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Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA
poskytnutí dotace ve výši 32 000 Kč pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 a návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace

SOUHLASILA
s poskytnutím dotace ve výši 100 000 Kč společnosti Pétanque pro vás, z.s., 
a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

SOUHLASILA
s poskytnutím dotace ve výši 3 250 000 Kč pro KD Mlejn, o.p.s., a s návrhem smlouvy 
o poskytnutí dotace

SOUHLASILA
s investičními prioritami – seznamem projektových záměrů zpracovanými pro školský 
obvod v působnosti MČ Praha 13 v rámci Strategického rámce projektu Místní akční 
plán II (MAP II) rozvoje vzdělávání v dané oblasti MČ Praha 13

ZŘÍDILA
Umísťovací komisi Střediska sociálních služeb Prahy 13 a Umísťovací komisi  
Domova pro seniory Zity Kabátové, jako poradní a iniciativní orgány Rady městské 
části Praha 13

JMENOVALA
předsedkyní Umísťovací komise Střediska sociálních služeb Prahy 13  
Anetu Ečekovou Maršálovou,
místopředsedkyní Bc. Yvetu Kvapilovou,
členy komise Ludmilu Tichou, Mgr. Blanku Vildovou a MUDr. Evu Zídkovou,
tajemnicí komise Hanu Zelenkovou,
stálého hosta RNDr. Jiřího Maška, CSc., ředitele Stř. soc. služeb Prahy 13

JMENOVALA
předsedkyní Umísťovací komise Domova pro seniory Zity Kabátové  
Bc. Yvetu Kvapilovou,
místopředsedkyní Anetu Ečekovou Maršálovou,
členy komise Ing. Víta Bobysuda, Mgr. Blanku Vildovou a Bc. Petra Syrového,
tajemnicí komise Bc. Ivu Dvořáčkovou

DOPORUČILA
zastupitelstvu schválit změnu využití finančních prostředků z prodeje TC ve výši 
2 537 500 Kč z akce Dětská televize na akci Přípravné práce související s rekonstrukcí 
kuchyně ZŠ Janského 2189

SCHVÁLILA
žádosti MČ Praha 13 o dotace z investiční rezervy pro městské části v rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2019, a to s přidělenými následujícími prioritami:
priorita č. 1 – ZŠ Kuncova – výstavba učeben a bytových jednotek 18 000 000 Kč
priorita č. 2 – FZŠ Trávníčkova – výstavba učeben a bytových jednotek 17 000 000 Kč
priorita č. 3 – Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada (II. etapa) 25 000 000 Kč

SCHVÁLILA
poskytnutí finančních dotací pro:
• Prague Triathlon Team, z.s.  50 000 Kč
• Taekwondo WTF klub Praha, z.s.  50 000 Kč

SCHVÁLILA A VYHLÁSILA
programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného 
času pro rok 2019

SOUHLASILA
s realizací projektu Veřejná služba, v rámci kterého bude organizována veřejná služba 
na MČ Praha 13 pro 15 klientů Úřadu práce ČR                             Zpracovala Jana Krákorová

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

Zprávy Ze Zasedání rady

Zápis do prvních tříd                 
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2019/2020 byl 
stanoven na čtvrtek 4. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 5. dubna od 13.00 
do 17.00 hodin. 
Grafickou podobu spádových obvodů základních škol v Praze 13 naleznete  
na www.praha13.cz/skolstvi. 

Zápis do mateřských škol                    
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
  2. května od 13.00 do 17.00 hodin vydávání přihlášek  
 16. května od 13.00 do 17.00 hodin příjem vyplněných přihlášek
Pokud se chystáte žádat o přijetí dítěte do MŠ jsou vám pro větší pohodlí potřebné formu-
láře k dispozici na adrese webových stránek:
https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html. 
  Jan Šafir, vedoucí odboru školství

sdĚLení ÚŘadU a mĚstské části  

Zápis do Základní školy Lužiny  
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním po-
stižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus 
a mentální postižení) se koná ve středu 10. 4. od 13.00 do 17.00 v 1. patře školy – 
vchod ze školního hřiště. 
K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte 
a doporučující posouzení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psycho-
logické poradny. V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní ter-
mín zápisu, avšak nejdéle do konce dubna 2019. Dotazy na tel. čísle 235 522 156.  
 Věra Kozohorská, ředitelka školy

Řidičské průkazy 
Od začátku července 2018 byl zaveden nový systém vydávání řidičských průkazů, 
který umožní žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoli 
obecním úřadu s rozšířenou působností. 
V Praze tuto agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy. 

Žadatelé musí navštívit Odbor dopravně správních činností Magistrátu hl. m. Prahy 
na adrese: Na Pankráci 1685, Praha 4 (administrativní budova Business Centre Vyše-
hrad), tel. 236 005 490. K návštěvě přepážky registru řidičů se můžete objednat také 
přes internet (www.praha.eu) a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových 
možností.  -red-

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření domácností v České re-
publice pod názvem Životní podmínky 2019. Smyslem je získání dlouhodobě srovna-
telných údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích 
a sběr dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 
Šetření probíhá mimo jiné také na území Prahy 13 od 2. února do 26. května 2019 
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci zapojení do šet-
ření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením. Případné do-
tazy k šetření zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze paní Jana Šídlová, 
tel. 274 052 084. -red-
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pŘímá Linka

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
ANO 2011...........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz
 http://praha13.anobudelip.cz

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

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

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

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

sLOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Vážení čtenáři a čtenářky,
tak jsme se konečně dočkali měsíce, ve kterém by mělo začít jaro. V době redakční uzávěrky 
to tak sice vůbec nevypadalo, ale věřme, že sněhové kalamity, kluzké vozovky a chodníky 
jsou už za námi. A co vám v předjarním a možná už skutečně jarním vydání přinášíme? 
Na straně 2 jsou to upozornění důležitá pro rodiče dětí, které půjdou v září poprvé 
do mateřské nebo základní školy, a to na termíny zápisů. Starosta David Vodrážka se  
v Přímé lince vyjadřuje například k otázce stále chybějící kanalizace v Třebonicích. 
Hned na následující straně najdete první informace k blížícím se volbám do Evropského 
parlamentu nebo k platbám za naše čtyřnohé miláčky – psy. Tématem STOPu na straně 5 
jsou tentokrát informace týkající se KD Mlejn. V březnovém vydání pravidelně nachází- 
te i rubriku Fórum, ve které se zastupitelské kluby vyjadřují k jednomu tématu. Tentokrát  
je to nesnesitelný zápach z výrobny krmiva pro zvířata VAFO Praha v Chrášťanech, který 
dlouhodobě obtěžuje lidi nejen z naší městské části. Ve dnech 2.–3. března proběhne 
ve FZŠ Brdičkova Mistrovství juniorů ČR v deskové hře go. Věděli jste, že tato hra je stará 
už více než 4 000 let a že je původem z Číny? Na straně 14 se o ní dozvíte daleko víc. Ani 
v tomto STOPu nechybí informace odboru životního prostředí, našich hasičů, strážníků 
a policistů nebo pozvánka Marty Kravčíkové na výlet Za kamennými obry. V březnu slaví 
svůj svátek všechny ženy, a protože jim nemůžeme dát kytičku, tak jsme alespoň trochu 
vyzpovídali dámu, která udělá všechno pro to, aby vypadaly stále krásně a mladě. Věřím, 
že každého z vás, našich čtenářů, alespoň něco z obsahu zaujme. Za celou redakci vám přeji 
hezký začátek jara a příjemné čtení. Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, na úřední desce 
byl vyvěšen dokument, který 
 informuje o zahájení územního 
řízení týkajícího se kanalizace 
v Třebonicích. Bude tedy stavba 
kanalizace realizována? 
Jednání o vybudování kanalizační 
sítě v Třebonicích vedeme s in
vestorem, tedy Magistrátem hl. 
města Prahy, už poměrně dlou
hou dobu. Byli jsme ujištěni, 
že s investicí se počítá, ale stále 
chyběly finanční prostředky.

Projektantem výstavby splaš
kové a dešťové kanalizace, včetně 
rekonstrukce stávajícího vodo
vodu v Třebonicích, je společnost 
PUDIS, a.s., která se zhruba 
v polovině roku 2016 obrátila 
na naši městskou část s žádostí 
o součinnost při dopracování 
projektové dokumentace pro 
územní řízení. Aby mohl být 
projekt zpracován, zajistili jsme 
občanům Třebonic doručení in
formací o probíhajících projekto

vých pracích včetně všech po
třebných dokumentů.

V lednu 2017 jsme se znovu 
obrátili na magistrát s dotazem 
na harmonogram příprav stavby. 
V té době zpracovával Odbor 
strategických investic MHMP 
všechny potřebné dokumenty, 
aby mohlo být zahájeno územní 
řízení. Tyto dokumenty byly do
ručeny na náš stavební úřad 
k projednání a případnému dopl
nění. Doplnění ze strany inves
tora proběhlo, nic tedy nebránilo 
tomu, aby mohlo být územní ří
zení zahájeno. Dalším krokem 
bude žádost investora o stavební 
povolení, které bude vydáno 
s ohledem na skutečnost, zda lze 
stavbu tak, jak byla navržena, 
technicky zrealizovat. Důležitým 
faktem je, že stavba je navržena 
na pozemcích, jejichž vlastníci 
souhlasili s jejím umístěním. Nic 
by tedy nemělo bránit tomu, aby 
stavba kanalizace v Třebonicích 

proběhla. O dalším případném 
vývoji budu občany městské části 
samozřejmě informovat.

Nedávno byla otevřena budova 
nové kuchyně a jídelny ve FZŠ 
Trávníčkova. Co bude s volným 
prostorem po původní jídelně?
Otevření nové kuchyně a jídelny 
na zmiňované základní škole ne
byla jediná větší investiční akce 
městské části tohoto druhu. 
V loňském roce se nám povedlo 
zrealizovat stejný projekt také 
v ZŠ Kuncova. To znamená, 
že na obou těchto školách se 
 momentálně uvolnily prostory 
po původních jídelnách a kuchy
ních.

V současné chvíli zaznamená
váme přesun tzv. populační vlny 
z nižších ročníků na druhý stu
peň základních škol. Což zna
mená, že na druhém stupni po
třebujeme více odborných 
učeben. Přesun těchto silných 
ročníků do sedmých, osmých 
a devátých tříd je zapotřebí co 
nejdříve řešit. Navíc v Praze 13 
vznikají nové byty, kam se z velké 
části stěhují rodiny s malými 
dětmi. Městská část s tímto fak
tem musí počítat a těmto dětem 
do budoucna zajistit volná místa 
ve školách. Částečné řešení nám 
tedy nabízí vzniklá situace. 
Máme zpracován projekt, který 
počítá se vznikem dvanácti no
vých učeben ve FZŠ Trávníčkova 
a dalších dvanácti učeben v ZŠ 
Kuncova. Uvolněné prostory 
po jídelnách tak najdou své vy
užití. 

Navíc bychom rádi stabilizo
vali počty pedagogických pracov

níků. Aktuálně se nám nedostává 
fyzikářů, chemikářů a pedagogů 
vyučujících výpočetní techniku. 
Rovněž učitelů pro 1. stupeň je 
v poslední době velmi málo. 
Na obou školách tedy počítáme 
s výstavbou dvou malometráž
ních bytů, které by sloužily jako 
pobídka pro tyto pedagogy. 

Náklady na tak rozsáhlou re
konstrukci samozřejmě nejsou 
malé, požádali jsme tedy o sou
činnost Magistrát hl. m. Prahy. 
V případě, že se nám podaří zís
kat potřebné finanční prostředky, 
zahájíme stavební práce ještě 
v tomto roce. 

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13 
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,  
internet: www.praha13.cz

  Uzávěrka příštího čísla: 11. 3. 2019  Distribuce: 29. 3. – 5. 4. 2019

Původní jídelna v ZŠ Kuncova ustoupí novým učebnám
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inFOrmaCe Z radniCe

Honzo, budeš nám chybět
Před dvaceti lety odstartovalo televizní vysílání, které do našich do
movů přináší obrazové zpravodajství o dění v naší městské části. 
Od prvních vysílacích minut se na něm podílel pan Jan Jirák. Jen má
lokdo z nás ho viděl jinak než s jeho milovanou kamerou na rameni. 
Do každého záběru dával nejen všechen svůj kameramanský um, ale 
také kus svého kameramanského srdce. To bohužel v úterý 12. února 
dotlouklo.

Poslední rozloučení s panem Janem Jirákem se uskutečnilo ve čtvrtek 
21. února v obřadní síni Krematoria Motol. Za naši městskou část byli 
přítomni starosta David Vodrážka, místostarostové Marcela Plesní
ková, Petr Zeman a David Zelený a další.

Městská část Praha 13 tímto vyjadřuje upřímnou soustrast rodině 
a všem pozůstalým.    -red-                                       

Informace k poplatku za psa
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců jeho věku.

Roční sazby a splatnosti poplatku za jednoho psa jsou pro městskou 
část Praha 13 následující:
– v rodinném domě 600 Kč – splatnost do 31. 3. 2019
– v provozovně 600 Kč – splatnost do 31. 3. 2019
–  v bytovém domě 1 500 Kč – splatnost 750 Kč do 31. 3. 2019 

a 750 Kč do 31. 8. 2019
Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze 
důchod (invalidní, vdovský, starobní, sirotčí). Tyto osoby po předlo
žení potřebných dokladů platí za psa roční poplatek ve výši 200 Kč 
se splatností do 31. 3. 2019.
Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.
Úřad MČ Praha 13 rozesílá kompletně vyplněné složenky všem, kdo 
jsou k poplatku za psa přihlášeni. Je to nadstandardní služba pro ob
čany, aby nemuseli zjišťovat svůj variabilní symbol a minimalizovala se 
tak případná chybovost při poukazování plateb.
Platbu za psa lze provést:
–  přímou hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ    

Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13 (pondělí a středa 
8.00–18.00; úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00)

– hotovostní úhradou složenky prostřednictvím poboček České pošty, s.p.
–  hotovostní úhradou složenky v pobočkách České spořitelny, a.s.
–  bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13 

(č.ú. 192000875359/0800) s uvedením jména a variabilního sym
bolu ze složenky

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, 
oddělení daní a poplatků, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13, 
tel. 235 011 411; fax 235 011 414; email cizam@p13.mepnet.cz.              

   Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Vzdělávací seminář 
na radnici
V rámci pravidelných aktivit místní Agendy 21 se v úterý 22. ledna 
uskutečnil další z řady seminářů pro zaměstnance úřadu na téma Udr-
žitelný rozvoj. Vzdělávání v tomto směru aplikuje základní principy 
a témata udržitelného rozvoje do praxe. Konkrétně byl seminář zamě
řen na obecné vysvětlení, co vlastně je tzv. udržitelný rozvoj a jeho širší 
souvislosti ve spojení s místní Agendou 21 a zavedením do praxe 
v rámci Prahy 13. 

Udržitelný rozvoj (anglicky Sustainable development) je takový 
způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský 
a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního pro
středí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování kvalit
ního životního prostředí budoucím generacím.

Semináře, které pod hlavičkou MA 21 naše městská část organizuje, 
se u zaměstnanců setkávají s dobrým ohlasem a jsou poměrně aktivně 
navštěvovány. Osobně se jich účastní také předseda výboru MA 21 
Vít Bobysud společně s místopředsedkyní výboru Yvetou Kvapilovou 
a Anetou Ečekovou Maršálovou, která je odpovědným politikem 
za MA 21. Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Volby do Evropského 
parlamentu 
Dne 17. 1. 2019 byly prezidentem republiky 
vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. 
V rámci městské části Praha 13 budou pro
bíhat v 57 volebních okrscích, jejichž adresy 
a popisy budou uvedeny na webových strán
kách www.praha13.cz. Ačkoli se volby usku
teční až ve dnech 24. a 25. 5. 2019, již nyní 
se můžete v kanceláři č. 433 ve 3. patře bu
dovy úřadu přihlásit do okrskových voleb
ních komisí. 
   Pokud nehodláte volit ve svém volebním 
okrsku, je od vyhlášení voleb možné žádat 
o vydání voličského průkazu, s kterým mů
žete volit v jakémkoli volebním okrsku 
na území ČR. O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději 
do 22. května do 16.00 hodin (3. patro úřadu, kancelář č. 426, 427). 
Žádost můžete zaslat také poštou (musí obsahovat váš úředně ověře 
ný podpis) nebo prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději 
do 17. května do 16.00 hodin. Podrobnější informace o voličských 
průkazech včetně formulářů žádostí najdete na webových stránkách 
městské části www.praha13.cz → VOLBY.

Jednou z podmínek účasti ve volbách je vaše zapsání v seznamu 
 voličů. Ten vede odbor osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ 
Praha 13, který se nachází v přízemí budovy ÚMČ Praha 13, Sluneční 
nám. 2580/13. Zde si v případě pochybností můžete informaci o za
psání do tohoto seznamu ověřit.  

Další informace o volbách získáte na tel. 235 011 313 (317),  
popř. elektronickým dotazem na email maskovas@p13.mepnet.cz.

Na webové stránky úřadu a úřední desku budou postupně vkládány 
aktuální informace, souhrnný článek o volbách do Evropského parla
mentu bude uveřejněn v květnovém čísle časopisu STOP. 

          Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru 
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Klub Mlejn ve Stodůlkách se poprvé otevřel veřejnosti v květnu 1988 a stal se 
součástí občanské vybavenosti nového sídliště. Lokalitu Stodůlek si tehdy vybral 
pro realizaci svého projektu Divadlo na sídlišti také jeden z našich nejznámějších 
klaunů a mimů Ctibor Turba, který tu rok po otevření uvedl své slavné předsta-
vení Archa bláznů s herci, které bychom dnes všechny mohli nazvat celebritami. 
V letošním roce oslaví Mlejn své jedenatřicáté narozeniny. Fungování kulturního 
centra Prahy 13 pro časopis STOP shrnula jeho ředitelka Dagmar Bednáriková.

KD Mlejn má dlouholetou tradici vzdělávacích a volnočasových aktivit. 
Jaký typ kurzů KD Mlejn nabízí?
Zaměření našich kurzů je dáno především zájmem veřejnosti. Histo
ricky nejznámější byla ve Mlejně hudební rocková škola Come To Jam, 
kterou prošlo mnoho žáků. Hudební kurzy máme v nabídce stále, ale 
zájem v posledních letech klesl. Na konci loňského roku jsme se tedy 

rozhodli pro vnitřní reorganizaci, péči o všechny kurzy už nemá v ná
plni práce jeden pracovník, jako tomu bylo dosud, ale jsou rozděleny 
podle zaměření. Individuální hudební výuku převzala kolegyně, která 
se současně stará o hudební program. Podobně je tomu i s akrobatic
kou cirkusovou gymnastikou pro děti a mládež. Starost o ně je teď 
personálně spojena s přípravou programu pro děti a školy. Nabízíme 
tanečnědramatický kroužek, poskytujeme prostor pro kurzy moder
ního zpěvu, pro taneční kurzy, a to jak klasické, tak kurzy historických 
tanců. Díky spolupráci s místními spolky je možné ve Mlejně navště
vovat cvičení pro seniory, pilates, pracuje tu místní divadelní soubor 
D13, nově se zde pravidelně setkávají maminky s malými dětmi, leti
tou tradici mají kurzy keramiky a velkou dětskou a mládežnickou zá
kladnu má také folklorní soubor Lučinka. Mohu říci, že když prezen
tuji KD Mlejn na domácím i mezinárodním fóru, vždycky uvádím, 
že děti v Praze 13 zřejmě u počítačů nesedí, protože máme každý den 
plno v kroužcích akrobacie nebo ve folklorním souboru a další zájemci 
čekají, zda se uvolní místo. Obojí je pro mnohé, a částečně i pro mne, 
překvapující. 
Bude i letos KD Mlejn pořádat tolik populární festivaly?
KD Mlejn pořádá nebo se podílí hned na několika festivalových pro
jektech. Na začátku roku se pravidelně koná tradiční Festival sólové 
tvorby pro děti a mládež. Od roku 2012 pořádáme unikátní meziná
rodní festival Fun Fatale, který prezentuje ženy a dívky věnující se 
různým disciplínám nového cirkusu. Nejbližší ročník nás čeká právě 
teď v březnu. Zapojujeme se rovněž do programu ke Světovému dni 
divadla pro děti a mládež, podílíme se na hudební soutěži Porta Praha 
a divadelní soutěžní přehlídce studentského divadla Stodůlecký píse
ček. Tyto dvě soutěže mají ve Mlejně svou dlouholetou tradici. Ka
pacita našeho sálu není velká, standardně je to 200 sedících diváků, 
ale sál je variabilní. Je možné ho upravit pro 50 diváků, ale na stání 
i na 450. V dopoledních časech probíhají zkoušky a rezidence. Tra
dičně do programu zařazujeme koncerty, především na pomezí žánrů 
folku a country, které zde mají velkou tradici a drží si vysokou ná
vštěvnost. V oblasti divadla zde vystupuje domácí soubor D13 s kla
sickými tituly, pravidelně hostuje Agentura Familie se známými herci, 

Kulturní stánek Prahy 13 vystupují domácí i hostující novocirkusové soubory. V neděli zařazu
jeme do programu pohádky pro děti, ale nutno říci, že tato tradice 
v současné době trochu upadá, a to díky marketingovým aktivitám 
obchodních center, kde je k dispozici dětský program sice v nedůstoj
ném prostředí, ale zdarma. Mimo hlavního sálu se snažíme maxi
málně využít i další prostory. Poskytujeme zázemí místním aktivitám, 
které vycházejí z potřeb a přání místních obyvatel. Mohou za námi 
přijít se svými nápady, a pokud je to jen trochu možné, tak je podpo
říme, poskytneme prostor. Jsme také členy dvou mezinárodních sítí 
kulturních center, účastníme se mezinárodních setkání a zapojujeme 
se do vzdělávacích projektů, které nám mohou pomoci v dalším roz
voji naší práce.
Nedílnou součástí programu ve Mlejně jsou i akce pro školy a školky.  
Je ze strany vzdělávacích institucí o tyto akce zájem? 
Školám se snažíme nabízet program, ze kterého si mohou vybrat pe
dagogové všech stupňů. Nechceme ale suplovat velká divadla. Předsta
vení uváděná u nás jsou záměrně menšího charakteru, zpravidla v po
dání jednoho až čtyř herců a jsou určena pro dvě až čtyři školní třídy, 
tedy 60 – 120 dětí. Herci jsou dětem blízko, zážitek z představení je 
obvykle velmi intenzivní. Už několik let nabízíme školám i školkám 
také aktivní program, který nazýváme Hodina tělocviku jinak. Děti si 
přicházejí s celou třídou společně zacvičit s našimi lektory, ohlasy jsou 
velmi pozitivní. 
KD Mlejn je také známý scénou nového cirkusu. Hodnotíte tento projekt 
jako úspěšný?
S koncem roku 2008 jsme vstoupili do velké rekonstrukce budovy 
Klubu Mlejn. V tomto období jsme současně pociťovali výraznou 
změnu v chování našeho publika. Postupně klesal dřívější velký zájem 
o rockovou hudební scénu. Důvodů bylo víc, zejména nárůst hudeb
ních klubů v dobře dostupném centru. Začali jsme tedy hledat něco 
nového. A myslím, že se to podařilo a strefili jsme se hned na začátku 
do silné cirkusové vlny. Není to zdaleka jen o představeních. Hlavní je 
už zmíněná oblast volného času a podpora tvorby. S aktivitami pro 
děti jsme začali již v sezoně 2009–2010. Poprvé se konal také příměst
ský tábor pro děti ve Spolkovém domě. V nové budově otevřené 
10. října 2010 již byly skvěle připravené podmínky pro vzdušnou ak
robacii, která se stala na příští roky doslova hitem. Počty zájemců 
o tuto akrobatickogymnastickou disciplínu rostly geometrickou řa
dou, ale nejdříve jsme museli vychovat nové lektory. Je potřeba říci, 

že cirkusové kurzy zahrnují různorodé disciplíny, které jsou zejména 
pro děti velmi důležité pro celkový fyzický i psychický rozvoj. Jedná se 
především o akrobatickou gymnastiku, ale také například balanční 
techniky a žonglování, tedy rozvoj koordinace pohybu, soustředění 
a celkové tělesné kondice.
Jaká je podpora a spolupráce ze strany radnice Prahy 13?
Pravidelné podpory Prahy 13 si velice vážíme. Provozní dotace po
krývá přibližně 50 % nákladů. Pro nás jako samostatnou neziskovou 
organizaci je podstatné, že smlouva, kterou uzavíráme, je oboustranně 
dodržována a nedochází k žádným pokusům politicky ovlivnit chod 
organizace, jak to často vidím u kolegů z jiných míst, a to nejen v Če
chách.  Eva Libigerová

Ve Mlejně má svou základnu folklorní soubor Lučinka
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Hudební koncerty na radnici
Středeční večer 6. února byla ob
řadní síň radnice naplněna klasickou 
klavírní hudbou. Vystoupili dva ta
lentovaní klavíristé, žáci výborné pe
dagožky Ludmily Shenshyny, Ši
mon Bartoň (15), který k ní dochází 
do soukromých hodin, a Gleb Ko
rotkiy (19), který  je absolventem 
Ruské hudební školy v Praze a nyní 
studuje na Plzeňské konzervatoři.

Zazněly klasické skladby Bedři
cha Smetany, Sergeje Rachmani
nova, Felixe Mendelssohna
Bartholdyho, Clauda Debussyho, 
Jeana Sibeliuse, Roberta Schu
manna a Ludwiga van Beethovena.

Další hudební zážitek si mohli 
vychutnat posluchači v obřadní síni 
radnice v podvečer 19. února. Za

zněly swingové melodie, které v 50. a 60. letech znal v Československu 
téměř každý. Naše městská část pořádala pro své obyvatele jazzový 
koncert skupiny Gramofon Petra Soviče.

Jak řešit bezpečí seniorů
Jednou ze zvlášť zranitelných skupin obětí trestné činnosti jsou lidé 
v seniorském věku. V zájmu jejich bezpečí se městská část Praha 13 
ve spolupráci s Policií ČR rozhodla uspořádat přednášku na téma 
Osobní bezpečí seniorů. 

Preventivní seminář se uskutečnil 14. února na radnici. Zájem ze 
strany seniorů překonal naše očekávání. Obřadní síň radnice se napl
nila do poslední židle. Potěšilo nás, že na seminář si našlo cestu téměř 
100 seniorů. Často se jednalo o „známé tváře“ z loňské Senior akade
mie a našich klubů seniorů.

Kapela Gramofon není jen kla
sické hudební spojení profesionál
ních muzikantů, ale je to přede
vším ojedinělý hudební projekt 
mapující československou popu
lární hudbu od 50. – 70. let minu
lého století. Všechny muzikanty 
pojí láska k českému jazyku 
a swingové muzice. I proto hrají 
prim v repertoáru ty největší hity 
i méně známé písně, které jsou 
dnes již spíše pro hudební 
fajnšmekry. Na radnici zazněly 
písně jako Blues pro tebe, Žárlivá 
milenka, Růžová nálada, Bílá 
vrána, Písmena anebo evergreen 
Dva roky jezdím bez nehod, kte
rou napsal pro Milana Chladila 
a Jaroslava Štercla skvělý český textař Zdeněk Borovec.

Cílem koncertu nebylo jen nostalgické hudební vzpomínání na hu
dební historii, ale především moderní pojetí velkých československých 
hitů. Michala Králová, Bohdan Pardubický

Posluchači byli lektorkou seznámeni s činností Policie ČR a přede
vším se zásadami své osobní bezpečnosti v domácím prostředí i venku. 
Bylo pro ně připraveno několik preventivních videí. Jednalo se vlastně 
o modelové situace, ve kterých se naši starší spoluobčané stali oběťmi 
trestné činnosti. Přednášející policistka každé z videí odborně oko
mentovala a snažila se seniorům poskytnout rady a informace, jak se 
nestát obětí nejrůznějších zločinců a podvodníků.

Po skončení preventivního semináře byly pro posluchače připraveny 
i malé dárky od Policie ČR. Při odchodu nám řada seniorů děkovala 
za uspořádání semináře a v jejich tvářích se značil úsměv. Dozvěděli se 
řadu užitečných informací a věřím, že prožili i příjemné odpoledne. 

Jan Morčuš, koordinátor prevence kriminality
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Klavírní koncert

Jazz na radnici 

Obřadní síň byla zaplněna do posledního místa

Skupina Gramofon
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Veterán Cup poosmé 
V sobotu 16. února proběhl již 8. ročník veteránského turnaje ve vo
lejbale Veterán Cup Stodůlky 2019. V tělocvičnách ZŠ Bronzová se 
 sešlo celkem 6 týmů převážně místních volejbalistů nebo těch 
z blízkého okolí. 

Slavnostního zahájení turnaje se zúčastnili zakládající členové 
volejbalového oddílu Sokola Stodůlky Jarmila Kubrová, František 
Kejha, Eduard Uhlíř a Oldřich Broj. Za rozvoj sportu ve Stodůlkách 
a jejich celoživotní sportovní aktivitu jim poděkoval starosta Sokola 
Stodůlky Václav Sailer a předal jim pamětní listy a drobné upomínkové 
předměty. Slavnostního zahájení se zúčastnili i ředitel ZŠ Bronzová Ni
kola Hladík a ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek. 

Čas je relativní
Slíbili si lásku a věrnost na celý život. A svému slibu nepochybně do
stojí. Manželé Hniličkovi si řekli své ANO před neuvěřitelnými šede
sáti lety. Bok po boku překonali všechny nástrahy, které s sebou život 

přináší, aby v pátek 8. února stanuli v obřadní síni radnice před svou 
početnou rodinou a známými a připomenuli si svou společnou cestu 
životem.

Za naši městskou část k nim povzbudivá slova pronesl starosta Da
vid Vodrážka. „V dnešní době, kdy se rozvádí téměř 50 procent párů, 
velmi oceňujeme, že jste se rozhodli prožít život v dobrém i v tom 
zlém společně,“ řekl manželům starosta. „V časech, kdy se velká část 
manželských párů rozchází z malicherných důvodů, po několika málo 
letech, jste oba pro své okolí velkým vzorem a povzbuzením,“ dodal 
starosta. Eva Libigerová

Přítomní XXL veteráni po zahájení sledovali průběh turnaje a každý 
fandil svému favoritovi. Prozrazovali hráčům jejich dřívější herní tak
tiky a snažili se družstvům pomoci k lepším výkonům. V pozdních 
odpoledních hodinách bylo známo pořadí vítězů. První místo obsadi 
li Pšoukaři, druhé Rokyťáci a třetí pozici obhájilo družstvo s názvem 
Velmi pozdní sběr.

Na závěr byly předávány ceny jednotlivcům. Ocenění Nejzkušenější 
hráč získal Jaroslav Zavadil z družstva Pšoukaři a titul Nejzkušenější 
hráčka získala Jarmila Kudrnová za družstvo Sokol Stodůlky.

Děkujeme organizátorům Sokola z Prahy 13 a všem, kteří se podí
leli na přípravě a průběhu celého turnaje, zejména sportovnímu po
chopení ze strany partnerů turnaje ZŠ Bronzová a Středisku 
sociálních služeb Prahy 13. Jaroslav Matýsek, organizátor
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Manželé Hniličkovi slaví 60. let od svatby

Skupina Gramofon

Gratulace starosty

Hniličkovi před deseti lety – Zlatá svatba
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První lednové pondělní odpoledne pořídila 
tento snímek kostela sv. Jakuba St. ve Stodůl
kách paní Renáta Vlčková. Ve svém emailu 
píše: 
Pohled na náš stodůlecký kostelík mám ráda vždy. 
Za každého počasí, v každé roční době. Ale takto 
ozářen na vrcholku prosincovými slunečními pa-
prsky a tyčící se mezi paneláky mne přiměl k další 
fotografii. Když jsem si snímek doma znovu pro-
hlédla, natolik se mi zamlouval, že jsem se roz-
hodla o něj podělit – případně i s čtenáři STOPu.
A byl to od paní Renáty opravdu báječný ná
pad. Přesto, že Stodůlky dnes vnímáme jako 
jedno z pražských sídlišť, je skvělé, že tady zů
stalo něco z jejich původní podoby. Je to právě 
z dálky viditelná věž kostela sv. Jakuba St. Teď 
už sice máme pohled na kostel z některých míst 
trochu zastíněný okolní zástavbou, to ale nic 
nemění na tom, že patřil, patří a v budoucnosti 
jistě patřit bude mezi dominanty naší městské 
části.
Podaříli se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do re
dakce STOPu na stop@p13.mepnet.cz, rádi ji 
zveřejníme. Za všechny předem mnohokrát 
 děkujeme. Eva Černá

vaŠím Objektivem

Na redakci časopisu STOP se obrátila zastupitelka Jana Horká 
za stranu Zelení a Piráti pro 13 s žádostí o uveřejnění otevřeného 
 dopisu adresovaného Ministerstvu životního prostředí ČR. Jelikož  
je text obsáhlý a redakce do něj nechce zasahovat, uveřejňujeme  
plné znění dopisu na webových stránkách městské části  
https://www.praha13.cz/ZeleniaPiratipro13.html → Dopis zastu
pitelky Jany Horké. Obsah dopisu je věnován zápachu, který se line 
z výrobny krmiva pro domácí zvířata VAFO Chrášťany. Jsme si vě
domi, že tato problematika trápí nejen obyvatele Prahy 13. Věnujeme 
jí tedy více prostoru v rámci pravidelné rubriky Fórum na straně 9.  -red-

Z dopisu zastupitelky Jany Horké uvádíme:
Obracím se na Vás s problémem – dlouhodobým (spíš dlouholetým) – nesne-
sitelným zápachem z provozovny VAFO Chrášťany. Zápach je silný, obtě-
žující, není možné větrat a normálně dýchat bez neustálého odéru psích 
granulí. Provozovna má dlouhodobě nevyhovující systém záchytu odpadní 
vzdušiny. (...)

Veřejné osvětlení
Mezi mostem pro pěší přes Jeremiášovu a dvěma novými věžáky chybí 
2 pouliční lampy od doby výstavby sídliště Velká Ohrada.  Jiří Jánský

Vyjádření odboru dopravy k připomínce pana Jánského, kterou dostal 
náš odbor ze sběrného boxu na dotazy umístěného v informacích 
v atriu radnice:  
Na chybějící veřejné osvětlení na cestě z Velké Ohrady k metru Lu
žiny (v úseku od tzv. „Dvojčat“ po lávku pro pěší přes ulici Jeremiá
šova) jsme byli občany upozorněni již před několika lety a požádáni 
o jeho doplnění. Již v té době byla žádost na instalaci chybějících sto
žárů poslána vlastníkovi veřejného osvětlení, jímž je hl. m. Praha. Od
bor dopravy MČ Praha 13 vydal na podzim loňského roku závazné 
stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení. Podle před
ložené dokumentace budou v těchto místech přístupové chodníky 
k zastávkám autobusů a lávce doplněny celkem o sedm stožárů. 
 Veřejné osvětlení by mělo být v roce 2019 v Praze 13 doplněno cel
kem v těchto devíti lokalitách: přisvětlení přechodu pro chodce 
Červeňanského x Tlumačovská, osvětlení chodníku z Velké Ohrady 
k zastávkám v ulici Jeremiášova, osvětlení chodníku Klukovická – 

Z vaŠiCh dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

U Kašny, osvětlení podchodu – metro Stodůlky – Západní Město pod 
ulicí Jeremiášova, osvětlení chodníku do vnitrobloku Lýskova x Ková
řova, osvětlení chodníku od metra Stodůlky k poště Hábova, osvětlení 
chodníku od lávky pro pěší ke Gymnáziu Jaroslava Heyrovského 
v ulici Petržílkova, osvětlení chodníku v ulici Volutová u čp. 2519/8, 
osvětlení parkoviště Amforová x Kolovečská. 

                            Za odbor dopravy Vladimír Bouček

Koncert, který potěšil     
Děkuji našemu Úřadu městské části Praha 13 za uspořádání koncertu 
skupiny Petr Sovič & Gramofon, který se konal 19. února v obřadní síni 
radnice. Byl to opravdový zážitek, pohlazení po duši v úžasné atmosféře. 
Budeme na to dlouho vzpomínat. Můžeme se těšit na opakování nebo 
něco podobného? Ještě jednou díky. Zajištění koncertu panem Bohdanem 
Pardubickým zasluhuje jedničku s hvězdičkou také!

                          Zdenka Burianová

Jazzový koncert jsme dosud na radnici pořádali jednou za rok. Protože 
ohlas na vystoupení skupiny Petr Sovič & Gramofon je opravdu velký, 
pokusíme se koncert této skupiny nebo tohoto typu a žánru opakovat. 
Zatím ale nemůžeme slíbit, kdy to bude a zda to bude opět na radnici 
nebo v rámci programů KD Mlejn. -red- 
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FÓrUm

ANO 2011

KDU - ČSL a STAN

OBČANSKá DEMOKRATIcKá STRANA

TOP 09 

ZELENí A PIRáTI PRO 13

Rada MČ se již několikrát zabývala oprávněnými stížnostmi na zápach  
z provozu firmy VAFO Praha, s.r.o., v Chrášťanech. Jakékoli řešení tohoto 
problému však musí být postupem zákonným. V zákoně č. 201/2012 Sb.,  
o ochraně ovzduší je definována znečišťující látka, mj. jako „látka, která 
svou přítomností v ovzduší obtěžuje zápachem“. Jeli občan obtěžován zá
pachem, měl by podat podnět na odd. ochrany ovzduší pražského OI 
ČIŽP. Obtěžování zápachem lze regulovat i závaznými podmínkami pro
vozu stanovených v povolení zdroje a provozního řádu, který může stanovit 

podmínky provozu, vedoucí ke snížení emisí pachových látek. Krajský úřad, 
případně další oprávněné orgány (krajská hygienická stanice atd.) mohou  
v povolení zdroje stanovit specifické emisní limity na pachové látky. Pokud 
provozovatel splňuje všechny podmínky, bude nutné u příslušného orgánu 
prosadit změnu podmínek v povolení k provozu. Zákon bohužel nestanoví 
provozovateli tohoto zdroje znečištění povinnost provádět kontinuální mě
ření koncentrace pachových látek v ovzduší, a proto je prokazování obtěžu
jícího zápachu velmi obtížné.        Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů Hnutí ANO 2011

Nepříjemný zápach z výroby psích granulí v provozovně Chrášťany 
VAFO Praha trvá dlouho. Při západním větru je cítit až v Nových 
Butovicích. Všechna dosavadní rozhodnutí a opatření ze strany or
gánů státní správy a firmy nevedla k potřebnému výsledku. Kompe
tentními orgány státní správy k řešení jsou Krajský úřad Středo 
českého kraje, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje a z hle
diska odborného dozorování nad respektováním právních předpisů  
v oblasti životního prostředí pak Česká inspekce životního prostředí. 

Dle informací z obce Chrášťany, neměla firma VAFO Praha v září 
2018 povinné integrované povolení k provozu. Přesto vyráběla a svojí 
výrobou zhoršovala životní prostředí a zdraví lidí. Nyní povolení 
od krajského úřadu již má. Ale to nestanoví limity pro pachové látky. 
Pokud tedy zápach bude stále přetrvávat, myslíme si, že nezbyde než 
hájit zájmy občanů z Chrášťan a okolí soudní cestou. Například podá
ním návrhu na zastavení výroby granulí ve VAFO Praha do doby, než 
zavede odpovídající technologii.  Jiří Mašek, předseda klubu KDU-ČSL a STAN 

Stížnosti občanů na zápach z výrobny granulí VAFO Praha neustále přibý
vají. Starosta se v roce 2017 osobně účastnil jednání na obecním úřadě v Ji
nočanech, kde bylo společností VAFO přislíbeno, že od března 2018 dojde 
k instalaci nejmodernější dostupné technologie na trhu k očištění vzduchu 
od zápachu. Ke zlepšení stavu však došlo pouze částečně. Problém vidíme 
v tom, že emisní limity pro látky obtěžující zápachem nejsou zákonem ni
jak stanoveny a nikdo dosud nenavrhnul stanovení těchto emisních limitů. 
Uvědomujeme si, že plané řeči zde opravdu nepomohou. Společnost 

VAFO leží na území Středočeského kraje, naše městská část tedy není 
věcně ani místně příslušná zasáhnout. Vedení Prahy 13 obeslalo všechny 
orgány, které by mohly problém zápachu účinně řešit. Oficiální dopis s žá
dostí o vyřešení nepříjemné situace byl odeslán hejtmance Středočeského 
kraje, primátoru hl. města Prahy, České inspekci životního prostředí, mini
sterstvu životního prostředí i stavebnímu úřadu v Rudné. Nadále budeme 
intenzivně požadovat, aby příslušné úřady konaly a zápach již občany 
Prahy 13 neobtěžoval. Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

Zápach z výrobny krmiv pro zvířata VAFO vnímáme jako zásadní 
omezení kvality života občanů Prahy 13. Jsme aktivní opozice a k této 
problematice přistupujeme s plným nasazením našich zastupitelů. 
V minulosti bylo sepsáno několik petic, které k výsledku nevedly. Při 
hledání řešení využíváme především své politické zkušenosti a spolu
pracujeme s kolegy z TOP 09 na MHMP. Vyžádali jsme si od VAFO 
vyjádření, které považujeme za nedostatečné a účelově zkreslené. 
Zpráva zmiňuje investici do nejmodernějšího systému likvidace 

zápachu s účinností 80 % a nepodložené spekulace o jiných zdrojích 
zápachu. Chybí v ní ale zmínka o nárůstu výroby, a tudíž nelze posou
dit, zda má systém dostatečnou kapacitu i na současný objem pro
dukce. Tuto zprávu proto nepovažujeme za skutečnou snahu problém 
vyřešit. Na řešení budeme spolupracovat se všemi, kteří mají opravdu 
zájem najít východisko. Jsme připraveni podniknout i takové kroky, 
které povedou ke zrušení kolaudačního rozhodnutí.
                                  Ivana Todlová, klub TOP 09 

Přiznaný objem výroby je dnes cca 70 t denně a VAFO se snaží o rozšíření 
kapacity na 250 tun! Přestože továrna není na P13, dávno jsou její imise 
problémem nás všech. Již v červnu 2017 si naše MČ, v reakci na naši inter
pelaci, vyžádala intervenci Č. insp. živ. prostř. Zároveň spolupracujeme se 
starostkou sousedního Zličína pí Koropeckou, a oslovili jsme také tehdejší 
pražskou radní pro ŽP pí Plamínkovou. Úspěchem pro nás všechny pak je, 
že se Praha v dubnu 2018 přihlásila jako účastník řízení pro integrované 
povolení. Neboť – přestože zápach není vyřešen ani pro stávající produkci 

– když VAFO loni v září získalo od kr. úř. SČ kraje povolení na rozšíření 
výroby, stávající vedení magistrátu se mohlo odvolat k MŽP, které v únoru 
souhlas zrušilo a vrátilo záležitost zpět k SČK. Protože ze zkušenosti víme, 
že se nelze spoléhat jen na politiky a úředníky, připravujeme také další 
kroky v rámci občanského spolku, jehož je naše zastupitelka spoluzaklada
telkou. Zároveň jsme v kontaktu s dalšími angažovanými spolky a jednot
livci, z nichž bychom rádi poukazáli na aktivitu smradek.eu. Prosíme, 
zapojte se!           Jana Horká, Václav Hrdlička – zastupitelé za Zelené a Piráty pro 13

Nesnesitelný zápach z výrobny krmiva pro zvířa-
ta VAFO Praha, s.r.o., která sídlí v Chrášťanech, 
dlouhodobě obtěžuje tisíce lidí nejen z Prahy 13. 
Firma VAFO sice investovala do technologií na od-
stranění pachů při výrobě už desítky milionů 
korun, k žádnému výraznému zlepšení ale zatím 
nedošlo. A oprávněných stížností občanů neubý-
vá. Existuje podle vás účinný postup řešení toho 
problému? 

Nekonečné martyrium, které se řeší už roky
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Další mezinárodní projekt
Tento školní rok se účastní ZŠ Mládí již čtvrtého mezinárodního pro
jektu spolufinancovaného Evropskou unií. S programem Erasmus+, 
dříve Comenius, máme bohaté zkušenosti, a tak jsme se rozhodli 
vstoupit do projektu Virtual and Real in our Life, který budeme jako 
hlavní koordinující škola realizovat do roku 2020. Spolu s našimi 
partnery z Itálie, Německa, Francie a Španělska se pokusíme lépe po
rozumět virtuálnímu světu a jeho vztahu k našemu každodennímu ži
votu, a to i po stránce profesní. V rámci projektových aktivit totiž ne
budou spolupracovat a obohacovat se jen naši žáci, ale i učitelé. První 
setkání projektu se uskutečnilo v naší škole v říjnu minulého roku. 
Žáci i učitelé si během něj mohli uvědomit zásadní rozdíly, ale 
i podobnosti mezi reálným a virtuálním vnímáním světa kolem nás. 
Druhé, tentokrát v německém Dreieichu u Frankfurtu nad Mohanem, 
se zaměřilo na problematiku sociálních vztahů v reálné i virtuální 
formě.  Tomáš Klinka, koordinátor projektu

Nabídka kurzů včelaření, řezbářství 
nebo keramiky
Muzeum medu a českých Vánoc v Ořechu pořádá od února a března 
kurzy praktického včelaření, určené úplným začátečníkům, kteří chtějí 

začít včelařit pro ra
dost a kvůli vlastnímu 
medu. Od února 
do dub na pořádá pro 
začátečníky, kteří si 
chtějí bezpečně vy
zkoušet svoje vý
tvarné schopnosti, 
vyřezat betlém, 
loutku... také kurzy 
dřevořezání řezbář
ským nožem. Na ří
jen a listopad připra
vujeme pro úplné za
čátečníky kurz 
keramiky zaměřený 

na figurální tvorbu (vytvořte si vlastní rodinný betlémek). Detaily 
ke kurzům naleznete na www.muzeumceskychvanoc.cz. Vladimír Glaser

Studenti gymnázia cestovali Belgií
Díky skvělému třetímu místu v celorepublikové soutěži časopisu 
dTest, kde naším úkolem bylo vytvořit časopis na ochranu spotřebi
telů před nekalými praktikami mobilních operátorů, jsme si užili čtyři 
nezapomenutelné dny v Belgii. Čekal nás nejen 4* hotel v Bruselu, 
ale také nabitý program výhry – výlet do vlámského města Gent leží
cího na soutoku řek Leie a Šeldy, navštívili jsme Bruggy, prošli si park 
miniatur MiniEurope a symbol Bruselu Atomium, zavítali jsme 
i do největšího univerzitního města Belgie Lovaně. Čekala nás také 
slavnostní večeře s patronkou soutěže Spotřeba pro život europoslan

kyní Olgou Sehnalovou. Poslední den jsme navštívili Evropský parla
ment, návštěvnické centrum Parlamentarium, seznámili se s celým 
areálem evropských institucí u Schumanova náměstí a zúčastnili se 
neveřejného zasedání S&D frakce. Nejen, že jsme se tvorbou student
ského časopisu pobavili, naučili se spolupracovat v týmu a zahráli si 
na novinářskou redakci, ale vyhráli jsme i mega výlet. Atmosféru vý
letu dokresluje video na www.youtube.com/watch?v=zEhzqGE4dI.
 Jakub Koráb, Gymnázium Jaroslava Heyrovského 

Workshop pro rodiče 
Ve středu 30. 1. se konal v rámci projektu Evropské unie Místní akční 
plán II workshop pro rodiče dětí od 5 do 11 let Co mohu udělat, aby se 
mé dítě cítilo dobře (nejen) ve škole. Modrý klub ve FZŠ Trávníčkova 
přivítal maminky, které se přišly poradit s přítomnými odbornicemi – 
školní psycholožkou a speciální pedagožkou se zaměřením na kli
nickou logopedii. Možnost získat informace, jak zvládnout přechod 
z mateřské do základní školy, jaké metody učení zvolit či jak se vyrov
nat s hyperaktivitou dítěte, byla plně využita. K příjemné atmosféře 
přispělo i občerstvení.  Marcela Fuglíková
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Čeká nás báječný týden
Mateřská škola Ovčí hájek 2177 se také letos aktivně zapojí do Noci 
s Andersenem. V pátek 29. března, kdy děti budou spát ve své mateřské 
škole, jim budeme číst pohádky např. O Malence, Ošklivé káčátko 
nebo Princezna na hrášku. A právě tyto pohádky jsou letošním téma
tem čarovné pohádkové noci. První téma se nazývá Andersen známý 
– neznámý, druhé se zaměřuje na 70. výročí nakladatelství Albatros. 
Tento námět přímo vybízí k tomu, abychom dětem připomněli ně
které z kmenových autorů nakladatelství – Eduarda Petišku, Františka 
Nepila, Ester Starou, Marku Míkovou... Naše mateřská škola se ale 
nebude knihou zabývat pouze jeden den, nýbrž celý týden. Navštívíme 
místní knihovny, kde je připravený interaktivní program, děti si budou 
nosit své oblíbené knihy, které budeme společně číst a pokřtíme náš 

strom na zahradě. Tím se stane čarovným stromem Noci s Andersenem. 
Celý tento výjimečný program zakončíme s rodiči a dětmi v sobotu 
30. března společným odemykáním naší zahrady. Probudíme ji ze 
zimního spánku a připravíme na naše jarní hraní. A protože si vážíme 
společných chvil, tak si díky panu Aleši Peterkovi z řeznictví Maso
logy celý den zpříjemníme nějakou grilovanou dobrotou. Všichni se 
těšíme nejen na týden s knížkami, ale také na sobotu strávenou 
s dětmi a rodiči na naší zahradě.  Hanka Baštová, ředitelka

Cizí jazyky tak trochu jinak
V září 2018 otevřelo Jazykové studio ROLINO 
v prostorách ZŠ Klausova svou sedmou pobočku. 
U pana ředitele Petra Neuvirta našlo velikou 
podporu a navázalo s touto školou úzkou spolu
práci. 

Klíčem k úspěchu při výuce je naučit mozek 
efektivně myslet a rozvíjet tak jeho potenciál 
tvůrčího myšlení, kreativitu a trénovat paměť. ROLINO metoda® 
 výuky učí žáka učit se učit. Skvěle se osvědčuje u žáků více nadaných, 
ale i u žáků se specifickými poruchami učení, včetně žáků se syndro
mem ADHD a ADD, pro které je zapojení co nejvíce smyslů prioritou.

Pobočka v budově ZŠ Klausova je určená pro širokou veřejnost. 
 Výuka probíhá po celý školní rok vždy v odpoledních hodinách – 
od 14.00, 16.00 a 18.00. Zaručujeme i návaznost v dalším školním 
roce. Skupinky jsou max. po 7 žácích stejného věku a znalostí.  
Po přezkoušení lze přestoupit i během školního roku.  

V nabídce máme i individuální doučování, které může pomoct žákům 
připravit se na různé zkoušky či dohnat učivo ze ZŠ, pořádáme prázd
ninová jazyková soustředění a příměstské tábory. 

Více na www.rolino.cz. Petr Novotný

Soutěž v angličtině
Ve středu 20. března od 9 hodin se v ZŠ s RVJ 
Bronzová 2027 koná pod záštitou starosty Da
vida Vodrážky XIX. ročník Soutěže pro šikovné děti se zá-
jmem o angličtinu, která je určena žákům 5. tříd základních 
škol. Ti si budou moci vyzkoušet své znalosti angličtiny v zá
bavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách... 

Ústně pak samostatně předvedou svoji pohotovost ve „volné disci
plíně“ – písničce, básničce, v krátkém vypravování, atd. Přihlášky zasí
lejte pouze emailem na ajsoutez@zsbronzova.cz. Více informací zís
káte u zástupkyně ředitele Aleny Šoukalové na tel./fax: 235 514 369, 
235 514 356.

Děkujeme hlavním sponzorům ÚMČ Praha 13 a časopisu Bridge.
 Alena Šoukalová, zástupkyně ředitele                            

Vědomostní soutěže jsou 
v plném proudu
K jarnímu období ve školách patří i školní a obvodní 
kola vědomostních soutěží a olympiád. Není tomu ji
nak ani v ZŠ Kuncova, která se v loňském roce stala 
počtem předních umístění jejích žáků nejúspěšnější základní školou 
v Praze 13 i v Praze 5. V této tradici pokračujeme i letos. Nejdříve nás 
potěšili tři zástupci naší školy v obvodním kole Dějepisné olympiády 
– všichni se stali jejími úspěšnými řešiteli v kategorii žáků 8. a 9. tříd, 
kdy na 2. místě skončil Jan Kratochvíl a 3. příčku obsadil Daniel Bar
ták. Skvělého úspěchu dosáhl v obvodním kole Matematické olym
piády v kategorii Z9, v níž bylo jen 5 úspěšných řešitelů, žák 9. roč
níku naší školy Jaroslav Matouš, který zvítězil s několikabodovým 
náskokem před ostatními, a společně s Kristýnou Linhovou, která 
skončila na 5. místě, postoupili do krajského kola. V kategorii Z5 ob
vodního kola MO se stalo 6 žáků 5. ročníku naší školy úspěšnými ře
šiteli. Na 1. místě se bez ztráty jediného bodu umístilo celkem 8 žáků 
ze základních škol Prahy 13, z nichž Klim Tychshenko a Kir Voronin 
jsou žáky ZŠ Kuncova. I v obvodním kole Olympiády v německém 
jazyce si naši žáci vedli výborně. V kategorii II.A (žáci 8. a 9. tříd) zís
kal 1. místo Henrich Gerken a postoupil do krajského kola a 3. místo 
obsadila Sara Marčić. 

Všem žákům  blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. 
Za výbornou pedagogickou práci děkuji též všem učitelům naší školy, 
kteří žáky do obvodních kol připravili. Postupujícím do krajských kol 
držíme palce. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova 



BŘEZEN 2019 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22712

Hudba a sport jsou zcela odlišné záležitosti, přesto ale mají něco společného. 
Když chce člověk v hudbě nebo ve sportu něčeho dosáhnout tak platí, že čím dřív 
začne, tím lépe. My vám teď představíme Jaroslava Bohdala – muže, který na vr-
cholové úrovni zvládá oboje. A to naprosto neskutečným způsobem, o čemž 
svědčí i nejeden zápis do České knihy rekordů.

Jaroslave, co vás chytlo dřív? Hudba nebo sport?
První byla hudba. Moji rodiče mají rádi zejména vážnou hudbu, tak si 
často pouštěli nějaké nahrávky, chodili na koncerty a už od tří let mě 
brali s sebou. Já jsem si zamiloval zvuk varhan, a tak jsem v pěti letech 
řekl, že bych chtěl zkusit varhany. Tatínek mě tehdy vzal na tzv. 
zkoušku talentu k řediteli Lidové školy umění v Břevnově. Proběhla 
dobře, ale... Pan ředitel řekl, že abych mohl být varhaníkem, musím 
nejprve dozrát, což znamenalo hrát zhruba sedm let na klavír. A ten se 
mi tehdy vůbec nelíbil. Když se mi podíval na ruce, řekl, že mám cel

kem dobré prsty na housle. A protože můj táta hrál amatérsky 
na housle, bylo rozhodnuto. A housle už mi zůstaly. 
Varhany tedy skončily „v propadlišti dějin“?
Ano. A představte si, že na konzervatoři jsme měli jako povinný před
mět hru na klavír, takže jsem mu neutekl. Ale můj postoj k tomuto 
hudebnímu nástroji se časem hodně změnil. Už mi zkrátka nebylo pět.
A jak se vaše hudební dráha vyvíjela?
Navštěvoval jsem Lidušku, ve čtrnácti jsem zkusil talentové zkoušky 
na pražskou konzervatoř a v roce 1996 jsem ji absolvoval. Ten samý 
rok jsem se stal členem skupiny prvních houslí v Symfonickém or
chestru Českého rozhlasu v Praze, kde hraji dodnes. Už třiadvacet let.
Cvičit na housle, nahrávat, koncertovat, cestovat... To by většinu lidí 
naplňovalo. Vy jste ale hledal něco dalšího. A také našel – sport.
To bylo spíš znovuobjevení. V šesti letech jsem se naučil jezdit na kole 
a strašně mě to bavilo. I přes veškeré školní povinnosti jsem si každý 
den našel alespoň hodinu na to, abych se mohl projet. Někdy jsem řekl 
doma, že za dvě hodiny přijedu a vrátil jsem se za čtyři. A to, že bych 
mohl závodit, mě napadlo už na konzervatoři. Pak jsem ale zjistil, co 
závodní cyklistika obnáší, jak je to finančně a časově náročné, tak jsem 
usoudil, že bude asi lepší jezdit si na kole jen pro zábavu. Sice na vý
kon, ale sám pro sebe. Když se mi jednou rozbilo kolo, to mi bylo asi 
dvacet, jsem měl týdenní nedobrovolnou přestávku. A to bylo pro mě 
nepředstavitelné . Cykloservis byl vzdálený od místa, kde bydlím, asi 
7,5 km. Tak jsem se rozhodl, že domů doběhnu. Druhý den, protože 
jsem neměl kolo, jsem si šel zaběhat znovu. Pro opravené kolo jsem si 
samozřejmě doběhl. Dal jsem ho do garáže a už jen běhal. Běh mi 
zkrátka učaroval. 
Jen pro představu, kolik jste toho na kole najezdil? 
Když jsem se cyklistice věnoval, tak ve věku od 13 do 20 let jsem ob
vykle každý den jezdil kolem 80 až 130 km. Někdy ale třeba dopole
dne 100 a odpoledne 80 km. Nejdelší vzdálenost, kterou jsem ujel, 
byla z Hostivic přes Jesenici a Benešov u Prahy do Českého Krum
lova. To bylo 193 km. Ale to už jsem se věnoval běhání, byl to jen ta
kový můj výstřelek, že se dopravím na koncertní turné našeho orches
tru po vlastní ose. Když mi bylo osm, tak jsme s tátou ujeli 80 km 
a nikdo ve škole mi to nevěřil. O dva roky později jsem na hodině tě

locviku uběhl 16 km bez zastavení. To bylo dané tou kondicí a vytrva
lostí získanou ježděním na kole.
Kolo a běh jsou dvě rozdílné disciplíny. Běh je přece jen dost náročný. 
Obojí má společného jmenovatele – jde o vytrvalostní sporty. Cyklis
tika vám rozvine hlavně dlouhodobou vytrvalost. A když jezdíte in
tenzivně, v kopcovitých profilech, tak se naučíte i správně dýchat. Ji
nak máte pravdu, že z hlediska ekonomiky pohybu vede běh. Znám 
ale spoustu kolegů maratonců a ultramaratonců, kteří se dříve věnovali 
závodní cyklistice. 
Kolo skončilo v garáži a nastoupil váš favorit – běh.
Zprvu, běhat jsem začal v roce 1998, jsem si denně dal tři kilometry, 
za měsíc už pět, pak sedm. Pak mě napadlo zkusit si nějaký malý zá
vod. Ten první jsem běžel v rámci Pražského mezinárodního mara
tonu v roce 1999. Byl to „lidový“ běh na 8,5 km. Na podzim téhož 
roku jsem už běžel svůj první maraton. Jen jsem to šel zkusit. A čas? 
3 hodiny 19 minut. Suverénně jsem skončil v první polovině startov
ního pole. Potom jsem často běhal 10 km a půl maraton, což je 21 km 
a 100 metrů. V maratonu jsem se v roce 2002 dostal na svůj osobní 
 rekord, který platí dodnes – 2 hodiny 44 minut 56 vteřin. První ultra
maraton, což je vzdálenost delší než 42,2 km, jsem bez jakékoli spe
ciální přípravy běžel v roce 2004. Bylo to na Kladně a byl to běh 
na 24 hodin. Za ten čas jsem uběhl 148 km a obsadil sedmé místo. To 
mě tak nějak nakoplo a já jsem od té doby běhal spíše šesti a dvanácti
hodinovky a pokaždé stál na bedně. Jen na vysvětlenou – ultramaraton 
je delší než 42,195 km, tedy klasický maraton. Existují dva typy ultra
maratonských závodů. Na uběhnutí určité vzdálenosti nebo na čas, 
v němž je třeba uběhnout co největší vzdálenost. Od roku 2010 
do současnosti reprezentuji Českou republiku v běhu na 100 km 
a 24 hodin. V srpnu 2010 se mi podařilo získat titul mistra republiky 
v běhu na 100 km, v bězích na 24 hodin jsem na republikových mis
trovstvích posbíral 3 nebo 4 stříbrné medaile a minimálně 3 bronzové. 
Každoročně jezdím i na Mistrovství světa v běhu na 24 hodin, některé 
roky i na Mistrovství světa v běhu na 100 km. Klasický maraton bě
hám taky, těch mám uběhnuto už třiadevadesát. Dnes je pro mě jako 
tréninkový nástroj v rámci přípravy na běhy 100 km a 24 hodin.
Takže to, co by jiného zabilo, vy používáte jako trénink ?
Tak nějak. Ještě jsem zapomněl zmínit, že jsem před více než rokem 
běžel prestižní ultramaratonský běh z Athén do Sparty, takzvaný 
Spartatlon, kde Češi v poslední době září. Byl jsem 77. z přibližně 
400 běžců. Ale nejdůležitější je ta obtížnost a délka 246 km – nejdelší 
vzdálenost, jakou jsem kdy uběhl. Trvalo mi to 31,5 hodiny, protože je 
tam převýšení hodně přes 3 000 metrů. Je to nádherný, ale velmi kop
covitý běh. 
Jak takovýto závod probíhá? 
Běží se stále, odpočinek je 
individuální, záleží na kaž
dém běžci. A co se týká 
občerstvení, tak konkrétně 
na Spartatlonu byla každé 
4 km občerstvovací stanice, 
takže jich bylo kolem sedm
desáti. Tak si to v hlavě 
můžete rozdělit do jakýchsi 
etap. Já jsem na každé ob
čerstvovací stanici strávil 
jen kolem 30 vteřin, abych 
nevystydnul. Svůj osobní 
rekord 227 km za 24 hodin 
jsem uběhl předloni na MS 
v Belfastu. 
Je to dlouhý čas. O čem 
přemýšlíte, co se vám honí 
hlavou? 
Většina myšlenek se točí 
kolem závodu. Kontroluju 
styl běhu, jestli běžím do
statečně ekonomicky, hlí
dám si tempo... Ale budete 

Český Forest Gump
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se divit. Většinu času nemyslím vůbec na nic. Určitě za to můžou i en
dorfiny, chemie těla... Prostě přestávám vnímat čas. Všechny starosti 
odplynou, úplně mi to vyčistí mysl. Vždycky říkám, že si jdu vyreseto
vat hlavu. 
Běh a housle, dvě odlišné činnosti. Mohou se nějak doplňovat?
Tato kombinace je velice prospěšná. Společným jmenovatelem je to, 
že k obojímu potřebujete železnou kázeň, silnou vůli a disciplínu. Je to 
skvělá kompenzace. Zjednodušeně řečeno – když hraju na housle, re
laxuje tělo, při běhu relaxuje mysl. Dlouhodobě vynucená pozice u hu
debního nástroje poškozuje u profesionálních muzikantů pohybový 
aparát, tak se ještě věnuji posilování. 
Každý má o posilovně nějakou představu. Děláte si kolečko 
na nejrůznějších strojích? 
Začal jsem jako každý těmi kolečky a klasickými tréninky po 10, 15 
a 20 opakováních. Zkrátka posilování, činky, stroje. Časem jsem pro
měnil svoji postavu natolik, že jsem dokonce vyhrál čtenářskou soutěž 
v časopise Muscle fitness. Koncem roku 2009 mě bolela záda a začal 
jsem chodit na fyzioterapii. Rehabilitační sestra byla závodní lezkyně 
a poradila mi, abych dělal hodně shybů. To mě bavilo i dřív, ale ona 
„chtěla“, abych jich při tréninku odcvičil tak 200. Shodou okolností 
můj kamarád viděl video s Honzou Karešem, dalším mým kamará
dem, který drží spoustu pozoruhodných světových rekordů ve shybech 
na hrazdě – v časových limitech od 30 minut do 24 hodin. Zvládnul 
i 250 shybů nonstop aniž by se dotknul země. Tak jsem začal cvičit 
a za pět nebo šest měsíců jsem se dostal na 300 shybů na hrazdě 
za půl hodiny. V té době Honza pořádal soutěž v desetiminutovce 
shybů na Karlštejně. Přišlo tam 16 závodníků a já jsem skončil pátý. 
Jiný kamarád přišel s nápadem, že bych mohl uběhnout 100 km a ještě 
udělat pár shybů na hrazdě. Říkal jsem si, že by se to dalo zapsat 
do České a možná i Guinessovy knihy rekordů. Protože mám rád vý
zvy, tak jsem to zkusil. V roce 2013 jsem už ve Stromovce uběhl 
102 km a udělal 525 shybů. Samozřejmě jsem dělal shyby po 35 opa
kováních s krátkými pauzami do půl minuty. Stihl jsem to za rovných 
11 hodin. Bylo to na charitativní akci pořádané Výborem dobré vůle. 
Vybíraly se tam peníze na pomoc potřebným. Viděli to komisaři 
z České knihy rekordů a byl to můj první zápis do této knihy. V roce 
2014, pouhé 2 týdny po Mistrovství ČR v běhu na 24 hodin, kde jsem 
byl druhý a uběhl 221 km, jsem měl druhý rekord. Bylo to ve Žlutých 
lázních v rámci charitativní akce Nejlepší z nejlepších. Tehdy jsem 
za 11 hodin 47 minut a 29 vteřin uběhl 100 km a udělal na hrazdě 
1 000 shybů. V roce 2016, jsem to vylepšil na Ladronce v rámci chari
tativní akce na pomoc seniorům. To jsem za 11 hodin 51 minut 28 
vteřin uběhl 100 km a udělal 1 111 shybů. Tím jsem měl třetí zápis 
do České knihy rekordů. 
Perfektně si pamatujete roky, všechny časy... Vy snad ještě cvičíte 
paměť?
Ne, paměť necvičím. Tu velmi dobře procvičuje hra na housle, protože 
se musíte učit noty. Myslím, že tady je příčina, proč si to pamatuju 
do detailů, jiná. Jsou to pro mě doslova a do písmene zážitky na celý 
život. To, co fyzicky i psychicky prožijete při těchto výkonech, se vám 
nesmazatelně vryje do paměti i s tím dosaženým časem. 
Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby nějakého kamaráda napadlo, že byste 
někam běžel 100 km, tam udělal 2 000 shybů a pak se vrátil na kole . 
To už napadlo mě. Kolo jsem ale zatím ještě nezakomponoval. Už 
dlouho chodím tady na třináctce do Sportcentra Jeremi. Moc se mi 
líbí, jak se postupně rozrůstá v nádherné a špičkově vybavené wellness 
centrum. Konkrétně posilovna je skvělá. Ani ve světě jsem neviděl po
silovnu, aby tam bylo vybavení jak pro kulturisty, standartní cvičence, 
jogíny, ale i pro bojovníky, boxery, powerliftery. Opravdu tam nechybí 
žádné sportovní náčiní. Po dvou letech jsem dostal chuť zase udělat 
nějaký ten rekord, tak proč ne ve zmíněném sportcentru? Poslední do
bou jsem dost posedlý tréninkem středu těla, z jógy jsem vyznavačem 
pozice Plank, pozice prkna, kterou udržet už jen pouhé minuty je 
velmi náročné. Světový rekordman George Hood v pozici prkna vydr
žel 10 hodin 10 minut nonstop. A mě napadla taková kombinace, že 
bych odcvičil nějaké výdrže v pozici prkna, potom uběhl třeba 50 km 
a pak bych ještě udělal 1 150 shybů. A to všechno zase na čas. No 
a jiný kamarád Josef Novotný z orchestru Národního divadla přišel 
s dalším úžasným nápadem. Prý nás běhá spousta, ale nikdo k tomu 
ještě nehraje na housle. Protože ve volných chvílích ještě komponuji 
své vlastní skladby pro housle, tak mě napadlo, že bych udělal takový 

kulturněsilověvytrvalostní čtyřboj. Jsem zkrátka pro „každou špat
nost...“. Začal bych hrou na housle, pak cvičil prkno, uběhl 50 km 
a na závěr udělal 1 150 shybů. Manažerovi i majiteli posilovny se to 
líbilo, tak jsem zavolal do redakce České knihy rekordů a sjednal ter
mín rekordu na 7. října 2018. Ráno v 7 hodin 13 minut jsem vybalil 
v sále u recepce posilovny housle a začal hrát své vlastní skladby. Tr
valo to 22 minut 39 vteřin. Pak jsem si dal pauzu a šel cvičit pozici 
prkna. Měl jsem to domluvené tak, že se mi bude započítávat čistý čas 
v minutách strávených v této pozici a ten byl 1 hodina 30 minut 
6 vteřin. Pak jsem uběhl 55 km a nakonec udělal 1 212 shybů. Je to 
hezké číslo, že? A také letopočet Zlaté buly sicilské. Výsledek byl ten, 
že jsem to stihl za 11 hodin 31 minut. To je můj český a neoficiální 
světový rekord a můj čtvrtý zápis do České knihy rekordů. 
Jezdíte s orchestrem do zahraničí. Co po tu dobu vy a sport? 
Na kole jsem jezdil, když jsem studoval konzervatoř. Běhu jsem se za
čal věnovat po absolutoriu na konzervatoři. Prostředí na koncertních 
turné poznávám prostřednictvím běhu – před koncertem, hned ráno.

Nebojíte se, že nestihnete koncert, že se zkrátka někam zaběhnete?
Občas jsem se sice zaběhnul, ale dokázal jsem se rychle najít. 
Jedinou výjimkou bylo koncertní turné v Dijonu ve Francii, kdy jsem 
na pokoji „nahlásil“, že se půjdu tak 20 km proběhnout a tak do ho
dinky a tři čtvrtě budu zpátky. Co čert nechtěl, tak v Dijonu jsou dvě 
téměř identická kruhová náměstí. Běžel jsem krásným francouzským 
venkovem, po 10 km jsem to otočil a běžel zpátky. Ale špatně jsem 
odbočil a doběhl na to druhé náměstí, na opačném konci města. Za
čal jsem běhat křížem krážem, už jsem si říkal, kdy začne prohlídka 
petrohradské Ermitáže, když jsem zahlédl Auditorium, koncertní 
síň hned vedle našeho hotelu. Uběhl jsem celkem 43 km, ale jinak 
dobrý . 
Už máte v plánu něco nového?
V květnu budu pravděpodobně dělat podobný rekord jako ve Sport
centru Jeremi. Bude to v rámci konání triatlonu a zároveň nějaké cha
ritativní akce. A co se týká muziky? Máme spoustu projektů, mnoho 
abonentních koncertů v Rudolfinu, Obecním domě, v hudebním Fóru 
Karlín, pak máme komorní řadu abonentních koncertů ve Studiu číslo 
jedna na Vinohradech, což je místo, kde probíhají všechny zkoušky 
a natáčení našeho orchestru. 
A co budete dělat teď?
Půjdu si ještě zacvičit a pojedu domů.
Vy nepoběžíte ?
Někdy jsem dělal i takové ztřeštěnosti, že jsem si dal na záda batoh 
s věcmi a notami, do levé ruky frak a do pravé housle, vyběhl a zastavil 
se až u oltáře v Bazilice sv. Jiří, kde jsme měli koncert. Teď raději než 
v centru běhám v lese v Hostivicích, občas v Prokopském a Dalejském 
údolí... Protože pořád běhám, tak mi někteří kamarádi přezdívají 
 Forest Gump. Když někde vyprávím o svých dlouhých bězích, tak 
s úsměvem říkám: byla 12. hodina závodu, cítil jsem se dobře a tak 
jsem běžel, byla 20. hodina závodu, cítil jsem se dobře a tak jsem bě
žel... Zkrátka český Forest Gump. Rád bych poděkoval všem, kteří mi 
při mém sportování pomáhají – kamarádům Kamilu Poláčkovi a Ro
manu Štědrému ze střediska pro mentální koučink vrcholových spor
tovců Optimy, Sportcentru Jeremi a mnoha dalším.  Eva Černá

3x
 FO

TO
: A

RC
HI

V 
JA

RO
SL

AV
A 

BO
HD

AL
A



BŘEZEN 2019 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22714

spOrt

Mistři Prahy
Ve velké konkurenci všech pražských škol vyhráli studenti Gymnázia 
Jaroslava Heyrovského krajské finále a získali titul Mistrů Prahy ZŠ 
ve florbalu. Po celou dobu turnaje provázela naše družstvo zodpo
vědná hra, týmový výkon a dobrá nálada. Všem zúčastněným patří 
velké poděkování. V únoru hrají studenti gymnázia regionální finále 
na pražské Děkance o postup do finále republikového, tak držte palce. 
  Jakub Koráb

Mistrovství juniorů ČR v go
Ve dnech 2.–3. března proběhne ve FZŠ Brdičkova Mistrovství junio
 rů ČR v deskové hře go. Tato hra stará více než 4 000 let je původem 
z Číny, odkud se později rozšířila do zemí východní Asie. Pro Japonce 
se dokonce stala pevnou součástí jejich kultury a vzdělávacího sys
tému. Právě Japonci vytvořili již 
ve středověku první systém pro
fesionálních hráčů a učitelů go. 

Přes jednoduchost pravidel 
nabízí hra ve svém průběhu ob
rovské množství kombinací, 
různých situací, které se mohou 
ve hře vyskytnout. To byl hlavní 
důvod, proč nejdéle vzdorovala 
počítačům. Až teprve v roce 
2016 se podařilo vytvořit pro
gram, který byl schopný porazit 
nejlepší hráče světa.

Mistrovství republiky juniorů 
se tradičně hraje ve třech věkových kategoriích, do 12 let, do 16 let 
a do 20 let. Nejúspěšnější hráči ve všech kategoriích získávají mimo 
ocenění za umístění i možnost reprezentovat ČR ve svých kategoriích 
na mistrovství Evropy. Mimo mistrovských soutěží proběhne v sobotu 
2. března paralelně s hlavním turnajem i dětský turnaj pro začátečníky.

Mistrovství pořádá ve spolupráci s FZŠ Brdičkova Česká asociace 
go společně s dětským klubem PromoGo. Ten působí v Praze 13 již 
11 let a jeho členové jsou pravidelnými účastníky republikového mist
rovství juniorů, které mnohdy vyhráli. Jana Hricová, hlavní organizátorka turnaje

Přijďte mezi nás
SK Velká Ohrada otevírá přípravku basketbalu 
Abychom rozšířili stávající týmy, rádi přivítáme v přípravce basketbalu 
děti z 1. a 2. tříd se zájmem o sport a zvláště o míčové hry. Tréninky 
přípravky vedené zkušenými trenéry nejsou 
zaměřeny jen na basketbal, ale i na všestran
nost s cílem u dětí vzbudit zájem o pravidelné 
sportování. Budou každý čtvrtek od 15.00 
do 16.00 v ZŠ Klausova na Velké Ohradě. 
Začínáme 28. února a není nutné se předem 
objednávat, rodiče mohou přihlížet. První tři 
tréninky jsou na rozkoukání, nic se za ně neplatí. V případě, že se pro 
basketbal rozhodnete, budeme vybírat příspěvky 1 200 Kč za pololetí. 

SK Velká Ohrada nabírá teenager zájemce o basketbal 
Nabízíme tréninky basketbalu pro náctileté hráče (ročník 2002 až 
2004). Jde o zájmový kroužek basketbalu s cca 2 turnaji za sezonu. 
Tréninky jsou v ZŠ Janského každé úterý od 18.00 do 19.00. Kroužek 
je určen pro bývalé aktivní hráče a pro zájemce, kteří chtějí hrát bas
ketbal.

Více na www.basket.neco.cz, tel. 602 622 540. Pavel Toušek 

Strollering aneb mateřská 
v pohybu!
Slyšeli jste již o cvičení maminek (případně tatínků) s kočárkem, kdy 
maminky cvičí venku na čerstvém vzduchu spolu se svými ratolestmi? 
Strollering může být ideálním řešením! Kombinací rychlé chůze se 
zátěží (kočárkem) spolu se zpevňovacími a posilovacími cviky přispě
jeme ke (znovu) získání fyzické kondice. Do pohybu zapojíme svaly 
celého těla se zaměřením na problémové partie s ohledem na kvalitu 

prováděných cviků a možnosti každé maminky. Cvičení je vhodné pro 
všechny maminky po šestinedělí v případě přirozeného porodu. 
První lekce vždy zdarma! Cvičíme pravidelně v pondělí 9.30–10.30 
(caama@seznam.cz, tel. 724 564 050) a ve středu 10.00–11.00 
(martina.lorencova@strollering.cz, tel. 724 667 925) v Centrálním 
parku. Sraz – dětské hřiště u Nepomuckého rybníka.

Více na https://strollering.cz, FB: Strollering Praha Stodůlky. 
Martina Lorencová
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý náby-
tek, 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
Bellušova   8. 3. parkoviště proti č. 1804/7
K Fialce 15. 3. plocha u č. 1219
K Sopce 15. 3. zpevněná plocha
Janského 18. 3. parkovací záliv proti č. 2211/69
Ovčí hájek 18. 3. parkoviště proti č. 2159/16
Melodická 22. 3. křižovatka s ul. Operetní
Trávníčkova 22. 3. rozšířený chodník proti č. 1764

Janského 25. 3. křižovatka s ul. Prusíkova (parkovací 
záliv proti č. 2437/15)

Petržílkova 25. 3. parkoviště u č. 2267/12
Chlupova 29. 3. proti č. 1800 (u MŠ)
Sezemínská 29. 3. parkoviště u trafostanice

Drimlova   5. 4. parkovací záliv u kontejnerů na tříděný 
odpad

Běhounkova   5. 4. parkoviště proti č. 2463
Amforová   8. 4. proti č. 1895/24

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Michaela Líčková

 

datum ulice čas přistavení

31. 3. K Hájům, křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná 
plocha u sběrných nádob na tříděný odpad)  13.00 – 16.00

  7. 4. K Sopce (zpevněná plocha)  9.00 – 12.00
  7. 4. 5. máje  (plocha proti č. 325) 13.00 – 16.00
13. 4. K Fialce (plocha u č. 1219) 13.00 – 16.00
13. 4. K řeporyjím, křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky) 13.00 – 16.00
14. 4. Vstavačová  (u retenční nádrže)  9.00 – 12.00
14. 4. Chalabalova (parkoviště u č. 1611/7) 13.00 – 16.00
20. 4. náměstí Na Lužinách  9.00 – 12.00
20. 4. U Kašny (odstavná plocha)  9.00 – 12.00
20. 4. K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu) 13.00 – 16.00
21. 4. Melodická (křižovatka s ul. Operetní)  9.00 – 12.00
21. 4. Klausova (parkovací záliv proti č. 1361/13a) 13.00 – 16.00

27. 4. K řeporyjím x V Brůdku, křižovatka s ul. V Brůdku 
(u rybníka)  9.00 – 12.00

27. 4. Srnčí (křižovatka s ul. U Dobráků)  9.00 – 12.00
28. 4. K Sopce (zpevněná plocha)  9.00 – 12.00

28. 4. K Hájům, křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná 
plocha u sběrných nádob na tříděný odpad) 13.00 – 16.00

Harmonogram sběru biologického 
odpadu
Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného 
původu. NE živočišné zbytky! 

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, 
bude přistaven další!

Kontejnery, které 
mohou zachránit 
život
Letošní zima nás poměrně dost 
 potrápila a možná ještě potrápí. 
Z šatníků jsme vytáhli ty nejhuňa
tější svetry a čepice a v každoden
ním shonu nás nejspíš sotva na
padlo, jak zvládají mrazivé dny lidé 
bez domova. Těm jde o život a za
chránit je může teplé oblečení. 
A třeba právě to, které lidé odložili 
do oranžových kontejnerů.

V Praze celoročně třídí oblečení 
pro potřebné společnost POTEX, s.r.o. Zvlášť v zimě má každý 
kousek teplého oblečení pro lidi na ulici obrovský význam. Neziskové 
společnosti Charita ČR, Naděje, Progressive, CSSP a Sananim vítají 
každou bundu, svetr, mikinu, čepici i šálu, hodí se i tílka, trička, le
gíny...

I s pomocí občanů této městské části se nám v loňském roce poda
řilo zachránit 2 462 515 kg použitého textilu před jeho koncem v ko
munálním odpadu, Potex následně předal charitám 37 574 kg vytřídě
ného textilu. Pokud ani vám nejsou lhostejní lidé v nouzi, proberte své 
šatníky a darujte teplé oblečení. Přehledný seznam kontejnerů v Praze 
a okolí najdete na www.potex.cz. Veronika Knoblochová

Ukliďme Česko 2019 
Srdcem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se letos uskuteční 
6. dubna, jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. Lidé, kteří se 
chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si předem sami 
určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce. 
Hlavní organizátor www.uklidmecesko.cz jim k tomu poskytuje 
knowhow, pevné pytle na sesbíraný odpad a veškerou další potřebnou 
podporu. Pro zájemce o zorganizování úklidové skupiny je více infor
mací na www.uklidmecesko.cz/about/zakladniinformace/.

Vytvořené a u hlavního or
ganizátora akce zaregistro
vané skupiny (z podniků, 
občanských spolků, společ
ností SV, škol apod.) se 
mohou předem hlásit 
na odboru životního pro
středí u Dany Céové, 
 ceovad@p13.mepnet.cz, 
tel. 235 011 474. Pomůže 
vám vytipovat vhodnou lo
kalitu k úklidu, po dohodě 
zajistí odvoz pytlů se se
braným odpadem z do
mluveného prostranství. 
Nejlepší je napsat po akci 
email, ve kterém uvedete, 
kolik lidí se zúčastnilo, jak 
se jmenovala skupina, ko
lik odpadu a kde se se
bralo, případně připojit 
fotku a na mapě vyznačit 

místo, kde pytle připravené k odvozu jsou (menší množství pytlů mů
žeme poskytnout). Informace, které nám zašlete, pak použijeme 
na webu a v časopise STOP. 

MČ Praha 13 tuto akci velice vítá, podporuje a děkuje všem zdejším 
skupinám, které se již několik let do úklidu zapojují. Vždy vysbírají 
obrovské množství odpadků, pomáhají s likvidací černých skládek 
a také šetří nemalou část finančních prostředků, které jsou z rozpočtu 
městské části na úklid každoročně vynakládány.  Dana céová
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Finanční pOradna

Novinky a změny v roce 2019
Důchody
Důchody od začátku roku 2019 vzrostly. Týká se to všech typů penzí 
– starobních, invalidních i pozůstalostních. Vláda ANO a ČSSD pro
sadila jednu ze svých programových priorit, zvýšení základní výměry 
důchodů. To kromě jiného znamená, že v procentním vyjádření více 
porostou nižší důchody.

Minimální mzda se zvyšuje o 1 150 Kč
Minimální mzda se začátkem letošního roku opět zvyšuje. Z původ
ních 12 200 Kč vzrostla na 13 350 Kč. Tím se mění i základní hodi
nová sazba, a to ze 73,20 Kč na 79,80 Kč.

Výhodnější Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti je nově o něco výhodnější. Do konce 
roku 2018 totiž platilo, že pokud trvala alespoň 15 kalendářních dnů 
a částka, kterou jste si vydělali za daný měsíc přesáhla 2 500 Kč, za
kládá vám dohoda účast na nemocenském pojištění.

Od 1. 1. 2019 se uvedený limit 2 500 Kč zvýšil na 3 000 Kč. To zna
mená, že se již neplatí zdravotní ani sociální pojištění, pokud měsíční 
výdělek nepřesáhne částku 2 999 Kč. Na druhou stranu, pokud je váš 
příjem nižší než uvedené limity, nejste nemocensky pojištěni a nemáte 
nárok na nemocenské dávky. Ani délka zaměstnání se vám nezapočí
tává do odpracované doby pro nárok například na starobní či invalidní 
důchod. Zmíněné zvýšení limitu z 2 500 Kč na 3 000 Kč se ale týká 
jen a pouze placení zdravotního a sociálního pojištění. Nikoli zdanění. 
Limit pro uplatnění srážkové daně zůstává na úrovni 2 500 Kč za mě
síc.

Zvýšení minimálních záloh na zdravotním pojištění
Vzhledem k předpokládanému růstu průměrné mzdy dochází i k růstu 

minimálních záloh na sociálním a zdravotním pojištění. Na rok 2019 
platí minimální zálohy na zdravotním pojištění ve výši 2 208 Kč z pů
vodních 2 024 Kč v roce 2018.

Zvýšení minimálních záloh na sociálním pojištění
Zvyšuje se minimální záloha na důchodové pojištění z původních 
2 189 Kč na 2 388 Kč. Pokud podnikáte na vedlejší činnost, zvyšuje se 
minimální záloha z původních 876 Kč na 955 Kč.

Limit pro výdajové paušály se s nejvyšší pravděpodobností zvýší 
v průběhu roku 2019
Na konci roku 2018 schválili poslanci několik daňových změn, které 
ještě budou projednávat senátoři. Je ale pravděpodobné, že schválené 
změny začnou v průběhu roku 2019 platit.

V daňovém balíčku z dílny ministerstva financí je například zvýšení 
limitů pro využití výdajových paušálů u živnostníků z nynějšího jed
noho milionu korun na dva miliony. Sazba daně z přidané hodnoty 
na dodávky tepla a chladu se má snížit z dosavadních patnácti na de
set procent.

Evropská směrnice o distribuci pojištění, (Insurance Distribution 
Directive, IDD) 
Nový zákon o distribuci pojištění nabyl účinnosti již 1. prosince 2018. 
Klade mimo jiné řadu nároků na vzdělání a certifikace zprostředkova
telů. Pojišťovacím zprostředkovatelem či jeho vázaným zástupcem se 
podle zákona o zprostředkování pojištění nemůže stát každý. Splnit 
podmínky nového zákona bude náročnější než dnes. Zvyšují se nároky 
na vzdělání a bude nutné navíc v pravidelných intervalech skládat ná
ročnější zkoušky. 

Zdroj části informací: www.mesec.cz.
 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

OdpOvídá psyChOLOG
Tajemství šťastných párů 
„Dobrý den, paní doktorko. Žiju s manželem 32 let. Synové jsou dospělí 
a samostatní. Měli jsme spoustu společných zájmů – hory, kolo. V poslední 
době se často hádáme. Muž je protivný a bručí. Nic se mu nechce, nikam 
nechce jet. Beze mne ale nevyřídí ani doktora, všude musím chodit s ním. 
Není mi v tom takhle dobře.“ 

„Jsme s manželem 27 let. Děti jsou dospělé a bydlí jinde. Muž je ještě plný 
síly, na dovolené chce celý den zdolávat sjezdovky, já už síly šetřím, někdy 
se mi jen nechce. Docela hezky jsme se domluvili – jednou jede na týden 
s kamarády a lyžují o sto šest. Potom jedeme na týden spolu, někdy ještě se 
známými. Já s ním jdu na sjezdovku třeba jen dopoledne, pak si chodím 
po okolí... Večer si vyprávíme zážitky. Je to úplně jiný život, než když jsme 
byli rodina s dětmi, ale je nám takhle moc hezky.“

Přichází ke mně do ordinace hodně partnerských párů s nedorozumě
ním ve vztahu. A to po ročním soužití nebo po třiceti letech. Je to 
vlastně jedno. Nejzákladnějším společným pojítkem páru je vlastně 
chuť chtít něco dokázat společně, spolupráce. Bez toho to nepůjde ni
kdy. Ve většině případů bývá dobrá vůle na obou stranách, ale viníkem 
celého vzniklého problému – nedorozumění – bývá špatná komuni
kace. Ta také bývá nejčastější příčinou všech rozchodů a při eventuální 
porozvodové péči o společné děti dalším zdrojem konfliktů.

Většina z nás předpokládá, že náš partner pozná, co si myslíme. Do
konce i předpokládáme, že když se milujeme, pravděpodobně míříme 
ke stejným věcem, přáním, cílům, koníčkům, výletům... Láska je 
emoce, je krásná a přes spoustu nedorozumění s partnerem nás dokáže 
přenést. Ale opravdu nezvládne všechno. Společné zájmy a představy 
o životě zmírní možný střet. Jestliže jeden rád tráví večery v baru 
a druhý meditací na józe, asi se tito partneři životně neshodnou. Ale 
pokud jsme základní parametry vztahu nastavili alespoň podobně (po
hled na to, jestli chceme děti, kdy a kolik, jak budeme finančně hospo
dařit, zda chceme žít doma nebo procestovat celý svět atd.), může se 
náš vztah posunout ze zamilovanosti do perspektivního soužití. To ale 

neznamená 24 hodin společného času ani úplně samostatné trávení 
všeho času. Kdybychom oba dělali nepřetržitě něco sami bez partnera, 
množství odlišných zážitků nás rozdělí. Když budeme všechen čas 
a všechny aktivity dělat společně, ztratíme sami sebe. Ani partner by 
nebyl rád. Zmizel by mu člověk, kterého si vybral. A my sami bychom 
byli nespokojení hned nebo časem. Naší vinou!

Nejsme stejní, nikdy nebudeme a ani nechceme být stejní. O rozdí
lech v myšlenkách, plánech, pocitech, přáních je potřeba spolu mluvit. 
Není vůbec nutné v tom hledat nějaká kouzla. Náš partner není věštec 
a netuší, co nám jde hlavou. Když očekáváme, že mu to přece dojde 
a ono nic, tak v nás vzniknou emoce (negativní se v nás schovávají 
a sčítají). Je to přesně ten moment, kdy jsme ještě schopní bez urážení, 
útoku a výčitek normálně sdělit: „Dneska se mi už nechce lyžovat, pů
jdu raději do sauny a počkám na tebe s večeří“. Později už ne. Když se 
jeden z páru rozhodne mlčky vyhovět a přizpůsobit, už není spoko
jený. Už se na partnera zlobí, že je důvodem jeho nespokojenosti. Ale 
pozor – my sami jsme se rozhodli se mu přizpůsobit. On to většinou 
ani netuší, protože jsme nic neřekli.

Když neřekneme víckrát, že bychom si přáli něco jinak, začne se náš 
pocit nespokojenosti násobit. Ani nevíme jak a najednou partnerovi 
vyčítáme něco, co on ale nemohl ovlivnit. Logicky se pohádáme, pro
tože partner se cítí neoprávněně napaden. Většinou delší dobu nic ne
tuší a najednou na něj vyjedeme. Pozor, i trestající mlčení a ironie je 
slovní útok, dokonce tyto dvě formy jsou útok nejagresivnější. Když 
srozumitelně a neútočně sdělíme své přání, neznamená to, že nám 
partner ihned vyhoví. Je to sdělení přání, ne objednávka. Splnit ho 
hned nemusí. Ale alespoň ho slyší (v hádce obvykle ne). Je třeba mlu
vit. Celý život! Vzájemná úcta, spolupracující komunikace a zachování 
si vlastních hodnot i části vlastního času, to je tajemství párů, které 
společně a spokojeně žijí dlouhá léta. 

Všem čtenářům časopisu STOP přeju spolupracující komunikaci 
a společný i vlastní čas v páru .

Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Z deníkU pOLiCie čr

Cizinec se zákazem pobytu 
Dne 31. ledna v sedm hodin ráno prověřovali strážníci 
našeho obvodního ředitelství rutinní oznámení týkající 
se osoby bez domova, která přespávala v bytových do
mech v ul. Lýskova. Šetřením na místě se podařilo v jed
nom ze sklepů nalézt zanedbaného pětatřicetiletého 
muže. Při následné kontrole jeho osobních údajů vyšlo 
najevo, že se jedná o cizince se zákazem pobytu na území 
České republiky. Muž skončil na místním oddělení poli
cie, kde si ho pro podezření z přečinu maření výkonu úředního 
 rozhodnutí a vykázání převzali službu konající kolegové. 

Opilá řidička
První únorové pondělí kolem druhé hodiny odpoledne prováděla 

 autohlídka městské policie běžnou hlídkovou činnost 
v ulici Archeologická. Při ní si povšimla podezřelého 
vozidla tovární značky Volkswagen s pražskou regist
rační značkou, které jelo s proraženými pneumatikami. 
Strážníci vozidlo zastavili, aby řidiče na závažnou zá
vadu pouze upozornili. Při následné kontrole ovšem 
 vyšlo najevo, že vozidlo řídila asi padesátiletá žena, ze 
které byl silně cítit alkohol. Navíc měla vedle na sedadle 
spolujezdce položenou nedopitou lahev tvrdého alko

holu. Provedenou orientační dechovou zkouškou naměřili strážníci 
 řidičce 2,43 promile alkoholu v dechu. Žena byla bezprostředně 
po tomto zjištění vyzvána, aby na místě setrvala do příjezdu policistů, 
neboť je důvodně podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.   Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 6. února došlo na parkovišti před jedním z obchodů 
k odcizení věcí z vozidla. Uživatel ho uzamkl dálkovým ovlá-
dáním a byl přesvědčen o tom, že vozidlo skutečně uzamkl. 
I přesto neznámý pachatel bez zjevného poškození vůz ote-
vřel a odcizil řidičovy věci. V dnešní době, kterou bychom 
mohli nazvat dobou elektronickou, využívají zloději nedo-
konalosti některých zabezpečovacích systémů zejména tím, 
že signál dálkového ovladače vozidla vyruší jiným ovlada-
čem na stejné frekvenci a k uzamčení vozidla pomocí dálko-
vého ovladače potom nedojde. Vždy zkontrolujte, zda je vo-
zidlo skutečně uzamčeno – buď tím, že vezmete za kliku, 
nebo vizuálně.

 Jak už to bývá každou zimu, zaznamenali jsme zvýšený 
počet krádeží střešních boxů z vozidel. I přesto, že se policis-
tům Místního oddělení police Stodůlky v jednom případě po-
dařilo zjistit osobu, která se takové krádeže dopustila, apeluji 
na majitele vozidel, kteří tyto střešní boxy používají, aby je 
při návratu z hor nenechávali na střeše vozidla a uklidili je. 
Zloděj je úspěšný pouze tolikrát, kolikrát mu dáme příležitost. 
 V poslední době se množí výskyt agresivních řidičů, 
kteří neváhají zablokovat vozidlo a jít se mstít za domně-
lou nespravedlnost druhému řidiči. Jen tento měsíc jsme 
zaznamenali dva případy, kdy ukřivděný řidič donutil za-
stavit druhého, poté vystoupil a auto mu poškodil. 

V dnešní době, kdy pouhé přední světlo na novější vozidlo 
stojí přes 10 000 korun, se většina těchto škod dostane 
za hranici přestupku a stane se trestným činem. Takový 
 agresivní řidič je pak trestně stíhán. Vyvarujte se takového 
jednání, a to i v případě, že vám někdo nedá přednost nebo 
se v provozu dopustí jiného nedbalostního jednání. Je to 
naprosto zbytečné zkratkovité jednání, kterým si akorát 
uškodíte. Oba dva případy spějí díky šetření policistů Míst-
ního oddělení policie Stodůlky ke svému objasnění. Poško-
zení mají teď starosti s opravou svého vozidla a pachatelé 
budou čelit trestnímu řízení. V podstatě nikdo nevyhrál.                      

              Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Činnost hasičů v roce 2019
Nevíte co podniknout a kam vyrazit? Zajímáte se o práci nebo jste 
 fanoušci hasičů? Máme pro vás pár tipů, kdy je můžete navštívit či je 
vidět osobně. Nejdříve nás uvidíte v dubnu na již tradiční akci na Slu

nečním náměstí – Bezpečná třináctka. Můžete se také přijít podívat 
přímo k nám, a to 27. dubna. Na tento den jsme pro vás připravili 
Den otevřených dveří. Hned za tři dny, tedy 30. dubna, to bude tra
diční a oblíbené pálení čarodějnic. Akce pro děti a rodiče bude násle
dovat 2. června, kdy pořádáme Dětský den.

První poprázdninovou akcí bude netradiční soutěž v požárním 
sportu – bude se konat 7. září u Stodůleckého rybníka. Poté si můžete 
vybrat z opravdu pestré nabídky Festivalu volného času Prahy 13, kde 
se budeme prezentovat programy pro děti. Rok zakončíme tradičním 
mikulášským programem.

Na všechny akce s přesným datem, časem a místem konání vás bu
deme průběžně a včas upozorňovat. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Jaro klepe na dveře
Pomalu začíná jarní sezona a my se na ni musíme důkladně připravit. 
V březnu nás čeká brigáda na sportovišti a v jeho okolí, kde uklidíme 
odpadky, které se tady přes zimu schovávaly pod sněhem. Zároveň se 
musí celý areál nachystat 
na běžeckou sezonu. 

Tímto bychom chtěli upo
zornit všechny, kteří sportovi
ště budou používat, že vstup 
do areálu se zvířaty a použí
vání překážek na cvičení 
pejsků je zakázán.

Rybářský kroužek při SDH 
Třebonice bude 23. března 
od 11.00 hodin hodnotit 
na své členské schůzi svoji 
loňskou činnost. Schůze se 
koná tradičně v restauraci 
U Beránků. 

Už brzy budeme znát výsledky dětí z uzlovky, která proběhne 
na začátku března. Seznámíme vás s nimi v příštím vydání STOPu.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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Na náměstíčku pod metrem Lužiny byl v lednu otevřen nový obchod se za-
jímavým názvem – Moment. Na to, co se pod „momentem“ ukrývá, jsme 
se zeptali ředitelky Markéty Soukupové. 
Moment ČR je obecně prospěšná společnost, která od roku 2012 
 finančně podporuje další neziskové organizace prostřednictvím pro
vozu sítě dobročinných obchodů pod názvem Moment charity 
shops. V současné době máme devět dobročinných obchodů –  
v Ostra vě, Karviné, Frýdku Místku. V Praze jsme první pobočku 
otevřeli v prosinci 2017, Na Lužinách 16. ledna, tedy před pár dny. 
Fungujeme jako veřejná sbírka. Všechno, co tady vidíte, jsou vlastně 
dary. Lidé nám nosí oblečení, nádobí, knihy, veškeré předměty, které 
mají doma a už je nepotřebují, ale jsou stále zachovalé a někdo si je 
rád koupí. My je prodáváme a zisk, který z prodeje vygenerujeme, 
věnujeme vybraným neziskovým organizacím, se kterými spolupra
cujeme.

Jak a podle čeho získané prostředky rozdělujete?
Každý obchod nese pod sebou logo konkrétní neziskové organizace. 
Na Lužinách máme Kola pro Afriku, což je nezisková organizace, 
která je nám velmi blízká, protože máme společného zakladatele Ri
charda Gazdu. Další obchody jsou spojeny například s neziskovkou 
CCBC působící na poli ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci, 
s denním stacionářem pro hendikepované Žebřík, mobilním hospi
cem Ondrášek... Kdybych to měla nějak vyčíslit, tak v loňském roce 
jsme rozdělili mezi všechny „naše“ neziskovky 1 300 000 korun. Jed
ním z našich hlavních pilířů je vytvářet svobodné finance pro nezis
kový sektor. Uvedu příklad – organizace Kola pro Afriku dostala 

Dacia Dokker – auto pečovatel
Středisko sociálních služeb Prahy 13 se společně s městskou částí 
Praha 13 zapojilo do projektu Sociální automobil. Cílem je získat pro 
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středisko do dlouhodobého pronájmu za symbolickou jednu korunu 
ročně nový automobil Dacia Dokker. Projekt, nad kterým převzal 
 záštitu starosta David Vodrážka, podpořila i Rada MČ Praha 13 a so
ciální výbor. 

Automobil bude sloužit pro odvozy seniorů a hendikepovaných 
osob k lékaři, do nemocnic a na úřady. Pečovatelky střediska s ním bu
dou zajišťovat velké nákupy pro seniory, kteří na to již sami nestačí. 
Pořízení vozu je financováno z reklam firem, které si na tomto voze 
zakoupí reklamní plochu. Vše zprostředkovává a realizuje Reklamní 
agentura Kompakt (www.kompaktcr.cz/socialniautomobil). 

Středisko sociálních služeb Prahy 13 se tohoto projektu úspěšně 
zúčastnilo už dvakrát a od agentury v minulosti získalo již dva sociální 
automobily. Jeden z nich ještě donedávna sloužil k rozvozům obědů 
seniorům do jejich bytů.

Velké poděkování bude tedy patřit všem, kteří do tohoto projektu 
vstoupí a zakoupí si reklamní plochu na tomto automobilu, který 
bude jezdit nejen v Praze 13, ale po celé Praze. Firmy, které mají zá
jem o způsob této prezentace a současně chtějí pomoci dobré věci 
a potřebným, mohou kontaktovat pracovníka agentury Kompakt 
na telefonu 724 362 514. 

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13  

Můžete nakupovat nebo třeba něco darovat

grant, aby mohla kola převézt do Gambie. Ale peníze z grantu už 
 nemohla použít na to, aby člověk, který je tam vezl, byl očkován. Fi
nanční prostředky od nás je možné využít bez formálních omezení. 
Na to, co je právě potřeba. 
Cílem prodejen a e-shopu je prodat maximum věcí. A když ne? 
Naším cílem je vydělat co nejvíce, abychom mohli co nejvíce pomáhat 
těm, kteří to potřebují. Ale upřímně – vyřazených a neprodejných věcí 
je hodně. Dnes už si to, co se vám nelíbí, nekoupíte, ani kdyby to bylo 
za dvacku. Proč taky? Já říkám: „Darujte nám to, co byste si u nás ještě 
sami rádi koupili“. 
Zmínila jste, že neprodejných věcí není málo.
Je velká škála i módních věcí, pro které uplatnění nenajdeme. To, co je 
funkční, vozíme například do azylových domů, kde mohou ještě slou
žit. Určitě už neprodáme věci roztrhané, vytahané, flekaté... Ty předá
váme lokálním zpracovatelům odpadu k ekologické likvidaci. Ta sa
mozřejmě není zadarmo, takže je jasné, že čím míň toho vyřadíme, 
tím víc ušetříme.
Vidím tady nejen oblečení, ale i hračky, kabelky, knihy, šperky... a také 
ceník, kde jsou pouze čtyři částky – 30, 60, 90 a 120 korun.
Cena se pozná podle barvy na štítku. Nikdo nemusí tápat a pracně 
hledat, kolik co stojí. Za jednu věc dáte opravdu maximálně 120 ko
run. Otevřeno máme každý všední den od 10 do 18 hodin, tak se 
k nám přijďte podívat. Můžete něco darovat nebo naopak koupit.  
Obě možnosti jsou pro nás skvělé. Více na www.momentops.cz, 
Facebooku i Instagramu. Eva Černá
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Jedna Trojka rozšířila od ledna 
svou provozní dobu 
Nízkoprahový klub Jedna Trojka, který provozuje obecně prospěšná 
společnost Proxima Sociale, o.p.s., má od ledna 2019 nový tým pra
covníků i novou otevírací dobu. Klub se nachází v dřevěném domku 
na okraji Centrálního parku při ulici K Zahrádkám. Je určený mladým 
lidem od 12 do 19 let hlavně z městské části Praha 13. Jako nízkopra
hové zařízení jim umožňuje pobývat v klubu dobrovolně a bezplatně, 
bez nutnosti pravidelné docházky apod. Zájemci zde mohou zdarma 
využívat sportovní vybavení, zahrát si deskové hry, využít počítač s in

ternetem nebo se zapo
jit do celé řady připra
vených i spontánních 
aktivit podle jejich zá
jmů. Mohou zde ale 
také jen posedět, popo
vídat si se svými vrstev
níky nebo pracovníky 
klubu. Odborní pra
covníci klubu jim také 
mohou pomoci a pora
dit v mnoha tématech 
(např. vztahy, experi
menty s návykovými 

látkami, problémy ve škole), které mladí lidé často v dospívání řeší.
Klub Jedna Trojka funguje již devátým rokem i díky finanční pod

poře městské části Praha 13. Mladí lidé mohou do klubu zajít sami 
nebo s kamarády čtyřikrát týdně od pondělí do čtvrtka mezi 14.00 
a 19.00. Stačí se jen osmělit.   Vladimír Kácha, pracovník klubu Jedna Trojka 

Pomáhá už více než 200 let
Ve Škole Jaroslava Ježka se zaměřujeme na vzdělávání a výchovu dětí 
a žáků s postižením zraku (případně v kombinaci s jiným postižením). 
Poskytujeme jim všestrannou péči včetně výuky speciálních doved
ností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově po
stižených a tím výrazně usnadní jejich život. 

Součástí školy jsou mateřská a základní škola, základní škola speciální, 
střední dvouletá škola praktická, základní umělecká škola, družina, 
školní klub, internát pro mimopražské žáky a speciálně pedagogické 
centrum (SPC).

Bezplatné poradenské služby SPC, informace o pomůckách, spe
ciální péči, možnostech vzdělávání a volnočasových aktivitách dětí se 
zrakovým postižením můžete získat ve škole, která se péči o tyto děti 
věnuje v Praze 1 na Hradčanech déle než 200 let.

Kontakty, termíny zápisů, přijímacích a talentových zkoušek na
jdete na www.skolajj.cz, www.spc.jjezka@centrum.cz, info@skolajj.cz, 
tel. 220 515 124. Kateřina Čiháková

Stříbrné podnikání
V současné době realizuje Asociace malých a středních podniků a živ
nostníků (AMSP ČR) pro malé a střední podniky projekt Silver Bu
siness (Stříbrné podnikání) založený na práci zkušených odborníků 
(především 55+) a aktivních seniorů. Ten vychází ze skutečnosti, že se 
malé a střední podniky v poslední době potýkají s velkým nedostat
kem pracovních sil a že je řada zkušených manažerů či specialistů, 
kteří ve věku blíže 60 opouštějí z nejrůznějších důvodů svoji inten
zivní manažerskou práci, ale nechystají se pouze „odpočívat“ v před/
důchodu. Rádi by stále ještě 
něco odborného dělali, 
i když už s menší intenzitou 
a možná i menší odpověd
ností. Projekt Silver Busi
ness vytváří „panel“ odbor
níků, kteří nabízejí svoji 
dlouholetou znalost a zkušenost, malé a střední podniky mohou 
na druhé straně využít web stránku projektu jako nástroj k jejich nale
zení. 

Aktivní lidé před seniorského a seniorského věku mohou v případě 
zájmu o uplatnění v projektu kontaktovat manažera projektu M. So
mola (somol@amsp.cz), 236 080 453. Více na www.silverbusiness.cz.

 -red-

Vánoční sbírka pro Báru aneb  
gymnazisté pomáhají 
Již druhým rokem jsme v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského uspořá
dali „Vánoční sbírku pro Báru“, studentku sexty, která je po mozkové 
příhodě. Měla za cíl nejen informovat studenty a rodiče o samotné 
nemoci, jejích následcích, náročné a dlouhodobé rekonvalescenci, ale 
především finančně pomoci Báře a její rodině s výdaji spojenými s re
habilitacemi. Sbírka zahrnovala několik akcí – sbírku během třídních 

schůzek a mezi vyučujícími gymnázia, vánoční trh pro studenty, pří
spěvek maturantů, kteří dali část výdělku z maturitního plesu, a přímé 
příspěvky od rodičů, studentů či vyučujících na účet Bářiných rodičů.

Celkově jsme vybrali úžasných 106 504 korun, které Bára využije 
na rehabilitaci, zdravotní pomůcky nebo pomůcky pro zjednodušení 
výuky. Akce se uskutečnila díky sponzorskému daru pekáren La 
Lorraine Bakery Group (www.llbg.com) a nadaci Fond Sidus 
(www.fondsidus.cz). Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme.  
  Jakub Koráb
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A JEDEM... V ZŠ Mohylová spolupráce mezi prvňáky a páťáky 
funguje v mnoha ohledech. Tentokrát žáci z 5.A obohatili hodiny 
matematiky našich nejmenších z 1.B. Vyrobili jim krásnou pomůcku 
– barevné autobusy. S nimi jim zahráli nejen představení, ale také jim 
ukázali, jak s autobusy pracovat. Předvedli dětem, že k učení patří 
i zábavné a hravé počítání. Je skvělé mít parťáky, kteří pomůžou 
v učení i ve výrobě hezkých pomůcek do matematiky. Veronika Pijáková

HRáČI PÉTANGUE ŽIJí NEJEN SPORTEM. Senioři, hráči pétanque 
z Prahy 13 i nyní v zimním období nepřetržitě trénují. Buď venku, po
kud počasí dovolí, nebo standardně s trenérem ve Spolkovém domě 
ve Stodůlkách. Krom toho si sami organizují i další kulturní nebo 
společenské vyžití. V poslední době se například sešli na vernisáži vý
stavy Jitky Dosoudilové Na křídlech fantazie v Evropském domě nebo 
společně navštívili expozici Lidé a peníze, která se nalézá v prostorách 
bývalého trezoru nejprve Živnostenské banky, později Státní banky 
československé a dnes České národní banky. Jaromír Kyzour 

HUDEBNí LABORATOŘ. Žáci šestých ročníků Základní školy Mládí 
se v pražském Rudolfinu zúčastnili zábavného i poučného programu 
Alice Nellis s názvem Kdo se bojí filharmonie. Zhlédli představení, 
které interaktivně uváděly Martha Issová a Anna Polívková, v hlavní 
roli však vystupovala česká studentská filharmonie pod taktovkou zku
šeného dirigenta Ondřeje Vrabce. Jaké to je, řídit celý orchestr, si mohli 
vyzkoušet i mnozí dobrovolníci z publika. Zdeněk Poláček, zástupce ředitele 

KARKULKA... A VLK JE ZA DVEŘMI. Ve Školičce DDM Stodůlky 
si celý školní rok hrajeme s pohádkovými tématy a tak došlo i na zná
mou pohádku O Červené Karkulce. V této pohádce jsme si procvičili 
barvy, učili se rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny pro babičku 
k svátku, vyrobili jsme si košíčky plné dobrot. Pohádku jsme si zahráli, 
a navíc jsme si do třídy pozvali živého vlka! Teda takového polovič
ního – Československého vlčáka. Paní lektorka z Ekocentra Nyctalus 
nám na vlčákovi názorně předvedla, jak se „vlci“ radují, bojí se, jsou 
rozzuření nebo si hrají. Také jsme se dozvěděli, jak vlci žijí, jak spolu 
rozmlouvají a koho přijmou do smečky. Poslušného vlčáka Hopinku 
budeme chtít určitě ještě někdy vidět!  Dáša Eckhardtová

KARNEVAL. Ve škol
 ní družině ZŠ Mohy
lová jsme se rozhodli 
dětem ukrátit čekání 
na jarní prázdniny 
karnevalem. Společně 
jsme si zatančili, za
soutěžili a navzájem 
předvedli své krásné 
masky. Sladká tečka 
na závěr karnevalu pak 
jen vyladila dětské 
úsměvy a všichni od
cházeli vstříc prázdni
novým dobrodruž
stvím. Zdenka Davidová

KERAMIcKÉ LOUTKY NA LUŽINácH. Mnoho let mají žáci naší ZŠ 
Mohylová tu výsadu, že mohou navštěvovat přímo ve škole krouž ky 

keramiky v keramickém ate
liéru. O jejich oblíbenosti 
svědčí fakt, že jsou hned 
na začátku školního roku 
beznadějně zaplněné. V pro
sinci se dětem povedl husar
ský kousek. Krásné loutky 
pohádkových postav, které 
vyrobily, mohly díky aktivitě 
své báječné keramičky 
Hanky Krbcové a vstřícnosti 
knihkupectví Kanzelsberger 
na Lužinách vystavit v jeho 
výloze. Výstava měla velký 
úspěch, někteří zákazníci 
si dokonce chtěli loutky 
zakoupit! Děkujeme paní 
vedoucí Šlechtové za ochotu 
a těšíme se na další spolu
práci.  Michaela Houšková
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KONFERENcE OBOROVÝcH DNŮ 2018. Jeden týden v roce patří 
ve FZŠ prof. O. Chlupa tradičně oborovým dnům, kdy se neučí podle 
rozvrhu, ale žáci si napříč ročníky zvolí jeden ze všech 11 oborů, kte
rému se po celý týden věnují. Na dvoudenní konferenci pak mají pří
ležitost ukázat, čemu se ve zvoleném oboru věnovali, co se dozvěděli 
a naučili. A nebylo toho málo. Vystřídaly se fotografie, filmy, divadelní 
představení, sportovní výkony, tance a spousty dalších aktivit. Všem 
vyučujícím i dětem patří velká poklona za nasazení a profesionalitu, 
s jakou se letošních prezentací zhostili. Těšíme se na reportáž našeho 
školního televizního týmu a TV Praha 13. Více na www.fzschlupa.cz.                                                                   

Zuzana Majstrová, ředitelka školy

NáVŠTĚVA KNIHOVNY.  
ZŠ Mohylová je zaměřena 
na podporu čtenářství a čte
nářskou gramotnost. Proto je 
jednou z mnoha aktivit i pra
videlná návštěva knihovny 
a jejích programů pro školy. 
Tentokrát byla třída 3.B 
v knihovně Ostrovského 
na programu o komiksech. 
Knihovník Kuba nás seznámil 
s historií komiksu i s jeho vý
robou. Ukázal nám nejzná
mější české i světové komiksy 
a vyzkoušel nás ze znalosti ko
miksových superhrdinů a jejich atributů. Víte, že opravdový český su
perhrdina se jmenoval Pérák, nebo že první komiks byste našli 
na stěně pravěké jeskyně?  Marie Procházková

NOVÝ TOULAVÝ AUTOBUS. V Kamerunu proběhla první oficiální 
jízda nového Toulavého autobusu. Ten povede k ochraně přírody další 
generaci dětí z okolí biosférické rezervace Dja na východě země. Po
skytne jim nejenom příležitost pozorovat v záchranné stanici v Méfou 
gorily, ale také se účastnit vzdělávacího programu či se seznámit s tro
pickým deštným lesem. Projekt, probíhající již od roku 2013, zaštiťuje 
Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) a organizuje 
jej Zoo Praha. Financován je v rámci projektu Tři koruny ze vstupu 
Magistrátem hl. m. Prahy a prostředky ze sbírkového konta Pomá
háme jim přežít Zoo Praha.
„Před lety jsme v Kamerunu ke svému velkému překvapení zjistili, že 
děti žijící na okraji pralesa znají gorily jen jako maso na talíři, nikoli 
jako fascinující živé tvory,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, 

který projekt Toulavý autobus inicioval. „To nás vedlo k tomu, aby
chom mezi ně nejprve distribuovali vzdělávací materiály, a poté začali 
provozovat Toulavý autobus. Jeho cílem je přispět k omezení pytláctví 
v oblasti biosférické rezervace Dja a současně budovat v dětech, ale 
i v jejich rodičích a učitelích, povědomí o ochraně přírody.“ Helena Petáková

ROBOTI VE ŠKOLE. V rám
 ci projektu Čerstvý vítr z hor 
se v pondělí 21. ledna usku
tečnilo ve FZŠ Trávníčkova 
projektové odpoledne. Pod 
vedením lektorky Zuzany 
Kocíkové jsme měli tento
krát šikovnou mladou výpo
moc z kroužku robotiky 
WeDo. Hlavní náplní byla 
práce s mBotem. Zkoušeli 
jsme ho ovládat pomocí apli
kace Makebloc, a poté ho 
i programovat. Děti zvládly 
vytvořit několik programů, 
díky kterým mBot jezdil do čtverce, zvládl vyhnout se překážkám 
nebo jezdil po nakreslené čáře. Však se můžete někdy připojit i vy!

 František Hanzal

UŽILI SI I ÚPLNí ZAČáTEČNícI. V samém závěru ledna vyrazili 
žáci 4.B Základní školy Janského na běžky do Skiparku Praha na Vy
pichu. Většina třídy stála na běžkách vůbec poprvé, takže začátky se 
samozřejmě neobešly bez pádů. Děti si ale techniku rychle osvojily, 
za chvíli už pořádaly dokonce i závody a nadšení je neopustilo ani 
na velkém okruhu. Poděkování patří provozovateli Skiparku, který 
nejen, že zapůjčil žákům bezplatně veškeré vybavení, ale ještě zdarma 
poskytl instruktora, který se jim po celou dobu věnoval. 

 Jan Havlíček, ředitel školy 
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Počet Čechů, kteří každoročně vycestují do zahraničí, se pohybuje v sedmicifer-
ných číslech. Někteří vyrážejí za odpočinkem, zábavou, kulturními památkami, 
ale jsou i tací, kteří cestují za zvířaty. Patří mezi ně i Marek Ždánský, který do po-
vědomí široké veřejnosti vstoupil v době, kdy působil v pražské zoo jako ošetřova-
tel lidoopů. Zájem veřejnosti vyvrcholil, když se narodila Moja, první české gorilí 
mládě. V prosinci to bude už patnáct let. Naše povídání ale nebude o Moje, 
i když... Nejde se nezeptat.

Ani vy ani Moja už v pražské zoo nejste. Vídáte ji? 
Jasně, vždyť jsem s ní byl v téměř každodenním kontaktu sedm let. 
Moja je od listopadu 2011 ve Španělsku v Cabárcenu a má pětiletou 
dceru Duni. Skupina, ve které žije, se rozrostla o další členy, podmínky 
mají skvělé, takže jsou určitě obě spokojené. Když za ní přijedu, tak si 
sedne ke sklu, a já vím, že nezapomněla. Nejdojemnější bylo, když 
jsme přijeli týden po porodu a ona nám své mládě přinesla ukázat. 
To jsem byl fakt naměkko. 
Teď jste měl možnost porovnat život goril žijících v „zajetí“ a ve volné 
přírodě.
Gorily byly, jsou a budou mojí srdeční záležitostí. Teď se zaměřuju 
hlavně na volnou přírodu, na projekty, které podporují ochranu goril 

Za gorilami do Ugandy 

trávit nějaký čas, aby si postupně zvykla. To trvá něco přes dva roky. 
Pak už za nimi může každý den na jednu hodinu přijít maximálně 
 osmičlenná skupina lidí. Pravidelná přítomnost stopaře má výhodu 
i v tom, že může sledovat zdravotní stav goril. Funguje tam organizace 
Gorilla Doctors. Jsou to doktoři, veterináři, kteří hlídají gorilí popu
laci po zdravotní stránce. Za gorilami chodí jen v případě, že se něco 
děje. Opírají se právě o to, že skupiny nejlépe znají stopaři.
Má počet goril horských v této oblasti stoupající charakter?
Do „gorilích programů“ jde hodně peněz, a to i díky turistům. V této 
oblasti se podařilo zastavit kácení deštného pralesa a počet goril se 
o proti roku 2003, kdy jich tady bylo 500, zdvojnásobil. V současné 
době se ve Rwandě, Ugandě a Kongu, které mají na hranicích spo
lečný prales, pohybuje jednadvacet habituovaných skupin goril hor
ských. A to není málo. Přesto, že výprava za gorilami stojí hodně pe
něz, musí se objednávat rok dopředu.
Každá výprava se většinou řídí nějakými pravidly. 
Asi bych měl předem říci, že tyto výpravy gorilám nevadí. Kdyby ano, 
odejdou hlouběji do pralesa a nikdo by je neviděl. Zhruba polovina 
z celkového počtu goril v této oblasti stále žije divoce. A věřte, že žád
nou z nich nezahlédnete. Slyší vás na vzdálenost několika kilometrů 
a zmizí. Ale zpět k pravidlům výpravy. Jsou daná. V blízkosti goril, 
která nemá být kratší než sedm metrů, můžete být maximálně hodinu 
a dost. Členů výpravy je osm, dva stopaři, průvodce, který mačetou 
prosekává cestu a dva až čtyři ozbrojení muži. Dříve to bylo kvůli pyt
lákům, teď je to kvůli nebezpečným buvolům a slonům. Setkání s nimi 
by ale byla hodně velká náhoda. Průvodce ví, jak daleko byla den 
předtím „vaše“ gorilí skupina. Nás čekal čtyřhodinový opravdu ná
ročný pochod deštným pralesem. To si člověk sáhne až na dno. Ale 
ten pocit, když je najdete, to je nádhera. Něco nezapomenutelného.
V tu chvíli asi nelitujete ani jediného haléře, který jste do výpravy 
investoval.
Fakt ne. Navíc vím, že ty peníze jdou na dobrou věc. Lidem se tam 
teď žije lépe, takže snáze pochopili, že kácení pralesa a vybíjení goril je 
cesta do pekla. Když přiletíte do Prahy, tak už na letišti vidíte všechno 
možné, co by si turista neměl nechat ujít. Od piva po kulturní památ
 ky. V Ugandě v Kampale vystoupíte z letadla a ze všech stran na vás 
„útočí“ gorily. Už z toho je patrné, že se přístup lidí změnil. Že v této 
oblasti gorila horská šanci na přežití má. Je jen škoda, že na spoustě 
míst to vypadá úplně jinak. To by ale bylo smutnější vyprávění.  Eva Černá

horských ve volné přírodě – například v oblasti mezi Rwandou, Ugan
dou a Kongem. Poprvé jsem tam byl v roce 2003. A odjížděl jsem 
s dobrým pocitem, že „v zajetí“ zoologických zahrad gorily opravdu 
nestrádají. A ty volně žijící? Pokud je ve skupině klid, tak se gorily 
ráno probudí, popojdou pár metrů od místa, kde spaly v hnízdě, sní
dají vše, co roste kolem nich v pralese – ovoce, výhonky, listy a po
dobně. Během dne polehávají, mláďata si hrají kolem dospělých, sku
pina se občas zvedne a všichni popojdou pár metrů, a tak pokračují 
celý den. Prostě pohodáři. V té době tam byly tři habituované skupiny, 
které mohli lidé vidět v jejich přirozeném prostředí. 
Znamená to, že tyto skupiny goril jsou na přítomnost lidí zvyklé, i když 
žijí naprosto volně? 
Přesně tak to je. Největší práci v tom směru odvádějí stopaři, kteří učí 
gorily akceptovat přítomnost člověka. Každý den musí se skupinou 
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tOULky

pO kOm se jmenUje

Za kamennými obry
Vlakem se vydejte z Masarykova nádraží do Úval a od nádraží vlevo 
po červené značce. Přejděte hráz rybníka Fabrák. Na jejím konci roste 
památná lípa malolistá, vysazená při založení rybníka 1872. Vlevo ne

přehlédněte viadukt zapsaný do seznamu Národního památkového 
ústavu. Za dohledu inženýra Jana Pernera tu v rekordních sedmi mě
sících roku 1844 byl vystavěn viadukt z pískovcových a žulových kvá
drů. Trať nesměla vést poli ve Škvorci, a tak byla vedena přes Úvaly 
a údolí potoka Výmoly. Vznikl tak dominantní, mírně stočený želez
niční most dlouhý 135 a vysoký až 13 metrů. Při nedávné rekon
strukci tratě byla vedle původního mostu přistavěna jeho kopie z be
tonu, čímž se trať rozšířila o třetí kolej. Do pilíře byla vložena časová 
schránka s drobnými mincemi, novinami i notovým záznamem písní 
úvalské skupiny Divokej Bill. Z Úval od hostínského rozcestníku jděte 

Fantova ulice
Vychází východním směrem z Oistrachovy ulice. Dělí se na východní, 
kde tvoří smyčku, a severní, jež obtáčí část rondelu a ústí do Trávníč
kovy ulice. Jméno nese po významném čes
kém architektovi, designérovi, malíři, peda
gogovi a mecenáši Josefu Fantovi. Náleží 
ke generaci Národního divadla, je jedním 
z nejvýznamnějších představitelů české 
secesní architektury. Narodil se 7. pro
since 1856 v Sudoměřicích u Tábora. 
Po vystudování Polytechnické školy 
v Praze se stal asistentem Josefa Zítka při 
uskutečňování návrhů Národního divadla. 
Po jeho požáru v roce 1881 asistoval ze
jména při rekonstrukci na návrzích inte
riérů. Po ukončení prací na Národním di
vadle získal Josef Fanta stipendium, které mu pomohlo při ročním 
studiu v Itálii, kde studoval antickou a renezanční architekturu. Po ná
vratu pomáhal s výzdobou Rudolfina a Národního muzea. Velkým 

úspěchem byl jeho návrh a realizace interiérů českého pavilonu 
na Světové výstavě v Paříži v roce 1900. Jeho pozdější práce byly silně 
ovlivněny stylem secese. Jmenujme asi pro všechny Čechy úchvatnou 
budovu Hlavního nádraží, dům spolku Hlahol, Hlávkovu kolej, Hál

kovu vilu a budovu ministerstva obchodu 
Na Františku – to vše v Praze. Byl autorem 
projektu hvězdárny v Ondřejově i vítězem 
soutěže na památník Mohyly míru připo
mínající bitvu tří císařů u Slavkova. V letech 
1909 až 1926 působil jako profesor středo
věké architektury na ČVUT, po roce 1918 
byl zvolen členem České akademie věd 
a umění a podílel se aktivně na ochraně his
torických budov a památek. Byl autorem 
i mnoha publikací – např. O svérázu krojo
vém a bytovém. Drobnou rodinnou zajíma
vostí je, že dcera Marie za první republiky 

novinářka a překladatelka (známá pod přezdívkou Mafa), prožila mi
lostný vztah s Janem Masarykem. Josef Fanta zemřel 20. června 1954 
v Praze ve věku 98 let.  Dan Novotný

stále po červené k rozcestí sv. Donáta. Stojí tu pískovcová světcova so
cha se třemi památnými lipami. Socha sv. Donáta, patrona proti kru
pobití a bouřce, stojí na bývalé křižovatce obchodních cest od roku 
1765. Tehdy nařídila majitelka škvoreckého panství vévodkyně Marie 
Terezie Savojská z Lichtenštejnu stavět na všech svých panstvích tuto 
sochu. K ní se konala procesí za odvrácení špatné úrody a živelných 
pohrom. Dál pokračujte po červené do Přišimas. Při křížení se silnicí 
roste na protější straně další skupina mohutných památných lip. 
Po silnici dojdete na rozcestí, kde se zprava napojuje lesní cesta – 
na stromě u silnice nepřehlédněte turistický ukazatel. Po žluté dojdete 
až do Přišimas, kde si na návsi můžete přečíst něco o zdejší historii 
i původu jména. Obec vznikla spojením středověkých Horek, Přišimas 
a Skřivan. Dominantní stavbou je románský kostel sv. Petra a Pavla. 
Na severní zdi se dochoval fragment románského okna. Ve 14. století 
byl kostel rozšířen a pře
stavěn v gotickém slohu. 
Při renesanční přestavbě 
byl výrazně prodlou
žen. Projdete Skřivany 
k rozcestí s odpočívadlem 
a odtud po žluté na les
natý vrch Klepec s bizar
ními skalními útvary. 
V roce 1977 byl vyhlášen 
přírodní památkou. 
Na skřivanské části ka
tastru se z bývalého lomu 
z 19. století zachovala sa
motná skála Slouha, 
opředená pověstmi o zlé 
selce a zkamenělém slouhovi. Granitová skála Slouha je pevně spojena 
s podložím a tvoří ji pozůstatek masivu říčanské žuly. Odtud jděte dál 
po žluté na Klepec II. Zdejší nejmohutnější balvan s výškou 4, průmě
rem 8 metrů a vahou 432 tun se jmenuje Fůra sena. Podle legendy jel 
po cestě senař a v dešti se kola vozu zabořila do bláta. Zavolal si 
na pomoc čaroděje, který chtěl ale platbu předem. Lakomec však ne
chtěl zaplatit a tak jej čaroděj i s fůrou nechal zkamenět. Je zde pa
mětní deska o táboru lidu roku 1844 proti robotě svolaném Josefem 
Klinderou z Nové Vsi. Ten byl čtyři roky nato zvolen poslancem 
sněmu. Robota byla zrušena. Po žluté dojdete do Limuz s pěknou 
kapličkou. Stěny vyzdobil kresbami malíř, rytec a velmistr bojových 
umění František Kollman. Pokračujte rovně až k nádraží do Rostoklat. 
Čeká vás celkem 11 kilometrů dlouhý hezký výšlap. Pro orientaci jsem 
použila mapu KČT č. 37 Okolí Prahyvýchod. 
 Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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1987: Stará škola slaví 200 let
Na rok 1987 připadlo ve Stodůlkách jedno zajímavé výročí. Zdejší stará 
škola, stojící na mírném návrší proti kostelu, totiž oslavila 200 let své 
existence. Vznikla roku 1787 a jako obecná škola fungovala až do roku 
1908, uvádí kronikář František Vlasák. Budova, sloužící od 60. let mi
nulého století potřebám lidové školy umění, ale nebyla tou dobou 
v dobrém stavu. Místní národní výbor se ji proto při příležitosti jubilea 
rozhodl opravit. Rekonstrukce 
měla být dokončena v rámci oslav 
Měsíce československo-sovětského 
přátelství při příležitosti 70. vý-
ročí Velké říjnové socialistické re-
voluce, píše kronikář. 

Opravy byly zařazeny 
do takzvané akce Z, takže se 
na nich podílely po sobotách 
a nedělích pracovní brigády 
z řad občanů. Pouze speciální 
práce prováděly dodavatelským 
způsobem různé podniky. Bu-
dova dostala novou střešní kry-
tinu, bylo do ní zavedeno 
ústřední topení a fasáda byla 
provedena ve světlém tónu. Nad 
hlavní vchodové dveře byl pak 
umístěn přístřešek proti dešti, píše v kronice František Vlasák. Celkové 
náklady na rekonstrukci školy dosáhly částky 380 tisíc korun. Místní 
národní výbor ale shledal, že tyto peníze byly vynaloženy účelně.

Ve Stodůlkách vznikla v té době i nová třípodlažní budova pošty, 
postavená za zhruba 10 milionů korun. Vedle obchodního střediska Pa-
prsek, polikliniky, jeslí, mateřských škol a základní školy je to pro obyvatele 

staLO se v bŘeZnU

Poslední vyšehradská kněžna
Popelka Bilianová, vlastním jménem Marie Popelková, se narodila 
27. ledna 1862 ve Dvoře Králové. V roce 1876 odešla do Prahy, kde 
chtěla vstoupit do učitelského ústavu, ale nebyla přijata kvůli slabému 
zraku. Docházela tedy na přednášky, které začínaly oslovením dámo 
a pánové, neboť v té době byla většinou jedinou 
dámou v sále. Dne 25. září 1892 o 11. hodině 
se v kapli sv. Václava v chrámě svatovítském 
uskutečnil sňatek mezi „oučetním revidentem 
panem Arnoštem  Bilianem a slečnou Marií Popel-
kovou, spisovatelkou a majitelkou závodu oběti-
nového“. Nevěsta byla již tehdy literárně činná, 
v čemž ji povzbuzoval např. Jan Neruda.

Vyšehrad byl tehdy koncem Prahy a vozy 
se zbožím, přijíždějící z venkova Táborskou brá
nou, podléhaly mýtnému a dani. A právě sem, 
do domku V pevnosti číslo 12/7, se v dubnu 
roku 1885 nastěhovala Popelka se svým mužem 
Arnoštem, výběrčím mýta a potravní daně. Měli 
spolu čtyři děti, které dostaly jména Zora, Květa, 
Zlatko a Zdebor. Popelka neměla lehký osud. 
Syn Zdebor záhy zemřel a manžel spáchal 13. 
května 1918 sebevraždu. Zůstala sama se třemi 
dětmi a v domku bydlela až do své smrti. Do
dnes jej najdete i s Popelčinou pamětní deskou 
z bílého mramoru mezi Táborskou a Leopoldo
vou bránou naproti Jedličkovu ústavu. 

A co víc? Popelka stála u zrodu českého dív
čího skautingu. Přestože dívčí skauting vznikl až na podzim roku 
1914, Popelčina knížka O dívčím skautingu byla vydána již v roce 1912 
a téhož roku začala uplatňovat skautské prvky ve svých prázdninových 
osadách pro dívky. Později pomáhala organizovat první skautskou 
dívčí družinu Sasanek. Pracovala v ženském emancipačním hnutí 
a Ústředním spolku českých žen, od přelomu století přednáškami usi

lovala o vyšší vzdělání žen a jejich rovnoprávnost s muži. Jako vlas
tenku ji trápila sociální situace českých dětí v pohraničí. Doma shro
mažďovala, přešívala a opravovala darované šatstvo, boty a hračky 
a pak je posílala do pohraničních obecních škol. Kromě toho vykonala 

mnoho pro útulky slepých a hluchých dětí, si
rotčince a Jedličkův ústav. Nejraději však psala. 
Její publikační činnost je velice obsáhlá. Psala 
prózu, básně i divadelní hry, sbírala pražské 
pověsti. Publikovala pod několika pseudonymy 
a pod novinářskou značkou P. B. Pro součas
níky bude patrně nejznámější zpracování hu
moristického románu ve filmu Matka Kráč
merka s Antonií Nedošinskou a Theodorem 
Pištěkem v hlavních rolích. Na začátku 
20. století, když v Praze nastal stavitelský 
boom, který počítal i se zbořením hradeb, bo
jovala Popelka proti zastavění památného Vy
šehradu vilami a činžáky. Provázela tudy ná
vštěvníky se zasvěceným historickým 
výkladem. Podnítila také archeologický vý
zkum, který vedl k objevu raně středověkého 
kostela sv. Klimenta na Vyšehradě. I také proto 
zůstal areál dodnes zachován v historické po
době. Dá se říct, že právě díky takovým nad
šencům, jakou byla právě Popelka, byl Vyše
hrad vyhlášen národní kulturní památkou. 
Ke sklonku života osobně pečovala o některé 

významné hroby na Vyšehradském hřbitově. 
Popelka Bilianová byla spisovatelkou, publicistkou, dramatičkou, 

propagátorkou ženského hnutí a dívčího skautingu, vlastenkou a vyše
hradskou patriotkou, a tím i jakousi poslední „kněžnou“. Zemřela 
7. března 1941 a byla pohřbena do posvátné půdy svého milovaného 
Vyšehradu. Dan Novotný

rozrůstajícího se Jihozá padního Města velice potřebný objekt, zhodnotil 
kronikář. Připomněl také, že v Kuncově ulici poblíž základní školy 
vznikla nová tělocvična a na Lužinách se obyvatelé dočkali vlastní 
prodejny potravin. V sídlištích Sever a Jih bylo postaveno i několik skulp-
tur, ale žádná umělecká díla, doplňuje výčet František Vlasák. 

Ne vše se ovšem povedlo tak, jak bylo plánováno. V pátek 28. srpna 
byla například v televizních no
vinách vysílána zpráva o nekva
litní práci v nové škole na sídli
šti Lužiny. Školní budova je 
v provozu jeden rok a už je opa-
daná omítka, uvnitř jsou promá-
čené stropy a podlaha se nadzve-
dává, líčí kronikář. Za viníky 
byly označeny Montované 
stavby a Pozemní stavby, ani 
jednomu z těchto podniků se 
přitom do nápravy škod ne
chtělo. A tak musel přijít národní 
podnik Konstruktiva, který 
opravy provedl, dodává Franti
šek Vlasák.

Tento problém byl ale ojedi
nělou záležitostí, většina dalších 

prací probíhala ten rok podle plánu. V květnu byl tak u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí otevřen i nový park Přátelství, vybudovaný 
z bývalé panské zahrady. Opraveny byly pozůstatky starých zdí, proběhla 
výsadba stromů, křovin a volné plochy byly osety travou. Park dostal i nové 
lavičky pro odpočinek, pochvaluje si kronikář Vlasák. Dobrá věc se poda-
řila! dodává závěrem. Robert Šimek
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víkendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

spondují se současnými módními 
trendy. České granáty miloval i Ru
dolf II., stejně tak Petr Veliký... 
Dnes zdobí například Michelle 
Obamovou, Madeleine Albrighto
vou nebo královnu Alžbětu. Jen pro 
zajímavost – Český slavík je osázen 
89 českými granáty. Byla by chyba si 
pod názvem granát představit jen 
ten český. V jiných barvách – oran
žové, zelené, do fialova, do žluta..., 
se vyskytuje po celém světě a má pro 
každou barevnou variantu svůj ná
zev. I tyto granáty jsou u nás k vi
dění. A také to, jak je snadné zamě
nit český granát za almandin, což 
je také granát, ale ne český, nebo 
za vybroušené sklo. Toho dnes vyu
žívají v některých obchodech – pre
zentují český granát, ale s ním to 
nemá nic společného. Jediný podnik, 
který má licenci na opracování čes
kého granátu a je majitelem 
ochranné známky Český granát je družstvo umělecké výroby Granát 
Turnov. Návštěvníkům prozradíme i to, proč se dříve granáty dávaly 
do karafy s vodou, jakou magickou moc a sílu v sobě mají, proč se 

dnes nezasazují do zlata, něco o prozíravosti Marie Terezie, která 
v roce 1742 zakázala vyvážet surový český granát ze země... Každý má 
navíc možnost odnést si malinký granát, který sám najde v granáto
vém štěrku nebo si rovnou u nás šperk s českými granáty koupit.“ 

Muzeum se nachází v historické budově z 13. století, není tedy bez
bariérové. Otevřené je každý den od 10.00 do 21.00. Více informací 
najdete na www.mcgp.cz, Facebooku a Instagramu. Eva Černá
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Minerál v barvě holubí krve
V červenci roku 2016 bylo v Karlově ulici otevřeno Muzeum českého 
granátu. Samotný název už napovídá, čemu je expozice věnována – 
minerálům ohnivě červené barvy, které vybroušením a vyleštěním zís
kají svou jedinečnou krásu, ale také ukázce umu našich šperkařů 
od časů minulých až po současnost. Díky krátkému úvodnímu filmu 
získáte představu o tom, jak a kde se granát dobývá, jak se čistí, brousí 
a zasazuje do šperku. 

Pak už vás čeká samotná prohlídka, která vám ukáže nejen krásu 
českého granátu, ale poskytne vám i řadu zajímavých informací. „Ná
vštěvníci muzea uvidí ucelenou sbírku unikátních šperků od nejstar
ších po současné, ale také velmi křehký relikviářový kříž ze zlata, ka
belku z mešního roucha osázenou opravdu velkými českými granáty, 
nikdy nenošenou šperkovou sadu ve zlatě ještě v původní etuji, velkou 
raritou jsou i horniny osázené českými granáty...,“ říká manažerka 
muzea Andrea Fořtová. „Hlavně dámy, které doposud kouzlo českého 
granátu neobjevily, budou překvapené, jak skvěle vypadá ve špercích, 
které kdysi nosily naše babičky i v těch, které svým designem kore
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V těsné blízkosti metra na takzvaném tržišti Lužiny byl koncem loňského roku 
otevřen obchod s názvem Neobaleno. Co si pod tímto názvem máme představit, 
nám prozradili jeho majitelé manželé Šárka a Jan Petrovičovi.

Co to „neobaleno“ znamená a jaký sortiment můžete zákazníkům 
nabídnout?
Důvodem, proč jsme otevřeli bezobalový obchod je především to, že 
jako jeden z největších problémů současnosti vnímáme velké množství 
odpadů. Rádi bychom lidem ukázali, že je možné nakupovat určité 
zboží bez obalu a že je to pro ně ve výsledku výhodnější. Jak finančně, 
tak co se týče pohodlí. Můžeme jim bezobalově nabídnout jak potra
viny, tak drogerii. To, že my nabízíme zboží bez obalu, ale neznamená, 
že k nám přijde od dodavatelů naprosto nezabalené. Je dodáváno na
příklad ve velkoobjemových baleních nebo ve vratných obalech. Nabí

zíme sortiment mléč
ných produktů, které 
nejsou v plastu, ale 
ve vratném skle. Dro
gerii nabízíme stáče
nou. Je v barelech 
 použitelných až 
do  úplného zničení. 
Dále tuhá mýdla, tuhé 
šampony, které mů
žeme prodávat bez 
obalu... Postupně se 
snažíme pokrýt v pod
statě celý sortiment 

běžné drogerie. Co se týká potravin, tak kromě klasických luštěnin, 
rýže, těstovin, oříšků, sušeného ovoce, nabízíme například stáčené 
oleje nebo velice žádané křimické zelí, které dostáváme ve vratných 
kyblících, pomazánky a podobně. Naším cílem je mít co nejširší sorti
ment a postupně ho doplňovat podle přání zákazníků. Dá se říct, že 

- celoroční docházka ve škol. roce 2019/20

- přímo v prostorách ZŠ Klausova

- prázdninové příměstské tábory

27 Na trhu více
než 27 let

ROLINO učebny
ZŠ Klausova

www.rolino.cz

! komunikativní způsob výuky a psychologie cviku,  
 tj. kombinace hry, konverzace a drilových cvičení

! žák se nejprve učí v cizím jazyce to, co by měl znát ve své 
mateřštině, proto si zafixuje nové vědomosti naprosto přirozeně

!  unikátní řady učebnic a další výukové materiály jsou zpracovány 
dle věku a pokročilosti žáků a jsou zcela ZDARMA

!  individuální přístup, výuka ve skupinkách max. po 7 žácích

!  žák navštěvuje výuku 1x týdně 120 min. vcelku

!  výuka probíhá po celý školní rok a návaznost je vždy zajištěna     
i v dalších letech

!  při omluvené absenci žáka nabízíme možnost náhradních hodin

!  jedná se o ucelený systém výuky: vlastní výukové materiály, kdy 
za jednu návštěvu výuky se probere právě jedna lekce z dané 
učebnice = rodič přesně ví, jaké učivo žák probírá, jaký je DÚ, atd...

www.rolino.czpříměstské tábory

NÁM. MÍRU

STODŮLKY
7

Praha 13   Stodůlky

ANGLIČTINA pro děti na ZŠ/SŠ
INZERCE

Neobaleno na Lužinách

převážná část je z české produkce, z okolních farem, kde se věnují 
biovýrobě a bioprodukci, ale ne všechny výrobky jsou v biokvalitě. 
Skladbou zboží chceme být alternativou běžným supermarketům, 
ale jeho kvalitou je chceme převyšovat. A navíc – ne vždy potřebujete 
kilo „něčeho“. U nás nakoupíte přesné množství a je to.
Co musím mít s sebou, až k vám půjdu nakupovat?
Vůbec nic. Funguje tady burza obalů. Zákazníci nosí sklenice, my je 
vymýváme a zdarma je dáváme k dispozici dalším zákazníkům. To 
znamená, že i když se k nám přijdete jen podívat, tak už si i rovnou 
nakoupíte. Ale můžete využít i papírové sáčky nebo další nádobky. 
Jak na tento doposud málo běžný způsob prodeje reagují zákazníci?
Pozitivně. Oceňují, že pomáháme šetřit životní prostředí, ale ne 
na úkor kvality zboží. Jsme rádi, když se k nám lidé vrací a potěší nás, 
když řeknou, že mléko je jak za starých časů, že má nahoře smetanu, 
pohanka klíčí, protože neprošla žádným ozářením, že z mouky se vý
borně peče... Věříme, že cesta, kterou jsme zvolili, vede správným smě
rem. Otevřeno máme od pondělí do pátku od 13 do 19 hodin, v pon
dělí, čtvrtek a v sobotu ještě od 8 do 12 hodin. 
Více na www.neobaleno.cz a Facebooku Neobaleno.cz.  Eva Černá
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 4. 3. Oslavíme MDŽ?
11. 3. Andre Rieu 
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
18. 3. Pražské povídky 
25. 3. Káva o čtrnácté
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 5. 3.  Navštíví nás pan Kolomazník ze záchranné stanice 

pro volně žijící živočichy se svými sovami
12. 3. Svými obrazy na téma Radost na cestách nám zpestří
         program akademický malíř Ladislav Hojný
19. 3. Oslavíme 92. narozeniny naší členky 
26. 3. Procvičíme tělo i paměť, dojde i na 
         popovídání u kávy a čaje
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 6. 3. Oslavencům zahraje na kytaru Zbyněk Pastrňák,
         zazpívá Renata Vlasáková
13. 3.  O novinkách v psychologii bude vyprávět
         PhDr. Josef Vaško
20. 3. Na piano nám zahraje Josef Skalička 
27. 3.  Video – dle výběru členů klubu
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 6. 3.  Beseda o zdravotních pomůckách
13. 3. František Kmoch
20. 3.  Aljaška
27. 3.  Tančírny v Praze
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku 
restaurace Pod radnicí.
 5. 3.  Návštěva Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty 

UK, Na Slupi
12. 3.  Přednáška Anety Ečekové Maršálové  

o zdravotnických pomůckách 
26. 3. Vycházka Nordic Walking do obory Hvězda
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

První letošní výšlap
Ve čtvrtek 28. března se uskuteční první letošní výšlap s Nordic Walk
ing. Sraz je od 10.00 v Lukáši, odkud v 10.30 vyrazíme nejkratší ces
tou na Velkou Ohradu. Cílem je hasičská zbrojnice Sboru dobrovol
ných hasičů Stodůlky, kterou si důkladně prohlédneme. Průvodcem 
nám bude ten nejpovolanější – starosta SDH Stodůlky pan Vojtěch 
Koutek. Řekne nám něco o sboru, o jeho hasičské technice, o jejím 

použití v boji proti ohni... 
Po prohlídce si to namí
říme zpět do Lukáše, kam 
bychom mohli dojít kolem 
půl jedné. Zde bude náš 
výlet zakončen.

Všichni účastníci po
chodu si mohou dát v Lu
káši oběd. Jídlo doporuču
jeme objednat nejdéle den 
před akcí, tj. 27. března 
do 12.00, a to buď při ná
vštěvě naší jídelny, pří
padně na tel. 222 543 023 

u vedoucího jídelny pana Stanislava Koňaříka.
Zájemci se mohou přihlásit osobně u paní Aleny Hrabětové v kan

celáři střediska nebo na tel. 725 393 061, 222 543 021. Účastnický po
platek je 20 Kč. 

Dopředu všem zájemcům o naše akce avizujeme, že druhý pochod 
Nordic Walking se půjde 15. května, kdy navštívíme Třebonický pivo
var. Sledujte proto pozorně naše stránky www.sssp13.cz a čtěte STOP, 
ať jste v obraze.   Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Zkuste to s námi
Naše organizace Senior fit
nes, z.s., pořádá zdravotní 
cvičení, jehož cílem je zvý
šit kondici, mobilitu a tím 
i kvalitu života našich se
niorů. Proto zve všechny 
aktivní seniory do svých 
řad! Přijďte s námi cvičit 
do tělocvičny či do bazénu 
poblíž svého bydliště. 
V Praze 13 cvičíme v KD 
Mlejn, Kovářova 4, Sto
důlky. Zdravotní cvičení 
probíhá vždy v pondělí 
od 9.30 do 10.30 
a od 10.45 do 11.45. Cena je 50 korun za hodinu. 

Více  informací získáte na www.seniorfitnes.cz a www.fitseniors.eu,  
tel. 720 689 939, hborcevska@seznam.cz. Hanka Borčevská, cvičitelka
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Místo malých zázraků
Březen je nejen měsícem, kdy slaví ženy svůj svá-
tek, ale také měsícem, kdy alespoň podle kalen-
dáře začíná jaro. To znamená, že postupně začneme 
uklízet rukavice, šály, huňaté svetry, čepice a ne-
jedna z nás zjistí, že jí zimní čas vůbec neprospěl. 
Ruce, vlasy, pleť... To všechno by potřebovalo nějak vylepšit. A protože nemáme 
kouzelný proutek, který by to jedním mávnutím vyřešil, nezbyde nám nic jiného, 
než najít kouzelnici v podobě kadeřnice, kosmetičky nebo masérky. A nejlépe ně-
jaký salon, kde je tohle všechno na jednom místě. My jsme vám trochu ulehčili 
pátrání a jeden takový jsme navštívili. Neměli jsme to daleko. Dům Sluneční ná-
městí 11 je jen kousíček od redakce. Co všechno se ukrývá pod názvem Kadeř-
nický a kosmetický salon P & P nám prozradila jeho majitelka Lena Rudenková.

Kdybych chtěla být úplně stručná, tak řeknu kadeřnictví, kosmetika, 
líčení, manikúra, pedikúra a masáže.
Jsou tady nějaké kouzelnice? Ty bychom právě teď dost potřebovali.
To jsme všechny . Ale teď vážně. Ať se svěříte do péče kterékoli 
z nás, tak se díky dlouholeté praxi a spoustě zkušeností určitě o malý 
zázrak pokusíme.
Dříve než zajdeme k vám, dáte nám pro začátek alespoň pár užitečných 
rad?
Určitě, ale neprozradím vám nic než to, čím se řídíme i my tady a co 
říkám našim zákaznicím – pravidelná péče, co nejméně chemie a ne
myslet si, že když je něco nejdražší, je to zákonitě nejlepší. Spíš platí, 
že nejlepší je to, co je kvalitní. A to bez rozdílu věku. Ale zkusme to 
postupně, takříkajíc od hlavy. Spousta žen si barví vlasy. A není pod
statné, zda chtějí zakrýt šediny nebo je to díky expanzi vlasové módy. 
Správně zvolený šampon a balzám udržují optimální hydrataci a zdra
vou strukturu vlasů a správně zvolená barva eliminuje jejich poško
zení. Barví, ale zároveň i pečuje. Teď už jsou barvy, třeba i blond, které 
potlačují šedý pigment, neobsahují amoniak, mají olejový základ a ne
potřebují dlouhou dobu působení.

INZERCE

Prusíkova 2577/16, Praha 13

www.reznictviukvardu.cz

...nejen teplá sekaná!

Kompletní služby oční optiky a optometrie 
měření zraku ZDARMA

www.optika-velka-ohrada.cz

PAPÍRNICTVÍ
Potřeby pro školáky, 

kanceláře, tvoření 
a domácnost

Využijte i našich služeb

Najdete nás v 1. patře

A co pleť a nehty?
Tady bych přece jen radila konzultaci. Každá pleť je jiná, rozdílná je 
i péče s ohledem na věk. Ale opět něco společného pro všechny – čiš
tění, hydratace a výživa. A zvolíteli bio nebo přírodní pečující a deko
rativní kosmetiku, určitě neuděláte chybu. A nehty? Když vidíte někde 
pracovat manikérky s rouškami, tak to už svědčí o tom, že je něco 
špatně. Raději svým nehtům dopřejte biolak nebo biogel. Odstraňují 
se speciálním roztokem, který nepoškodí váš nehet. Víte, my tady teď 
zmiňujeme kosmetické přípravky, které se musí koupit v obchodě. 
A možná by nebylo od věci občas otevřít ledničku a udělat si napří
klad skvělou pleťovou masku nebo třeba zábal na vlasy z toho, co má 
snad každý běžně doma. I ty dokáží zázraky.
Tak přece kouzla . Prozradíte nám jak na to?
Ráda. Ale až příště. Zatím se můžete podívat na www.ppsalon.cz.

Eva Černá
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KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  rezervace – www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením 
 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13 

 7. 3. čt 18.00  PORTA 2019 – pražské předkolo

 8. 3. pá 18.00  PORTA 2019 – pražské předkolo

16. 3. so 21.30  ŠARIVARY 
Francouzský šanson jemně protkávaný jazzem i world music doplněný cirkusovou 
jam session v podání performerek kabaretu a dalších.

21. 3. čt 19.30   QUANTI MINORIS + Jethro Tull –  
Půlstoletí s kouzelnou flétnou 

Večer plný vzpomínání na skvělou skupinu Jethro Tull, spojený se křtem knihy 
Vladimíra řepíka a s koncertem populární brněnské skupiny Quanti Minoris, která 
rozezní KD Mlejn historizujícím folkrockem s keltskými kořeny.

11. 4. čt 18.00  PORTA PRAHA 2019
Finále celostátní interpretační a autorské přehlídky začínajících amatérských skupin, 
hudebníků, zpěváků a autorů písní v oblasti folku, country a trampské písně.

DĚTI
 3. 3. ne 15.00  OTĚSTÁNEK – Studio Damúza

10. 3. ne 15.00  CIRKUSOVÝ WORKSHOP

Zábavná neděle pro děti i rodiče.

17. 3. ne 11.00  DIVADLO V KRUHU – AUSTRÁLIE – Divadlo Buřt 

31. 3. ne 15.00, 16.00  MOMENT! – Studio Damúza

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
Hodina TV jinak – I v druhém pololetí školního roku máte možnost přihlásit svoji 

třídu na nezapomenutelnou hodinu tělesné výchovy plné žonglování, pozemní 
i vzdušné akrobacie. 

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
 2. 3. so 15.00  DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES – folklorní soubor Lučinka

 5. 3. út 14.00  RETROKAVÁRNA

 7. 4. ne 15.00  SMRTNÁ NEDĚLE S LUČINKOU – folklorní  soubor Lučinka

FUN FATALE 13. – 17. 3.

13. 3. st 19.30  FESTIVAL OPENING (site-specific performance)                              
14. 3. čt 19.30  THE LINE – Solveig Weyeneth 

14. 3. čt 19.45  KDO REŽÍRUJE CIRKUS? (přednáška) – Veronika Štefanová 

15. 3. pá 19.30  NATALIE INSIDE OUT – Natalie Reckert 

16. 3. so 19.30  FUN FATALE KABARET 2019

17. 3. ne 15.15  SOKOL – Ilona Jäntti 

STODŮLECKÝ PÍSEČEK 22. – 24. 3. 

Divadelní přehlídka amatérských studentských a experimentálních souborů. 
Stodůlecký Píseček je regionální postupová přehlídka na Šrámkův Písek – celostátní 
přehlídky experimentujícího divadla a Mladá scéna. Obě jsou začleněny v systému 
postupových přehlídek, kde vrcholem je multižánrová přehlídka neprofesionálního 
divadla Jiráskův Hronov. 

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

Tanec s diabolem, akrobacii na kole, propojení cirkusu a nových mé
dií nebo neopakovatelnou sitespecific performance v prostorách bý
valého bazénu – to vše nabídne osmý ročník mezinárodního festivalu 
současného cirkusu Fun Fatale. Ve dnech 13. až 17. března představí 
v Klubu Mlejn inscenace předních akrobatek z Finska, Švýcarska 
nebo Spojených států amerických. Celovečerní i kratší sólové pro
jekty v podání výhradně ženských interpretek doplní přenáška věno
vaná dramaturgii v současném cirkuse, workshopy vzdušné i po
zemní akrobacie či představení pro děti. 

Jedinečnou podívanou nabídne představení Natelie Reckert s ná
zvem Natalie Inside Out, které za pomoci nových médií zkoumá 
vztah mezi skutečným a zprostředkovaným tělem. „Ve svém umělec
kém výzkumu se Natalie vydala cestou interaktivních technologií, 
kdy prolínáním živé akrobatické performance, extrémně detailního 
zpomaleného záběru a mluveného slova přetváří pohyb na krajinu 
promítanou na plátno. Vzniklo tak dílo zcela ojedinělého formátu 
na pomezí divadla a přednášky o mechanice lidského těla, které však 
autorka podává s vtipem a velkou dávkou poezie,“ láká diváky dra
maturgyně festivalu Eliška Brtnická. 

Poprvé se na festivalu představí americká hadí žena Julie Bergez, 
která vystupovala se známým souborem Cirque du Soleil. Pro české 
diváky přichystala krátkou sólovou inscenaci a workshop taneční ak
robacie a kontorsionistiky, na němž si diváci mohou tento druh po
hybu vyzkoušet na vlastní kůži. Nabídku workshopů letos doplní ak
robacie na chinese pole pod vedením Gemmy Palomar. 

Překvapivá osmiminutová choreografie LINE pro dvě struny, dvě 
tyčky a diabolo v podání Solveig Weyeneth uvede přednášku uzná
vané české teoretičky nového cirkusu Veroniky Štefanové. Ta se za
měří na diskutované téma dramaturgickorežijního přístupu k no
vému cirkusu v České republice. Nebude chybět ani tradiční Kabaret 

složený z kratších čísel účinkujících akrobatek, který zakončí koncert 
kapely Šarivary s živou cirkusovou jam session. 

Dětské diváky tentokrát netradičně pozveme do tělocvičny. 
 „Inscenace Sokol finské akrobatky Ilony Jäntti, která se netají svou 
fascinací sokolským hnutím, je unikátní především v tom, že rozvíjí 
pohybovou imaginaci v rámci prostoru, který je dětem dobře znám, 
snadno se s ním ztotožní a mohou tak získat novou motivaci k pohy

bovým aktivitám.  Vybavení tělocvičny performerka zcela novátorsky 
využívá především ke vzdušné akrobacii,“ dodává dramaturgyně festi
valu.  

Podrobný program festivalu včetně informací o vstupenkách 
a workshopech najdete na www.funfatale.cz nebo na festivalovém 
facebooku Fun Fatale. Eva Roškaňuková

Festival současného cirkusu Fun Fatale
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 o Dne 30. března 2019 se 
dožívá paní Mária Dandová 
ze Stodůlek životního jubi-
lea – 80 let. Za všechnu lás-
ku a obětavost moc děkují 
a mnoho zdraví do příštích 
let přejí manžel Vilém, 
syn Vilém a dcera Zuzana 
s vnoučaty a pravnoučaty.  
K blahopřání se připojuje sestra Jolana 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 Malování, štukování, kompletace nábytku  
a drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,  
e-mail: f.seher@seznam.cz.

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

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER,  
tel. 602 938 399.

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

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

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

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

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

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

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Jsem Čech – vyučený zedník. Provádím rekonstrukce 
bytů, obklady koupelen, kuchyní, malování, zednické, 
stavební a údržbářské práce. Tel. 739 844 658.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů.
Mžiková Alena, tel. 775 925 581. 

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

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

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

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

 o Kosmetické služby komplet, masáže regenerační, 
klasické, reflexní, medové, bankování, lymfatické i po op. 
Fröhlichová, Stodůlky, objednávky tel. 602 472 389.

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

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

POŽÁRNÍ REVIZE SVJ, BD
  HYDRANTŮ a PP PROHLÍDKY

  TPO  ZÁMRSKÝ  607 277 485

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, židle, křesla apod.

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

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

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

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

VAKCINACE psů, koček a fretek proti  
vzteklině i dalším nákazám proběhne  
ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 17 do 17.45 hodin  
ve Mlejně.                               kontakt: 603 332 053

	
	

ÚDRŽBA ZELENĚ 
 SEKÁME A ODVEZEME TRÁVU, ŘEŽEME 
ŽIVÉ PLOTY A KEŘE, PROŘEZ TRÁVNÍKU 
Tel.: 724 006 275, WWW.PVJ-GROUP.CZ 

 

MYJEME OKNA VČETNĚ RÁMŮ 
A ŽALUZIÍ. Tel.: 724 006 275

WWW.PVJ-GROUP.CZ

 
 

VYČISTÍME VÁŠ KOBEREC,
SEDAČKU, KŘESLA A ŽIDLE U VÁS NA 

VLHKO EXTRAKČNÍ METODOU.
Tel.: 724 006 275, WWW.PVJ-GROUP.CZ
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 o SBĚRATEL koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragen-
sia. Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

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

 o Doučování dětí ZŠ, zkušená učitelka. Tel. 607 510 795.
 o Prodej Bio výrobků z farmy – sýry, pomazánky, 

jogurty, mléko, kefír, mouka, křen. Ovčí hájek 2160/18. 
Otevřeno každou středu od 16 do 18 hodin.

 o Prodám Edův med. Tel. 731 467 122.
 o ANTIKVARIáT NIKA, Sluneční náměstí 11, 2. patro,  

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

 o VÝUKU ŠACHU jednotlivců i skupin, česky, rusky 
aj. nabízí kvalifikovaný a zkušený trenér z Prahy 13. 
První hodina zdarma. Tel. 737 264 887.

 o Hlídání dětí, odvedení na kroužek. Tel. 607 510 795.

 o Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc  
pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, lodžie výhodou,  
ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení na dohodě. 
RK nevolat. Děkuji. Tel. 777 615 730. 

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

 o Koupím byty pro děti. Přímý zájemce.  
RK nevolat. Tel. 702 815 516.

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

 o Vyměním družstevní byt 3+1 lodžie 80 m2  
ve stodůlkách za menší byt 2+kk. Tel. 724 003 890.

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

 o Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Lze  
i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování 
nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití. 
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.

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

www. .cz

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po           14 - 19 hodin

      út-pá       14 - 18 hodin

 o Hledám kadeřnici/kadeřníka, masérku/maséra 
do salónku na Košířském nám. na ŽL. K dispozici také 
prostor pro permanentní make-up, řasy apod. Plný nebo 
1/2 úvazek, flexibilní prac. doba, příjemný kolektiv  
a prostředí. Info na tel. 607 753 091.

 o Nabízím k pronájmu nebytové prostory 2+kk, 
2. patro v prostorách Zdravotního zařízení Hostinského 
1536/7, Praha 13, vybavenost – WC, sprchový kout, 
kuchyňka. Tel. 731 460 648, e-mail: drkub@seznam.cz.

 o Pronajmu prostory k podnikání – OD Berounka  
v Radotíně. Tel. 737 278 190.

 o Pronajmu gar. stání u radnice P-13, 1 500 Kč/měs. 
Hlídané – kamerový systém, tel. 704 007 114.

RŮZNÉ

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

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

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

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

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

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

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

byty

ZAMĚSTNÁNÍ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

   Květoslava Badová  
   tel. 606 239 226 
   kvetoslava.badova@remax.czech.cz  
   Využijte garance kvality ! 

RE/MAX  Cool    ... Reality lépe a bez obav ! 

www.aldig.cz

instalace
čištění, servis

KLIMATIZACE
do bytu

ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9, Praha 5
Nové Butovice, naproti Oční klinice 

251 617 740, 736 489 064

NOVÁ MODERNÍ ZUBNÍ ORDINACE

                   RABAHDENT, s.r.o.  
                  www.rabahdent.eu

STOMATOLOGIE, STOMATOCHIRUGIE, 
ESTETIKA

ADRESA: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
HOSTINSKÉHO 1536/7, PRAHA 13-STODŮLKY

MÍSTO Dr. EVY KODEŠOVÉ  

ZAČÍNÁME OD 1. 3. 2019  
- PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

TEL. 702 084 448, 251 619 392

prodej-koupě-pronájem

 
 

 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, 
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 
4 dny zdravotního volna, příspěvek 
na stravování, stabilní pracovní dobu, 
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

MŠ Šikulka, Hostinského 1534/11  
hledá spolehlivou paní na úklid prostor 
mateřské školy.  Jedná se o 0,5 úvazku  

od března/dubna 2019. 
Tel. 235 519 268, 235 519 269.

MŠ Pohádka, Praha 13, Janského 2187  
přijme provozního zaměstnance na úklid  

na hlavní pracovní poměr.  
Nástup možný od března.

Více informací na telefonu: 732 446 582,  
pohadka.ms@volny.cz  

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Soukupová, DiS.
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Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce.  

Bližší informace na tel. 603 728 140.

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

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

Am
et

ys
t

Am
et

ys
t

BILLA

BILLA

B
IL

LA

Domanský

D
om

an
sk

ý

DM drogerie

DM drogerie

D
rá

či
k

D
rá

či
k

D
rá

či
k

Euronics

Euronics

Fr
ui

tis
im

o

Fr
ui

tis
im

o

Kanzelsberger

Kanzelsberger

K
om

er
čn

í b
an

ka

K
om

er
čn

í b
an

ka

Lékárna Lužiny

Lékárna Lužiny

Orion

Orion

P
E

P
C

O

P
E

P
C

O

Pet Center

Pet Center

Ráj oříšků

Ráj oříšků

TIMO

TIMO

U květinářky

U květinářky

VALMONT

VALMONT

VF Moda

VF Moda

YV
E

S
 R

O
C

H
E

R

YV
E

S
 R

O
C

H
E

R

Zelenka Café

Zelenka Café

Alza

Alza

Butique La Diva

B
ut

iq
ue

 L
a 

D
iv

a

B
yt

ov
ý 

Te
xt

il 
Š

K
O

D
ÁK

B
yt

ov
ý 

Te
xt

il 
Š

K
O

D
ÁK

COMFORT LIGHT

COMFORT LIGHT

CrossCafe

CrossCafe

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Česká pošta

Česká pošta

Čistírna oděvů a peří, 
opravna obuvi

Čistírna oděvů a peří, opravna obuvi

ČSOB pojišťovna
ČSOB pojišťovna

D
ei

ch
m

an
n

D
ei

ch
m

an
n

Exchange - směnárna

Exchange - směnárna

Fi
o 

ba
nk

a

Fi
o 

ba
nk

a

FITNESS LUŽINY

FITNESS LUŽINY

FO
R

TU
N

A

FO
R

TU
N

A

Herba zdravá výživa

Herba zdravá výživa

Kadeřnictví 100 CZK

Kadeřnictví 100 CZK

KiK

KiK

Nehtové studio

Nehtové studio

Papírnictví Creative

Papírnictví Creative

Č
lo

ví
čk

ov

Č
lo

ví
čk

ov

Partners

Partners

Pekařství Markol

Pekařství Markol

Pivovar Lužiny

Pivovar Lužiny

Pracovní oděvy Kořínek

Pracovní oděvy Kořínek

Te
sc

om
a

Te
sc

om
a Vinotéka u Bukáčků

Vinotéka u Bukáčků

Zdravotnické potřeby

Zdravotnické potřeby

GOURMET

GOURMET

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze

M
O

JE
 A

M
B

U
LA

N
C

E

M
O

JE
 A

M
B

U
LA

N
C

E

O
rie

nt
al

 F
oo

d

O
rie

nt
al

 F
oo

d

Rebuy STARS

Rebuy STARS

Solná jeskyně

Solná jeskyně

18-09-10-inzerce-OC-187x129-01.indd   1 10.09.2018   14:35:38

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

Inzerce

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

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777 228 091 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz
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Pondělí 4. 2. – čtvrtek 4. 4.
Výstava Na křídlech fantazie
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Zveme vás na výstavu Jitky Dosoudilové, ženy, kterou k vý-
tvarné fotografii přivedla rakovina (její práce jste si mohli 
prohlédnout na výstavě v atriu radnice, rozhovor s autorkou 
jsme otiskli v červnu 2018). Výstavu, uspořádanou ke Světo-
vému dni proti rakovině, si můžete prohlédnout od pondělí 
do čtvrtka od 10.00 do 18.00, v pátek od 10.00 do 17.00.

Pátek 1. – čtvrtek 7. 3. 
Zde nakupuji 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Každý měsíc vždy od 1. do 7. dne vybíráme v různých časech 
náhodně 7 automobilů zákazníků se samolepkou „Zde naku-
puji“. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou kartu na nákup 
v Globusu v hodnotě 500 Kč. 

Úterý 5. 3  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Sejdeme se již tradičně první úterý v měsíci. Počet míst je 
omezen, doporučujeme rezervovat si místo u paní Aleny 
Houškové na tel. 235 011 451.

Středy 6., 13., 20. a 27. 3.  • 16.00
Školička – jarní část
Základní škola Mohylová, Lužiny 
Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, 
který pro budoucí prvňáčky pořádáme již patnáctým rokem. 
Kurzy vedou zkušené paní učitelky, na jaře jsou pro děti při-
praveny čtyři lekce. V kurzech jde o seznámení s prostředím 
školy a přípravu předškoláka. Náplní kurzů je např. rozvoj 
hrubé a jemné motoriky, myšlení a řeči, početních představ, 
grafomotorických dovedností...

Středy 6., 13., 20. a 27. 3.  • 17.00
Scrabble – hra všech generací
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615

Každou středu od 17.00 zveme všechny věkové kategorie 
do knihovny ve Stodůlkách na scrabble. Vítáme začátečníky 
i pokročilé. Přijďte se pobavit a zároveň procvičit mozek. 
Kromě scrabblů je možné si zahrát i jiné hry a seznámit se 
se sousedy. Vstup volný.

Středy 6., 13. a 27. 3.  • 17.00 – 17.45
Dráček předškoláček
Fakultní základní škola Brdičkova, Lužiny
Pokud máte doma budoucího prvňáčka, zavítejte do naší mi-
niškoličky. Vaši malí dráčci si při setkáních vyzkouší své schop-
nosti a dovednosti ještě před vstupem do 1. třídy (děti si 
převezmeme u šaten). V čase, kdy se postaráme o děti, bude 
pro rodiče v budově školy otevřena Čajovna, kde budou probí-
hat na téma Školní připravenost dětí před vstupem do 1. třídy 
přednášky J. Kycltové – školního speciálního pedagoga 
a I. Stefanové – školního psychologa. Veškeré dotazy zodpo-
víme na skola@fzsbrdickova.cz.

Čtvrtek 7. – sobota 9. 3.  • 8.00 – 18.00
Přijďte ochutnat
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zveme vás na ochutnávku prvního výrobku z naší  výroby 
z drůbežího masa, a to krůtí dušené šunky.

Čtvrtek 7. 3.  • 8.30 – 16.00
Den otevřených dveří
Základní škola Mohylová
Přijďte se k nám nejen podívat, ale také se dovědět vše 
o škole i výukových programech.

Čtvrtek 7. – středa 13. 3. 
Soutěžte o vstupenky do Divadla Palace
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5

Každý, kdo nakoupí v hypermarketu Globus Zličín nad 
1 000 Kč, zodpoví soutěžní otázku a vloží ji do losovacího boxu 
v informačním centru, může vyhrát vstupenky na divadelní 
představení do Divadla Palace.

Čtvrtky 7., 14. a 21. 3.  • 17.00
Hodiny pro předškoláky a jejich rodiče
FZŠ Trávníčkova 1744
Bližší informace najdete na webu školy www.zstravnickova.cz.

Sobota 9. 3.  • 9.00 – 17.00
8. Flermarket v Mohylce 
Základní škola Mohylová, Lužiny
Přijďte se inspirovat a nakoupit originální rukodělné vý-
robky – originální oděvy, přírodní kosmetiku, módní  
a bytové doplňky, šperky, keramiku, hračky, potřeby pro 
mazlíčky. Připraveny jsou tvořivé dílny, ukázky tvorby 
 prodejců i tombola, vizážistka a kosmetická poradkyně.  
Vstup je zdarma. Více na http://flerjarmark.vm-design.cz.

Sobota 9. 3.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Za kůzlátky do pohádky – aneb my se vlka nebojíme, jak 
na něho dobře víme. Hraje soubor Divadla Glans. Jednotné 
vstupné 80 Kč (pokladna je otevřena hodinu před začátkem 
představení). Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 9. 3.  • 11.00 – 17.00
Zabijačka v Kastrolu
Restaurace Kastrol, Ohradské nám. 1625/2,  
Velká Ohrada

Ve dvoře restaurace pořádáme letos podruhé zabijačkové 
hody. Můžete se těšit na jitrnice, jelita, tlačenku, paštiku, 
prdelačku nebo zabijačkový gulášek z kotlíku. K tomu sa-
mozřejmě svařák, punč nebo bubble wafle.

Sobota 9. 3.  • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Srdečně vás zve Klub seniorů staré Stodůlky. Čeká vás 
spousta zábavy, bohatá tombola a různá překvapení. 
Vstupné dobrovolné.

Pondělí 11. 3.  • 18.00
Lekce jógy zdarma
Mateřská škola Ovčí hájek 2177
Naše mateřská škola a lektorka jógy paní Eva Kolešková vás 
 srdečně zvou na lekci jógy zdarma – jako dárek všem ženám!  
Hodina bude probíhat v MŠ Ovčí hájek 2177, Nové Butovice. 
Bližší informace na tel. 605 861 684.

Čtvrtek 14. 3.  • 8.00 – 11.40
Den otevřených dveří
Základní škola Lužiny, Trávníčkova 1743 
Srdečně zveme k prohlídce a konzultacím všechny, které 
 zajímá speciální vzdělávání žáků s mentálním postižením 
a vzdělávání žáků s více vadami v kombinaci s mentálním 
 postižením (např. autismus a mentální postižení).

Čtvrtek 14. 3.
Den otevřených dveří
Mateřská škola U Bobříka, Podpěrova 1880

Naši bobříci se už těší na společné hraní – od rána do 10.00, 
od 15.00 do večera (17.00 hodin).  
Bližší informace na www.mspodperova.cz.

Čtvrtky 14. a 28. 3.  • 15.00
Deskové hry pro děti
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
V sudé čtvrtky si můžete přijít zahrát do knihovny různé 
deskové hry s kamarády, např. citadela, žížaly, patchwork, 
šachy, ledová škola, dixit, infarkt a další. Můžete přinést 
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i svoji oblíbenou hru a naučit ji ostatní spoluhráče. Těšíme 
se na hravé zápolení. Vstup volný.

Pátek 15. 3.  • 18.00
Trifot Open Mic
Trifot restaurant, Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Produkční skupina Slávka Maděry vás zve na čtvrtý díl 
2. ročníku oblíbených akcí Trifot Open Mic, které jsou vý-
znamnou formou prezentace začínajících i pokročilých hu-
debníků a jejich hudebních projektů. Březnové a následně 
květnové kolo budou závěrem série, která vyvrcholí v pátek 
14. června galaprogramem nejlepších účinkujících. V minu-
lých kolech již diváci vybrali čtyři sólisty a dvě skupiny. Po-
slední místa z následujících večerů doplní desítku finalistů. 
V březnovém Trifot Open Micu vystoupí zpěvačka a klavíris-
tka Zuzana Vilímová, kytarista a písničkář Bob Rathan, Re-
nata Richenza Špačková, kytarista Honza Šunda, Jiří Kincl 
a Gorodky a kytarista Josef Kovařík. Hostem bude tentokrát 
Slávek Maděra, kterého doprovodí Martin Kajaba a Zuzka 
Vilímová. Mimořádným hostem bude Jan Jícha. Vstupné 
na akci je dobrovolné, ale vzhledem k vysoké návštěvnosti 
je nutná rezervace míst na produkce@slavekmadera.cz, 
tel. 731 817 718.  
více na  www.facebook.com/praha13openmic.

Pondělí 18. – sobota 23. 3.
Týden s Ptáčkovem
Herna Ptáčkov, V Hůrkách 2143, Nové Butovice

Dětské centrum Ptáčkov oslavuje své 1. narozeniny. Při té 
 příležitosti se v rámci Týdne oslav můžete těšit na mnoho 
 doprovodných akcí a workshopů pro děti. vše vyvrcholí 
 Ptáčkovským plesem, který se uskuteční 23. března.  
další informace a prodej vstupenek na www.ptackov.cz. 
Těšíme se na vás!   

Čtvrtek 21. 3.  • 17.00
Hodiny pro předškoláky a jejich rodiče
FZŠ Trávníčkova 1744
Bližší informace najdete na webu školy www.zstravnickova.cz.

Čtvrtek 21. 3. – pátek 31. 5.
Výstava kreseb akademického malíře Ladislava Hojného 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615

Autor sestavil 21 prezentací kreseb – od minutek po složitější 
koláže až k „cingrlátkům“, kdy kresba má pokračování mimo 
svůj formát. Jde o sestavu pásů kreseb a textů, které by chtěly 
udržet vaši pozornost. Jsou sestaveny z venkovských motivů – 
špejchary, brány, stodoly, polní i obecní cesty... Vstup volný. 
Provozní doba pobočky: út a pá 9.00–16.00, st a čt 12.00–
19.00. Vernisáž výstavy se uskuteční 21. 3. v 17.00.

Sobota 23. 3.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Kalif čápem – orientální pohádka na motivy W. hauffa.  
Hraje soubor Divadla Glans. Jednotné vstupné 80 Kč 
 (pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení). 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 23. 3.  • 13.30
Zahájení cyklistické sezony
Náměstí v obci Dobříč

Jak je již zvykem, i letos zahajuje Cyklistický spolek Stodůlky 
cyklistickou sezonu tradičně – hromadnou vyjížďkou. Trasa 
vede po malebných silničkách jihozápadně od Prahy a měří 
zhruba 40 km. Chcete se i vy k nám přidat a provětrat tělo 
po zimním spánku a nebaví vás jezdit samotné? Pak je tato 
vyjížďka určena i pro vás. Více informací se dozvíte 
na www.csstodulky.cz.

Pondělí 25. 3. – úterý 30. 4.
Výstava fotografií Petra Našice
Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Jinonická Deutsche Schule Prag (Německá škola v Praze) si 
vás v rámci pořadatelství mezinárodní německé hudební 
soutěže Jugend Musiziert (Mládež muzicíruje) dovoluje po-
zvat na doprovodnou výstavu fotografií Petra Našice z natá-
čení filmu Amadeus Miloše Formana. Navštívit ji můžete 
od pondělí do pátku 9–19 hod., v sobotu po předchozí 
 domluvě na tel. 221 962 111 od 9 do 17 hod. 

Středa 27. 3.
Den otevřených dveří
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
Zveme všechny rodiče, žáky i přátele školy na celodenní ná-
vštěvu. Dopoledne od 8 do 10 hodin budete moci nahléd-
nout do výuky. V rámci odpoledního programu od 16 do 18 
hodin se pobavíte i poučíte, vyzkoušíte svoji dovednost 
v dílničkách a prohlédnete si školu. V tomto školním roce 
navíc na Den otevřených dveří vyvrcholí práce učitelů a je-
jich žáků na celoročních projektech s tematikou naše Stoletá 
republika. Výstava, prezentace výsledků projektů, kulturní 
vystoupení dětí – to vše během Dne otevřených dveří. Váš 
zájem nás potěší, rádi se vám budeme věnovat a odpovídat 
na vaše dotazy.

Čtvrtek 28. 3.
Den otevřených dveří
Mateřská škola Píšťalka, Chlupova 1798
Srdečně zve rodiče i děti na den otevřených dveří. Těšíme se 
na vás od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Čtvrtek 28. 3.  • 15.30               
Přijďte za námi do Balónku!
Mateřská škola Balónek, Klausova 2188,  
Velká Ohrada

Možná, že se právě chystáte zapsat své dítě do mateřské 
školy a zvažujete, kterou si zvolit. Zveme vás na Den otevře-
ných dveří, který zahájíme divadelním představením. Bu-
dete mít možnost prohlédnout si naši školu a seznámit se 
s programem předškolní výchovy a nabízenými aktivitami. 
Abychom nově zapsaným dětem usnadnili adaptaci na ko-
lektiv, budeme pro ně od 29. 5. pořádat jednou týdně hravá 
odpoledne. další informace získáte na www.msbalonek.cz 
nebo na tel. 251 623 893.

Pondělí 1. 4.  • 8.00 – 18.00
Farmářské trhy
Sluneční náměstí v Nových Butovicích
V pondělí 1. dubna začínají po zimní přestávce farmářské 
trhy. Každé pondělí pro vás budou připraveny stánky s čers-
tvým ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými a masnými 
výrobky, uzeninami, sladkostmi, nápoji a dalším zbožím. 
Chybět nebudou ani oblíbení dětské atrakce.

Úterý 9. 4.  
Obvodní kolo matematické olympiády
Základní škola Kuncova
Obvodní kolo matematické olympiády se koná 
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v kategorii Z6, Z7 a Z8 pro žáky 6., 7. a 8. tříd základních 
škol Prahy 13 a Prahy 5 a studenty odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. Soutěž organizuje DDM Praha 5.

Čtvrtek 11. 4.  • 13.00
Jarní floristika
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Zveme naše seniory – přijďte s námi přivítat jaro a vyrobte si 
nějakou hezkou jarní dekoraci. Zájemci se mohou přihlásit na 
tel 235 011 625, 235 011 451.

Čtvrtek 11. 4.  • 13.00
Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost  
zajištěna 2018
Sluneční náměstí, Nové Butovice
Během odpoledne budou prezentovány ukázky činnosti 
bezpečnostních a záchranných složek. Akce, na kterou vás 
srdečně zve starosta David Vodrážka.

Čtvrtek 11. 4.  • 17.00 – 17.45
Vakcinace psů, koček a fretek 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Vakcinace proti vzteklině i dalším nákazám.  
Více na tel. 603 332 053.

Pondělí 15. 4.  • 9.00 – 11.00
Den otevřených dveří v Rosničce
Mateřská škola Rosnička, Běhounkova 2474/37
Naši mateřskou školu si můžete prohlédnout, seznámíte se 
s kritérii přijímání pro následující školní rok, se školním řádem 
a organizací dne v Rosničce. ředitelka školy ráda zodpoví 
i vaše případné dotazy. Pokud s sebou budete mít dítě, zajis-
tíme program pod vedením paní učitelky. Těšíme se na vás.

Úterý 16. 4.  • 14.30 – 16.30
Velikonoční jízda
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Velikonoční jízda se stala synonymem pro kreativní dílnu, 
která je spojena s výrobou velikonočních dekorací, a připo-
menutí si lidových tradic spojených s vítáním jara. 
více na www.sssp13.cz.

Sobota 27. 4.  • 10.30
Evakuace na kole, cíl známý i neznámý
Start je před radnicí, Sluneční nám. 13,  
Nové Butovice
Vyjížďka je určena pro všechny věkové kategorie, náročnost 

na fyzickou kondici je mírná. Na startu každý obdrží mapu 
s vyznačenou trasou o celkové délce do 30 km. Ta povede 
převážně rovinatým terénem po cyklostezkách a vedlejších 
silnicích. Na všechny Jaroslavy čeká v cíli překvapení. Sraz 
a informace v 10.00–10.30 hodin, hromadný start je 
v 10.30 hodin.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–19.00, skleník 
Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–19.00, vinotéka 
sv. Kláry po–pá 13.00–20.00, so–ne a svátky 11.00–20.00.

Týden uzavření skleníku Fata Morgana 
Aby byla výstava orchidejí co nejkrásnější, musíme ji 
 důkladně připravit. Z tohoto důvodu bude v období 
od 4. do 7. března skleník Fata Morgana uzavřen.  
Děkujeme za pochopení.

Čtvrtky 10. 1. – 21. 3.  • 17.30 
Přednáškový cyklus 
Ornamentální zahrada – Rostlinné bistro Botanická na ta-
líři, vstupné je 50 Kč. Vstup na přednášku je možný pouze 
vchodem do zahrady z ulice Nádvorní.
  7. 3.  Jan Ponert – Pleurothallidinae, nejbohatší skupina 

orchidejí?
14. 3. Pavel  Chlouba – Cesty za bramborami Peru
21. 3.  Igor Bárta – Suiseki-sugestivní kameny

Neděle 3. 3.  • 11.00 – 19.00
Den svařeného vína

Vinotéka sv. Klára – Přijďte se zahřát před nadcházejícím 
jarem doušky dobrého svařeného vína z naší vinice. 
Na výběr bude široká nabídka obohacená o speciály.

Pátek 8. – neděle 31. 3.  • 9.00 – 19.00
Orchideje 
Fata Morgana (kromě pondělí) – Nechte se okouzlit krásou 
rostlinného těla, podivuhodnými tvary a pestrými barvami 
květů orchidejí. Inspirujte se originálními vazbami 
a aranžmá z dílny přední české floristky Kláry Franc Vavří-
kové. Ve skleníku Fata Morgana se seznámíte s původními 

druhy orchidejí nejen z našich sbírek, ale i od dalších vysta-
vovatelů. Překvapí vás také novinky z produkce šlechtitelů. 
Těšit se můžete na ukázky aranžování, přednášky i výstavu 

fotografií. Nejen orchideje, ale i další rostliny si budete moci 
také zakoupit nebo se poradit o jejich pěstování. Prodej za-
jišťuje firma Pokojovky.cz.

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

CZECH PHOTO CENTRE 
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Čtvrtek 28. 2. – neděle 7. 4. 
Naděje x Vyhynutí
Výstava americké fotografky Ami Vitale s názvem Naděje x 
Vyhynutí zachycuje poslední momenty života bílého noso-
rožce Sudána, který byl poslední samec svého druhu. Ame-
rická fotografka, spisovatelka a filmařka Ami Vitale je 
legendou nejen reportážní fotografie. Poté, co dvě dekády 
dokumentovala válečné konflikty v téměř stovce zemí, se 
pomalu začala přiklánět k dokumentování vzájemného pů-
sobení člověka a přírody. Během své kariery získala prestižní 
ocenění World Press Photo (v roce 2018 zvítězila v kategorii 
Příroda), cenu International Photographer of the Year, cenu 
Daniela Pearla za vynikající reportáž a mimo jiné ji Národní 
asociace fotožurnalistů ocenila jako Fotografku roku. Její 
tvorba zachycuje témata jako vymírání divoké zvěře nebo 
globální migrace spojené se změnou klimatu. Ami Vitale 
přednáší a vede workshopy po celé americe, evropě a asii. 
Její práce jsou vystavovány v muzeích, galeriích a soukro-
mých sbírkách po celém světě. Je zakládající členkou týmu 
Ripple Effect Images, kolektivu vědců, spisovatelů, foto-
grafů a filmových tvůrců, jejichž posláním je vytvářet silné 
příběhy, které ilustrují specifické problémy žen v rozvojo-
vých zemích.
Výstavu si můžete prohléhnout každý den kromě pondělí. 
Vstupné: 80 Kč/40 Kč (snížené vstupné).

Měsíc přírody v Czech Photo Centre 
aktuální přednášky můžete sledovat na našich webových 
stránkách v sekci kalendář akcí nebo na našem facebooku.
 4. 3.   Tomáš Jůnek – Radosti a smutky fotografa 

 nejvzácnějších zvířat
14. 3. J. Stejskal – Zoo Dvůr Králové: Bílí nosorožci
18. 3. J. Volfová  – Ochrana šelem Hnutí duha

Více na www.czechphoto.org nebo na Facebooku.
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DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Pátek 1. 3. – úterý 30. 4.
Rakouské, slovenské a polské hory – refektář

Prodejní výstava fotografií Romana Zuzáka, výtěžek bude 
věnován Domovu sv. Karla Boromejského.

Neděle 3. 3.  • 15.30 
Koncert vážné hudby – refektář
Na programu jsou J. S. Bach, F. M. Bartholdy, L. Beethoven, 
P. I. Čajkovskij a další.

Neděle 17. 3.  • 15.30 
Jarní koncert Dua Dacapo – refektář
Na programu jsou skladby B. Marcella, G. F. Händela  
a L. van Beethovena.

Neděle 24. 3.  • 17.00 
Jarní rozjímání s Two Voices – kostel sv. Rodiny
Nejkrásnější melodie velkých klasiků (J. S. Bach, L. van 
Beethoven, C. Debussy, A. Dvořák) s duchovními texty Jany 
Rychterové, účinkují: Jana Rychterová (alt, kytara), Dája 
 Šimíčková (soprán), Michal Žára (housle).

Čtvrtek 28. 3.  • 15.30.
Jarní pěvecký koncert – refektář
Koncert studentů a hostů prof. virginie Walterové z Gymná-
zia a hudební školy hl. m. Prahy. Na programu: W. a. Mo-
zart, A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů aj.

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 

Úterý 5. 3.  • 17.00                
Vernisáž výstavy Draci
Zveme vás na vernisáž výstavy prací dětí z výtvarných dílen, 

která se koná v pobočce Městské knihovny Stodůlky (KD 
Mlejn), Kovářova 1615. Zajímavé velké obrazy těchto nad-
přirozených bytostí budou moci návštěvníci knihovny vidět 
až do 20. března.

Nový kroužek 
DDM Stodůlky dodatečně otvírá nový kroužek tenisu s ná-
zvem Jarní kurzy tenisu. Naučíte se základní údery, tech-
niku, pravidla a strategii tenisu. Děti se snažíme trénovat 
tak, aby je to především bavilo. Připravujeme je jak na re-
kreační, tak i na závodní hraní. Kroužek je určen začínajícím 
hráčům ve věku 6–16 let. Tréninky probíhají v pondělí 
a v pátek v Praze 6. Více informací a přihlášky naleznete 
na našich stránkách www.ddmstodulky.cz. Těšíme se 
na vás.

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

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 

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

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

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 3. 3. Hrnečku, vař! – Divadelní společnost Kejklíř
10. 3. Dva neposlušní zajíci – Divadlo Bořivoj
17. 3.  Nedočkavá housenka aneb Jak se klube příroda –  

Myška Eliška 
24. 3. Povídání o sluníčku – Divadlo Matěje Kopeckého
31. 3. Jak zlatník ke štěstí přišel – Bářino toulavé divadlo 
 7. 4. Hrátky s odpadky – Divadýlko z pytlíčku

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

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

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

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

Pondělky a úterky – tématem měsíce bude tělo – 
 říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
12. 3.  v 10.30 – Stres, tichý zabiják našich životů.    

Zamyšlení kazatele Davida Nováka.
18. 3.  v 10.30 – Dentální hygiena dětí. Povídání s ukázkami   

povede dentální hygienistka Lucie Hlaváčová. 

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, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti. 

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

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

Postní duchovní obnova – Já a můj Bůh aneb Jak skloubit 
víru, rodinu, nevěřící prostředí, službu v církvi a každodenní 
boje?

Postní duchovní obnova letos proběhne jiným způsobem 
než v předchozích letech – v pátek večer, a to zvlášť pro 
muže a zvlášť pro ženy. Smyslem je především nabídnout 
těm, kdo nemají hlídání dětí, aby se u nich mohli vystřídat.

Pátek 15. 3.  • 19.00 – 20.30 
Já-žena a můj Bůh 
V kostele sv. Prokopa.

Pátek 22. 3.  • 19.00 – 20.30
Já-muž a můj Bůh
V kostele sv. Prokopa.
Součástí duchovní obnovy jsou dvě přednášky, eucharistická 
adorace, možnost zpovědi a duchovního rozhovoru. 
 Duchovní obnovu vede mjr. Jiří Laňka. 
Duchovní detoxikace – prožít jeden postní týden jinak 

kaLendáŘ akCí
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Duchovní detoxikace probíhá v pracovní dny  
od 18. do 22. března a skládá se z těchto prvků: 
– žádná televize, rádio, hudba, CD, mp3, apod.
– žádné sociální sítě 
– žádný internet mimo pracovní dobu
– každý den půl hodina tiché ranní modlitby v kostele
– během týdne jeden rozhovor s knězem
– během týdne jedna věc z domácnosti někomu darovaná
Pro tichou ranní modlitbu bude vždy od 5.45 do 7.00 ote-
vřen kostel sv. Jakuba.

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
 
Pondělky  • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana

Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let.  
Pozvánky na akce, fotky z tábora a dalších výprav a kontakty 
na www.klubsavana.webnode.cz. 

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

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

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

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
V březnu je otevírací doba od 9.00 do 17.00. Pokladny zaví-
rají půl hodiny před koncem otevírací doby.

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

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech 
a státních svátcích. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejak-
tivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblí-
benými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají 
po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá 
jen za hezkého počasí.

Večerní prohlídky s průvodcem – každou středu, pátek 
a sobotu od 17.00 vás zveme na procházku po zoo po zaví-
rací hodině. Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Krmení velbloudů – každý den, vždy od 13.30, se můžete 
setkat s velbloudy a nakrmit je. Na prohlídku je nutné se 
předem objednat.   

Štíři v Zoo Praha – užijte odpolední štíří workshop s cho-
vatelem – 10., 17., 24. a 31. 3. 

Výstavy 
•  Galerie Gočárovy domy – zvířata ze zoo v kresbách 

 Neprakty (do 3. 3.), Štíři v Zoo Praha (od 9. 3.)
• jurta – Na hlídce v Gobi (do 28. 3.)

Soboty 2., 9., 16., 23. a 30. 3. 
Ohřejte se v zoo
Zveme vás k návštěvě Indonéské džungle, kde se dozvíte za-
jímavosti o zvířatech. Program probíhá od 10 do 14 hodin, 
kdy na vás bude čekat překvapení.

Neděle 3. 3. 
Světový den divoké přírody
Poznejte největší současná nebezpečí pro přírodu a zjistíte, 
jak můžete sami pomáhat.

Sobota 9. 3. 
Vernisáž výstavy Štíři v Zoo Praha
Slavnostní zahájení výstavy štírů v galerii v Gočárových 
 domech. 

Sobota 16. 3. 
Třicátiny Mawar 
Přijďte se podívat, jaký dárek dostane orangutanice Mawar. 
Oslava v pavilonu Indonéská džungle.

Neděle 24. 3. 
Jaro je tady! 
Vypravte se s průvodcem na romantickou vycházku po jarní 
zoo. Budeme pozorovat námluvy zvířat a poslouchat zpěv 
ptáků.

Sobota 30. 3. 
Slavnostní zahájení sezony 2019
Slavnost plná zábavy a her k otevření již 88. sezony Zoo 
Praha.

Bližší informace na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, 
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.
                                  Kalendář akcí připravila Eva Černá

kaLendáŘ akCí
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INZERCE

Do školní jídelny  
při ZŠ Klausova,  
Praha 13 přijmeme  
od srpna 2019  
kuchařku  
na plný úvazek.

Nabízíme příjemnou práci v sehraném kolektivu,  
hezky vybavenou kuchyň školy a další výhody školství. 
Bližší informace: tel. 604 789 072, 235 513 694,  
e-mail: reditel@klausovazs.cz.

Stravovací provoz  
Střediska sociálních služeb 

Prahy 13 přijme
pomocnou sílu do kuchyně 

(pomocné a úklidové práce).  

Práce na dohodu o provedení práce (DPP)  
v rozsahu 4 až 6 hodin denně (cca 8–14 hod.), jako zástup 

za nemoc nebo dovolenou zaměstnanců kuchyně.  
Vhodné pro maminky na mateřské dovolené nebo důchodce.  
Informace na telefonu 606 194 062 – pan Stanislav Koňařík.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek 
inovativních a praktických produktů ŠKODA  
Originálního příslušenství.

Slevu 20 % lze uplatnit pouze v případě provedené  
servisní práce na voze nebo montáže příslušenství.
Z ceny montáže bude odečteno dalších 20 %.

Nelze ji uplatnit na nákup zimních kompletních kol  
a produkty zakoupené přes ŠKODA E-shop.

Akce platí do 31. 3. 2019.

AKCE ŠKODA        
  ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
– 20 %

Kvalitní. Bezpečné.
Certifikované. Dostupné.

Originální příslušenství
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Stodůlecký Periodický tisk městské části Praha 13

Tenisová škola Tallent připravila pro děti týdenní prázdninový tábor se zaměřením na ...
TAJENKA. Na táboře je pečlivě připravený program na celý den. Pro tenisový trénink jsou 
děti rozděleny obvykle do 6 věkově a výkonnostně vyrovnaných skupin. Dále si zahrají 
třeba florbal nebo v klubovně ping-pong, etapová hra bude připravena v nedalekém lese. 
V případě deštivého počasí je zajištěna tenisová hala, prostorná tělocvična a krytý bazén! 
více na www.tallent.cz/letni-tabor-jilemnice/, tel. 224 815 871, 777 260 262.
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Křížovka pro děti: V sobotu 9. března můžete vyrazit do Spolkového domu ještě na jeden 
...TAJENKA. Čeká vás spousta zábavy, bohatá tombola a překvapení. 

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13  
nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Správná odpověď z února:
Křížovka – TUČŇÁKA KARLÍKA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
Dominik Modrovský, Stodůlky
Zdeňka Šírková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Esterka a Damián Bonušovi, Stodůlky 
Adélka Hamerníková, Praha 5
Patrik Voříšek, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jan Slavíček, Velká Ohrada 
Jana Tesařová, Nové Butovice
Zdenka Sládečková, Stodůlky

Soutěžní otázky na březen:
1) Kdy se bude konat akce s názvem Ukliďme Česko 2019?
2) Kde můžete vidět výstavu Na křídlech fantazie?
3) Co je to strollering?

Správné odpovědi na únorové otázky:
1) Desátý nejstarší dochovaný zvon v Praze se jmenuje Marie.
2) Na Tříkrálovém koncertě vystoupily Dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami.
3) Česká genealogická a heraldická společnost pořádala výstavu s názvem Putování 
za předky.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Jana Provazníková, Stodůlky 

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOUtĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Únorová tajenka: řEKA S UMĚLýM PROTIPROUDEM
Výherci:  David Polický, Velká Ohrada; Kateřina Nováková, Stodůlky; Lenka Broncová, 

Velká Ohrada
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz


