. 
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

Tel. 606 662 223.
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  

tel. 602 937 117. 
 o Podlahy – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253. 
 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, 

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 
 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUV-

KY, vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení 
elektřiny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344. 

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

 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 STUDIO 3+, BRDIČKOVA 1908/27, LUžINY, kosme-
tika, líčení, masáže, Ilona Chaloupková Lenkerová, 
tel. 775 632 899, www.triplus.wbs.cz. 

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

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

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

 o Seřízení plastových oken a balkonových dveří. 
Montáž klik s dětskou pojistkou. Tel. 733 720 950.

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

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

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

 o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček  
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnos-
tech, firmách, školách apod. David Burian,  
tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz.

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

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny. Tel. 602 151 310. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 o !! 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 Rekonstrukce bytových a nebytových prostor, 
www.dmstavby.cz, michaleldrdlicek@gmail.com. 
Tel. 602 291 737.

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

777 606 707              Josefkoubek@seznam.cz
FACEBOOK: OPRAVY TV

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2
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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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

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

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

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

 
ČESKOSLOVANSKÁ 

AKADEMIE OBCHODNÍ, 
střední odborná škola 

Praha 2, Resslova 5 
 

Nabízí školní vzdělávací programy: 
 Podnikatelský management 

 Výuka vybraných ekonomických 
předmětů v anglickém jazyce 

 Management v reklamě a umění 

Zveme všechny zájemce  
na Dny otevřených dveří, 

který se koná ve středu 
6. 2. 2019 

od 15 do 18 hodin 
Bližší informace na: www.cao.cz 

nebo na tel.: 224 922 228 
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 o SBĚRATEL koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragen-
sia. Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

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

 o VýKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o ANTIKVARIÁT NIKA, Sluneční náměstí 11, 2.patro,  

tel. 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz. Výběr ze všech 
žánrů. Navštivte nás!

 o Zhubnout zdravě s podporou a poradenstvím, 
pište na zdravehubnutikondice@seznam.cz.

 o Aktivní babička – 60 let nabízí vyzvednutí dítěte  
od 3 let ze školky, školy, doprovod na kroužky. Možnost 
hlídání dětí. Flexibilita, spolehlivost, doporučení.  
Tel. 603 259 629.

 o Hledáme paní na pravidelný úklid v rodinném 
domku ve Stodůlkách 1–2x za týden,  
tel. 602 468 338.

 o Doučování Aj pro žáky ZŠ. Aprobovaná učitelka.  
Tel. 722 651 695, e-mail: vesela.ren@seznam.cz.

 o Hledám doučování ČJ pro ZŠ, nejraději paní 
učitelku v důchodu – není podmínkou.  
Tel. 721 912 111.

 o Nově otevřená ordinace praktické lékařky pro dospělé, 
pohotovostní lékařky FN Motol, přijímá nové pacienty. 
Poliklinika Hůrka, Sluneční náměstí 14, Praha 13,  
www.ordinacebinkova.cz, registrace online.

 o Podaná ruka – pomoc seniorům.  
Pomoc v domácnosti, doprovod, nákup a další služby. 
www.peceoseniora.cz. Informace: Anna Slobodová,  
tel. 728 783 896.

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele.  
Tel. 604 617 788.

 o KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ DŮM, VILU, pozemek 
jakkoli velký i spoluvlast. podíl s právní vadou, exekucí, 
nežádoucím nájemníkem. Formality vyřídím. I na dožití. 
Tel. 603 420 013.

 o Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc jen 
pro 2 osoby - pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie výhodou, 
ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení na dohodě. 
RK nevolat. Děkuji. Tel. 605 845 088.

 o Pronajmeme nebyt. prostor 15 m2 v přízemí byt. 
domu na Velké Ohradě. Samostatný vchod z vnitrobloku, 
možnost wC a internetu, e-mail: bdnetopyr@centrum.cz.

 o Hledám spolehlivého brigádníka i důchodce  
na úklid sněhu v Praze 13, 300 Kč/hod. Tel. 774 024 646.

 o Do rodinného bistra přijmeme zaměstnance 
– Nové Butovice. Praxe není nutná, stačí chuť 
do práce, přátelská a milá povaha. Po - pá, víkend 
+ svátky volno. 6-18 hod. Možnost dvousměnného 
provozu. Plat minimálně 33 000 Kč čistého. Osobní 
ohodnocení + strava celý den. Tel. 773 645 495, 
fortovakatka@seznam.cz.

RŮZNÉ

 HOMEOPATICKÁ PORADNA V ŘEPORYJÍCH
Řešení fyzických, mentálních i emočních potíží,  

akutních i chronických.
hela.holubcova@seznam.cz , tel. 723 163 888  

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

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

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

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

byty

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
     
 

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, MALÍŘE  
A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního  
volna, příspěvek na stravování, stabilní pracovní dobu, 

možnost ubytování, příspěvek na rekreaci

POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

ZAMĚSTNÁNÍ

prodej-koupě-pronájem

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15ti letou tradicí

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

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

Mateřská škola Úsměv,  
Herčíkova 2190, Praha 13  

– hledá kvalifikovanou učitelku na plný úvazek. 
Nástup možný ihned. 

Tel. 235 515 821, ms-usmev@centrum.cz

Gona inzerce Praha 13_91,5x129mm.indd   1 03.09.18   17:46

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

   

Bližší informace: www.penzionkozel.cz
Kontakt: Luboš Pánek, provozní

tel. 723 703 611, info@penzionkozel.cz

 

Tel.: 606 620 936     
www.apap.cz 

PŘIJMEMEME na kontrolu zakázek 

 i pro chráněná pr. místa INVALIDU 
 rodinná firma 
 pohodové prostředí,  
 odborný přístup a možná asistence 



leden 2019 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22926

INZERCE

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

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

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

Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!
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Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

únor - červen 2019

 Zápisy  
22. a 29. 1. 2019

v 19.30 - 20.00 hod. 
 v bazénu N. Butovice, 

Mezi Školami 2475, Praha 13 

Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Cena 3 990 Kč
Stálé členky sleva 5% (3 790 Kč)

Platba osobně na zápisech 

nebo bankovním převodem

po telefonické rezervaci na čísle  

602 805 633
Zahájení kurzu 5. 2. 2019

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
10. 1. čt 19.30  SPIRITUÁL KVINTET – tradiční novoroční koncert

DĚTI
 6. 1. ne 15.00  KOUZLENÍ ALEŠE HRDLIČKY – mistr ČR v moderní magii

20. a 27. 1.  FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
Dvě nedělní odpoledne plné pohádek, cirkusových a výtvarných workshopů doplněné 
pohádkovou výstavou Tajemný svět loutek ve foyer. 
20. 1. ne 15.00 O RYBÁŘI A JEHO ŽENĚ – Divadlo Buřt 
                 17.00 PŘES HRANICE – Michaela Váňová 
27. 1. ne 15.00 MAMA NIE JE DOMA – Divadlo PIKI
                17.00 VIVI TADY NEBYDLÍ! – Divadlo Anička a letadýlko 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
23. 1. čt 9.15  FIALKY A MEJDLÍČKA

Dokumentární divadlo o dětství v 50. letech očima těch, kteří padesátá léta prožili. 
Cestou do minulosti se přeneseme do doby dětí před šedesáti lety, kde sice voní cukrové 
fialky a na jazyku se rozplývají sladká mejdlíčka, ale také svítí rudá hvězda.  
Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

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
5., 12., 13. a 19. 1.  TŠ IVY LANgEROVÉ

Tanečníci všech věkových i dovednostních skupin předvedou, co se za uplynulé pololetí 
naučili.

 8. 1. út 14.00  RETROKAVÁRNA
Tradiční posezení u kávy pro seniory z Prahy 13, doplněné vždy o zajímavou přednášku 
či téma, nad kterým se diskutuje.

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

V pátek 8. května 1988 zazněly v Kovářově ulici ve Stodůlkách slavnostní 
fanfáry prof. Josefa Svejkovského a za účasti zástupců ONV Praha 5 a zaměst-
nanců byl otevřen Obvodní kulturní dům Praha 5. Rok 2018 byl tedy pro dnes 
Kulturní dům Mlejn rokem oslav už 30. výročí. OKD byl otevřen jako pohybové 
divadlo Ctibora Turby, takže zpočátku bylo jeho hlavní programovou náplní 
divadlo. Dnešní Mlejn je multikulturním zařízením a místem pro setkávání 
žánrů a generací. Po celých třicet let byla u veškerého dění paní Amunka –
Marie Navrátilová, která se posledním dnem roku 2018 se „svým dítětem“, 
které i díky ní dospělo a vyrostlo do krásy, loučí. Její nástupkyní se stala 
operní pěvkyně Lucie Rezek Silkenová, s kterou jsme si nejen o zpěvu krátce 
povídali.

Jsem rodačka z Prahy, narodila jsem se v historickém centru, ale 
v sedmi letech jsem se s rodiči přestěhovala na Prahu 13. Tady jsem 
začala chodit nejprve do školy na Velké Ohradě, kde jsme bydleli, 
a potom do FZŠ Brdičkova do matematicko-fyzikální třídy, kde mě 
to nesmírně bavilo. Nicméně jsem „utekla“ za zpěvem, který byl moji 
láskou už od předškolního věku – od pěti let jsem byla členkou Küh- 
nova dětského sboru. Využila jsem toho, že se otvíralo Gymnázium 
Jana Nerudy s hudebním zaměřením. Tam jsem studovala operní zpěv 
a klavír a také odmaturovala. Po maturitě jsem se dostala na Akademii 
múzických umění k panu profesoru Ivanu Kusnjerovi na operní zpěv. 
Ten vnímal nejen mé pěvecké nadání, ale také schopnost studia dal-
šího oboru a doporučil mi hudební management.  Studium jsem tedy 
dokončila jako operní pěvkyně s titulem MgA. a dále jako BcA. hu-
dební manažerka. Již během studií tedy započala ta má celoživotní 
drobná rozpolcenost. Na jednu stranu jsem aktivně koncertující a hra-
jící pěvkyně a na druhou stranu jsem pracující manažerka, která ro-
zumí právním kličkám, sestavuje excelovské tabulky a píše hromadu 
 e-mailů.
Proč právě ve Mlejně?
Po bydlení všude možně a cestování po celém světě jsem se vrátila 
„ke kořenům“ a rozhodla se pro koupi bytu na třináctce. V roce 2018 
došlo ke krásné události – mé svatbě. A když jsme hledali se snouben-
cem místo na oslavu, zavítali jsme i do Mlejna. Zde jsem se potkala 
s paní ředitelkou Dagmar Bednárikovou i s dlouholetou dobrou duší 
zmíněného kulturáčku Amunkou Navrátilovou. Život je plný náhod, 
a tak slovo dalo slovo a já se v září ocitla ve Mlejně jako nová pro-
dukční a dramaturgyně hudebních pořadů. Vloni mi ještě pomáhala 
Amunka, ale od ledna bude již vše naostro, samostatně. 
Máte už jasno v tom, jakým směrem se bude hudební programová 
nabídka ubírat? 

Určitě bych ráda navázala na to, co bylo dobré. Někteří interpreti 
k Mlejnu zkrátka neodmyslitelně patří. Diváci jsou zvyklí, že se každý 
rok objeví Spirituál Kvintet, Asonance, „Copáci“, Robert Křesťan...  
To je tradice, která se nesmí porušit a měnit. Ale samozřejmě se ote-
vírá prostor i pro něco dalšího a nového, co by přilákalo diváky, kteří 
k nám zatím nechodí nebo nás mají jen ve vzpomínkách „před dvaceti 
lety“. Nově rekonstruovaný Mlejn má moderní vybavení i kvalitní zá-
zemí pro diváky i účinkující... Jsme schopni nabízet hodně z toho, 
za čím lidé dnes jezdí do centra Prahy. Takže musíme stávajícím i no-
vým divákům jen dokázat, že za kvalitním programem se nemusí jez-
dit, že ho každý najde kousek od svého bydliště.
Zmínila jste „něco nového“. Už víte, co by to mohlo být? 
Předem chci podotknout, že 
nejprve se musím dokonale 
seznámit „s tím starým“ 
a pak se snažit o novinky. 
Nicméně jednu už přece je-
nom zmínit mohu. Jsou to 
adventní koncerty klasické 
hudby ve spolupráci s Řím-
skokatolickou farností 
u kostela sv. Jakuba Staršího 
ve Stodůlkách. Ten úplně 
první se v kostele sv. Jakuba 
konal 18. prosince. Potom 
bych ráda našim divákům 
nabídla nové folkové sku-
piny. Tím nemyslím skupi- 
ny začínající, ale už známé 
a osvědčené, které ale mají 
své posluchače spíš mezi mladšími diváky. Něco už je předjednané, ale 
víc zatím neprozradím. Žánrově by se tedy nic neměnilo. Půjde o kva-
litní muziku, která bez problému osloví i diváky odrostlejší. V hlavě 
mám i další věci, ale všechno má svůj čas. Myslím, že programová na-
bídka Mlejna je opravdu hodně pestrá, že se tady „semelou“ všechny 
žánry. Od koncertů, přes pohádky pro děti, divadelní představení, pro-
gramy pro školy až po nejrůznější kurzy. A nesmím zapomenout 
na výstavy. Teď je jedna krásná ve foyer. Jmenuje se  Tajemný svět loutek 
a k vidění bude do konce ledna. Je věnovaná 100. vyročí vzniku Čes-
koslovenska a zápisu českého a slovenského loutkářství do kulturního 
nehmotného dědictví UNESCO. Zkrátka – budeme se i nadále snažit 
udělat pro diváky maximum. Na nich je pak jediné – přijít. Eva Černá

Mlejn je místem pro setkávání žánrů i generací
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Pondělí 10. 12. – pátek 4. 1.
Výstava betlémů
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice 
Nenechte si ujít výstavu úžasných betlémů pánů Vladimíra 
Glasera a Miroslava Hniličky.

Pondělí 24. 12.  • 10.00
Jubilejní Běh za Ježíškem na Makču Pikču
Centrální park (u můstku pod haldou) 
Halda Makču Pikču v Centrálním parku se již podvacáté stane 
dějištěm populárního Běhu za Ježíškem. Tento závod pořá-
daný stodůleckými atlety už k vánočnímu dění v Praze 13 ne-
odmyslitelně patří a každý rok se při strmém výběhu na vrchol 
haldy utkají desítky účastníků. Malí i velcí sportovci tak budou 
mít znovu šanci přímo na Štědrý den změřit síly se svými ka-
marády, s vrcholovými sportovci a možná i s Ježíškem samot-
ným. Závodníci se můžou registrovat od 9.30 přímo na úpatí 
slavné Makču Pikču, startovné se neplatí.

Úterý 25. 12.  • 17.00
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách

Účinkuje Stodůlecký chrámový pěvecký sbor s hosty  
a orchestrem. Řídí Jiří Kubík.

Čtvrtek 27. 12.  • 17.00
Tlumočený muzikál Mauglí
Divadlo Kalich, Jungmannova 22/9, Nové Město
Centrum pro dětský sluch Tamtam ve spolupráci s Divadlem 
Kalich nabízí neslyšícím divákům i široké veřejnosti jedi-
nečný zážitek – úspěšný rodinný muzikál Mauglí tlumočený 
do znakového jazyka. Jde o dosud jediný muzikál v České 
republice kompletně zpřístupněný neslyšícím divákům 
v českém znakovém jazyce. Díky úzké spolupráci se podařilo 
tlumočení sladit s hereckými výstupy i po stránce výtvarné 
a kostýmové. Tlumočníci dávají představení další vizuální 
i lidský rozměr a zintenzivňují celkový kulturní zážitek.

Pondělí 31. 12.  • 23.50
Silvestrovsko-novoroční 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. Startovné činí 300 Kč. 
 Přihlášky zasílejte na http://behmetropole.cz/prihlaska 
do 30. 12., přihlásit se můžete i na místě konání běhu.  
Rozlučte se netradičně s rokem 2018.  
Více na www.behmetropole.cz, behmetropole@seznam.cz.

Středa 2. – pondělí 7. 1. 
Zde nakupuji 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Každý měsíc vždy od 1. do 7. dne vybíráme v různých časech 
náhodně 7 automobilů zákazníků se samolepkou „Zde 
 nakupuji“. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou kartu 
na nákup v Globusu v hodnotě 500 Kč. Samolepku si můžete 
vyzvednout v informačním centru.

Sobota 5. 1.  • 9.00
Notor Cup 2019
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68 
Zveme vás na v pořadí už 18. ročník oblíbeného zimního 
turnaje v malé kopané. Už teď je ale možnost přihlašovat 
se u prezidenta turnaje na marazdansky@seznam.cz, 
 telefon 602 226 624. Kapacita je omezena. Věříme v super 
sportovní zážitek a zábavu, protože vás přivítáme v moderní 
hale i v novém prostředí restaurace.

Neděle 6. 1.  • 15.00
Tříkrálový koncert
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Farní charita Stodůlky pořádá a srdečně zve na koncert 
na podporu Tříkrálové sbírky. Účinkovat bude hudební sku-
pina Beerberries s irskou lidovou muzikou.

Pondělí 7. – pátek 25. 1.
Putování za předky
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, z.s., 
vás srdečně zve na výstavu pořádanou k  50. výročí založení 
spolku. Zahájení bude v 16.00, v návaznosti na to proběhne 
v obřadní síni beseda s odborníky z ČGHS o činnosti a vý-
znamu této společnosti, na které zodpoví i dotazy zájemců. 
Výstava bude přístupná v úředních hodinách radnice.

Pondělí 7. 1.  • 18.00
Kurzy jógy
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice
Nabízíme možnost relaxace a cvičení na kurzu jógy. 
 Scházíme se každé pondělí vždy v 18.00 v první třídě. 
 Podrobné informace a cenu naleznete na webových 
 stránkách www.msovcihajek.cz.  

Sobota 12. 1.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadelním sále
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
O chytré princezně – klasika na motivy pohádky Boženy 
Němcové v podání souboru Divadla Glans.  
Jednotné vstupné 80 Kč (pokladna je otevřena hodinu  
před začátkem představení).  
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Pondělí 14. 1.  • 14.15
Tříkrálový koncert v Lukáši
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Středisko sociálních služeb Prahy 13, Klub seniorů I. a dět-
ské sbory Klíček a Notečka při FZŠ Mezi Školami zvou senio-
 ry i neseniory na Tříkrálový koncert. Více na www.sssp13.cz.

Úterý 22. 1. 
Práce se dřevem i výtvarné tvoření
Sochařské studio Bubec, Tělovýchovná 748, Řeporyje
Od 14.00 do 18.00 bude otevřená truhlárna pro děti  
i dospělé.

Přijďte si vyzkoušet práci se dřevem a podívat se, jak fun-
guje náš dřevokurz. Od 14.00 do 17.30 bude pro děti ote-
vřená také výtvarná dílna s angličtinou. Přijďte se podívat, 
jak bude kurz (od února) probíhat nebo si jen zpříjemnit 
úterní odpoledne výtvarným tvořením.  
Více na www.bubec.cz, kristina@bubec.cz, tel. 605 276 243.

Úterky 22. a 29. 1.  • 19.30 – 20.00
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie 
na únor – červen 2019 budou probíhat před vstupem 
do bazénu. Kurzy jsou každé úterý od 20 do 21 hod. Cena 
celého kurzu (únor – červen) je dle přesného počtu lekcí 
3 990 Kč. Pro stálé klientky 5% sleva. Kurz je možné zaplatit 
při zápisech nebo po telefonické domluvě bankovním pře-
vodem. Zahájení v úterý 5. 2. ve 20.00 hod. Více na Hanka 
Jenčová, tel. 602 805 633, www.klublinie.cz.

Sobota 26. 1.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadelním sále
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Pohádka pošťácká – podle předlohy Karla Čapka. Hraje sou-
bor Divadla Glans. Jednotné vstupné 80 Kč (pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem představení). Bližší informace 
najdete na www.divadloglans.cz.

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

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

Čtvrtek 10. 1. – čtvrtek 21. 3.  • 17.30 
Přednáškový cyklus 
Ornamentální zahrada – Rostlinné bistro Botanická na ta-
líři, vstupné je 50 Kč.
10. 1. Miroslav Horský –  Mame a shohin v bonsajové tvorbě
17. 1. Petr Hanzelka – Za květinami Kyrgyzstánu 
24. 1. Jarmila Skružná – Symbolika rostlin, biblické rostliny
31. 1. Vlastík Rybka – Cykasy, mizející svědkové dávných dob

Pátek 18. 1. – neděle 31. 3.  • 18.00
Džungle, která nespí
Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu 
jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost 
máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí. Celý skleník pro-
stupuje atmosféra setmělého pralesa naplněná kuňkáním 
drobných tropických žabek a tajemným osvětlením. Během 
noci intenzivněji voní některé druhy rostlin. Tento jedinečný 
zážitek vám zprostředkujeme během komentovaných ve-
černích prohlídek, při nichž průvodce se svítilnou odhalí 
jednotlivé části expozic. Prohlídky je nutné si předem rezer-
vovat na www.botanicka.cz.

Čtvrtek 24. 1. – neděle 17. 2.  • 9.00 – 16.00
Ptáci naší zahrady 
V rámci výstavy umístěné ve venkovní expozici představíme 
nejběžnější ptačí obyvatele různorodých biotopů (pro-
středí). Chybět nebude ani prezentace ptačích budek, která 
upozorní i na možné chyby v jejich konstrukci a umístění 
a na nevhodné typy těchto příbytků. Seznámíme vás také 
s problematikou zimního přikrmování ptáků i s nejčastěj-
šími návštěvníky krmítek.

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

CZECH PHOTO CENTRE 
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Středa 21. 11. – středa 30. 1.
Czech Press Photo 2018
Staroměstská radnice, Křížová chodba a Rytířský sál
Czech Press Photo je prestižní fotografická soutěž a následná 
výstava fotografií s více než dvacetiletou tradicí, která každo-
ročně přehledně mapuje a představuje široké veřejnosti pro-
střednictvím nejlepších fotografií a dokumentárních filmů 
nejvýznamnější události uplynulého roku.  Výstava bude ote-
vřena každý den od 10.00 do 19.00 hodin. V celém průběhu 
jejího konání proběhnou doprovodné akce.

Úterý 18. 12. – středa 27. 2.
The Best of Czech Press Photo
Karolinum 
Soutěž Czech Press Photo v roce 2019 vstoupí do čtvrtstoletí 
a první akcí, která výročí oslaví, je výstava The Best of Czech 
Press Photo. Konceptem výstavy je doplnit Fotografie roku 
nejvýznamnějšími událostmi z daného ročníku. Výstava 
 retrospektivně nahlíží na uplynulé dvě dekády objektivem 
našich předních fotografů, kteří vypráví jedinečné příběhy. 
Rolí soutěže Czech Press Photo je fungovat jako pomyslná 
fotobanka novodobých dějin, které zůstávají prostřednic-
tvím fotografií zachovány. Skrze výstavy jsou události pravi-
delně prezentovány široké veřejnosti.  
Výstava bude otevřena každý den od 10.00 do 19.00.

Pátek 30. 11. – neděle 13. 1.
Olympus Masters 
Takový je název nové výstavy fotografií v galerii Czech 
Photo Centre v Nových Butovicích. Více než 20 fotografů 
z různých států Evropy zde bude prezentovat svoji tvorbu. 
Svoji tvorbu zde představí například Marcin Dobas z Polska, 
Jairo Diaz či Ivailo Stanev Álvarez ze Španělska, Rostislav 
Stach, Petr Bambousek, Martin Žilka... 
Otevírací hodiny: út–pá 11–18, so–ne 10–18.

Matěj Dereck Hard
LIVI´N: Mé pražské bydlení
LIVI´N je rozsáhlý soubor mapující bydlení zajímavých lidí v Če-
chách a na Slovensku. Vystavený výběr představuje bydlení 
úspěšných a tvůrčích lidí žijících v Praze. Tyto autorské fotogra-
fie vznikly v rámci ceny Grant Prahy pro soutěž Czech Press 
Photo 2017. Tato výstava bude k vidění od poloviny ledna. 
 
Více na www.czechpressphoto.cz, www.czechphoto.org 
nebo na Facebooku.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy
 
Pátek 4. 1.  • 19.00 
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční – kostel sv. Rodiny
Česká mše vánoční zazní v podání pěveckého sboru Came-
rata Praha a Komorního orchestru ZUŠ Hronov.

Neděle 6. 1.  • 17.00 
Vzpomínka na Vánoce – kostel sv. Rodiny
V podání vokálního společenství Cantio zazní anonymy 
a kancionály z 15. století.

Čtvrtek 10. 1.  • 15.00 
Koncert pro housle a violoncello – refektář

Účinkují Marta Schäferová – housle, Marek Sůva – violon-
cello, prof. Hana Fosterová – klavír. 

Neděle 13. 1.  • 17.00 
Mozartova gran Partita – kostel sv. Rodiny
Mozartova Gran Partita pod taktovkou Libora Dřevikov-
ského.

Čtvrtek 24. 1.  • 15.30 
Koncert francouzské hudby – refektář
Na programu: F. Poulenc, G. Faure, C. Debussy.

Neděle 27. 1.  • 17.00 
Novoroční koncert – kostel sv. Rodiny
Koncert komorního smíšeného sboru Byzantion.

Neděle 3. 2.  • 15.30 
Kytarový koncert se zpěvem refektář

Na programu: A. Vivaldi, C. Franck, G. Farrauto, ruské 
 romance a sefardské písně.
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY 
Chlupova 1800 
 
Tábory o jarních prázdninách
Výjezdní tábor – 9. – 16. 2. 
• Lyžníci a prknaři na horách!   
Zveme všechny táborníky 7–14 let na jarní prázdniny plné 
lyžování a snowboardingu s tábornickou zábavou! Tábor 
v Rokytnici nad Jizerou (www.benatecka-chalupa.cz) je 
vhodný i pro začátečníky. Cena 3 850 Kč zahrnuje plnou 
penzi (5x strava a pitný režim), dopravu, ubytování, pojiš-
tění, zdravotní a pedagogický dozor. Hlásit se můžete již 
nyní na webu domu dětí.
Příměstské tábory v DDM Stodůlky – 11. – 15. 2. 
• Školičkové dobrodružství 
Nabízíme všem dětem  5–8 let jarní prázdniny s vyrábě- 
ním, hraním, sportováním a výpravami do zimní přírody 
a po Praze. Cena programu bez stravy je 900 Kč. 
• Zimní všehochuť 
Tábor je určen dětem ve věku 8–12 let, které se o jarních 
prázdninách nechtějí nudit doma. Přijďte k nám zažít zá-
bavu s kamarády. Cena programu bez stravy 900 Kč.
• Dílna s příchutí animace 
Program je připraven pro děti 10–15 let, které se chtějí na-
učit dovednosti animačního mistra. Mladí animátoři tak 
mohou vdechnout pohyb krásným obrázkům plných detailů 
nebo třeba přinutit dvě hroudy modelíny spolu zápasit. 
Cena programu bez stravy je 1 500 Kč.
Na všechny tábory se můžete hlásit už nyní na webových 

stránkách domu dětí. Kontakt pro případné dotazy:  
Dagmar Eckhardtová, tabory@ddmstodulky.cz nebo  
info@ddmstodulky.cz, telefon do recepce – 251 620 266, 
605 920 279.

Doplňující zápisy 
Doplňující zápisy do volných kroužků a klubů budou 
od 7. do 31. 1. nebo do naplnění volných míst. Zápisy 
 probíhají přes on-line přihlášky na www.ddmstodulky.cz/
zajmove-krouzky. Vybrat si můžete například z kroužků 
Rope Skiiping, Karate pro předškoláky, Dopolední Jóga pro 
dospělé, Cvičení pro rodiče s dětmi, Keramika, Dobrodružná 
školička , Orientální přípravka pro děti, Současný tanec 
a improvizace a další.

Dobrodružná školička 
Stále přijímáme děti 3–7 let do nového pilotního programu 
Dobrodružná školička. Odpolední program probíhá v zázemí 
DDM Stodůlky a je inspirován programem lesních školek, 
využívá prvků waldorfské a Montessori pedagogiky a pro-
pojuje lidové tradice a přírodu. Kroužek je v úterý a ve čtvr-
tek od 13 do 17 hodin, je možné se dle vašich možností 
přihlásit na jeden nebo oba dny. Bližší informace získáte 
na tel. 251 620 266 nebo info@ddmstodulky.cz. 

Více info na www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 
251 620 266, 605 920 279. 

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 

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

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

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice           

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

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

OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY 
Archeologická 2256/1, galerie ve 3. podlaží 
 
Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup zdarma.
 6. 1.  Chumelení aneb Kouzelné putování Sněhuločky  

a Sněhuvločky – Divadlo Prima den
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13. 1. Zvířátka a loupežníci – Divadlo Kapsa
20. 1. Zimní medvědí pohádka – Divadlo Rolnička
27. 1. O Červené Karkulce – Divadlo Bořivoj 

RODINNÉ CENTRUM 
HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky
 
Nabízíme poslední volná místa v Montessori školce. Nové ceny!
Nové kroužky v našem rodinném centru – tanečky pro děti, 
Montessori pracovna a Mortimer angličtina. Volná herna 
pro děti.

Více informací na www.centrum-hvezdicka.cz,  
info@skolicka-hvezdicka.cz,  
skolka@centrum-hvezdicka.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. Přihlášení předem není 
nutné. Začínáme 7. ledna 2019. 

Pondělky a úterky –  tématem měsíce bude advent – 
 říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
15. 1.  od 10.30 – Co bychom se mohli naučit od chudých dětí 

v Indii? Povídání kazatele Davida Nováka na základě 
cesty do Indie.

28. 1. od 10.30 – Diskuze s Mirkou – Chystáme se do školky.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti, 10.30 – kon-
verzační angličtina pro dospělé - hlídání dětí zajištěno.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné tvo-
ření pro děti

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky    

Neděle 6. 1.  • 15.00
Tříkrálový koncert
Koncert na podporu Tříkrálové sbírky v Komunitním centru 
sv. Prokopa. Účinkovat bude hudební skupina Beerberries 
s irskou lidovou hudbou.

Úterý 29. 1.
Promítání filmu Filipínské rugby
Dokumentární film z prostředí dětí bez domova na ulicích 
Filipín s následnou diskuzí s tvůrci filmu v Komunitním 
 centru sv. Prokopa od 18.00 hodin.

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

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

Pondělky  • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let. Pozvánky na akce, 
fotky z tábora a dalších výprav a kontakty najdete na  
www.klubsavana.webnode.cz. 

Středy  • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „Mládež“
Jsme otevřenou skupinou pro zájemce ve věku zhruba 
16–23 roků. Více na www.facebook.com/mladez13.

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. Videa 
z akcí a další info na www.klubrobinson.cz. 

Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
Otevírací doba je od 9.00 do 16.00. Na Štědrý den 24. pro-

since je zoologická zahrada otevřena do 14.00 hodin. Po-
kladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby. 

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.

Úterý 1. 1.                
Novoroční setkání u zvířat
Užijte si speciální komentovaná krmení u vybraných zvířat.

Soboty 5., 12., 19. a 26. 1. 
Ohřejte se u zvířat
Zveme vás k návštěvě Afrického domu, kde se dozvíte zají-
mavosti o zvířatech. Ve 14 hodin na vás bude čekat překva-
pení. 

Neděle 6. 1.
Tři králové v zoo  
Po zoo chodí tři králové 
v maskách a dávají 
dárky dětem.

Neděle 20. 1.
Zvířata na sněhu
Vypravte se s průvod-
cem za zvířaty, jejichž 
domovem jsou chladné 
oblasti.

Neděle 27. 1.
Za hosty u dalekého severu 
Oblíbená lednová vycházka s průvodcem za zimujícími 
ptáky k Vltavě. 

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

V lednovém vydání si s námi můžete za-
soutěžit o tři rodinné vstupenky do praž-
ské pobočky muzea filmových legend. 
V muzeu, které je doslova rájem filmových 
fanoušků každého věku, se konají také ví-
kendové programy v doprovodu živých fil-
mových postav. Najdete tu Star wars, 
Avengers, hrdiny Marvel, téměř ...TA-
JENKA a Vetřelců. V obou pobočkách mají 
přes 1 200 exponátů, ale expozice se stále 
rozšiřuje. Film Legends Museum Praha najdete na adrese Sokolovská 1207/226, Praha 9. 
Otevřeno je denně od 10 do 20 hodin. Více na www.filmlegendsmuseum.cz.
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Křížovka pro děti: V novém roce vás srdečně zveme na ...TAJENKA, který proběhne  
6. ledna v Komunitním centru svatého Prokopa.  

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 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správná odpověď z prosince:
Křížovka – PŘEJE KRÁSNÉ VÁNOCE

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Tomáš Hudíček, Velká Ohrada
v hodnotě 258 Kč – Martin Zita, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
František a Rozárka Losmanovi, Praha 5 
Katka a Toník Zavadilovi, Stodůlky
Zdenka a Jakub Lacmanovi, Hůrka

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jarmila Kovandová, Stodůlky
Alžběta Přibylová, Lužiny
Karel Hloušek, Stodůlky

Soutěžní otázky na leden:
1) Kolik žáků ZŠ Kuncova se aktivně zapojilo do sbírky Červená stužka?
2) Kdo získal ocenění Pečovatelka roku 2018? 
3) Kdy bylo otevřeno nové technologicko-informační centrum Cyberdog?

Správné odpovědi na prosincové otázky:
1) Radnice MČ Praha 13 byla nasvícena na fialovo jako symbol připojení se ke Světo-
vému dni rakoviny slinivky břišní.
2) Na koncertě v kostele sv. Jakuba Staršího zazpívala operní pěvkyně Lucie Silkenová.
3) Globus vybral v Národní potravinové sbírce 44,5 tuny potravin.    

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Aleš Dupal, Stodůlky 

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOutĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Prosincová tajenka: SIMULÁTORY DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
Výherci:  Jiří Fiedler, Nové Butovice; Jaroslav Kolář, Stodůlky; Kryštof Černík, Praha 6 

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

ŠKODA 
NEJMIX
Nejlepší nabídka
od ŠKODA AUTO

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů FABIA 
COMBI: 4,6–4,9 l/100 km, 105–111 g/km

skodanejmix.cz

Využijte naší nejlepší nabídky. ŠKODA NejMix 
vám ke koupi nového vozu namixuje pětiletou 
prodlouženou záruku a k tomu řadu dalších výhod.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-208   1 13.11.2018   11:18:11


