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Rada MČ Praha 13 mj.
STANOVILA
a) obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost 
pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 13 v roce 2016
b) dobu pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 13 v roce 2016 
v době od 9.00 hod. do 14.00 hod., v těchto termínech: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 
4. 3., 18. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 
26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 11. 11., 25. 11., 2. 12., 16. 12.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
VZALO NA VĚDOMÍ
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2015 a účetní závěrku 
MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2015
SCHVÁLILO
předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2016
SCHVÁLILO
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí, včetně všech jejích 
příloh, s vybraným uchazečem na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadanou v otevřeném řízení pod názvem Pořízení DPS (Domu pro seniory) – opakování, 
tj. společnostmi Hochtief CZ, a.s., (IČ: 46678468) a Medox HQ, a.s., (IČ: 27926435), které 
se sdružily na základě smlouvy o společnosti ze dne 28. 11. 2014 a jsou společníky 
společnosti označované jako „Hochtief – Medox“ na straně budoucího prodávajícího
a ULOŽILO Radě MČ Praha 13
–  zajistit provozovatele zařízení Domu pro seniory v dostatečném předstihu před 

převzetím stavby do užívání
–  dále jednat se zástupci hlavního města Prahy o výstavbě domu pro seniory 

v Oistrachově ulici
– pravidelně informovat zastupitelstvo o průběhu a výsledcích těchto jednání
SCHVÁLILO
poskytnutí dotace ve výši 600 000 Kč na podporu sportovní činnosti pro TJ Sokol 
Stodůlky a znění smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu
SOUHLASILO
s přijetím dotace na projekt Zateplení objektu kina K Vidouli, akce OPŽP (Operační 
program Životní prostředí) s registračním číslem IS SFŽP 14164793
SCHVÁLILO
investiční záměr na akci Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu
a uvolnění finančních prostředků ve výši 60 milionů Kč z vlastních zdrojů MČ Praha 13 
na uvedenou akci
SOUHLASILO
s předložením žádosti o podporu projektu Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 
na mateřskou školu s celkovým rozpočtem 99 809 919,70 Kč, a to:
–  v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu 

Praha – pól růstu ČR
–  v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu v programu 133 310 – 

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky

SCHVÁLILO
smlouvu č. 15247593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Snížení energetické náročnosti 
pavilonu Fakultní základní školy Mezi Školami 2322
VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 13 za uplynulé období 
k termínu 31. 10. 2015, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 
23. 11. 2015 a splnění uložených úkolů
a SCHVÁLILO
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů 
SCHVÁLILO
poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč pro sdružení Flor-in, o.s., na částečné pokrytí ná-
kladů na nákup ojetého automobilu na přepravu handicapovaných sportovců, jejich 
vybavení a materiálu
SOUHLASILO
s přijetím dotace na projekt Zateplení tělocvičny Kovářova, akce OPŽP (Operační 
program Životní prostředí) s registračním číslem IS SFZP 14164783
 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 
21. ledna 2016 od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 22. ledna 2016  
od 13.00 do 17.00 hodin.  Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Nový bezpečný přechod
Jistě jste si všimli, že byl přebudován původní přechod pro chodce v Bavorské ulici, 
v blízkosti mimoúrovňového křížení s Rozvadovskou spojkou u autobusové zastávky 
K Fialce. 

Tento přechod byl nevhodně umístěn. Nedodržení rozhledových poměrů v prostoru 
nástupu na přechod a jeho délka 13 metrů z něj dělaly velmi nebezpečné místo pro 
chodce. Z tohoto důvodu jsme navrhli přestavbu přechodu v rámci akce BESIP. Stavba 
zahrnovala posunutí přechodu o 11 metrů, výstavbu ochranného ostrůvku v prostoru 
přechodu, úpravu vjezdových a výjezdových klínů ze zastávky a přestavbu silničních 
vpustí. Nový přechod je dlouhý 9 metrů, je rozdělen dvoumetrovým ochranným 
ostrůvkem a je osazen speciálními svítidly. Přechod byl dokončen v závěru loňského 
roku. Náklady na přestavbu a osvětlení přechodu ve výši 1,7 milionu Kč hradila Tech-
nická správa komunikací hl. m. Prahy, která má tuto komunikaci ve správě. 
 Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost 

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

Sdělení úřadu a městské částiZprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, 
kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, 
způsobu placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynáren-
ské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v násle-
dujících termínech:

 

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

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.

Pražská plynárenská přijede za vámi

 2. 2. od 12.00 do 14.30 23. 5. od 10.30 do 13.30
10. 3. od  8.00 do 11.00 27. 6. od 14.30 do 17.00
18. 4. od 14.30 do 17.00 
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Vážení čtenáři,
překládáme vám první STOP roku 2016, tradičně v kratší podobě o 32 stránkách. Protože 
začíná nový rok, je tématem STOPu bilancování starosty Davida Vodrážky. Novoroční 
přání zazní i v závěru rozhovoru s jednou nejvýznamnějších osobností žijících v Praze 13, 
profesorkou Helenou Illnerovou, světově uznávanou fyzioložkou a biochemičkou, která 
loni v září obdržela prestižní ocenění za celoživotní popularizaci vědy, především za svůj 
výzkum v oblasti biorytmů a biologických hodin. V Přímé lince starosta odpovídá na do-
tazy ohledně přístavby školy a nedávno obnoveného parkoviště před poliklinikou Lípa. 
V Informacích z radnice přinášíme přehled důležitých změn v oblasti osobních dokladů 
a evidence obyvatel, souvisejících s novými zákony platnými od 1. ledna. Obyvatelé Sto-
důlek mají možnost se vyjádřit k připravovanému řešení dopravní situace před ZŠ Mládí 
a na náměstí Na Lužinách. Ani tentokrát nechybí rady psychologa, finanční poradna 
a upozornění na další křižovatky, na kterých řidiči chybují. Kolegyně Eva Černá vás pozve 
na prohlídku expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě a kolega Dan Novotný 
na výstavu o dějinách krásného nádraží Praha – Těšnov, které bylo před 30 lety odstře-
leno, aby ho nahradila hlučná magistrála vedoucí centrem města. 

My všichni z redakce STOPu vám přejeme klidný nový rok, zdraví, sílu, dobré vztahy 
a taky dobrou náladu. Opatrujte se.
 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 11. 1. 2016 Distribuce: 29. 1. – 5. 2. 2016

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Pane starosto, četli jsme v novinách, 
že Praha 13 dostane od hlavního 
města dotaci na přístavbu školy. Zají-
malo by mě, o jakou školu jde a co se 
bude přistavovat?
Týká se to budovy Fakultní zá
kladní školy prof. Otokara Chlu
pa ve Fingerově ulici v Nových 
Butovicích. Jde o jednu ze škol, 
která se dlouhodobě těší velkému 
zájmu rodičů o to, aby jejich děti 
chodily právě do této školy. To 
s sebou ovšem přináší pro paní 
ředitelku nepříjemnou povinnost 
u zápisu velký počet dětí odmí
tat. V minulém roce jsme schvá
lili a nechali zapsat do registru 
škol zvýšení kapacity školy 
z 800 žá ků na 850, i tato kapacita 
však je již v podstatě naplněná. 
Škola by také potřebovala více 
učeben a prostor pro družinu. 
S ohledem na tyto skutečnosti 

jsme se rozhodli pro nástavbu 
objektu. Budova má v podstatě 
tvar obdélníku s nádvořím upro
střed, ale zatímco tři strany mají 
tři nadzemní podlaží, čtvrtá stra
na má pouze dvě. Vysloveně se 
tedy nabízí nástavba na jižní 
straně objektu, která budovu 
vhodně doplní a uzavře prstenec 
třetího nadzemního podlaží. 
V nástavbě vzniknou čtyři učeb
ny s kabinety a středová chodba, 
která bude na obou koncích jed
noduše napojena na stávající 
chodby. Jsem velmi rád, že se 
nám ve spolupráci se školou 
podařilo vyjednat na hl. městě 
Praze poměrně výraznou dotaci. 
Rádi bychom stavbu zrealizovali 
v průběhu tohoto kalendářního 
roku. Bylo by dobré, kdyby hlav
ní stavební práce mohly proběh
nout v době letních prázdnin.   

Před poliklinikou Lípa je konečně 
po delší době zase parkoviště. Jak 
bude fungovat?
Také jsem moc rád, že je prostor 
u vchodu do polikliniky dokon
čen a že ná vštěv níci mohou 
do Lípy projít suchou nohou. 
Nezbytná omezení v tomto pro
storu souviselo s přeložkami sítí 
v rámci výstavby sousedních by
tových domů. Společnost Trige
ma, která je investorem bytových 
domů, měla na dobu stavby uza
vřenu výpůjční smlouvu na poze
mek o výměře přes 1 900 m2. 
Parkoviště u vchodu muselo být 
provizorně zrušeno a přesunuto 
na jižní stranu budovy a musel 
být odstraněn povrch, což bylo 
pochopitelně nepříjemné pro 
chodce i řidiče. Koncem listopa
du stavebník celý prostor dokon
čil a položil finální povrch. Počet 

parkovacích míst vzrostl z původ
ních 18 na 38 míst. To byla jedna 
z podmínek našeho souhlasu 
s výstavbou. V lednu se na par
koviště vrací náš parkovací auto
mat, který umožní klien tům po
likliniky parkování zdarma 
po dobu dvou hodin. V budouc
nu bude stavebně upraven také 
prostor bulváru, který vede 
od stanice metra Nové Butovice 
podél Lípy na Hůrku. V rámci 
této úpravy by měla vzniknout 
další parkovací místa také na této 
straně polikliniky, což její návště v
níci jistě ocení. 

Starosta Prahy 13  

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 

tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 

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

internet: www.praha13.cz

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

KONTAKTY

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

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

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

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

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

Změny v oblastech osobních dokladů a evidence obyvatel
Dnem 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č.133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a mění se zákony č.328/1999 Sb., o občan
ských průkazech a č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Tato no
velizace přináší několik zásadních změn:

Cestovní pasy 
• Nově je možné podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vy

hotovený pas na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou pů
sobností v rámci celé ČR bez ohledu na místo trvalého pobytu. 

• Pokud občan při podání žádosti sdělí, že si přeje pas převzít 
na jiném úřadu, zaplatí při převzetí správní poplatek 100 Kč.

• Ruší se vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrá
cené lhůtě do 15 dnů (tzv. „BLESK“), s dobou platnosti na 6 mě
síců.

• Nově se budou vydávat už pouze cestovní pasy s biometrickými 
údaji („epasy“) s platností na 10 let (u dětí do 15 let na 5 let). 

• Bude možné podat žádost o vyhotovení tohoto cestovního pasu 
ve zkrácené lhůtě do 6 dnů („BLESK“) za správní poplatek 
4 000 Kč (pro děti do 15 let 2 000 Kč). Převzetí je v tomto případě 
možné pouze v místě podání žádosti.

• Při vyhotovení pasu v běžné lhůtě do 30 dnů zůstává správní po
platek pro dítě do 15 let 100 Kč, od 15 let 600 Kč. 

Občanské průkazy
• Novinkou je vydávání občanských průkazů občanům starším 70 let 

s platností na 35 let od data jeho vydání. V případě změny někte
rého údaje bude ale nutná výměna občanského průkazu. 

• Podat žádost o vydání občanského průkazu a převzít vyhotovený 
průkaz je možné na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností v rámci celé ČR bez ohledu na místo trvalého pobytu, 
přičemž jako vydávající úřad bude na dokladu nově uveden obecní 
úřad v místě podání žádosti.

• Pokud občan při podání žádosti sdělí, že si přeje občanský průkaz 
převzít na jiném úřadu, zaplatí při převzetí správní poplatek 
100 Kč.

• Za žádost o vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu 
nebo z jiného osobního důvodu, podanou v době delší než půl roku 
před uplynutím platnosti dosavadního, bude vybírán správní po
platek ve výši 100 Kč.

• Občan s trvalým pobytem v ČR, který po dovršení 15 let nemá 
občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Evidence obyvatel
• Za podání návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu občana 

oprávněnou osobou bude nově při podání nutné uhradit správní 
poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu v návrhu, rovněž za kaž
dou osobu, která ohlásí ukončení trvalého pobytu na území ČR.

• Pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla 
ohlašovny (tzv. úřední adresou) jsou od 1. 1. 2016 ukládána ozná
mení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně úřadu, 
v jejímž správním obvodu mají hlášen trvalý pobyt.

• Po uplynutí 10 dnů jsou tak splněny podmínky fikce doručení, to 
znamená, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se 
vykonatelnou. Upozorňujeme, že nepřevzetím pošty je možné pro
meškat lhůtu na odvolání a poškodit tak vlastní osobu. 

• V žádosti o zprostředkování kontaktu prostřednictvím Minister
stva vnitra může žadatel v zájmu vyšší úspěšnosti získání kontaktu 
nově připojit důvod, proč chce osobu, kterou hledá, kontaktovat. 
V případě zjištění, že osoba zemřela, bude o této skutečnosti vyro
zuměn, ale údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny pouze 
osobě blízké.  Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Návštěva ze Soulu
Dvacetičlenná delegace pracovníků jihokorejského Mi
nisterstva zdravotnictví a sociální péče zavítala 2. 11. 
na radnici Prahy 13. Návštěvu přivítali zástupce starosty 
Pavel Jaroš, tajemnice úřadu Kateřina Černá a zastupitel 
Vít Bobysud. Hosté ze Soulu diskutovali s pracovníky 
odboru sociální péče a zdravotnictví a Úřadu práce ČR 
o sociálních službách, zaměstnanosti a lokálních progra
mech zaměřených na podporu v nezaměstnanosti.
 Petr Syrový

Nemocné paní jsme zajistili bydlení
Začátkem prosince proběhlo pražskými i celostátními médii několik 
článků o složité situaci těžce nemocné paní Heleny a jejího syna La
dana, trpícího autismem, kterým hrozila exekuce bytu. Vzhledem 
k tomu, že některé články nebyly úplně přesné a případ vyvolal velkou 
vlnu emocí, považuji za potřebné vnést do záležitosti trochu světla 
a uvést některé mylné závěry na pravou míru.

V první řadě je nutno zdůraznit, že Městská část Praha 13 není 
vlastníkem dotčeného bytu, nemá vůči paní Heleně žádné pohledávky 
a s exekucí bytu nemá vůbec nic společného. Vlastníkem bytu je hl. 
město Praha a iniciátorem exekučního řízení byl magistrát hl. města. 
Radnice Prahy 13 se naopak od počátku o celou věc intenzivně zají
mala a paní Heleně aktivně pomáhá. Náš odbor sociální péče a zdra
votnictví se o hrozící exekuci, která byla naplánována na 10. listopadu,  
dozvěděl v polovině října. Podařilo se nám pro paní Helenu a jejího  

syna zajistit a připravit náhradní byt 2+kk odpovídajících rozměrů 
a kvality, který budou moci užívat. Vyjednali jsme s magistrátem ča
sový prostor na přípravu bytu a přestěhování, takže k faktickému vý
konu exekuce magistrátního bytu vyklizením nakonec nemuselo dojít. 
Nový byt na ubytovně městské části jsme nechali vymalovat, byla čás
tečně zrekonstruována koupelna a 10. prosince pracovníci úřadu po
mohli se stěhováním. Paní Helena je s novým bytem naprosto spo ko jena. 
Smlouva o ubytování je zatím na dobu jednoho roku a může být auto
maticky prodlužována. Sociální situaci rodiny řeší i nadále naše oddě
lení sociální péče ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus. 
Děkujeme všem lidem, kteří se o situaci paní Heleny zajímali, nabídli 
pomoc nebo dokonce finančně či materiálně přispěli, za jejich zájem 
a solidaritu.

  Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví  
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Jaký byl loňský rok a co nás čeká letos?
Na tomto místě v lednovém STOPu se každoročně zamýšlím nad 
uplynulým rokem a představuji hlavní plány městské části na rok 
následující. V loňském roce jsme pokračovali v zateplování budov 
v našem vlastnictví. Tyto investice považuji za velmi důležité, protože 
nám dlouhodobě ušetří prostředky za vytápění. Tentokrát byly zatep
leny dva objekty – Spolkový dům v ulici K Vidouli ve Stodůlkách 
a tělocvična na rohu ulic Kovářova a Kuncova. Obě stavby byly zko
laudovány začátkem prosince. Do oblasti úspor energie patří také po
kračování projektu Odpovědné školy Prahy 13, který uspoří v průbě
hu 10 let 240 milionů korun a je průběžně doplňován o další úsporná 
opatření. Zajistili jsme rekonstrukci vzduchotechniky v 6 školních ob
jektech, modernizaci osvětlení v ZŠ Kuncova, zvýšení účinnosti kote
len v dalších 11 školách, ale především nový kvalitní kotel v ZŠ Mládí, 
který byl uveden do provozu na podzim. Významným krokem byla 
komplexní rekonstrukce sítí v budově Polikliniky Hostinského 
ve Stodůlkách, kde bylo nutno vyměnit rozvody vody, elektřiny, topení 
a kanalizace. Senioři jistě ocení zásadní rekonstrukci kuchyně a jídel
ny v Domě sociálních služeb Lukáš, které byly slavnostně uvedeny 
do provozu 16. prosince.

Největší loňskou investicí v oblasti životního prostředí byla revitali
zace čtyř veřejných prostranství na sídlištích Lužiny a Nové Butovice 
za celkem 18,5 milionů korun. Projekty považuji za velmi úspěšné 
i proto, že celých 16 milionů korun pokryla dotace z evropských 
fondů – z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Díky 
revitalizaci se výrazně zlepšila kvalita prostoru před FZŠ Trávníčkova, 
vnitrobloků Neustupného a TrávníčkovaFantova. Vznikla také nová 
venkovní posilovna ve vnitrobloku Fingerova, hojně využívaná přede
vším dětmi ze sousední školy, ale i okolními obyvateli. 

Jsem moc rád, že byla konečně dokončena revitalizace Třebonického 
rybníku. První fáze, při které se upravovala hráz a měnilo zničené od
tokové potrubí, proběhla již v roce 2014. V jejím průběhu se ukázalo, 
jak velké množství sedimentů leží na dně. Protože rybník byl vypuš
těn, bylo logické přistoupit k další fázi – odstranění bahna. Na tuhle 
finančně náročnou operaci se nám podařilo získat dotaci ve výši přes 
1,3 milionu korun z Operačního programu Praha – Konkurence
schopnost. Vzhledem ke složité administraci žádosti o dotace došlo 
k časovému posunu, ale odbahnění nakonec proběhlo úspěšně 
a v říjnu loňského roku mohl být rybník konečně napuštěn, k velké 
radosti obyvatel Třebonic i okolí. Oblíbené Třebonické letní hry se 
mohou po dvou letech vrátit do svého tradičního prostředí. Obnove
no bylo i přilehlé dětské hřiště. 

Odbor životního prostředí dále 
provedl kompletní rekonstrukci 
hřiště pro nejmenší děti v Petržíl
kově ulici a opravy a doplnění ně
kolika dalších hřišť. 

Pokračovali jsme v podpoře ak
tivit pro volný čas dětí a mládeže, 
ale i dospělých. Především jsme 
finančně podpořili sportovní 
kluby, které pracují s dětmi z naší 
městské části – přes 1,5 mil. korun 
obdržel Sokol Stodůlky, 1 milion 
korun SK Motorlet, téměř půl 
milionu SK Hala Lužiny, dotaci 
dostalo také Judo Štěchovice, SK Aktis a PVK Olymp Praha. Uspořá
dali jsme již třetí Festival volného času, na kterém se představily 
mnohé místní zájmové organizace, dále prezentaci bezpečnostních 
složek Bezpečná třináctka, jedenáctidílnou Senior akademii – sérii 
školení z oblasti prevence kriminality pro seniory, výstavu sociálních 
služeb a řadu dalších osvětových a kulturních akcí pro vás, obyvatele 
třináctky.

Mnohé z našich investičních akcí prošly veřejným projednáváním, 
na kterém mohli občané uplatnit své připomínky. V rámci aktivit 
Místní Agendy 21 se tak jednalo např. o revitalizaci vnitrobloku Petr
žílkova, úpravě části Šostakovičova náměstí a v poslední době také 
o dopravním řešení náměstí Na Lužinách. Proběhlo také 4. veřejné 
fórum občanů, které navrhlo deset priorit k řešení.  

Spolupráci s veřejností jsme rozšířili i v dalších oblastech. Už začát
kem roku se rozjel projekt MMS – hlášení problémů, díky kterému 
můžete pomocí zprávy s obrázkem z mobilního zařízení upozorňovat 
na nepořádek nebo závady a přispět tak k jejich odstranění. Odbor 
kontroly, který tuto novou službu spravuje, vyřešil během roku více 
než 200 těchto oznámení. V létě byla spuštěna nová významná služba 
pro občany i návštěvníky městské části – aplikace Praha 13 v mobilu, 
která nabízí množství praktických informací i služeb a bude dále roz
šiřována. Projekt za necelých 950 tisíc korun byl z 92,5 % financován 
z fondů EU. Aplikaci najdete ke stažení na titulní stránce našeho 
webu. Dalším důležitým počinem byla digitalizace archivu stavebního 
úřadu.

Úřad městské části držel i v loňském roce vysoký standard poskyto
vaných služeb pro občany, i když počet obsloužených klientů stále 
roste. V roce 2015 bylo např. na naší radnici vyřízeno přes 5 500 žá
dostí o cestovní pasy a téměř 11 000 žádostí o občanské průkazy. 
Kvůli novelizaci legislativy budou tyto počty letos dále narůstat. Také 
díky kvalitním službám občanům obdržela v listopadu městská část 
již třetí velké ocenění za kvalitu v řadě za sebou a právo užívat titul 
„Perspektivní organizace“. 

Jaký bude ten rok příští? Poslední měsíce roku 2015 byly pozname
nány politickou krizí v zastupitelstvu hlavního města. Kvůli tomu 
jsme nemohli schválit rozpočet, který máme připravený a začínáme 
rok s rozpočtovým provizoriem. To nám způsobí určité problémy, ale 
ty zvládneme. Prosincové jednání Zastupitelstva MČ Praha 13 mě 
opravňuje k optimistickému výhledu, že úspěšně zrealizujeme dvě vý
znamné investiční akce. Zastupitelstvo především schválilo pořízení 
Domu pro seniory, které jsem měl mezi prioritami už minulý rok 
a letos se konečně uskuteční. Současně ale budeme nadále jednat také 
s hlavním městem o možnosti „oprášit“ stále odkládaný projekt vý
stavby Domu seniorů na točně ve Stodůlkách.

Druhým velkým projektem, kterému dalo naše zastupitelstvo zele
nou, je přestavba bývalého sportovní centra v Nových Butovicích 
na novou mateřskou školu. Přistavovat se bude také několik učeben 
ve FZŠ prof. Otokara Chlupa (více v Přímé lince na str. 3). O všech 
těchto aktivitách vás budeme ve STOPu průběžně informovat.

Dovolte, abych závěrem poděkoval za spolupráci pracovníkům 
úřadu a kolegům ze samosprávy a vám všem popřál do roku 2016 
hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.
 David Vodrážka, starosta Prahy 13        

Téma STOPu
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Předvánoční zdobení o ceny

Tradiční Mikulášská nadílka Prahy 13 na Slunečním náměstí se usku
tečnila 7. prosince. V úvodu hrály hlavní roli děti ze 16 zdejších ma
teřských škol. Každá z přítomných školek totiž dostala svůj stromeček, 
který měly děti co nejkrásněji ozdobit přinesenými, vlastnoručně vy
robenými ozdobami. Učitelky s dětmi se opravdu snažily a stromečky 
byly moc pěkné. Za nejpovedenější stromek ozdobený anděly byla 

oceněna Církevní mateřská škola Srdíčko, ale hodnotné dary dostalo 
od starosty Davida Vodrážky a jeho zástupkyně Marcely Plesníkové 
všech 16 zúčastněných mateřinek. Kromě toho děti pobavily soutěže, 
scénky a písničky v podání zvířecí kapely. Ozdobené stromečky spo
lečně s dárky pak radnice rozvezla jednotlivým školkám až do jejich 
sídla.  Samuel Truschka

Prestižní ocenění za kvalitní služby

Ve Španělském sále Pražského hradu byly 24. listopadu oceněny nej
lepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR 
a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. Slavnostní večer 

proběhl pod záštitou 
a za účasti prezidenta 
republiky, předsedy Senátu 
Parlamentu ČR a ministra 
průmyslu a obchodu. 
V hodnocení Národní ceny 
kvality byla v rámci pro
gramu Start Europe oceněna 
Městská část Praha 13, 
Úřad MČ Praha 13 a zís
kala tak právo užívat titul 
„Perspektivní organizace“. 
Cenu za městskou část 
převzali starosta David 
Vodrážka a tajemnice úřadu Kateřina Černá.

„Podle mého názoru by měl být úřad pro občana co nejmenší pře
kážkou,“ říká starosta David Vodrážka. „Proto se dlouhodobě snažíme 
zlepšovat služby pro občany a zajišťovat k tomu úředníkům co nejlepší 
technické podmínky.“ Praha 13 byla na stejné akci oceněna již potřetí. 
V roce 2013 obdržela titul „Společensky odpovědná organizace“ 
a v loňském roce titul „Excelentní organizace“. Ceny uděluje Rada 
kvality ČR na základě hodnotící zprávy s podrobnou analýzou čin
nosti. Samuel Truschka
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Jak řídit městský úřad
Český institut efektivního managementu (CIEM) ve spolupráci s Ná
rodní sítí zdravých měst ČR a Úřadem MČ Praha 13 uspořádal 
13. listopadu seminář o referenčním modelu řízení městského úřadu. 
Seminář, který se konal v obřadní síni radnice Prahy 13, zahájili mís
tostarosta městské části Pavel Jaroš a tajemnice úřadu Kateřina Černá. 
Příspěvky přednesli také zástupce ministerstva vnitra Luboš Valenta, 
ředitel CIEM Roman Fišer a Aleš Dresler z Městského úřadu Kop
řivnice. Referenční model řízení městského úřadu je detailní vzor pro
cesů, organizace, nástrojů měření výkonu a kvality, strukturovaných 
požadavků na znalosti a dovednosti úředníků. Model, iniciovaný 
několika moravskými městy v roce 2012, spravuje a rozvíjí CIEM. 
Využívá ho řada českých a několik slovenských měst. Je doplňován 
na základě dobré práce měst, koncepcí a metodik ministerstev pro 
místní rozvoj a vnitra a dalších institucí. Účastníky semináře byli sta
rostové a místostarostové, tajemníci, manažeři kvality a další pracov
níci městských úřadů. Lucie Wawreczková, CIEM FO
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Kuchyně je opět v provozu a lepší

Ve čtvrtek 16. prosince byla po velké rekonstrukci slavnostně otevřena 
kuchyně s jídelnou v Domě sociálních služeb Lukáš. Starostu Davida 
Vodrážku s místostarostou Pavlem Jarošem a dalšími hosty z radnice 
v jídelně přivítal ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří 
Mašek s kuchařkami, pracovnicemi střediska a zástupci seniorů. Poté 
starostu a jeho zástupce požádal, aby zazvonili vánočním zvonečkem, 
načež se otevřela roleta do nové kuchyně, kde bylo připraveno občers
tvení. Od 17. 12. už kuchyně vaří pro klienty střediska.

Rekonstrukci za celkem 10 milionů korun, která probíhala od polo
viny července do konce listopadu, si vynutil havarijní stav podlahy 
v kuchyni a také potřeba vyměnit více než 20 let starou a energeticky 
náročnou technologii. Byla vybudována nová podlaha a v kuchyni  
a ve skladech byla osazena kvalitnější vzduchotechnika. Nová kuchyň
ská technologie je výrazně výkonnější a uvaří hospodárněji, takže dojde 

k energetickým úsporám. Proces přípravy jídla se celkově zrychlí, pro
tože nové stroje a zařízení jsou výkonnější a pro kuchařky pracovně 
příjemnější. V jídelně je nová podlahová krytina a strávníky uvítá mo
derní interiér s příjemným posezením pro 50 osob. 

Kuchyň je dimenzována na výrobu až tří set jídel za den. V součas
nosti vaří denně 210 – 230 jídel, z toho asi 140 – 180 obědů je rozvá
ženo klientům domů. Jídelna je otevřena ve všední dny od 11.00 
do 13.30, za jedno ze tří hlavních jídel, polévku a nápoj senioři zaplatí 
dohromady 65 korun. Další informace o stravování a dalších službách 
střediska najdete na www.sssp13.cz.  Samuel Truschka

Od Gershwina po vánoční koledy

První prosincové pondělí patřila obřadní síň radnice jazzu. Přesněji 
Jazzovému vánočnímu koncertu, na kterém se představila přední česká 
a evropská jazzová zpěvačka s neobyčejně poutavým hlasem Eva 
Emingerová se svými hosty. 

„Ráda bych poděkovala za pozvání,“ řekla na úvod Eva Eminge
rová. „Vidím, že nejste v hojném počtu, ale to vůbec nevadí. Budeme 
hrát, jako kdybychom byli v sálu pro tisíce lidí. Pro mě je stejné, jestli 
vystupuji v Nových Butovicích nebo v Americe. Na každý koncert 
a publikum se moc těším. Tak si pojďme ten dnešní večer všichni 
užít.“ 

A to se stoprocentně splnilo. První vystoupilo duo kytaristů Karo
lína Bednaříková a Jakub Šedivý, studentů 5. ročníku Konzervatoře 

Jaroslava Ježka. V jejich podání zazněla například krásná poetická 
skladba Tvar modré od současného autora Miroslava Noska, ale 
i skladby J. S. Bacha nebo G. F. Händla.

Pak už patřil mikrofon jen Evě Emingerové a čtveřici vynikajících 
jazzmanů. Za bicí se posadil Ivan Smažík, kontrabas vzal do ruky Petr 
Kořínek, elektrickou kytaru Jaroslav Kantor a saxofon stále mladý 
Sváťa Macák.

Z jejich vystoupení čišela úžasná energie a Summertime George 
Gershwina, skladby Benny Goodmana, Jaroslava Ježka až po závěreč
nou vánoční koledu Půjdem spolu do Betléma byly dokonalé a navodily 
báječnou atmosféru. Přidámeli Evin humor a originální impro vizace, 
není divu, že publikum bylo nadšené. Koncert byl pro všechny příjem
ným předvánočním dárkem. Eva Černá

2X
 FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ



 LEDEN 2016 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2278

Čím jste chtěla být jako dítě? 
Určitě by mě bavilo učit, určitě by mě bavila medicína. Ale moji rodiče 
usoudili, že na medicíně bych trpěla, kdybych nemohla lidem dosta
tečně pomoci. Myslím, že se mýlili, silná jsem byla dost. Nakonec 
jsem šla na přírodní vědy. Jenže mě bavilo všecko. Byly by mě zajímaly 
dějiny nebo literatura, ale věděla jsem, že na huma nitní vědy nepůjdu, 
protože to bylo za tvrdého komunizmu a tyto vědy byly velmi zkom
promitované. Po listopadu 1989 jsem pochopila, že lidé, kteří jsou 
mocni slova, jsou mnohdy mocni také jakoukoli myšlenku otočit. A to 
si přírodní vědy nemohou dovolit. Proto jsem ráda, že jsem skončila 
u přírodních věd.
Co vás přivedlo k biochemii?
K chemii mě přivedl můj chemikář z jedenáctiletky, pan profesor 
Doubrava, a potom můj tatínek, který byl právník, ale po roce 1948 
musel od práva odejít. Dlouho hledal místo a nakonec se našel 
ve sklář ském průmyslu, kde ho začala bavit chemie křemíku, protože 
byl zvídavý. A proč biologie? Když už jsem studovala chemii, tak jsem 
cítila, že bych raději dělala něco, co má blíže k něčemu živému, ale 
hlavně k lidem.
Začínala jste zkoumáním látkové výměny v těle potkanů a zásadním zlomem 
ve vaší práci bylo zjištění, jakou roli tam hraje světlo. Jak k tomu došlo?
Bylo to pro mě hrozně zajímavé. Zkoumala jsem vývoj takové malé 
žlázky, která se nazývá šišinka a tvoří se v ní hormon melatonin. To 
byla tehdy velice nová záležitost. Zjistila jsem, že tvorba melatoninu 
v šišince potkanů je ovlivnitelná okamžitým světlem v noci. S tím 
jsem si nevěděla rady, protože jsem nevěděla nic o biologických hodi
nách. Že má každý organizmus od bakterií až po člověka vnitřní bio
logické hodiny, kterými si měří vnitřní čas, to bylo uznáno až v roce 
1960 a ve škole jsme se o tom nic nedozvěděli. Já jsem na ten okamži
tý vliv světla v noci přišla téměř náhodou, když jsem si nechala po
otevřené dveře od zvěřince do osvětlené chodby, protože jsem si zapo
mněla červenou baterku. Byla jsem překvapená, že najednou měřená 
hodnota látky, ze které se melatonin tvoří, prudce stoupla. A postupně 
jsem pokusy na rytmické tvorbě melatoninu zjistila, jak biologické ho

diny fungují, že se dají posunout dopředu, když se organizmus osvětlí 
po půlnoci, nebo že se naopak zpozdí, když se ten organizmus osvětlí 
před půlnocí. To mi pořád přijde naprosto fascinující.
Není dnešní civilizace úplně nepřirozená? Svítíme do noci, vstáváme 
za tmy. Nebylo by pro člověka lepší, kdyby vstával s rozbřeskem a chodil 
spát za setmění?
V přírodě to tak funguje, ale my jsme si přírodu změnili a můžeme 
zažívat světlo i v jinou než denní dobu. Záleží též na intenzitě a za
barvení toho světla. Díky zavedení elektřiny žijeme vlastně celý rok 
stejně – zhruba 8 hodin spíme, 16 hodin bdíme. Naši předkové si 
večer svítili maximálně loučemi a to je žluté světlo, které biologické 
hodiny tak neovlivňuje. Ale civilizace má vliv na celou přírodu. Moje 
kamarádka v Holandsku dělala zajímavou studii s myšmi, které mohly 
v kleci běhat a roztáčet tam kolo. Jednu klec měla ve městě na dvorku 
a druhou v dunách u moře, kde byla úplná tma. A zatímco ty myši 
v dunách v noci pravidelně běhaly a ve dne spaly, myši ve městě ne
měly takový rozdíl mezi dnem a nocí a mnohdy točily kolem nejen 
v noci, ale i ve dne.
Lidé se tradičně rozlišují na „sovy“ a „skřivany“. Je to dáno geneticky nebo 
způsobem života?
Je to dáno geneticky, ale dá se to částečně změnit i vhodným používá
ním světla. Pokud budeme dodržovat pravidelný režim a ve stejnou 
dobu se budeme budit a rozsvěcet si, tak i ta „sova“ se může díky ran
nímu světlu každý den trochu „předběhnout“ a zvyknout si. Světlem 
se prostě dají dělat úplné zázraky. Důležité je vstávat pořád ve stejnou 
dobu a probouzet se spontánně, když je na to organizmus připraven. 
Protože lidé jsou převážně „sovy“ a mají tendenci se zpožďovat, potře
bují hlavně to ranní světlo. Čili – chodit pěšky do práce, jít ráno 
na procházku nebo alespoň na chvíli vystrčit hlavu na sluníčko, to 
nám moc pomůže.
Snažila jste se přirozený běh biologických hodin důsledně uplatňovat také 
ve svém životě, nebo se vám to kvůli množství práce nedařilo?
Určitě jsem to velice narušovala, když jsem dělala experimenty v labo
ratoři. Když zkoumáte 24hodinové cykly, musíte to prostě dělat 
24 hodin. A někdy to byl třeba třídenní pokus a znamenalo to být 
často v noci v laboratoři. Pořád jsem se ale snažila dodržovat to, že je 
noc – v každé volné chvíli šup do spacáku na podlaze v laboratoři. 
Práce mě přivedla také k tomu, že vyznávám příznivý vliv světla na or
ganizmus. Mámeli během dne dostatek bílého světla s modrou slož
kou, nejlépe přirozeného, jsme aktivnější, lépe nám to myslí, více si 
pamatujeme. Po setmění bychom již měli užívat spíše teplé žluté svět
lo. Jsem obrovský přítel sluníčka a když je hezky, snažím se být venku. 
Nejlíp se mi vždy tvořilo a psalo v létě na Vysočině, když jsem si po
stavila stůl doprostřed louky a svítilo na mě sluníčko. Jednak to bylo 
spojeno se štěstím – pohled na les, květiny, ale také s blahodárným vli
vem slunečního světla.
Světlo je tedy důležité, ale to sluneční je ještě lepší... 
Říkalo se: Každá babička stará, veselá je zjara. Člověk si židli na slu
níčko rád vynese. Dnes mají lidé často obavy ze slunce, aby nedostali 
rakovinu kůže. Já nejsem přítelem opalování na pláži, ale když je 
hezky, zejména na podzim a v zimě, je potřeba jít ven na denní světlo, 
na procházku, projet se na kole, vést aktivní život a ne být někde za
strčený. Jsem velkým odpůrcem kancelářských budov, které nemají 
okna. Denní světlo je naprosto podstatné.
Myslíte, že může mít vliv i při léčbě depresí? 
Určitě. Někdy v roce 1985 byla popsána tzv. sezonní afektivní poru
cha, která postihuje často lidi žijící v blízkosti polárního kruhu – ti 
mohou mít na podzim a v zimě depresi a na jaře naopak určitou eufo
rii. Tuhle depresi se daří léčit intenzivním osvětlením, zejména v ran
ních hodinách. A do určité míry to funguje i u depresí jako takových. 
Když se lidé léčí antidepresivy a mají hodně sluníčka nebo intenzivní
ho osvětlení po ránu, tak se léčba antidepresivy urychlí. Přišlo se na to 
docela legračně v jednom psychiatrickém oddělení v Itálii, kde měli 
na jedné straně chodby pokoje s okny na východ a na druhé straně 
na západ. A ukázalo se, že rychleji z deprese se dostávali pacienti, kteří 
měli okna na východ. Že kombinace antidepresiv a ranního osvětlení 
pomůže při léčbě deprese, ukázal u nás jako jeden z prvních pan pro
fesor Praško z Psychiatrického centra v Bohnicích. Znala jsem pána se 

Choďte na sluníčko a buďte k lidem laskaví

Profesorku RNDr. Helenu Illnerovou, DrSc., není třeba dlouze představo
vat. Přední česká fyzioložka a biochemička se svým týmem odvedla obro v 
ský kus práce na výzkumu tzv. biologických hodin živých orga nizmů. Poz
ději působila 12 let ve vedení Akademie věd ČR a v letech 2001 – 2005 
byla její předsedkyní. Přestože je světově uznávanou kapacitou, zastávala 
řadu vědeckých a čestných funkcí a získala mnohá prestižní ocenění, 
zůstala skromná, přátelská a zásadová. Se svým manželem, sociologem 
Michalem Illnerem, žije 25 let v paneláku na Lužinách a má to tu ráda. 
Je vášnivá turistka, milovnice přírody a nejraději jezdí po okolí i do centra 
Prahy na kole. Po operaci kyčelního kloubu je nyní dočasně odkázána 
na berle, ale věří, že zjara opět vyjede. Odhodlání a energie k tomu má 
dostatek.
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sezonními depresemi, který tento jev na sobě sám studoval a zhotovil 
si zdroj světla, kde se vystavoval až 2 000 luxů. Ráno na podzim 
a v zimě si lampu rozsvěcel a zlepšil se natolik, že byl schopen nor
málně pracovat. Nemusí to samozřejmě platit u každého a vždy je 
nutná konzultace s očním lékařem, aby si člověk nepoškodil zrak.
V roce 1969 jste byla s manželem pracovně ve Spojených státech. Nebyli 
jste v pokušení tam zůstat?
Byli jsme spolu a s oběma dětmi na Columbia University v New Yorku. 
To pokušení samozřejmě bylo, protože tady se situace po srpnu 1968 
zhoršovala, ale oba jsme věděli, že se chceme vrátit. Měli jsme tu rodiče 
a já jsem se vždy cítila jako Češka, Čechoslovačka, byla jsem na svoji 
zemi hrdá, na ten rok 1968 a chtěla jsem vychovávat naše děti doma. 
Věděla jsem, že tu budu omezena pracovně a hlavně jsem se bála, že 
děti nebudou mít ty možnosti, které by měly venku. Takže rok 1989 pro 
mě byl pocitem obrovského štěstí a také mě zbavil výčitek vůči dětem.
Byla jste osm let místopředsedkyní a čtyři roky předsedkyní Akademie 
věd ČR. Jak hodně to zasáhlo do vašeho života?
Byla to především spousta administrativní a organizační práce, a navíc 
to znamenalo spoluodpovědnost za nutnou přestavbu i fungování celé 
organizace. Mě zasáhla doba velkých změn v akademii po roce 1989. 
Do čelných míst v akademii mě vynesl dobrý odborný, ale určitě také 
lidský kredit. V době, kdy se otevřely hranice a měla jsem spousty na
bídek na spolupráci a pozvání na konference, mě to v podstatě zabrz
dilo, protože jsem se nemohla věnovat své práci a svému výzkumu. 
Jako místopředsedkyně Akademie věd ČR jsem měla odpovědnost 
za vědy biologické a chemické. V těchto oborech působilo tehdy 
30 ústavů a 10 z nich se rušilo. U toho rušení jsem byla, chtěla jsem ty 
nejlepší lidi vytáhnout jako rozinky z koláče a někam je zasadit, aby 
mohli pracovat dál, a bylo to často velmi těžké. Mladí vědci byli tehdy 
také špatně placení a někteří byli i závislí na sociální podpoře. Jako 
předsedkyně jsem se snažila, aby se aspoň pro ty nejlepší zavedl nějaký 
program, který by je trošičku postrčil a pomohl jim. Tak jsme založili 
např. cenu Otto Wichterleho pro mladé nadějné vědecké pracovníky.
Čím vás práce v čele akademie věd obohatila? 
Já na tu dobu vzpomínám ráda, protože jinak bych byla zůstala velmi 
omezena jenom na svůj obor. Moje experimentální práce byla v podsta
tě z 90 % manuální činností. Najednou jsem se setkala s fyziky, mate
matiky, astronomy a viděla jsem, že pracují jinak, s počítačovými mode
ly, teoreticky. V akademii jsme se většinou bavili hlavně o rozpočtu pro 
ten který ústav. Když jsme ale někdy zašli do hospody na pivo, zjistili 
jsme, že jsme pro sebe navzájem moc zajímaví, protože každý přicházel 
z jiné oblasti a mohl o svém výzkumu úžasně zajímavě povídat.
Jak to ovlivnilo vaši další práci?
Jako předsedkyně jsem končila v 67 letech. V laboratoři jsem měla 
dobrou následovnici, která po mně vzala moje původní oddělení, paní 
doktorku Alenu Sumovou. K výzkumné práci „u stolu“ jsem se již ne
vrátila. Experimentální práci jsem milovala – vždy jsem byla zvědavá, 
zda výsledky pokusů splní mé očekávání nebo budou úplně jiné. To je 
vždy takové chvění při čekání na výsledky, které okamžitě vyvolávají 
další otázky. Když už to pak dělá někdo jiný, tak je to sice zajímavé, ale 
už to není „vaše“. Navíc za ta léta mého působení v akademii došlo 
v biologii k obrovskému posunu – spousta nových metod, úplně jiné 
možnosti jak bádat. Dřív jsem potřebovala vědět naprosto přesně slo
žení všech používaných roztoků, abych si je mohla připravit. Dneska 
dostanete vše hotové od firmy v tzv. kitech a víte jen, že tohle slouží 
k extrakci a tohle k multiplikaci, ale netušíte, co v tom vlastně je. 
Možná by mě experimentální práce už ani tak nebavila. Ale o svůj 
obor se zajímám stále a také přednáším. Důležité pro mě je, že výsled
ky naší laboratoře se potvrdily a že byly pro vědu skutečným přínosem.
Loni v září jste dostala významnou cenu Akademie věd ČR za popularizaci 
vědy. Je podle vás popularizace důležitá?
Je zajímavé, že i malá města dnes pořádají přednášky, tzv. Science Café 
a zvou vědce a je o to obrovský zájem. Lidé prostě chtějí vědět, co se 
ve vědě děje a chtějí odpovědi na otázky, jak vznikl vesmír, život, jestli 
to řídí nějaká síla a podobně. Popularizace vědy je důležitá, protože se 
setkáváme s lidmi, kteří mají o věc intenzivní zájem. Záleží samozřej
mě na srozumitelnosti tématu, ale i dobrý kvantový fyzik může umět 
své poznatky vysvětlit a zaujmout. Lidé tomu třeba dokonale neporo
zumí, ale uvědomí si tu složitost a úžasnou nádhernost světa okolo nás. 

Máte ráda slunce a přírodu, určitě také sport.
Hrozně ráda jsem vždycky lyžovala, sjezdovky už jsem musela odložit, 
ale běžky zůstaly. Miluju kolo, když mi vítr hvízdá okolo uší a můžu 
poznávat krajinu. Nikdy jsem to nedělala jako sport, ale pro radost. 
V tomhle je Praha 13 ideální, Prokopským údolím se dostanete až 
k Vltavě, můžete jet podél řeky nebo po náplavce až do středu města. 
Kdysi jste prý dokonce založila turistický oddíl?
Jako dítě jsem byla ve skautu, ale jen ve světluškách, protože pak byl 
skaut zakázán. Později můj syn začal chodit do dobrého turistického 
oddílu, samozřejmě původně skautského. Když byla v podobném věku 
dcera, tak jsem při Slavoji Praha založila turistický oddíl pro holčičky 
od 6 do 10 let. Jmenovaly jsme se Sluníčka a byla to jedna z nejhez
čích věcí, kterou jsem v životě dělala. Učila jsem Sluníčka lyžovat, jez
dily jsme na letní tábory, každý třetí víkend na výlety. Ze všech těch 
holek vyrostly hrozně prima ženy. Jako sportovní činnost to nebylo 
pod ideologickým dozorem a dalo to dohromady nejen děti, ale i rodi
če, kteří pak přijížděli na táborák, mohli volně mluvit, zpívat Vodňan
ského a Skoumala a cítit lidskou a názorovou sounáležitost. 

Máte šťastné manželství a v rozhovorech říkáte, že je dobré žít celý život 
s jedním mužem. Myslíte, že to je také přirozené nastavení člověka?
Čistě biologicky je to u každého živočišného druhu trošičku jinak. 
Podle pana Dawkinse se může i u člověka vyskytovat cosi jako „sobec
ký gen“, který má tendenci co nejvíce rozšiřovat své potomstvo. 
Hodně ale záleží na tom, co kdo zažil doma. Dřív platilo: Co Bůh 
spojil, člověk nerozpojí. Já si myslím, že když člověk má partnera a slí
bili si, že spolu budou celý život, tak by to měli dodržet, zvláště když 
mají děti. To je pro rodinu hrozně důležité – dát dětem jistotu, že žijí 
v pevném prostředí, že se o ně neválčí a že si nemusí vyčítat, zda ony 
samy něco nezpůsobily. To málo, co můžeme dětem dát do života, je 
jistota a sebedůvěra, a ty může dítě nejlépe získat v úplné rodině. 
Co byste z vlastních zkušeností poradila lidem, jak prožít život co nejlépe 
a šťastně?
Kdybych radila ze svého oboru, tak je dobré chodit pravidelně spát 
a pravidelně vstávat a vystavovat se slunečnímu světlu, zejména 
na podzim a v zimě, kdy je ho málo. Pokud by ale šlo o život jako ta
kový – je důležité budovat si hezké vztahy s lidmi, být laskavý 
ke svému okolí, usmívat se na lidi a dávat jim radost ze života. 
A potom – žít život intenzivně, dělat věci pořádně a s plným nasaze
ním, jinak to nemá cenu. A myslet při práci na to, zda je užitečná, 
protože člověk musí být přesvědčen, že to, co dělá, přináší nějaký užitek. 
Na závěr vás prosím o přání pro čtenáře STOPu do nového roku.
Přála bych jim, aby se jim v Praze 13 dobře žilo, aby měli dobré vztahy 
se svými sousedy, hlídali si své okolí, aby nevyrůstaly nové vysoké 
domy tam, kde je již dostatečně hustá zástavba, a také abychom si 
uchovali všechnu zeleň, pro kterou je naše část Prahy tak hezká.
 Samuel Truschka

Profesor Jan Palouš blahopřeje profesorce Illnerové k ceně za popularizaci vědy
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Veřejné projednávání návrhu řešení dopravní situace v okolí náměstí 
Na Lužinách se uskutečnilo 10. 11. v budově ZŠ Mládí. Na základě 
připomínek občanů a rodičů dětí vypracoval projektant Ing. Luděk 
Zatloukal nový návrh, který je veřejnosti předkládán k vyjádření. 
Návrh zahrnuje prvky zklidnění včetně přechodů a míst pro přechá
zení chodců jak v ulici Mládí, tak i na náměstí Na Lužinách a v ulicích, 
které do něj ústí. 

Zásady řešení náměstí Na Lužinách a okolí
Nový návrh se soustředil mimo plochy náměstí na okolní ulice, přede
vším na ulici Mládí, kde se nachází základní škola a kterou před zahá
jením ranního vyučování ucpávají vozidla rodičů přivážejících děti. 
Součástí je jasné vymezení parkování.
Ulice Mládí 
Stávající směr jednosměrného provozu v ulici před ZŠ bude zachován. 
Ranní vzdutí popojíždějících vozidel před vstup do budovy školy 
ve směru od ulice Kovářova je delší, než by tomu bylo v opačném pří
padě při směru pojíždění od nám. Na Lužinách. V tomto případě by 
hrozilo, že délka fronty popojíždějících vozidel omezí provoz v ulici 
Armády, páteřní komunikaci oblasti. 

Vozovka bude pomocí vodorovného dopravního značení rozdělena 
na pojížděný pruh minimální šířky 4 m a oboustranné parkovací 
pruhy šířky 2 m. U napojení na nám. Na Lužinách bude zřízen nový 
přechod pro chodce šířky 4 m. Z důvodu šířky vozovky v místě pře
chodu bude k severnímu chodníku připojena nástupní pěší plocha 
v šířce parkovacího pruhu. 

U slepé východní části ulice za nám. Na Lužinách bude zřízeno 
místo pro přecházení v úrovni pěší cesty k ulici U Cikánky.
Vodorovné dopravní značení – šikmé rovnoběžné pruhy V 13a budou 
před přechody pro pěší a místy pro přecházení doplněny krátkými 
příčnými prahy (Z 12). 

Náměstí Na Lužinách
Na náměstí bude mezi bočními ulicemi Za Lužinami a U Cikánky 
zřízen nový přechod pro chodce. Pro dodržení normové délky pře
chodu budou stávající chodníky z obou stran rozšířeny s ohledem 
na odvodnění (polohu uličních vpustí). Mezi ulicemi U Cikánky 
a Mládí bude zatím dopravně neupravená plocha náměstí směrově 
rozdělena středním dlážděným ostrůvkem. Podél západního chodníku 
bude vytvořen parkovací pruh pro zákazníky prodejny tisku.
U Cikánky
Jižní část ulice bude zaslepena a bude napojena z nám. Na Lužinách. 
Zaslepení bude pro vozidla provedeno pomocí dvou koncových dílů 
betonové zábrany Citybloc. Přes slepou část ulice za nám. Na Luži
nách bude zřízeno místo pro přecházení v úrovni příčné boční pěší 
cesty. Provede se demontáž stávajících krátkých příčných prahů včetně 
svislého dopravního značení. Severní část ulice bude komunikačně 
napojena pomocí stávající spojky na ulici Za Lužinami.
Za Lužinami, U Cikánky
Ulice nejsou vybaveny souvislými chodníky. Z důvodu bezpečné 
chůze pro chodce směrem k nám. Na Lužinách budou v obou ulicích 
zřízena místa pro přecházení včetně rozšíření chodníku na vzájemné 
křižovatce obou ulic a úseky budou označeny novými svislými do
pravními značkami A 12a – Chodci a V7b – Místo pro přecházení 
(vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na po
zemních komunikacích).
Své názory a připomínky k tomuto návrhu můžete zasílat 
do 31. ledna na e-mail namesti@p13.mepnet.cz. Návrh včetně plánu 
úprav v plném rozlišení najdete na www.praha13.cz pod odkazem 
Návrh dopravního řešení náměstí Na Lužinách. Po zpracování vašich 
názorů bude zadáno zpracování projektové dokumentace a v průběhu 
roku 2016 budou dopravní opatření realizována. 

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost
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Vyjádřete se k dopravnímu řešení náměstí Na Lužinách

Studie úpravy náměstí Na Lužinách a okolí
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Sport

Dvě zlaté pro Martina
Karatista Martin Sláma z Prahy 13, o kterém jsme ve STOPu již 
několikrát psali, dosáhl dalšího skvělého vítězství na VI. Mezinárodním 
mistrovství republiky České asociace budo karate, které se konalo 
8. 11. v hale na Lužinách. Turnaje se zúčastnilo 377 závodníků 
ze 48 klubů z Anglie, České republiky, Dánska, Gruzie, Itálie, Malty, 
Německa, Rumunska, Ruska a Slovenska. Martin Sláma získal v Ka
tegorii kata masters 36 – 45 let mistrovský titul.

Ve dnech 5. – 6. 12. se výprava 11 závodníků zúčastnila prestižního 
turnaje 6th WUKF European karate champions cup, který se konal 
v ClujNapoca v Rumunsku. V turnaji startovalo bezmála 700 závod
níků ze 17 zemí. Závodníci z České republiky přivezli domů celkem 
7 cenných kovů (3 – 2 – 2). Martin Sláma startoval v kata Masters 
36 – 45 let, kde opět vybojoval mistrovský titul (na snímku na stup
ních vítězů je s Aleksandrem Donskim ze Srbska a Christianem 
Henschlem z Německa). Tím se nominoval do kata Masters Best of 
the Best, kam automaticky postoupili všichni na 1. a 2. místě v Masters 
kategoriích. O trofej pro vítěze bojovali příslušníci ze 6 zemí – ČR, 
Polska, Srbka, Anglie, Skotska a Dánska. Tam Martinovi jen 
o 0,2 bodu unikla zlatá medaile a umístil se tak na druhém místě 
za závodníkem Jaroslavem Adamskim z Polska. -red-

Posilte své tělo i osobnost
Sportovní klub Yawara Prague, z.s., se zaměřuje na tréninky juda 
a ruského bojového sportu sambo. Tréninky probíhají v zázemí FZŠ 
Trávníčkova a v ZŠ Kuncova. Přijímáme děti od 4 let, ale i dospělé 
bez věkové hranice. Trenérka klubu své svěřence učí, jak dosahovat co 
nejlepších výsledků a vítězit. Těm, kteří chtějí své tělo vrátit do kondi
ce, nabízíme třikrát týdně kondiční cvičení, judo pro dospělé nebo 
společný trénink rodičů s dětmi. Můžete se účastnit i pravidelného  

 
soustředění nejen u nás, ale také v Rakou
sku, Itálii nebo na Slovensku. Přihlaste se 
do našeho sportovního klubu a otevřete 
pro sebe svět zdravého života s judem. 
Zkušební lekce jsou po předchozí domluvě 
zdarma.  
Kontakt: yawaraprague@gmail.com,  
www.judoyawarapraha.eu, tel. 608 443 806. Olga Melnikova

Vyberete si?
Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny nabízí volná místa zejména  
pro děti:

• Taichi hrou – hravá forma cvičení v malém kolektivu pro děti  
od 4 do 6 let (pondělí 16.00 – 17.00)

• všestranné cvičení nejmladšího žactva pro děti od 5 do 7 let  
(středa 17.30 – 18.30)

• cvičení rodičů a dětí od 15 měsíců do 3 let  
(úterý, středa 10.00 – 11.00 a čtvrtek 15.30 – 16.30)

• oddíl orientačního běhu a pobytu v přírodě pro děti od 6 do 14 let 
(pondělí 16.00 – 18.00)

Podrobné informace o všech aktivitách v SK Hala Lužiny najdete 
na www.skhalaluziny.wz.cz. 

Od 4. do 28. ledna probíhají dny otevřených dveří. Můžete zkusit 
jakékoli cvičení a získat podrobnější informace.
 Dagmar Kolandová

Školy hrají badminton
Od září mají základní školy v Praze 13 v rámci výuky 
tělesné výchovy možnost bezplatně navštěvovat spor
tovní centrum Jeremi a trénovat zde badminton. 
Jedná se o společný projekt sportovního centra Jeremi 
a městské části pod záštitou zástupkyně starosty Mar
cely Plesníkové, který nese oficiální název Badminton 
do škol. Sportovní centrum dává k dispozici prostory, 
městská část financovala nákup badmintonových 
raket.

Celá akce se setkala s nevídaným zájmem zdejších 
základních škol, z čehož máme velkou radost. Zatím 
se pravidelně zapojuje na 600 dětí ze šesti škol a je 
předpoklad ještě výraznějšího nárůstu. Zejména 
ZŠ Mohylová, která nedisponuje vlastní tělocvičnou, 
možnost bezplatného sportování velice vítá. Každé 
škole je k dispozici profesionální trenér a v případě zájmu probíhá 
školení učitelů tělocviku, aby mohli s dětmi provádět základní trénink 
badmintonu. Na konci každého školního pololetí bude uspořádán 

velký badmintonový turnaj, kterého se budou účastnit zástupci všech 
základních škol v několika kategoriích. Vítězná škola si odnese putov
ní pohár. Martin Šmíd
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Životní prostředí

Část cyklookruhu opravena
Cyklookruh, který jsme nazvali Za prací a zábavou, je veden po cyklo
stezce mezi panelovými domy, po zklidněných místních komunika
cích a po účelových cestách. Umožňuje používat bicykl při každo
denních cestách za prací, po nákupech, do úřadů, za vzděláním 
i k výletům za přírodou bez narušování životního prostředí škodlivými 
zplodinami. Bezpečná cyklotrasa prochází obytnými zónami Lužiny, 
Nové Butovice, Stodůlky a Háje. V lokalitě Nové Butovice byla část 

stezky vybudována z mlatu, což se neosvědčilo. Mlat se zplavoval 
a byly nutné jeho časté opravy. Společnost Volkswagen Financial 
Services, která má poblíž trasy sídlo, oslovila městskou část s nabíd
kou, že tuto část cyklotrasy opraví na své vlastní náklady. Městská  
část Praha 13 přijala od společnosti sponzorský dar ve výši přibližně 
100 000 korun a odbor životního prostředí pak zajistil vlastní opravu 
stezky z tohoto daru. Stezka má nově povrch ze zámkové dlažby, který 
bude lépe odolávat povětrnosti a zajistí cyklistům pohodlnější jízdu.
 Dana Céová, OŽP

Labutě nejsou tažní ptáci
Díky tomu je můžeme běžně vidět i v zimě na zamrzlých vodních 
plochách. Pták sedící na ledové ploše může budit dojem, že přimrzl, 
ale peří je dobrý izolační materiál. Pokud máte podezření, že není 
v pořádku, stačí vedle něj hodit sněhovou kouli či šišku, která zpravi
dla zdravého ptáka vyplaší. Pokud labuť nemůže skutečně vstát, kon
taktujte odchytovou službu Městské policie, tel. 283 011 711 nebo 
Český svaz ochránců zvířat v Michelské 5, Praha 4, tel. 774 155 155. 
Při laické snaze o pomoc přimrzlé labuti často dochází k poranění 
ptáka, který přijde o opeření břicha (tepelnou izolaci) a vy si odnesete 
minimálně modřiny od zběsilého mávání křídly.

Přikrmování labutí je vhodné pouze za silných mrazů. Můžete jim 
hodit starší bílé pečivo nalámané na malé kousky (ne žluklé, plesnivé, 
kořeněné nebo čerstvé), obiloviny, šrot, vločky, jablka či vařené bram
bory. V žádném případě jim nedávejte sýry, tvaroh, masné výrobky, 
knedlíky a zbytky z kuchyně. Výsledkem by byl těžký průjem i úhyn 
zvířete. Pro dokrmování malých ptáků je nejvhodnější směs semen, 
lojové koule, nakrájená zelenina a ovoce. Jaroslav Fuglík

Setkání s přírodou
Druhý listopadový 
týden absolvovalo 
45 žáků ZŠ Mládí 
ozdravný pobyt 
v Krkonoších – 
osmidenní školu 
v přírodě s environ
mentální tematikou. 
Projekt se uskutečnil 
za finanční podpory 
Státního fondu ži
votního prostředí 
ČR. Hlavní náplní 
bylo poznávání pří
rody a rozvíjení 
schopností vnímat ji 
v souvislostech. Ak
tivity jednotlivých 
témat, kterými byly 
voda, poznávání lesa, 
biodiverzita a odpa
dy, probíhaly převáž
ně venku, kde děti 
trávily čas aktivním pohybem v přírodě a na čerstvém vzduchu. 
Vybra ná témata byla vhodně doplněna exkurzemi.  Iveta Pichlová, ZŠ Mládí

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

ulice datum stanoviště

Mládí  8. 1. parkoviště proti č. 824/14

Bronzová 15. 1. chodník naproti č. 2016/13

Borovanského 22. 1. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

Petržílkova 29. 1. parkoviště u č. 2267/12

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Michaela Líčková
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Pomáhají druhým

Klub JednaTrojka 
v lednu
Klub se nachází  
v Centrálním parku naproti golfovému hřišti 
v ulici K Zahrádkám. Je otevřený každé pon-
dělí 14.00 – 19.00, úterý 14.00 – 18.00  
(IK = individuální konzultace 18.00 – 19.00), 
středu 14.00 – 18.00 (IK 13.00 – 14.00) 
a čtvrtek 15.00 – 19.00 (IK 14.00 – 15.00). 
Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let z Pra 
hy 13 nabízí možnost aktivního trávení vol
ného času. K dispozici je sportovní a výtvarné 
vybavení, internet i příjemné posezení. Klub 
poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování). 

Téma měsíce: Nový rok 
Program: 
po  4. 1.  Jaké je vaše novoroční předsevzetí 

a jak ho dodržet?
st  6. 1.  Seznámení s novým pracovníkem
po 11. 1.  Co byste chtěli v klubu změnit 
čt 14. 1.  Turnaj v šipkách nebo ve fotbálku
po 18. 1. Novoroční úklid klubu 
čt 21. 1. Výlet s překvapením 
čt 28. 1.  Debata na téma, které vás zajímá 

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 277 007 284, Facebook: klub jednatrojka. 

 Těší se na vás Katka a Martin

Hledáme pečovatelku
Středisko sociálních služeb Prahy 13 (pečo
vatelská služba, denní stacionář) hledá z dů
vodu rozšíření svého týmu novou pečovatelku 
nebo pečovatele. Pracovní náplní je pečova
telská činnost v domácím prostředí klienta 
či v denním stacionáři především v těchto 
oblastech:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně, oblékání  

a stravování
• poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím 

zajištění 
• zprostředkování kontaktu se společen

ským prostředím

Požadujeme odpovídající vzdělání dle § 110 
Zákona č. 108/2006 Sb. (pracovník v sociál
ních službách), zdravotnické vzdělání (ošet
řovatelka) je výhodou. Samozřejmostí je 
trestní bezúhonnost, schopnost samostatné 
práce a empatie při péči o klienty v terénu 
a při řešení úkolů. Zájemcům nabízíme práci 
ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdě
lávání, dobrý kolektiv, stravenky nebo dovole
nou navíc. V případě zájmu zasílejte své živo
topisy na socialnipracovnik@sssp13.cz nebo 
na adresu Středisko sociálních služeb Prahy 13, 
Martina Cveklová, Trávníčkova 1746, 155 00 
Praha 13. Martina Cveklová

Topit se pro dobrou věc

Přemýšlíte o nákupu hezkého kalendáře 
na rok 2016 a chcete zároveň podpořit něco 
dobrého? Navštivte webovou stránku 
www.skolastodulky.diakonie.cz. Tam si mů
žete prohlédnout a rovnou objednat nástěnný 
kalendář s názvem Ve vlnách 2016 aneb topíme 
se pro Ratolest. A jak kalendář vznikl? 

„Vlastníme společnost zabývající se prode
jem potápěčského vybavení, ale i podvodním 
fotografováním,“ říkají manželé Řehákovi, 
autoři celého projektu. „Protože jsme chtěli 
podpořit znevýhodněné děti, oslovili jsme 
známé osobnosti ze světa divadla, umění, 
módy, sportu či médií se záměrem pořízení 
jejich fotek pod vodní hladinou“. 

„Potápět se bez brýlí, kdy vám voda teče 
do nosu, při tom se usmívat, v kostýmu, který 
vám překáží, se závažím, které vás drží pod 
hladinou a při tom nedýchat... Vlastně se 
topíte,“ dělí se o zážitek z fotografování Jana 
Holcová, herečka Dejvického divadla. 

„Úžasný tým mě však 
dokázal vyhecovat a já 
tak mohla pomoci stře
disku Ratolesti“. 

Kromě Jany najdete 
v kalendáři třeba herečku 
Lenku Krobotovou, 
herce Pavla Šimčíka, 
choreografa a tanečníka 
Yemiho A.D., zpěvačku 
Terezu Vágnerovou 
nebo fotbalistu Radka 
Černého.

Manželé Řehákovi 
sami vychovávají deseti
letého Vojtu, který se 
narodil se zdravotním 

hendikepem. Dobře tedy vědí, jak je důležité, 
aby stejné děti vyrůstaly v přátelském a pod
nětném prostředí, které co nejvíce pomůže 
jejich rozvoji. Výtěžek z prodeje kalendáře je 
určen na vytvoření relaxačního místa na za
hradě MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE 
ve Stodůlkách. 
 Milan Černý, ředitel MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE

Červená stužka 2015 
Vloni se již počtrnácté konala v České repub
lice informativně osvětová akce Červená 
stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se 
váže k 1. prosinci, který je Mezinárodním 

dnem boje proti AIDS už od roku 1988. 
Česká republika vykazuje relativně nízký 
počet nakažených virem HIV a AIDS ne
mocných – celkem 2539 osob k poslednímu 
září 2015. Z tohoto počtu již u 445 osob pro
puklo onemocnění AIDS a zemřelo na něj 
u nás 232 osob. Počty nově nakažených ale 
v posledních letech a měsících dramaticky 
stoupají.

V Praze 13 Červenou stužku podesáté 
za sebou zajišťovali žáci 9. tříd ZŠ Kuncova, 
která ji tradičně zahrnuje jako Škola podpo
rující zdraví do školního preventivního pro
gramu. V úterý 1. prosince se nejen do ulic 
naší městské části vydalo 34 vybraných a pro
školených deváťáků. Rozdali 800 informativ
ních letáčků a prodali 512 odznaků. Na konto 
České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), 
hlavního organizátora Červené stužky 
v Praze, jsme zaslali solidních 13 932 Kč. 
Z peněz je financován provoz Domu světla, 
který nabízí HIV pozitivním ubytovací, zdra
votní a sociální služby, zajišťuje bezplatné 
anonymní testování, poradenskou linku 
a vzdělávací besedy pro mládež. Všem zapo
jeným žákům vyslovuji poděkování, pochvalu 
a uznání.

 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova a koordinátor Červené stužky

Křest kalendáře se konal 9. listopadu v kavárně Dejvického divadla

Ve vlnách / 2016 / In the Waves
Topíme se pro Ratolest / We are drowning for our (off)spring
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Archeologická ulice

V tomto díle seriálu o křižovatkách se budeme věnovat další ulici, 
kde dochází k častým chybám ze strany řidičů. Archeologická ulice 
na Lužinách má dvě části, protože je přerušená širokým chodníkem 
u OC Lužiny. V části od Mukařovského ulice je i zde na začátku osa
zena tabule, na níž je uveden vjezd do zóny a značky, které upozorňují 
na to, že v celé zóně je nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, přednost 
zprava, zákaz stání nákladních vozidel a výskyt příčných prahů. 

V této části jsou pouze dvě křižovatky s ulicemi Amforovou a Pod
pěrovou. Před nimi je ještě patrná tzv. psychologická brzda namalova
ná na vozovce. Na obou křižovatkách mají auta přijíždějící z těchto 
dvou ulic přednost před vozidly přijíždějícími zleva. Výjezdy z parko
viště u OC Lužiny jsou opatřeny plnou čarou a řidiči vyjíždějící z nich 

by měli dát přednost vozidlům jedoucím po Archeologické ulici dál 
do Bronzové ulice. Určitě je ale dobré věnovat vyjíždějícím vozidlům 
zvýšenou pozornost, což by při dodržení povolené rychlosti 30 km/h 
neměl být problém.

Označení zóny je i z druhé strany na vjezdu do ulice od Jeremiášovy 
ulice. Přednosti zprava se týkají ulic Böhmova, Modrá, Zvoncovitá 
a Mohylová. Místem, kde dochází k častým chybám řidičů, je křižo
vatka Archeologické ulice se Zázvorkovou poblíž OC Lužiny. Vozidla 
vjíždějící na parkoviště tam musí dát přednost vozidlům jedoucím ze 
Zázvorkovy ulice. Při výjezdu z parkoviště dávají přednost všem vozid
lům, protože výjezd je opatřen plnou čarou. I zde je na místě věnovat 
zvýšenou pozornost ostatním vozidlům. Ve všech případech doporu
čuji jezdit slušně a ohleduplně.
 Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Co vše vás čeká při změně banky?
Pro změnu banky je vhodné se rozhodnout, pokud vaše současná 
banka zatěžuje váš bankovní účet různými poplatky, které v jiné bance 
nejsou. Na internetu je velké množství srovnávačů, které jsou velmi 
detailní a pomohou vám zorientovat se v nákladovosti jednotlivých 
bank a jejich balíčků běžných účtů. Vedle poplatku za vedení účtu po
zorně sledujte, jaké další služby, které využíváte, jsou a nejsou zpoplat
něné nad rámec daného balíčku. Kromě měsíčních poplatků je dobré 
zvážit, zda vám nová banka nabídne stejný komfort, na jaký jste zvyklí. 
Některé nové „internetové“ banky s malým množstvím poboček pro 
vás mohou znamenat časté zdlouhavé cestování, pokud vyžadujete 
častou návštěvu pobočky a jste zvyklí na pravidelné konzultace s osob
ním bankéřem.

Pokud se pro změnu banky rozhodnete, čeká vás relativně lehký 
proces. Nutnou administrativu vám ulehčí tzv. „Kodex mobility“ 
z dílny České bankovní asociace. Kodex mobility je velmi užitečný 
nástroj, který odbourává spoustu administrativy. Banka, ke které pře
cházíte, například zařídí zrušení starého účtu, zřídí trvalé příkazy, in
kasa, a to vše vyplněním jediného formuláře. Důležitým pravidlem 
Kodexu mobility je povinnost bank informovat své klienty o možnos
tech změny. Princip této služby spočívá v tom, že nová banka provede 
přestup do jiné banky za klienta sama.

Jakmile se rozhodnete pro změnu banky, stačí u nové banky založit 
účet a vyplnit formulář „Žádost o změnu banky“. S jeho pomocí mů
žete u původní banky zrušit trvalé příkazy a inkasa a nechat jejich se
znam poslat do nové banky. Zároveň dojde k výpovědi smlouvy u pů
vodního účtu a zřízení všech příkazů a inkas ze seznamu u nové 
banky. Celý proces změny banky trvá minimálně 15 pracovních dnů, 
lepší je ale počítat s měsíční lhůtou.

Proces přestupu od jedné banky ke druhé s využitím Kodexu mobi
lity je zdarma. Některé banky vám také uhradí poplatky za převod 

a zrušení účtu, které původní banka může účtovat. Znát potřebujete 
jen číslo původního účtu a mít s sebou občanský průkaz.

Než žádost o změnu banky podepíšete, vytvořte si přehled všech vy
užívaných služeb a plateb. Přehled lze zpravidla jednoduše vytvořit 
z internetového bankovnictví.

Na co byste hlavně neměli zapomenout:
• trvalé příkazy
• inkasa
• platební karty
• šablony častých plateb

U všeho si zapište čísla účtů, částky, případné limity (u inkas), 
variabilní symboly, specifické symboly, frekvenci plateb, den platby 
a do kdy příkaz platí. Podobně postupujte i u platebních karet.

Po realizaci změny účtu zkontrolujte nastavení nového účtu. Dále 
ověřte, že zrušení běžného účtu ve staré bance proběhlo v pořádku 
a na původním účtu nezůstal žádný dluh, byť by se mělo jednat o ko
runové záležitosti.

Co může změnu banky komplikovat?
Největším problémem jsou různé dluhy, které můžete u staré banky 
mít. Může se ale jednat i o další produkty svázané s používáním ban
kovního účtu. 

Pokud rušíte starý účet ve spěchu nebo s negativními emocemi, kdy 
vás původní banka po dvaceti letech rozčílila, tak si před zrušením 
účtu rozhodně stáhněte kompletní výpisy z účtu. Jakmile totiž dojde 
ke zrušení starého účtu, nebudete mít dostupnou historii starých vý
pisů z internetového bankovnictví. Pokud je chcete zachovat, je vhod
né je buď vytisknout nebo udělat export do vašeho počítače včetně 
zálohy.
 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

Finanční poradna

Bezpečně v dopravě
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Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

 Neznámý pachatel využil 27. 11. nepozornosti na-
kupující a z nákupního vozíku při vybírání zeleniny jí 
odcizil dámskou kabelku s osobními věcmi, telefo-
nem, peněženkou s finanční hotovostí, platební kar-
tou a osobními doklady, tím jí způsobil škodu ve výši 
6 000 Kč.
 Nezjištěný pachatel dne 27. 11. odpoledne odcizil 
z kabelky, kterou měla poškozená pověšenou přes 
rameno, nejspíše při nakupování v oddělení zeleniny 
a masa, peněženku s osobními doklady a platební 
kartou. 

 Dne 25. 11. večer využil neznámý pachatel nepo-
zornosti poškozené a odcizil jí z prostoru pokladny 
obchodního domu volně odloženou peněženku s pla-
tební kartou, osobními doklady a finanční hotovostí 
ve výši 10 000 Kč. 
 Nezjištěný pachatel v noci z 25. na 26. 11. odcizil 
z parkovacího místa v Janského ulici osobní auto, čímž 
majiteli způsobil škodu přibližně 600 000 Kč krádeží 
vozidla a 500 000 Kč krádeží převáženého zboží.
 Dne 26. 11. v 11.30 se na naše místní oddělení 
dostavil řidič taxislužby, který uvedl, že ráno ve svém 

taxíku nalezl osobní doklady zákazníka, kterého vezl. 
Prověrkou v policejní evidenci bylo zjištěno, že do-
klady jsou hlášené jako odcizené, a proto byly ode-
slány příslušnému policejnímu oddělení, které 
pátrání po nich vyhlásilo.
 Dne 1. 12. v denní době vnikl neznámý pachatel 
v ulici Hábova do vozidla Škoda, odcizil navigaci 
a poškodil interiér vozidla, čímž způsobil škodu 
ve výši 90 000 Kč.

Přeji pohodové a klidné prožití nového roku 2016.

Také v roce 2016 jsme na vaší straně
Není mnoho příležitostí ke komplexnějšímu zhodnocení výsledků 
práce našeho obvodního ředitelství v oblasti řešení nejpalčivějších 
problémů této městské části, jako jsou delikty proti veřejnému po
řádku, občanskému soužití, drobné krádeže a poškozování soukro
mého i veřejného majetku. V uplynulém roce odhalili strážníci 
během výkonu služby přes 7 500 přestupků ve veřejném pořádku, 
309 přestupků proti majetku a 444 přestupků souvisejících s poží
váním alkoholických nápojů. Dále provedli 115 000 lustrací moto
rových vozidel a odhalili při tom 3 odcizená auta. Zanedbatelné 
není ani množství provozoven a ubytovacích zařízení, které jsme 
kontrolovali – téměř 200. Celkem 30 osob bylo předvedeno na Po
licii ČR a 15 bylo omezeno na osobní svobodě, neboť byly přistiže
ny při páchání trestné činnosti. Nicméně dobře vnímáme, že situa
ce v některých lokalitách přesto není uspokojivá. Rok 2016 proto 
bude z hlediska přímého výkonu služby zaměřen především na za
jištění bezpečnosti občanů a majetku. Součástí opatření zůstávají 
i nadále ranní dohledy na přechodech pro chodce a odpolední kon
troly okolí základních škol.

Na počátku nového kalendářního roku jako vždy připomínám 
našim čtenářům základní informace a kontakty na městskou 
policii. Obvodní ředitelství městské policie Praha 13 sídlí v ul. Lýs
kova 1593 ve Stodůlkách (BUS č. 142 – zastávka Lýskova, BUS 
č. 137 – zastávka Mototechna). Podání, oznámení nebo žádost 
o pomoc lze učinit na naše operační středisko kdykoli, osobně či 
telefonicky (tel. 222 025 72122) nebo prostřednictvím bezplatné 
linky tísňového volání 156. Dále je možné kontaktovat naše stráž
níky na okrskové služebně Velká Ohrada, ul. Prusíkova 2577 a okr
skové služebně Nové Butovice, Sluneční nám. 13 (radnice Prahy 13).

Za celé Obvodní ředitelství MP Praha 13 děkuji vám všem, kteří 
jste svou slušností a ohleduplností zásadně přispěli k udržování 
klidu a veřejného pořádku a zároveň vám za nás všechny přeji 
hodně štěstí a zdraví v roce 2016.

 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Hodnotili jsme loňský rok
V sobotu 5. prosince se za účasti hostů z Úřadu MČ Praha 13, 
Výkonného výboru pražského Městského sdružení hasičů ČMS, 
zástupců SDH Řeporyje, Řepy, Třebonice, Zbraslav a Zličín usku
tečnila valná hro
mada SDH Sto
důlky, na které 
jsme hodnotili 
uplynulý rok. 
Sbor děkuje 
Městské části 
Praha 13, Magis
trátu hl. m. Prahy, 
městskému sdru
žení, všem čle
nům, sponzorům 
a příznivcům 
za podporu 
činnosti.

Odpoledne před valnou hromadou patřilo dětem, pro které jsme 
opět připravili mikulášskou nadílku. O tom, že se všichni přítomní 
v KD Mlejn dobře bavili, svědčí i to, že vydrželi až do úplného 
závěru. Stejně jako pokaždé, i tentokrát čerti odešli s prázdnou.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Máme před sebou náročný rok
Začíná nový rok a pro náš sbor bude velice náročný. V sobotu 
23. ledna od 16 hodin budeme v Třebonicích bilancovat uplynulý 
rok, co se nám podařilo, ale i co se naopak nepovedlo. Pak už se 
nám začne rozjíždět sezona, dětem začnou soutěže, zásahové jed
notce školení a praktická cvičení. V polovině roku nás čekají oslavy 
120. výročí založení sboru. O svých aktivitách vás budeme pravi
delně informovat na stránkách STOPu.
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice 
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Poděkování za pomoc při úrazu
Ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům z Obvodního ředitel
ství Městské policie Praha 13, panu Urbanovi a panu Ptáčkovi a panu 
doktorovi a paní, kteří šli náhodou kolem a pomohli mi při úrazu. 
Když jsem šla ráno 18. 11. nedaleko radnice Prahy 13 po chodníku, 
byla jsem vlivem větru sražena nezajištěnými dveřmi nákladního auta, 
které mě zasáhly do hlavy a břicha, a to v šestém měsíci těhotenství. 
Děkuji, že jste pomohli ve chvíli, kdy člověk sám nemůže a je odkázán 
na pomoc druhých. Děkuji za vaši rychlou reakci a přivolání zdravot
nické záchranné služby. Vážím si lidí, jako jste vy. Neváhali jste a po
mohli mi, proto vám alespoň touto cestou velice děkuji a doufám, že si 
to zde přečtete.
 Dana Sirotková, Studio ChriSis

 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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BYLO CO OBDIVOVAT. Ve dnech 8. – 11. prosince se v ZŠ Mohylo
vá konala čtrnáctá Vánoční výstava. O slavnostní zahájení se postarali 
nejen žáci, ale také SUMO, pěveckoherecký sbor učitelek z Mohylky, 

který spolu s dětmi 
vystoupil s pohádkou 
Dvanáct měsíčků. Ani 
letos nechyběla sou
těž – tentokrát o nej
hezčího kapříka, 
kterého svými hlasy 
vybraly samy děti. 
„Vánoční výstava je 
takové mezigenerační 
propojení, protože 
na přípravě i průběhu 
se podílejí žáci, rodiče, 
prarodiče nebo členky 
Klubu lidové tvorby,“ 
řekla ředitelka školy 
Martina Štychová. 
„Své výrobky zde 

představily i spřátelené mateřské školy, které se spolu s námi zapojily 
do projektu Úspěšný předškolák, a také MŠ Sluníčko pod střechou, kam 
v rámci projektu Čteme ve školce chodí dětem předčítat naši třeťáci.  
Ti všichni si zaslouží velké poděkování.“ -če-

JSME VICEMISTRY SVĚTA. Vloni se Taneční skupina D.A.R. po
prvé účastnila mistrovství ČR v kategorii freestyle i mistrovství světa 
formací. Sólistka Michaela Farabauerová se umístila na mistrovství 
ČR v disco dance freestyle na úžasném 6. místě a kvalifikovala se tím 
i na další světové šampionáty. Úspěšná byla i účast na Mistrovství 
světa WADF 2015 v libereckém Babyloně. V konkurenci polských 
a dalších českých týmů jsme získali hned dvě úžasná umístění. S cho
reografií Ples upírů jsme se stali vicemistry světa, choreografie Mystery 
získala 4. místo. Více na www.tanecniskupinadar.cz, na Facebooku 
a na webu DDM Stodůlky. Michela Gaydošová, DDM Stodůlky

NADĚJNÍ LITERÁTI. 
Do letošní soutěže Staň 
se spisovatelem přihlásili 
mladí autoři z devíti 
místních základních škol 
a Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského celkem 
169 soutěžních příspěvků. 
Nejčastěji psali na téma 
Já a moje zvíře (96), Co 
znám o historii naší rodiny 
(45) a Chráníme přírodu 
(28). Odborní porotci 
Romana Friessová, Irena 
Šormová a Míla Linc 
z Městské knihovny 
v Praze s pomocí laických 
porotkyň z radnice vybrali 32 nejlepších prací k publikování ve sbor
níku. Jejich autoři mohli svá zdařilá dílka prezentovat na Literárním 
večeru 26. listopadu v obřadní síni radnice. 
 Bohdan Pardubický, organizátor soutěže 

POHÁR ZÍSKAL NOVÁČEK. Letošního 17. ročníku volejbalového 
turnaje o putovní pohár kpt. Jaroslava Matýska v. v. se zúčastnilo 
15 amatérských smíšených družstev. Po celodenním klání, kdy většina 
družstev odehrála 7 zápasů, se vítězem stal nováček turnaje – družstvo 
Megamix, před týmy Prasopsi a Směska. V restauraci Jeremi sport 
předal pak organizátor turnaje Jaroslav Matýsek pohár, diplomy, me
daile a ceny vítězům, nejzkušenějšímu hráči Jiřímu Kudlíkovi a nej
zkušenější hráčce Jarmile Kudrnové. Velký dík zaslouží FZŠ Brdičko
va za poskytnutí tělocvičen, Praha 13, SDH Třebonice, partneři 
a sponzoři turnaje.  -red-

SPORT JE RADOST. Plavání, bruslení, fotbal nebo vybíjená a spousta 
jiných sportů je pro žáky ZŠ Mohylová radostí a dobrým odreagová
ním. Teď k nim ovšem přibyl ještě badminton. Hrát ho chodí do spor
tovního centra Jeremi. K dispozici zde mají trenéra, rakety i míčky 
a mnoho kurtů na trénování odpalu i samotnou hru. I ten, který bad
minton nikdy nehrál, se nemusí ničeho bát. Děti si nejprve zkouší 
správně uchopit raketu a potom si jen tak pinkat. Je to pro ně zábava 
a jistě i příjemná změna. Veronika Toralová
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CHYTŘE DO ŽIVOTA. Tak se jmenuje projekt hl. města Prahy 
a týmu odborníků z oblastí antropologie, psychologie, vnitřního lékař
ství a pedagogiky, zaměřený na boj s dětskou obezitou. Jednou ze škol, 
která se k projektu 
přihlásila, je FZŠ 
Mezi Školami. 
Právě tam proběhlo 
13. listopadu pilotní 
dopoledne vyplněné 
přednáškami dieto
loga Petra Havlíčka 
a dalších odborníků 
nejen z oblasti zdra
vé výživy, ale také fi
nanční gramotnosti. 
Záštitu nad akcí 
převzala místosta
rostka pro školství 
Marcela Plesníková.
 -st-

ŠKOLA PLNÁ VÁNOČEK. Tradiční soutěž v pletení vánoček se 
uskutečnila 8. prosince ve FZŠ Mezi Školami. Ředitel Petr Vodsloň 
přivítal soutěžící trojice ze tříd druhého stupně a hosty, kteří se do vá
nočkové soutěže také vždy zapojí. Letos pletl starosta David Vodráž
ka, jeho zástupkyně Marcela Plesníková a předsedkyně majetkového 

výboru Yveta Kvapilová. Vánočky se povedly všem, ale nejlépe týmu 
8.A. Večer byly tři nejlepší vánočky vydraženy v rámci školního před
vánočního jarmarku za celkem 1 500 Kč. Za získané peníze škola 
koupí software stříhací studio a další pomůcky pro žáky. -st- TÝDEN NA HORÁCH. Žáci 4.A a 5.B z FZŠ Trávníčkova strávili 

v listopadu prima dny v penzionu Kozel ve Vrchlabí. Program zajiště
ný Sportlines byl zajímavý a dětem srozumitelný. Během dne se asi 
hodinku učily, sledovaly výuku EVVO (environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta), pracovaly na různých projektech, chodily na exkur
ze a výlety, navštívily Krkonošské muzeum a hlavně byly při výuce, 
hrách a sportovních činnostech na čerstvém vzduchu.
 Hana Žďárská a Jana Repčáková

V HLUBINÁCH ČASU. V úterý 10. 11. navštívilo zhruba devadesát 
žáků 3. až 6. tříd ZŠ Janského interaktivní muzeum Trilopark. Dozvě
děli se tam spoustu informací o dinosaurech, jejich způsobu života 
a také o tom, kteří lidé a jak vyhledávají kostry a pozůstatky a získávají 
informace o jejich životě. Děti viděly trilobity, měly možnost vyzkou
šet si vyhledávání dinosauří kostry nebo si vyrobit vlastního ze sádry. 
Ukázky i vlastní práce byly zábavné i poučné. Barbora Vilímková

VELKÁ ZIMNÍ VÝPRAVA ROBINSONŮ. První prosincový víkend 
vyrazili kluci a holky z klubu Robinson na každoroční Velkou zimní 
výpravu na Jizerku. Sníh jsme letos neužili, ale čas nám neuvěřitelně 
rychle uběhl při florbalu, boulderování a dalších hrátkách v místní 
tělocvičně. Nádherně jsme vymrzli při hledání úkrytu nesmrtelného 
pytláka Hennricha a zlatým hřebem byla jizerská olympiáda ve stěho
vání soch jako na Velikonočním ostrově, jízdě na pětilyži nebo v závo
dech psích spřežení. Nechybělo ani krátké zamyšlení nad Biblí, kytara 
a večerní povídání o inspirativním filmu. Více na www.klubrobinson.cz.
  Vítek (Bilbo)
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Doplňující informace zastupitele 

K reakci na sdělení vyjadřující názor klubu Zelených a Pirátů
V reakci pana starosty na sdělení vyjadřující názor klubu Zelených 
a Pirátů v rubrice „Z vašich dopisů“ s titulem „Cena Zavřeno pro 
Prahu 13 – zaveďme opět rubriku Fórum!“ byly v listopadovém čísle 
časopisu STOP zveřejněny zavádějící informace. Bylo zde otištěno, že 
udělení ceny bylo dosaženo pouhou domluvou pár desítek lidí na ode
slání hlasů do soutěže. Jednalo se o cenu odborné poroty, tudíž její 
udělení nemohlo být ovlivněno hlasováním příznivců Zelených a Pi
rátů na webových stránkách, nýbrž nedodržením demokratických 
zvyklostí koalicí.

Na téma pořizování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva pan 
starosta uvedl, že se dle jeho názoru nejedná o požadavek veřejnosti, 
ale pouze některých opozičních zastupitelů. „Soudím tak podle toho, 
že na jednání zastupitelstva, která jsou veřejná a otevřená pro koho
ko li, téměř žádní zástupci veřejnosti nechodí. Pokud by lidé o jednání 
měli takový zájem, určitě by se přišli podívat,“ píše David Vodrážka. 
Náš zastupitelský klub vidí příčinu minimální, někdy i nulové účasti 

veřejnosti na zasedáních zastupitelstva jinde. Naprosté většině obyva
telstva znemožňuje účast na jednání zastupitelstva fakt, že se zasedá 
v pracovních dnech v dopoledních hodinách. Již na počátku tohoto 
volebního období jsme předložili návrh změn jednacího řádu zastupi
telstva, který obsahoval mimo jiné i přesunutí zasedání na pozdější 
odpolední hodiny, aby umožnil pracujícím občanům účast. Návrh se 
bohužel nesetkal s podporou zastupitelů vládnoucí koalice. Schváleno 
tím pádem nebylo ani zveřejňování videozáznamů ze zasedání, a proto 
se Zastupitelský klub Zelených a Pirátů rozhodl tuto službu veřejnosti 
poskytnout občanům na vlastní náklady. Jednání zastupitelstva lze 
zpětně sledovat na našich webových stránkách.

Dále bylo v reakci pana starosty uvedeno, že při jednání ohledně 
obsazení výborů nebyla s klubem Zelených a Pirátů žádná řeč. Toto se 
nezakládá na pravdě, protože k žádnému jednání mezi koalicí a námi 
o obsazení výborů i přes naši písemnou výzvu nedošlo.
 Tomáš Murňák, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Novoroční předsevzetí aneb dítě v nás 
Nový kalendář svádí k novým začátkům. Někteří z nás podléhají po
kušení dát si novoroční předsevzetí – co vše budeme dělat v tom 
novém roce nově a lépe. Např. přestaneme kouřit, zhubneme, přesta
neme chodit pozdě, budeme po sobě uklízet, začneme pravidelně 
cvičit, začneme se učit cizí jazyk atd. Někomu jeho odhodlání vydrží 
déle, někomu jen pár dní, někomu jen pár minut, jiní si ho po před
chozích zkušenostech už ani nedávají. Všechny tyto závazky aktivit, 
v čem budeme lepší a hodnotnější lidé, jsou většinou velmi užitečné 
a ušlechtilé. Ale nikdo z nás není stroj. Možná prostě jen nedokáže
me být vždy stoprocentně dokonalí, i když se snažíme (mimo  
chodem jako všichni ostatní kolem nás). Dokážeme chodit 
včas – jak jen aktuálně nejpřesněji dokážeme. Dokážeme mít 
tu nejlepší postavu – jak jen právě nyní máme. Dokážeme ne
kouřit – jak jen si dokážeme vůlí cigaretku dopřát nebo odepřít.

Po období odhodlání a závazků následuje nějaký čas změn 
a snah, který vede u někoho k dlouhodobému návyku, u jiné ho 
k porušení a pocitu selhání, deprese, kritiky a pocitu vlast ní 
neschopnosti. Když přece jen nedosáhneme dokonalého vý
sledku, nekritizujme sami sebe! Je třeba se snažit, těšit se na to, 
až náš cíl bude splněný nebo se k němu alespoň přiblí žíme – 
až budu štíhlý/á nebo štíhlejší, až si místo cigaret kou pím něco 
hezkého nebo zajímavého a nebudu kašlat, nebo alespoň místo 
30 cigaret denně vykouřím už jen 10, až na mě nebude muset 
moje kamarádka nebo partner čekat nebo moje zpoždění už 
bude významně kratší. Při sebemenším úspěchu se nezapo
meňme pochválit, jak jsme si psali v dřívějších čís lech STOPu. 
Ale ne sám sebe kritizovat, když se nám naše předsevzetí ne
daří podle plánu. Naše dovednosti to nevylepší a navíc budeme 
mít ještě špatnou náladu. Není jednoduché být vlídný sám 
na sebe ani na svoje okolí, když máme pocit, že se nám nic ne
daří, všechno jsme zkazili, nestihli… Vzpo meňme si na svoje 
dětství – když jsme byli malé děti, asi tak 3 – 5 let a zbourala 
se nám bábovička. Kritikou, křikem a lá teřením by s námi 
nikdo nic nesvedl. Většinou jsme se rozpla kali a nevěděli, co 
dál. Potřebovali jsme pomoci. Ale tohohle malého bezradného 
človíčka máme v situaci selhání všichni uvnitř v sobě pořád 
a kritika nás stejně jako to malé dítě od dalšího pokusu už jen 
odradí. Potřebujeme povzbudit, po radit, pochválit a pomoci 
– stejně jako když nám bylo pět. I tuto službu můžeme pro 
sebe hravě udělat sami (ostatně kritika nás samotných nám jde 
bohužel úplně sama). 

Nemusí to být novoroční předsevzetí, ale kdykoli si vzpo
meneme, buďme vlídní i sami k sobě a stejně trpělivě jako 
k malému dítěti s rozbitou bábovičkou přistupujme k sobě 
laskavě s nabídnutou pomocí, s úsměvem a pochopením, 
že nejsme dokonalí. Nebudeme nejštíhlejší, nejdochvilnější, 

nej pracovitější a další nej, ale také nebudeme vystresovaní a v depresi. 
A když se budeme umět mít rádi i s chybami, budou nás takové mít 
rádi i naši blízcí.

V novém roce přeji všem čtenářům časopisu STOPu snahu o spl
něná předsevzetí, vlídnou toleranci a povzbuzení vůči dětské duši 
v každém z nás.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,  

602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz

INZERCE



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LEDEN 2016 19

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven
Před sto čtyřiceti lety, 10. května 1875, byla otevřena nejkrásnější 
nádražní budova ve střední Evropě. Poslední osobní vlak od ní odjel 
1. července 1972. V roce 1978 byla zapsána do Státního seznamu 
kulturních památek 1. kategorie. A přesto v sobotu 16. března 1985 
v 8 hodin ráno krásnou budovu po 110 letech od výstavby složilo 

z rozhodnutí strany a vlády 400 kg trhavin. V muzeu hl. m. Prahy 
na Florenci je až do 3. dubna 2016 k vidění každý den kromě pon dělí 
od 9 do 18 hodin výstava věnovaná těšnovskému nádraží. Novore
nesanční velkorysá budova navržená žateckým rodákem a vídeňským 
architektem Karlem Schlimpem byla roku 1876 charakterizo vána 
jako velkolepá, dobře příhodná a Praze k nemalé okrase sloužící. 

Vznosné průčelí monumentální 115 metrů dlouhé budovy zdobil 
triumfální římský oblouk s dvěma postranními oblouky s korint
ským sloupovím. Pravé křídlo s bohatě zdobeným reprezentačním 
salonem a čekárnou I. a II. třídy s mramorovými stoly a sedadly 
potaženými zeleným aksamitem doplňovala restaurace. Interiér 
okrašlovala v litině provedená sochařská výzdoba. Na výstavě jsou 
po obvodu sálu muzea instalovány velkoformátové fotografie zachy
cující přijíždějící a odjíždějící vlaky, provoz depa či zásobování 
uhlím a vodou. Atmosféru doplňují barevné a detailně přesné lito
grafie Jiřího Boudy. Každou sobotu od 11 do 17 hodin vypravují 
čeští modeláři na digitálně řízeném kolejišti osobní vlaky dle dobo
vých jízdních řádů do Turnova či Hradce Králové. Muzeum hlavní
ho města Prahy má navíc k nádraží Těšnov zvláštní vztah. Kromě 
toho, že stálo na dohled, měla jeho budova po zrušení nádraží při
padnout právě muzeu. Naděje a výhled zmizely s odstřelem. Dnes je 
tam podivný parčík s tramvajovou smyčkou.  Dan Novotný

Stalo se v prosinci
Trampoty s vlajkou
Vlajka, hymna 
a státní znak tvoří 
nejznámější sym
boly českého státu. 
Na svou státní 
vlajku můžeme být 
hrdí. Cesta k ní 
nebyla jednoduchá 
a spory o jejím 
užívání trvají 
dodnes. Koncem 
r. 1918 ustavená 
komise posuzovala 
50 nových návrhů 
státní vlajky: 1 od amerických Slo váků, 1 osobní generála Štefánika 
a 1 společný s grafikem Vojtě chem Preissigem, 14 návrhů samot
ného Preissiga, 4 od prof. Bendy, 5 od J. Jareše a také 24 dalších. 
Vyhrál návrh člena komise a archi váře ministerstva vnitra Jaroslava 
Kursy, složený ze dvou vodorov ných pruhů, rudého a bílého s vlo
ženým modrým klínem. Pro ověření s ní jezdily dva parníčky 
po Vltavě a vlajka byla pozorová na v přírodě, ve městě, za svitu 
slunce i za večerního šera a bylo shledáno, že „svým seskupením 
i tvarem vyhovuje, poněvadž je zdaleka rozeznatelná“. Po pro
dloužení modrého klínu byla v roce 1920 (do té doby se užívalo 
červenobílých barev Českého králov ství) přijata jako vlajka Čes
koslovenska. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava se vlajky 
s klínem neustále vyvěšovaly. Po protes tech říšského protektora 
K. H. Franka pak mezi lety 1939 – 1945 platila trikolora v barvách 
ústavy z r. 1920. Dnes už si nikdo ne vzpomene, že od 13. břez na 
1990 do 31. prosince 1992 Česká republika užívala opět červeno
bílou vlajku Českého království, totožnou s Polskem. Při násled
ných jednáních a odškodněních po rozpadu Československa se 
nakonec Slovensko rozhodlo pou žít trikoloru jako za války a vlo
žit na ni slovenský státní znak. Úplnou perličkou je dnešní použí
vání vlajky bývalého fašistického Slovenského štátu současnou 
Ruskou federací. Zákonem České národní rady od 1. ledna 1993 
pro Čechy zůstává vlajka z roku 1920 stále platným oficiálním 
symbolem a je i po 96 letech pořád moderní. A jediné, co má 
společného s ostatními vlajkami, je vítr.  Dan Novotný

Vzpomínka (1972)
Ještě za mého mládí 
do roku 1918 obec měla 
146 popisných čísel 
a 1 300 oby vatel. Za prací 
do Prahy dochá zeli hlavně 
muži – zedníci, kterých 
bylo v obci kolem 80. 
Většina z nich byla též 
hudební ky. Někteří cho
dili na podzim do Ruzy 
ně na řep nou kampaň 
a v zimě několik na Smí
chov do pivovaru na kládat 
led. Menší počet také 
do smíchovských továren. 
Čtyři muži docházeli 
do Nučic na Škroby do železnorudných dolů. Někteří pracovali 
v cihelnách, vápenicích a kamenolomech zde a v Řeporyjích. Vět
šina obyvatel pracovala zde v zemědělství jako kočové – vozkové. 
Bývalo zde 70 koní ve statkách a ve dvoře a k tomu volské potahy. 
 Vybral Dan Novotný
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Nová anglofonní škola se představuje
Anglofonní základní škola, která bude působit v pronajatých prosto
rách v Základní škole Janského 2189 na Velké Ohradě, měla 8. pro
since Den otevřených dveří. Zápis do 1. ročníku školy proběhne 
21. a 22. ledna, stejně jako v ostatních školách v Praze 13. Škola bude 
jako jedna z mála v Praze vyučovat převážně v angličtině, s výjimkou 

českého jazyka a prvouky. Ředitel Anglofonní základní školy Zdeněk 
Dvořák seznámil s plánovaným rozšiřováním kapacity školy, otvíráním 
jednotlivých ročníků a výší školného předsedu výboru pro výchovu 
a vzdělávání zastupitelstva Víta Bobysuda a další členy výboru, kteří 
navštívili třídu připravenou pro předškolní přípravu budoucích prvňáků.
 -red-  

Pivovar Lužiny slavil první rok
Ve čtvrtek 3. prosince se slavilo 1. výročí vaření piva v Praze 13. První 
čepování lužinských piv proběhlo slavnostně 26. listopadu 2014. Od té 
doby vyčepoval pivovar se sídlem v Obchodním centru Lužiny celkem 
1 342 hektolitrů piva. Největší výtoč má Světlý ležák (684 hektolitrů), 
následují Jantarový ležák, Polotmavý speciál, LUAle a Beerstriker. 

Stejně jako při prvním čepování, i na prvních narozeninách proběhl 
pokus o překonání českého rekordu v pivní štafetě, tedy disciplíně, 
ve které mají pivaři 60 minut na to, aby postupně vypili co nejvíce piv. 
V minulém roce se na Lužinách za hodinu vypilo 192 půllitrů a k pře
konání českého rekordu tak chyběly jen čtyři sklenice. Letos byla 

si tuace těžší, protože rekord se v mezičase na jakési velké akci zvýšil 
na 282 piv. Celý pokus opět proběhl pod dohledem komisaře Tomáše 
Hrábka z pelhřimovské Agentury Dobrý den, výkony účastníků bri
lantně moderoval sportovní komentátor Petr Vichnar. Odhodlání pi
vařů bylo velké a někteří z nich se zařadili do štafety i více než třikrát. 
Zapojilo se i 11 žen. Během hodinového limitu proteklo hrdly úcty
hodných 210 piv. To sice k překonání českého rekordu nestačilo, ale 
ten lužinský se posunul o celých 18 škopků nahoru. 

Následoval křest nových etiket pro lužinská piva, kterého se ujali 
starosta David Vodrážka, majitel pivovaru Vilém Moravec, sládek 
Michal Novotný, mládková Adéla Smetáková a členové hardrockové 
skupiny Doga, kteří jsou patrony jednotlivých druhů zlatavého moku 
z Lužin. K velké radosti svých četných fanoušků a zejména fanynek 
pak měla Doga unplugged koncert. Ve večerních hodinách ještě pro

běhla tombola s množstvím zajímavých cen, kterým vévodila voňavá 
tříkilová šunka. Výtěžek z prodeje lístků do tomboly ve výši 8 000 korun 
podpořil nadaci Hemojunior, která pomáhá dětem s hemofilií. Tuto 
částku pivovar ještě vylepší o část výnosu z prodeje adventního tmavé
ho speciálu Vánoční hvězda. A sládek už pilně pracuje na stylu a po
době dalšího příležitostního pivního speciálu, který se Pivovar Lužiny 
chystá uvařit v novém roce. Zajděte někdy ochutnat.
 Samuel Truschka 
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Dík za společné zážitky
Před dvěma roky, 9. ledna 2014, se konala ustavující schůzka turistic
kého Klubu seniorů číslo 9 Prahy 13. Zásluhou naší obětavé a vynalé
zavé vedoucí Jitky Chejnové jsme se za poměrně krátkou dobu činnos
ti mnohokrát sešli na besedách v klubovně, podnikli několik desítek 
výletů a vycházek, nachodili slušnou řádku kilometrů a poznali spoustu 
zajímavých míst. Jitko, děkujeme a těšíme se na další společné zážitky.
  Členky a členové klubu

Klub seniorů zve další zájemce
Vážení a milí senioři,
desátý klub seniorů zahájil svoji činnost ve středu 7. 10. za účasti pra
covnice Odboru sociální péče a zdravotnictví naší radnice paní Dvo
řáčkové v příjemném prostředí klubovny v Heranově ulici č. 1547/7. 
Naše další schůzky probíhají každou středu od 15 hodin a ukazují, že 
takto strávené chvíle nám mohou přinést uspokojení. Klubovna je 
plně vybavena a bude jenom na nás, jak budeme společné chvíle trávit 

Krása adventních věnců
V prostorách 
Komunitního 
centra sv. Proko
pa se 27. listopa
du sešly asi čtyři 
desítky seniorů 
z celé Prahy 13, 
aby strávily pří
jemné chvíle při 
vázání advent
ních věnců. Akci 
organizoval 
odbor sociálních 
věcí a zdravot
nictví a účastní
ky přišli podpořit 
také místo
starosta Pavel Jaroš a tajemnice úřadu Kateřina Černá. Velké poděko
vání patří Komunitnímu centru sv. Prokopa, které zajistilo vhodné 
prostory a podílelo se na přípravách. Sváteční atmosféra spojená 
s tvůrčím duchem všech přítomných dala vzniknout krásným výtvo
rům, za které by se nemusel stydět ani profesionál. Iva Dvořáčková, OSPZ

vlastní aktivitou. Můžeme tak naplnit své zájmy s chutí a entusiaz
mem duší mladých seniorů, abychom ve společně strávených chvílích 
našli zalíbení a chuť k pravidelným návštěvám klubu. Celá řada námě
tů k obsahu činnosti vznesených přítomnými členy napověděla sku
tečný zájem a záleží jen na nás, jak budeme tyto záměry realizovat. 
Pevně věřím, že co nejlépe. Proto zveme další zájemce o společnou 
činnost k účasti – vždy ve středu od 15.00 v Heranově číslo 1547.
 Jaroslav Šikula, vedoucí klubu

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 4. 1. Tříkrálový koncert
11. 1. Opožděná oslava všech narozenin našich členů 
18. 1. Vzpomínka – William Shakespeare, Jan Werich
 Bohumil Fořt
25. 1. Co si vyměníme? Jiřina Focherová
 Naďa Žáčková
Do nového roku přeji všem hlavně dobré zdraví.
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 5. 1. Setkání po novém roce při kávě, společenské hry,  
 video podle přání
12. 1. Oslavíme narozeniny, procvičíme paměť, 
 poslechneme si povídku Fr. Nepila Milada Tomašovičová
19. 1. Toulky po staré Praze, slovem i obrazem PhDr. Jiří Jindra
26. 1. Poslechneme si hudbu, zazpíváme si, 
 zahraje pan Josef Skalička 
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených  
civilizačními chorobami
 6. 1. Budeme slavit 90. narozeniny paní Vlasty Peterkové
 Zahraje nám na harmoniku pan Ladislav Poupě
13. 1. Budeme hrát společenské hry při kávě a punči
 Helena Hrdoušková

20. 1. Oslavíme 95. narozeniny paní Anny Horákové
 Na piano nám zahraje pan Václav Vomáčka
27. 1. Přednášku o homocysteinu nám zajistí  pracovnice IKEMu
 Pavla Petříková
Přejeme všem seniorům hodně zdraví v novém roce.
Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740; 
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342

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

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

Jídelna opět v provozu 
Od 17. 12. je opět otevřena jídelna ve Středisku sociálních služeb Prahy 13. 
Zveme vás na oběd do nově zrekonstruovaných prostor. Otevírací doba je 11.00 
až 13.30. Nabídneme vám polévku a výběr ze tří hlavních jídel. Ceny jídel zůstá-
vají stejné. Těšíme se na vás. Více na str. 7. Kolektiv kuchyně
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 o Dne 14. 12. 2015 oslavil 
pan Emanuel Odvárka 
krásné životní jubileum 
– 80 let. Vše nejlepší do 
dalších let, hodně zdraví  
a spokojenosti přeje man-
želka a dcera s rodinou. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Hodinový manžel, tel. 731 903 093, fapa1@seznam.cz.
 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, 

topení. Dodávky a montáže plynových spotřebičů. 
Veškeré instalatérské a topenářské práce. Revize požár-
ních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 
602 331 959.

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

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

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 

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

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

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

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

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

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

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

 o KADEŘNICTVÍ dámské, pánské, dětské. Dámský střih 
250 Kč, barva + střih 550 Kč, melír + střih od 500 Kč. 
Pánský střih 100 Kč. Tel. 777 305 459 – Dulová.  
MANIKÚRA komplet gel nehty 450 Kč, akrylgel 450 Kč, 
rocklac 350 Kč, gellak 350 Kč. P. shine 190 Kč,  
manikúra 120 Kč. Tel. 777 309 722 – Bohuslávková. 

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

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

Blahopřejeme

Služby

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999
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 o Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko a ať 
ti ještě dlouho svítí sluníčko... Dne 17. 12. 2012 
oslavila 65. narozeniny paní Marie Šulcová. Vše 
nejlepší přejí Renata, Martin, Dan a kočičáci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

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

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

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

střechy rodinných i panelových domů.

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

PSÍ STUDIO NA PĚTCE 
Marcela Pfeiferová       tel. 739 029 625

Stříhání a koupání psů všech plemen.
Prodej potřeb pro psy. 

Možnost objednání na víkend. 
Neustupného 1838, P-13       www.psistudionapetce.cz

     

   ÚKLID DOMŮ - tel.
  608 966 904   

                                              774 118 285

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

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

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

ČESKOSLOVANSKÁ
AKADEMIE OBCHODNÍ,

střední odborná škola
Resslova 5, Praha 2

Nabízí školní vzdělávací programy:

• Podnikatelský management

• Výuka vybraných ekonomických 
 předmětů v anglickém jazyce

• Management v reklamě a umění

Zveme všechny zájemce 
na Den otevřených dveří,

který se koná ve středu
3. 2. 2016

od 15 do 18 hodin

Bližší informace na: www.cao.cz
nebo na tel.: 224 922 228

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

PŮJČKA STROJŮ na praní koberců
   20 let na Praze 13      www.uklidiz.cz
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 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK,  
světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné 
desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

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

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

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

 o Prof. chůva nabízí hlídání dětí od 0 do 3 let. Jsem časově 
flexibilní. Lokality (Praha 5, 13, Pha západ). Tel. 607 283 360.

 o KUŘÁCI, ODVYKNETE AŽ NA 90 %!  
Tel. 224 214 617, 604 207 771.

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

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

cím zkouškám na SŠ. Tel. 739 865 029.

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

 o Středisko soc. služeb Prahy 13 Lukáš hledá novou 
kandidátku/kandidáta na pozici PEČOVATEL/KA. Více info 
na straně 13. V případě zájmu, zasílejte své životopisy 
na e-mail socialnipracovnik@sssp13.cz nebo na adresu 
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Martina Cveklová, 
Trávníčkova 1746, 155 00 Praha 13. 

Různé

Zaměstnání

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

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

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

           SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA

       DĚTSKÉ BOTY

Sluneční nám. 2588/15,  
Praha 13 (u ČSOB)

praha@modadeti.cz       
www.MODADETI.cz

PAPUČKY  
DO ŠKOLY  

I DO ŠKOLKY  FARE 
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ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie, sítě  
proti hmyzuvenkovní plastové a hliníkové rolety 

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

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

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

Byty

   OTEVÍRÁME V OC LUŽINY VE DRUHÉM PATŘE.
                   PRO KAŽDÉHO MÁME DÁREK.   

       AKCE - SLEVA 15% NA KABÁT A SVETR
           AKCE PLATÍ DO KONCE LEDNA.
               Výtah z ceníku: košile 1ks 49 nad 10 ks 45, 
  apretace 49, impregnace 49. Koberce již od 150/m2.
    Zajišťujeme i úpravy a opravy oděvů a textilií.
                      

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

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

Iva Malá
kosmetické služby

www.kosmetika-iva.com
facebook: kosmetika Iva
mobil: 732 859 185

Jáchymovská 230, Praha 5 – Řeporyje  
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Iva Malá
kosmetické služby
www.kosmetika-iva.com

facebook: kosmetika Iva

tel. 732 859 185

Jáchymovská 230, Praha 5-Řeporyje  I  Luka - Náměstí U Lva bus č. 
179, 352, 301  I  Luka - ul Hlávkova bus č. 230 a 255
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Inzerce

Prodej – koupě – pronájem

  

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

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

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

Fa Kaše

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

Inzerce

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

RK JUDr. VOSYKA, s.r.o.
 prodej, pronájem bytů a nemovitostí

 poradenský a právní servis 
(pohledávky, exekuce a jiné)

tel. 608 212 218, e-mail: rkvosyka@seznam.cz 
Praha 5, Stroupežnického 2328/30

(u OC Nový Smíchov)

                                    Přijmu nové  

            distributory na roznos STOPu. 

    Bližší informace na tel. 603 728 140

 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou.  
Tel. 605 859 306.

 o Nezisková organizace NÁRUČ PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
z Prahy 13 hledá pronájem pozemku cca 30 x 30 m nebo 
část zahrady kdekoliv pro zřízení sportovního hřiště agility 
pro pejsky dětí z Prahy 13. Podmínky pronájmu upřesníme 
při osobním jednání. Za nabídky předem děkuje ředitelka 
organizace Jiřina Teplická, tel. 603 923 372,  
e-mail: spravni.rada.naruc@seznam.cz.

 o Nabízím k pronájmu nebytové prostory v 6. patře. 
– 70 m2 (jako 3+1) v ulici Hostinského 1536 – Praha 13. 
Doposud využíváno jako ordinace. Tel. 603 540 926.  
V domě jsou ordinace lékařů, kanceláře.

 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Vjezd v úrovni 
vozovky, proti kotelně. Tel. 720 346 324.

 o Koupím garáž v Nových Butovicích. Tel. 728 749 647.

 
 
  

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů  
únor – červen 2016

 12. a 19.1. 2016 

v 19.30 – 20.00 hod.
ve vrátnici bazénu N. Butovice, 

Mezi Školami 2475, Praha 13 

Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Zahájení kurzu již 2. 2. 2016
Cena pololetního kurzu je 4 000 Kč.

 
tel. 602 805 633

PhDr. Hana Jenčová
www.klublinie.cz
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Program klubu Mlejn leden 2016

DIVADLO
21. 1. čt 19.30  ENOLA – veřejná generálka

Akrobacie na visuté hrazdě, tanec a papír.
28. 1. čt 18.00  FAUST – Studio dell‘arte

Staroněmecká legenda o věhlasném učenci Johannu doktoru Faustovi uchvacovala 
umělce a publikum všech dob. 
Představení oceněné druhou cenou na Mezinárodním divadelním festivalu 
loutkového divadla v Praze vzniklo za podpory Ministerstva kultury ČR.

29. 1. pá 19.30  BUM+ (derniéra) – Cink Cink Cirk
Představení klade mnoho závažných otázek lidské existence.

 4. 2. čt 19.30  FEJKA
Inscenace Cirkusu Mlejn s využitím vzdušné a párové akrobacie.

16. 2. út 19.30  ROMANTICKÝ VÍKEND
Poněkud znuděný manželský pár hledá vysvobození z věčného kruhu každodenních 
zklamání a nepříjemností.
Největším strachem zamilovaných je, že se jednou probudí uvězněni v tiché 
domácnosti stereotypního a nezáživného manželství. Více na www.adf.cz.

DĚTI 
10. 1. ne 15.00  ODPOLEDNE S PANEM HUBOU 

Klaunské představení, které není pouze „pohledovým“ divadlem! 
Vhodné pro děti od 2 let.

17. 1. ne 15.00  SNĚHURKA – Studio dell‘arte
Klasická lidová pohádka pro celou rodinu.

24. 1. ne 15.00  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – PREMIÉRA
Klasická loutková pohádka o zakleté princezně. Hraje divadlo Xaver.

31. 1. ne 15.00  HOUPACÍ POHÁDKY – Studio Damúza
Co všechno může vidět malé růžové velblouďátko, podívá-li se na svět z výšky? Určeno 
pro děti od 4 let a jejich rodiče.

 6. – 7. 2. 15.00  FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI

13. – 14. 2. 15.00  FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI

KONCERTY
 7. 1. čt 19.30  SPIRITUÁL KVINTET

Nenechte si ujít koncert skupiny, která loni oslavila 55 let.
15. 1. pá 19.30  ASONANCE

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
25. 1. po 10.30  FeRPLAY – Cirkus Mlejn

Akrobatická performance železného muže a dvou kujných žen!
26. 1. út 10.30  FeRPLAY

27. 1. st 10.30  FeRPLAY

 3. 2. st 8.30, 10.30  Tartuffe
Klasicistní francouzská komedie ze 17. století od Molièra. 
Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. ARTWAY (rezervace: rezervace@artway.cz)

 4. 2. čt 10.30  FEJKA

10. 2. st 9.00, 10.30  HODINA HUDEBKY JINAK S TOKHIM
Zábavná hodina HV metodou DrumCircle, kde se děti stávají součástí velkého 
bubínkového orchestru pod vedením zkušeného facilitátora.
Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, 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
 9., 16., 23. 1. so  TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANGEROVÉ

 3. 2. so 18.00  TANEČNÍ STUDIO MARTINA

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

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

Dvě šance v trávě 
Poslední listopadovou sobotu jsme se již podruhé sešli s dětmi ve Fa
kultní základní škole Trávníčkova, kde si každý mohl vybrat dva nové 
programy, které by se rád naučil nebo se zdokonalil. Dále si děti 
mohly vyzkoušet kreslení jedním tahem, zahrát si domino, vytvořit 
komiks nebo zpracovat informace pomocí infografiky. 

Akci pořádala Fakultní základní škola Trávníčkova spolu s občan
ským sdružením TIB a podpořilo ji hl. m. Praha. Více informací zís
káte na http://tib.cz. 

 Zuzana Kocíková

Radnici ozdobily betlémy
Ještě do 8. ledna se můžete přijít podívat na radnici 
na dva z velké sbírky betlémů pana Vladimíra Gla
sera z Ořecha. Pan Glaser své betlémy z různých 
materiálů vystavuje v předvánoční době především 
v Ořechu, ale dva zapůjčil od 14. prosince i do atria 
naší radnice. Jsou ve stylu tzv. třešťských betlémů, to 
znamená, že základ tvoří krajina postavená z kusů 
dřeva, kořenů a mechu. V ní pak jsou rozmístěny 
nejrůznější postavičky, včetně takových, které byste 
v běžných betlémech těžko hledali. 

Ve středu 13. ledna vystřídá vánoční výstavu kres
lený humor z dílny sdružení výtvarníkůhumoristů 
Tapír a bude k vidění do 29. ledna. -st-

Ježíšek přišel dřív
Velkou radost před vánočními svátky měli žáci 4. A naší ZŠ Janského, 
když dostali do své třídy novou interaktivní tabuli. A to především 
díky sponzorskému daru od Nadace Avast, která poskytla naší škole 
nemalý finanční dar ve výši 25 000 Kč, a také díky finanční podpoře 
rodičů dětí této třídy i školy. Podařilo se tak třídu skvěle vybavit a děti 
jsou z programů, které mohou díky nové interaktivní tabuli využívat, 
nadšené. Práce je pro ně zajímavá, baví je a určitě je to i ve vědomos
tech posune zase o kus dál. Všem, kteří se na této finanční podpoře 
podíleli, moc děkujeme. Andrea Kudličková, třídní učitelka
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Inzerce

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!

nový rok v novém těle.
rozhodli jste se shodit kila navíc? 

Právě k tomu ti pomůžou naši trenéři. 
neváhej je kontaktovat a cestu 
za ideální postavou ti pomohou 
překonat.

najdete nás 
v oc Lužiny ve 2. nP.

731 540 307
info@fitnessluziny.cz

15-12-10-inzerce-fitness-187x129-02.indd   1 12/11/2015   9:20:51 AM

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zaujme Vás atraktivní vzhled vozu s 16" koly z lehké slitiny Helix, 
dvouzónová klimatizace Climatronic, rádio Swing s Bluetooth, 
zadní parkovací senzory a mnohé další. Cena již od 420 890 Kč 
včetně 5leté záruky v rámci paketu Mobilita Plus. Při financování 
se ŠKODA Financial Services získáte jako bonus ŠKODA 
Předplacený servis ve variantě Standard. 

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

ŠKODA Yeti Fresh. Pro běžný den i volný čas.

skodafresh.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Yeti Fresh: 4,5–5,8 l/100 km, 118–137 g/km

NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU
 ŠKODA Yeti Fresh

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

Untitled-211   1 8.12.2015   15:43:06
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Kalendář akcí leden

Pondělí 14. 12. – pátek 8. 1.
Betlémy na radnici
Atrium radnice 
V úředních hodinách si budete moci prohlédnout úžasné 
betlémy ze sbírky Vladimíra Glasera z Ořecha.

Pondělky 4., 11., 18. a 25. 1.
Ochutnávka kávy a závinů
Veselá cukrárna, OC Paprsek, Hábova 2345/7
Přijďte zdarma ochutnat francouzskou kávu Brosio 
(4. 1. 9.00 – 13.00, 18. 1. 13.00 do 17.00) nebo hruškový 
závin (11. 1. 13.00 – 17.00, 25. 1. 9.00 – 13.00). 
Více na www.facebook.com/veselacukrarnakladno.

Středa 6. 1. • 16.30 – 18.30
Den otevřených dveří
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475
Jste srdečně zváni.

Sobota 9. 1. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na Pohádky z proutěného koše 
(O slepičce, co snáší zlatá vajíčka a O statečné selce). Jed-
notné vstupné 70 Kč, pokladna je otevřena hodinu před za-
čátkem představení. Na místě bude možno zakoupit malé 
občerstvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Neděle 10. 1. • 15.00
Tříkrálový koncert
Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách 
Na koncert vás zvou Farní charita Stodůlky a Římskokatolic-
ká farnost u kostela sv. Jakuba St. Praha – Stodůlky. Zazní 
skladby Jakuba Jana Ryby, Césara Francka, Stanislava Jelín-
ka a dalších autorů. Účinkuje Stodůlecký chrámový sbor se 
svými hosty (varhany – Anděla Pavlová, Adam Němec, só-

lový zpěv – Lenka Ešnerová). Koncertem zakončíme tradiční 
Tříkrálovou sbírku v Praze 13. S vybranými prostředky chce-
me pokračovat v podpoře rodin a seniorů. Díky vaší štědrosti 
opět společně pomůžeme těm, kteří to potřebují.

Úterky 12. a 19. 1. • 19.30 – 20.00 
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Nenechte si ujít zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského 
klubu Linie (únor – červen). Pololetní kurzy jsou každé 
úterý od 20.00 do 21.00, začínáme již 2. února. Cena celého 
kurzu je dle přesného počtu lekcí 4 000 Kč. Více informací – 
Hanka Jenčová, 602 805 633, www.klublinie.cz.

Středa 13. – pátek 29. 1.
Tapíři na vlně humoru
Atrium radnice, Sluneční nám. 13 
Zveme vás na výstavu kresleného humoru pořádanou Klu-
bem kreslířů a humoristů a radnicí MČ Praha 13. Pobaví vás 
stovka vtipů od kreslířů, které můžete znát z humoristické-
ho e-časopisu Tapír (www.kkh-tapir.cz). Vernisáž výstavy, 
kde zahraje a zazpívá komiksový kreslíř a ilustrátor Dan 
Černý, se koná v úterý 12. 1. od 16.00.

Čtvrtek 14. 1. • 18.30
Koncert ZUŠ
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Zveme vás na novoroční koncert Základní umělecké školy 
Stodůlky.

Úterý 19. 1. • 18.00 
Koncert klavírní školy
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Představí se Klavírní škola působící ve FZŠ Mezi Školami.

Středa 20. 1. • 18.30
Kouzlo Slunovratu
Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8
Letos se uskuteční již pátý ročník unikátního projektu s ná-
zvem Naše srdce nezamrzla. Taneční studio Mirabel si vás 
dovoluje pozvat na benefiční představení Kouzlo Slunovra-
tu. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován Dětskému kri-
zovému centru, jehož hlavním zaměřením je odborné 
poradenství a služby v oblasti prevence, diagnostiky a tera-
pie dětí, které se ocitly v náročné životní situaci (týrání, zne-
užívání, zanedbávání, šikana…). Představení doprovodí 
hrou na kytaru talentovaná studentka přípravy na konzer-
vatoř profesora Paulů z Pražské konzervatoře Magdaléna 
Hlaváčková a pan profesor Andy Seidl z LŠU Unhošť. Vstu-
penky lze zakoupit na www.slevomat.cz. Více informací na-
leznete na www.tsmirabel.cz a www.nasesrdcenezamrzla.cz.

Sobota 23. 1. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Zveme vás na představení Pasáček vepřů, které na motivy 
pohádky H. Ch. Andersena nastudoval soubor Divadla Glans. 
Jednotné vstupné 70 Kč, pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení. Na místě bude možno zakoupit malé 
občerstvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 23. a neděle 24. 1.
Star Show Diplomat Praha 2016
Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6

ZO chovatelů koček Praha 8 vás co nejsrdečněji zve na mezi-
národní propagační výstavu koček. Výstavu můžete navští-
vit 23. 1. od 10.00 do 17.00, 24. 1. od 10.00 do 16.00. 
V rámci výstavy probíhají po oba dny odborné přednášky 
na chovatelsky a veterinárně zajímavá témata, součástí akce 
je i expozice kočiček hledajících nový domov. Výstava je do-

plněna neoficiálním veletrhem potřeb pro kočky a dopro-
vodným programem pro děti a mladé chovatele. Vstupné: 
děti 50 Kč, dospělí 100 Kč, rodinné vstupné (2 + 3) 250 Kč. 
Více na www.starshow.eu, www.kockypraha.cz.

Středa 27. 1. • 15.30 
Tvořivé odpoledne v knihovně
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky,  
Kovářova 4/1615

Srdečně zveme zájemce starší 8 let na tvořivé papírové od-
poledne s členkou výtvarné skupiny DaNaE Naďou Fukovou 
(od 15.30). Ty z vás, kteří si chtějí od 16.30 vyzkoušet tech-
niku pergamano, prosíme, aby si s sebou přinesli podložku 
pod myš.

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

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

Sobota 13. 2. • 19.30
XXV. Sokolský ples
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice vás srdečně zve 
na tradiční sokolský ples. K tanci a poslechu zahraje hudeb-
ní skupina Domino. Při předtančení se představí taneční 
oddíly jednoty včetně účastnic mistrovství světa v dívčích 
formacích, připravena bude i bohatá tombola. Vstupné je 
150 Kč. Předprodej vstupenek od 11. 1. ve vestibulu soko-
lovny (úterý 18.00 – 19.00 a pátek 16.00 – 17.00 hodin), 
možnost rezervace formou SMS na tel. 775 216 604 nebo 
na kmkk@seznam.cz. Více na www.sokoljinonice.cz.
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DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Dětské minicentrum Stodůlka nabízí kroužky a akce přede-
vším pro děti předškolního věku (3 – 6 let), které zatím ne-
navštěvovaly MŠ nebo potřebují individuální péči a menší 
kolektiv dětí.

Zápis probíhá po celý rok. Více informací získáte 
na tel. 604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.

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

Neděle 13. 12. – pátek 8. 1.
Prodejní výstava Hrátky s drátky – refektář
Výstava drátěných plastik Ladislava Lokajíčka. Vstup volný.

Neděle 10. 1. • 17.00 
Tříkrálový koncert – kostel sv. Rodiny
Zveme vás na koncert v podání komorního sboru En Arché 
a Pražského barokního souboru pod vedením Vojtěcha 
Jouzy. Na programu Juraj Zrunek – Missa I. pro Festis Nata-
litiis a české koledy v úpravě Jaroslava Krčka.

Úterý 12. 1. • 14.30 
Studánky a prameny v Šárce – denní stacionář
Přednáška spolku Mladí ochránci přírody s promítáním 
o historii a současnosti studánek nejen v Šárce.

Neděle 17. 1. • 17.00
Koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se Tomášské dechové kvinteto, dechové kvinteto 
Susmusicus a hosté. Na programu Jean Phillippe Rameau, 
Ilja Hurník, Jacques Ibert a Dechová serenáda d-moll op. 44 
od A. Dvořáka.

Neděle 24. 1. • 17.00 
Muzikálové melodie – kostel sv. Rodiny

Zahajovací koncert orchestrální řady Archioni Plus pod 
vedením Michala Macourka. Na programu Andrew Lloyd 
Webber – Fantom opery, Láska nikdy neumírá (Fantom II), 
Sunset Boulevard, Leonard Bernstein – West Side Story – 
Maria, Tonight a další.

Neděle 7. 2. • 15.30 
Kytarový koncert se zpěvem – refektář
Jan Janda – zpěv, Hana Němcová – kytara, Martin Křehnáč 
– kytara, Pavla Roubíčková Franců – housle. Na programu 
J. Haydn, F. Carulli, J. K. Mertz a další.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Čtvrtek 11. 2. • 14.30 – 17.00 
Námořnický karneval
Zveme vás na netradiční karnevalovou plavbu na vlnách 
fantazie. Zváni jsou úplně všichni, ale vítáni jsou hlavně 
námořníci, piráti, mořské víly a třeba i chobotnice a žraloci. 

Představíme si masky, zatančíme si a pobavíme se při plně-
ní zábavných úkolů. Opět budeme i vyrábět, trochu sporto-
vat a hlavně si hrát. Na všechny pak čeká malá odměna. 
Karneval je určen především pro děti ve věku 2,5 – 8 let. 
Vstupné 50 Kč. Z kapacitních důvodů prosíme o rezervaci 
v recepci DDM, na tel. 251 620 266 nebo na info@ddmsto-
dulky.cz . Vstupenky jsou v prodeji od 25. 1. v recepci 
DDM Stodůlky. Karneval se koná v přízemí žlutého vchodu. 
Přezůvky s sebou. 

V roce 2016 přejeme všem hodně zdraví a pohody, ke které 
chce i náš „Domeček“ přispět svou nabídkou.

Těšíme se na další společná setkání s vámi.

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

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

Výukové programy pro děti od 6 měsíců do 8 let. 
Využijte ukázkovou lekci, kterou poskytujeme zdarma.

Sobota 23. 1. • 10.00 – 17.00
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zvídavé děti i jejich rodiče. Po celý 
den budeme s dětmi experimentovat v kuchařské dílně, 
hrát si, vyrábět. Děti si užijí také ukázky z našich FasTracKids 
programů. Přijďte a vyhrajte měsíc výuky zdarma!

Pátek 29. 1. • 8.00 – 17.00
Celodenní vesmírné dobrodružství 
Děti se na celý den stanou „FasTronauty“ a vyzkouší si, jak 
kosmonauti trénují, žijí a pracují ve vesmíru. Budeme obje-

vovat sluneční soustavu, hvězdy a planety prostřednictvím 
zpívání písniček, vyráběním modelu sluneční soustavy 
a dalších „astronomických“ aktivit. Pro děti 3 – 10 let, 
cena 950 Kč (včetně celodenní stravy).

Úterý 2. a pátek 5. 2. 
Hravá jóga – ukázkové lekce 
Dětská jóga je velmi kreativní a hravá, a právě proto dokáže 
zaujmout i živější děti. Vhodné pro děti 3 – 7 let. Ukázkové 
lekce: 2. 2. v 16.00, 5. 2. v 15.00  

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

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 cizin-
ců) ve věku 2 – 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, 
komunikaci v angličtině a němčině.

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

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

Sobota 9. 1. • 9.30
Setkání pečujících
Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již ne-
soběstačného? Rozhodli jste se, že se o něho postaráte 
doma? Nevíte si s něčím rady? Farní charita Stodůlky pořádá 
další setkání pečujících o osoby staré a nemocné. Tentokrát 
se zaměříme na komunikaci s nemocnými. Chceme vám být 
nápomocni při překonání strachu z nelehkého závazku pe-
čovat o své blízké v domácím prostředí a poskytnout vám co 
možná největší všestrannou podporu a pomoc.

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, 
vstup zdarma. 
 3. 1. Jak na obra – Divadýlko z pytlíčku 
10. 1. Ulhaná princezna – Divadlo ŠUS 
17. 1. O Budulínkovi – Divadlo Kapsa 
24. 1. O Palečkovi – Malé divadélko Praha 
31. 1. Rozum a Štěstí – Dřevěné divadlo
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RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
Herna je otevřena po – čt 9.00 –12.00. Přihlášení předem 
není nutné. 

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou zimní rado-
vánky – říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 

Během dopoledne navíc:  
19. 1. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Islám – máme se bát? 
25. 1. od 10.30 diskuze s Mirkou – Chystáme se do školky!  
Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Děti pohlídáme v herně. 
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti s papouškem Petem, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti

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

SKŘÍTCI VE ŠKOLE –  
RODINNÉ CENTRUM  
PŘI ZŠ JANSKÉHO 
Janského 2189, Velká Ohrada, 
vchod zezadu od hřiště

Všechny opět zveme do našeho rodinného centra, kde bude 
pro vás a vaše děti připraven bohatý program.

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

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

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

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, 
výpravy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. 

Vedoucí Martin Prchal, tel. 731 403 566,  
ava.prchal@volny.cz.

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

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

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

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Lady klub a Pánská 
jízda 22. – 23. 1. Podívejte se na www.klubrobinson.cz. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
Komentovaná krmení a setkání – v lednu každý 
víkend a svátek na více jak 12 místech v zoo.

Večerní prohlídky  
(2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. a 30. 1.) 
Nenechte si ujít jedinečnou možnost zjistit, co dělají zvířata 
v pražské zoo po zavírací době. Je nutné se předem objed-
nat na telefonním čísle 296 112 230 nebo  
na e-mailové adrese pr@zoopraha.
cz.

Přednáškový cestovatelský cyklus – cestovatelské 
přednášky ve spolupráci s CK Livingstone budou probíhat 
od 19. 1. každé úterý od 18.00 ve vzdělávacím centru. 
19. 1. Ludmila Puldová – Venezuela 
26. 1. Kateřina Krejčová – Barma

Výstavy 
Gočárovy domy – Radegast v zoo 
Jurta – Mongolsko  
Prostory a okolí pavilonu kočkovitých šelem – Lev indický

Středa 6. 1. 
Tři králové v zoo

Po zoo se budou procházet tři poutníci a hledat cestu 
do Betléma. Pomozte jim ji najít.

Sobota 9. 1. 
Lovci a kořist
Představíme si nejnebezpečnější zvířata světa a ukážeme 
vám, jak rychle dokáží člověka usmrtit.  
Nenechte si ujít přednášku světového odborníka na chování 
žraloků Dr. Rittera.

Sobota 16. 1. 
Hosté z dalekého severu
Vycházka s odborníkem za zimujícími ptáky k Vltavě 
Jak udělat budku pro ptáky – workshop, kde si zájemci 
mohou vyrobit a odnést budku (nutno předem objednat 
na pr@zoopraha.cz).

Sobota 23. 1. 
Lovci a kořist
Představíme si nejnebezpečnější zvířata světa a ukážeme 
vám, jak rychle dokáží člověka usmrtit.

Pátek 29. – sobota 30. 1. 
Neviditelná tajemství
Pozorujte pod mikroskopem mikrosvět ze zoo v Gočárových 
domech. 

Pátek 29. – neděle 31. 1. 
Pololetní prázdniny se zvířaty 
Komentovaná krmení a neobvyklá setkání u zvířat po celé zoo.

Bližší informace nejen o programu získáte na tel. 
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.
 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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je pouze její část, přesněji 
139 předmětů nejvyšší umělec
ké a historické hodnoty. 
Jedním z nejstarších vystave
ných předmětů je meč sv. Vác
lava, takzvaná Svatováclavská 
čepel, jež pravděpodobně po
chází z 10. století. Železný meč 
je dlouhý 93,5 cm, čepel bez 
trnu měří 76 cm. Tím zřejmě 
nejvzácnějším je více než půl
metrový korunovační kříž, 
který nechal zhotovit český král 
a římský císař Karel IV. a během 
dalších let se používal při koru
novačních obřadech. Kříž, zdo
bený drahými kameny a perla
mi ale nebyl zhotoven 
ke koru novaci Karla IV., vznikl 
až kolem roku 1354. Jeho vý
znam podtrhuje i to, že bývá vy
stavován po boku českých korunovačních klenotů.

K velmi vzácným exponátům patří i kříž s ostatky Kristovy bederní 
roušky pocházející z doby kolem roku 1376 zdobený spinely křišťály 
a safíry. Nádherná je také diamantová monstrance osázená téměř pat
nácti sty diamanty a osmnácti 
velkými zelenými smaragdy. 
Mezi další skvosty patří např. 
relikviář sv. Kateřiny, berla 
pražského arcibiskupa Františ
ka Ferdinanda Khünburga, re
likviář sv. Zikmunda, historické 
textilie... Ale jak už jsme řekli, 
exponátů je 139 a své kouzlo 
má každý z nich. 

Expozici spolupořádá Met
ropolitní kapitula u sv. Víta 
v Praze a Správa Pražského 
hradu. Otevřeno je denně 
od 10 do 17 hodin v zimní 
sezoně a od 10 do 18 hodin 
v letní sezoně. Vstupné: základ
ní 300 Kč, snížené 150 Kč, 
rodinné 600 Kč. Informace 
ohledně komentovaných pro
hlídek na tourist.info@hrad.cz.

 Eva Černá

Autor: Pavel Talaš

V listopadu jsme vám nabídli vycházku na Pražský hrad a návštěvu 
Muzea hraček. Tentokrát se na stejné místo vypravíme ještě jednou, 
abychom vás pozvali do kaple sv. Kříže na II. hradním nádvoří, kde 
je stálá expozice Svatovítského pokladu. Ten své jméno dostal podle 
rotundy, kostela a později katedrály sv. Víta, kde byl ukládán. Chrá
mový poklad, jehož historie sahá do období prvních Přemyslovců 
v 10. století, obsahuje několik set předmětů. Sbírka, jejíž součástí 
jsou vzácné relikvie a historické předměty, je jedním z největších 
chrámových pokladů v Evropě. Expozice v kapli sv. Kříže představu

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Tuto fotografii pořídila 14. prosince paní Michaela Husla-
rová. Že bychom v zimě místo na lyže vyráželi na houby? Podaří-li se i vám udělat 
zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu 
na stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřejníme. 

VÍKENDY BEZ NUDY
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Berla arcibiskupa Františka Ferdinanda Khünburga
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Lednová křížovka Čtenářská soutěž

Tenisová škola Tallent nabízí 
kvalitní trénink se zaměře-
ním na výuku tenisu pro 
děti MŠ, ZŠ a mládež SŠ.  
Zimní trimestr tenisových 
kurzů při ZŠ Klausova začíná 
od ledna 2016. Kvalitní tré-
nink pro všechny zajišťují 
trenéři ČTS a FTVS, prověření 
dlouhodobou spoluprací 
v naší TŠ, s kladným... TA-
JENKA. Kamarádi, kteří si dovedou udržet pozornost i respekt. Vyučuje se celoročně. 
Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fairplay, vytrvalosti a soustředě-
nosti. Tím nejlepším, co můžete dětem dát, je pohyb. Tenis totiž není jen ideálním 
sportem pro jejich rozvoj, ale je také velkou zábavou. Více informací získáte na  
www.tallent.cz, info@tallent.cz, tel. 224 815 871, 603 527 172, 777 260 262.
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Objednávka inzerce na tel. 235 011 229, inzerce@p13.mepnet.cz. Ceník inzerce a další informace najdete na www.praha13.cz/3933_Inzerce. 
Toto číslo vyšlo dne 2. 1. 2016 v nákladu 30 000 výtisků, 32 stran, ZDARMA.

Milí čtenáři, máme tu nový rok 2016. Opět pro vás budeme připravovat křížovky  
a čtenářské soutěže s křížovkami a rébusy pro děti a třemi otázkami, na které mohou 
odpovídat úplně všichni. Děti budou soutěžit o 3 rodinné vstupenky do pražské zoo,  
2 výherci si nově odnesou poukázky v hodnotě 357 Kč a 238 Kč do McDonald’s v Ga- 
lerii Butovice. Ze správných odpovědí na tři soutěžní otázky bude vylosován výherce 
poukázky v ceně 500 Kč do Hypermarketu Globus Zličín. Všem sponzorům mnohokrát 
děkujeme.

Křížovka: V tajence se skrývá jméno jednoho ze Tří králů, které?

Prosincová tajenka: JIPKA MOJE JAZYKOVKA
Výherci: Hana Brabcová, Lužiny; Marika Faltysová, Velká Ohrada; 
Šárka Pauerová; Stodůlky

 
 

Připravila Petra Fořtová

ŘÍMSKÁ 
BOHYNĚ 
ÚRODY

1. DÍL
TAJENKY

EINSTEINOVY 
INICIÁLY

VOJENSKÉ 
''KÁDÉČKO''

(ZKR.)

NEPOCHY-
BOVAT

2. DÍL
TAJENKY

RYBA 
PODOBNÁ 
JESETERU

PROTIKLAD

ROZHLAS 
VLNY (ZKR.)

ŠALBA 
(BÁSNICKY)

VĚCI

ŠPANĚLSKY 
ANO

ZBYTEK 
STROMU

ANGLICKY 
VYROBENÝ

CHEM. ZN. 
SAMARIA 

NĚMKA

VÝBUŠNÁ 
ZBRAŇ

BÍLÝ KOV

TURISTOVO 
PŘÍSTŘEŠÍ

ONI
PALIVO

ÚŘAD 
(ZAST.)

ZVUKOVÝ
SLOV. ZVR. 
ZÁJMENO

KAL

SLED BAREV

PŘEDLOŽKA
VYTVÁŘET 

ZLOMKY
KOČOVNÍK

LOVKYNĚ 
ÚSTŘIC

NUTKÁNÍ
HLAVA 

KLÁŠTERA

ČAPKOVO 
DRAMA

UPOZORNĚNÍ

SLOVEN. 
PŘEDLOŽKA
PŘÍSLOVCE 

MÍSTA

VYLÍHLÉ 
RYBKY

PLOŠNÁ MÍRA

ČASOVÉ 
OBDOBÍ

ZDE
CITOSL. 

TROUBENÍ

RÁZ

RUSKÝ 
VELETOK

DŘEVĚNÁ 
KLÁDA

NÁPOVĚDA:
KDP, VKV

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

Správné odpovědi z prosince:
Křížovka – ANDĚL A ČERT
Rébusy – KOLO, 6, 2

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Jana Děcká, Stodůlky
v hodnotě 238 Kč – Nikola Kaspříková, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Šimon Plhal, Rudná u Prahy
Pavel Houdek, Lužiny
Blanka Stárková, Liberec

Soutěžní otázky na leden:
1) Kdy se uskutečnila akce s názvem Červená stužka?
2) Jaké výročí bude v letošním roce slavit organizace PROSAZ?
3) Na kdy je stanoven zápis do prvních tříd?

Správné odpovědi na prosincové otázky: 
1) Kde sídlí Muzeum čokolády Choco-Story?
Muzeum čokolády Choco-Story najdete v Celetné ulici č. 10.
2) Kdy bude mít v KD Mlejn koncert skupina Wanastowi Vjecy?
Skupina Wanastowi Vjecy vystoupila v KD Mlejn 22. prosince.
3) Komu zejména pomáhá nezisková organizace Raná péče EDA?
Raná péče EDA pomáhá hlavně rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným 
postižením.

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



SMART byty patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Více informací naleznete na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

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

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

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

K dispozici zůstává zhruba  
20 dostupných bytů s cenou  
od 2 808 081 Kč s DPH.

DOPORUČUJEME byt č. 825 
prostorný byt 4+kk, 99,1 m2, cena: 5 390 952 Kč

DOPORUČUJEME byt č. 924 
rodinný byt 3+kk, 89 m2, cena: 4 901 666 Kč
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