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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
zapojení mateřské – základní školy do projektu kraje financovaného z operačního 
programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěv-
kem, a to pro: 
Fakultní ZŠ při PedF UK, Brdičkova 1878; ZŠ s rozšířenou výukou jazyků,  
Bronzová 2027; FZŠ profesora O. Chlupa PedF UK, Fingerova 2186; ZŠ, Janského 2189;  
ZŠ, Klausova 2450; ZŠ, Kuncova 1580; Fakultní ZŠ PedF UK, Mezi Školami 2322;  
Fakultní ZŠ PedF UK, Trávníčkova 1744; MŠ U Bobříka, Podpěrova 1880
SOUHLASILA
aby společnost Chirurgické obory Praha, s.r.o., IČ 28983491, provozovala v Poliklinice 
Hostinského 1533, Stodůlky, zdravotnickou činnost v oboru chirurgie
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 
odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, s názvem Dodávka tepla pro radnici Městské části Praha 13
a SCHVÁLILA
výzvu k jednání, včetně zadávací dokumentace a odůvodnění veřejné zakázky dle 
§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
SOUHLASILA
s uzavřením dohody s hlavním městem Prahou o provedení stavby pro realizaci akce 
Rozšíření odstavných ploch a parkovacích stání na území MČ Praha 13
VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 
31. 12. 2015 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 27. 1. 2016 
a splnění uložených úkolů
a SCHVÁLILA 
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplně-
ných úkolů
VZALA NA VĚDOMÍ
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2014 
Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol a uplatnila připomínky 
ve smyslu návrhu připomínek odboru školství ÚMČ Praha 13
VZALA NA VĚDOMÍ
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového 
hospodářství hl. m. Prahy 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
rozpočet MČ Praha 13 na rok 2016 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované 
činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, 
DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb Prahy 13)
– podrobnosti v článku na str. 5
SCHVÁLILO
poskytnutí dotace ve výši 96 000 Kč na podporu sportovní činnosti pro:
a) Asociaci školních sportovních klubů ČR pro Školní sportovní klub  
při ZŠ Janského 2189 (40 000 Kč)
b) Sportovní klub Velká Ohrada (56 000 Kč)
a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace 
SCHVÁLILO
odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle § 156 zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s ná-
zvem Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí hájek 2174/46 pro 2 až 3leté 
a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13
a SOUHLASILO
se zakázkou za podmínky získání části finančních prostředků z dotačních zdrojů
VZALO NA VĚDOMÍ
– předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 
31. 12. 2015 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 27. 1. 2016 
a splnění uložených úkolů
a SCHVÁLILO
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplně-
ných úkolů
 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Nezapomeňte na poplatek za psa
Přihlásit psa k poplatku (do evidence radnice) musí jeho držitel (chovatel) do 15 dnů 
od nabytí psa v místě svého trvalého bydliště. Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců.

Roční sazby a splatnosti poplatku za jednoho psa jsou v Praze 13 následující:
– v rodinném domě 600 Kč – splatnost do 31. 3.
– v provozovně 600 Kč – splatnost do 31. 3.
– v bytovém domě 1 500 Kč – splatnost 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8.

Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.
Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze důchod (inva-
lidní, vdovský, starobní, sirotčí). Tyto osoby platí po předložení potřebných dokladů 
za psa roční poplatek ve výši 200 Kč se splatností do 31. 3.

Úřad MČ Praha 13 rozesílá kompletně vyplněné složenky všem, kdo jsou k poplatku 
za psa přihlášeni. Je to nadstandardní služba pro občany. Platbu za psa lze provést:
–  přímou hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně radnice na Slunečním 

náměstí (pondělí a středa 8 – 18, úterý a čtvrtek 8 – 13)
– hotovostní úhradou složenky v pobočkách České pošty nebo České spořitelny
–  bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13  

(č.ú. 19-2000875359/0800) s uvedením jména a variabilního symbolu ze složenky

Je nutno zdůraznit, že tvrzení o neobdržení složenky není důvod k nezaplacení po-
platku za psa. Jestliže držitel psa nezaplatí poplatek v předepsaném termínu, vysta-
vuje se nebezpečí, že tento poplatek bude zvýšen a vymáhán exekučně.
Nezaplacení poplatku také není signálem pro úřad, že držitel psa již nemá povinnost 
poplatek platit (pes uhynul, byl předán jiné osobě, poplatník se odstěhoval...). 
Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost i nadále trvá. 
Případné dotazy směřujte na oddělení daní a poplatků ekonomického odboru, 
Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411, fax 235 011 414, 
e-mail CizaM@p13.mepnet.cz. Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Není nutné stát ve frontě
Na podání žádosti o cestovní pas nebo občanský průkaz, vydání hotového dokladu 
nebo vyřízení trvalého pobytu nemusíte čekat. Využívejte možnosti rezervace ter-
mínu prostřednictvím internetu. Službu najdete na www.praha13.cz v oblasti Jak si 
zařídit – Rezervace termínů. Při prvním využití je třeba se zaregistrovat. Můžete si 
ale vybrat vlastní termín a pak nebudete muset čekat a v rezervovaném termínu bu-
dete vyvoláni přednostně. Určitě se to vyplatí zejména tehdy, přicházíte-li na radnici 
s malými dětmi. Fotografování dětí proběhne v klidu bez čekání a podání žádosti se 
tím urychlí. Každý žadatel (a každé dítě) musí však mít vlastní pořadové číslo, to platí 
pro lístky z vyvolávacího systému i pro rezervace po internetu. 

Hračky mají zůstat v dětském koutku 
Dětský koutek v přízemí radnice mohou malí návštěvníci radnice využívat již 
od června 2012. Rádi bychom poděkovali všem štědrým dárcům, kteří nám věnovali 
nebo se chystají věnovat hračky a dětské knížky pro ukrácení dlouhé chvíle dětí při 

čekání. Jsme vám za to vděčni. Hračky se ale bohužel ze společného dětského koutku 
často ztrácejí. Proto apelujeme na rodiče a prosíme, aby při odchodu nedovolili svým 
dětem odnášet si hračky domů a udržovali v koutku pořádek. Hračky zpříjemní čekání 
ještě mnoha dalším dětem.
 Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
•  7. dubna od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek 
•  21. dubna od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 
 Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Sdělení úřaduZprávy ze zasedání rady a zastupitelstva
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Vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a po zvláštní popletené zimě, kdy se krátké vánice střídaly se 
sluníč kem, máme za dveřmi jaro. A s ním také Velikonoce, které letos vycházejí na po-
slední březnový víkend. Proto jsme zveřejnili sváteční zamyšlení zdejšího faráře Adama 
Lodka a přehled bohoslužeb u příležitosti těchto nejvýznamnějších křesťanských svátků. 
Před Velikonocemi zveme na str. 24 seniory na dvě tvůrčí dílny a vyhlašujeme pro ně 
soutěž o nejhezčího pečeného beránka a nejkrásnější kraslici. Seniorům, konkrétně je-
jich studiu, je věnován také prostor v Kaleidoskopu a část Přímé linky. V té druhé části se 
starosta David Vodrážka zabývá „kotlíkovými“ dotacemi. Tématem STOPu je schválený 
rozpočet na letošní rok. Kolegyně Eva Černá si tentokrát povídala s nadějným čtrnácti-
letým klavíristou Pavlem Praženicou a s Luďkem Thomayerem, ředitelem hypermarketu 
Globus, který je již patnáctým rokem věrným sponzorem našich Čtenářských soutěží. 
Ty nechybějí ani v tomto čísle a je tu i soutěž o vstupenky na zajímavý koncert. Provedli 
jsme ale některé přesuny. Povedené fotografie zaslané čtenáři se přesouvají k listárně 
na str. 10, Víkendy bez nudy jsou společně s komiksem na straně 29 a Toulky doplňuje 
obnovená rubrika o osobnostech, po kterých se jmenují nové ulice v Praze 13. 
A na straně 28 připomínáme fotografiemi ze starých novin Prahu před 110 lety. 
Za celou redakci vám přeji radostné a požehnané Velikonoce.
 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 14. 3. 2016 Distribuce: 1. 4. – 8. 4. 2016

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Přečetla jsem si v minulém STOPu 
o univerzitě třetího věku pro seniory. 
Ráda bych si také rozšířila obzory.  
Jak se můžu přihlásit ke studiu?
Virtuální univerzita třetího věku 
ve spolupráci s Českou zeměděl-
skou univerzitou probíhá již 
od roku 2009 ve Středisku so   - 
ciál ních služeb Prahy 13. Jsem 
za tu to aktivitu velmi rád, proto-
že je to pro seniory příjemné 
a užitečné naplnění volného času, 
získání nových vědomostí a také 

cvičení paměti. Během těch 
sedmi let navštěvovali naši senio-
ři 18 semestrů na různá témata 
a 30 studentů obdrželo po šesti 
semestrech a závěrečných testech 
diplom za absolutorium. Dva-
nácti čerstvým absolventům jsem 
osobně blahopřál v polovině 

února na radnici (tři absolventky 
jsou na fotografii).

Letní semestr probíhá už 
od začátku února, takže při-
hlásit se můžete nejdříve na ten 
zimní, který začne od září. 
Každý semestr se skládá ze šesti 
přednášek. Konají se v počíta-
čové učebně střediska sociálních 
služeb (Trávníčkova 1746), kde 
jsou zajištěny písemné materiály 
i promítání přednášek. Máte-li  
o studium zájem, podívejte se na  

webové stránky e-senior.czu.cz  
nebo se informujte přímo 
ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13 u paní Aleny Hra-
bětové, která vám poskytne 
veškeré informace o průběhu 
studia. Téma si studenti vybírají 
vždy před ukončením právě 

probíhajícího semestru. Ke stu-
diu zimního semestru by bylo 
dobré se přihlásit nejpozději 
začátkem září.

Rádi bychom si vyměnili starý 
dosluhující kotel na pevná paliva 
za nový, modernější. Můžeme na to 
získat dotaci? 
Takzvané „kotlíkové dotace“ vy-
pisují jednotlivé kraje, v našem 
případě je to hl. město Praha. Pí-
semné žádosti o dotace bude při-
jímat Magistrát hl. města Prahy 
od 21. 3. 2016. Co je ale podstat-
né, že dotace se budou poskyto-
vat pouze na již zrealizované 
projekty. Jinými slovy – žadatel 
musí nejdříve vše provést na 
vlast ní náklady a pak teprve si 
může požádat o dotaci. Dotace 
se týká pouze rodinných domů 
a může být poskytnuta v případě, 
že nahradíte kotel na pevná pali-
va s ručním přikládáním ekolo-
gičtějším zařízením – kotlem 
s automatickým přikládáním 
(kombinace uhlí s biomasou 
nebo jen biomasa), plynovým 
kondenzačním kotlem nebo te-
pelným čerpadlem. Současně 
s výměnou tepelného zdroje mu-
síte zajistit zlepšení tepelně izo-
lačních vlastností domu, aby spl-
ňoval požadavky minimálně 
na energetickou třídu „C“ (pokud 
ji váš dům již nyní nesplňuje). To 
vše musíte zvládnout tak, abyste 
žádost včetně veškerých dokladů 
stihli podat do 29. 12. 2017, kdy 
příjem žádostí končí, pokud ne-
budou přidělené prostředky vy-
čerpány již dříve. Na celou Prahu 
bylo na kotlíkové dotace vyčleněno 

pouhých 23,7 milionu korun. 
Vzhledem k tomu, že maximální 
výše tzv. uznatelných výdajů je 
150 tisíc korun (a z nich odvoze-
ná výše dotace je 80 nebo 85 %), 
je teoreticky možné, že by celou 
částku mohlo vyčerpat pouhých 
185 žadatelů. Proto je třeba 
žádat co nejdříve, zvláště pokud 
jste již výměnu provedli. Uzna-
telné pro dotaci jsou náklady vy-
naložené od 15. 7. 2015. Podrob-
né informace o podmínkách 
získání dotace najdete na webu 
portalzp.praha.eu. Dotazy je 
možné vznášet na e-mail  
kotlikovedotace@praha.eu.

Starosta Prahy 13  

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 

tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 

e–mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, 

internet: www.praha13.cz

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

KONTAKTY

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

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

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

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

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

Autobus 142 možná změní trasu
Jedním z návrhů, které byly vzneseny na jednání s Regionálním 
organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), byl návrh 
na změnu trasy autobusové linky č. 142 mezi stanicemi Velká Ohrada 
a Luka. Bylo navrženo směrovat tuto linku z Velké Ohrady po ulici 
Karla Kryla, Švejcarovo náměstí a Raichlovu ulici ke stanici Luka 
na Lužinách, a to obousměrně. Jaké toto řešení nabízí výhody? Příno-
sem je zajištění obsluhy nového sídliště a zkrácení cesty k zastávce 
autobusu, protože dosud nejbližší zastávky jsou Velká Ohrada cca 
(600 – 700 m) a Raichlova ve Smíchovské ulici (300 – 400 m). Za-
stávka Raichlova je navíc obsluhována zejména autobusy 352 a 301, 
které přijíždějí z obcí Středočeského kraje a jsou zde, dle informací 
od občanů, již většinou přeplněné a je obtížné do nich nastoupit. Dal-
ším přínosem nového vedení linky 142 by bylo, že by autobusy již 
neodjížděly ze stejné zastávky na Velké Ohradě ve směru na Luka 
i na Nové Butovice. Zde dochází k častým omylům a cestující si na to 
poměrně často stěžují.

Jediným negativem navrženého řešení je potřeba zrušení několika 
parkovacích stání v Raichlově ulici, kvůli zřízení nových zastávek. 
V závěru měsíce ledna proběhlo místní šetření, jehož cílem bylo zjistit 
možnou polohu zastávek a průjezd přes zvýšené příčné prahy. Výsled-
kem bylo zjištění, že krátkým autobusem lze danou lokalitu obsloužit 

bez omezení. Při použití kloubového autobusu by bylo zřejmě nutno 
upravit nájezdovou hranu jednoho z příčných prahů. Navrhovaná 
změna se předpokládá od 1. 7. 2016.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Pomoc s návratem do zaměstnání

V závěru loňského roku byl ukončen úspěšný projekt Zpět do práce 
po rodičovské dovolené s MČ Praha 13. Hlavním cílem projektu bylo 
zvýšit přizpůsobivost a uplatnitelnost rodičů na trhu práce při jejich 
návratu z mateřské (rodičovské) dovolené. Pomoci jim mohlo zvýšení 
znalostí a dovedností, rozšíření pracovně-právního povědomí a po-
skytnutí poradenské podpory při skloubení rodinných a pracovních 
povinností. Do projektu se mohli zapojit nejen rodiče na rodičovské 
dovolené, ale i ti, kteří jsou krátce po jejím ukončení registrováni jako 
uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce. Podmínkou zapojení do pro-
jektu bylo bydliště na území hl. města Prahy.

Celkem projevilo zájem o projekt 280 rodičů, z toho 1 muž. Něko-
lik dalších osob se nemohlo zúčastnit, neboť nesplňovaly podmínky 
cílové skupiny. Aktivně se do projektu zapojilo 178 osob. Největší 
zájem byl o certifikované e-learningové kurzy, které mohli rodiče 
absolvovat z domova nebo v Domě dětí a mládeže Stodůlky. 

Během realizačního období od května do prosince 2015 úspěšně 
absolvovalo alespoň jeden modul e-learningu celkem 156 rodičů, 
86 využilo možnosti kariérního poradenství a 75 služeb právního 

poradenství. Bezplatné hlídání dětí v dětském koutku v Domě dětí 
a mládeže Stodůlky využilo 121 rodičů.

Certifikáty byly absolventkám kurzů předávány v obřadní síni 
radnice na několika slavnostních setkáních. To poslední proběhlo 
17. prosince za účasti vedoucí odboru sociální Heleny Volechové 
a ředitelky Domu a mládeže Stodůlky Michaely Gaydošové, která 
byla koordinátorkou projektu.

Projekt měl za cíl podpořit nejméně 100 osob, které absolvují mini-
málně jeden e-learningový balíček (tedy tři na sebe navazující kurzy), 
a zároveň jim poskytnout kariérní nebo právní poradenství. Projekt byl 
úspěšný, neboť v jeho průběhu bylo takto úspěšně podpořeno celkem 
103 rodičů.

Rodiče získali podporu zcela zdarma, aktivity byly hrazeny 
z Evrop ského sociálního fondu, z Operačního programu Praha – 
Adaptabilita. Hana Tyranová, manažerka projektu
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Téma STOPu

První letošní zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 13, které se konalo 10. února, mělo na pro-
gramu celkem 15 bodů. Tím nejdůležitějším bylo 
bezesporu projednání zásadního dokumentu – roz-
počtu na rok 2016. 

Letošní rozpočet MČ Praha 13 počítá s příjmy 
a výdaji ve výši 716,6 milionu korun. Zde jsou zá-
kladní ukazatele a objemy schváleného rozpočtu: 

Příjmy: 
• Daňové příjmy 51,1 mil. Kč
• Nedaňové příjmy 3,7 mil. Kč
• Transfery 661,8 mil. Kč
• Investiční příjmy 0 Kč
Celkem příjmy 716,6 mil. Kč

Výdaje:
• Neinvestiční výdaje 294,4 mil. Kč
• Investiční výdaje 422,2 mil. Kč
Celkem výdaje 716,6 mil. Kč

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a oproti tomu loňskému se 
jeho celkový objem snížil o 15,3 %. Vzhledem k tomu, že v předcho-
zím roce byl zcela doplacen úvěr na stavbu radnice z roku 2002, neob-
sahuje rozpočet financování. Jednorázovým doplacením úvěru ušetřila 
městská část nemalou částku na úrocích.

Příjmovou stránku rozpočtu tvoří zejména transfery ze státního 
rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – 
součet těchto tří částek činí 661,8 mil. Kč. Součástí rozpočtu jsou 
stejně jako v minulém roce prostředky z prodejů bytových domů, bytů 
a nebytových prostor, tentokrát ve výši skoro 411 mil. Kč. Tyto pro-
středky budou využity na krytí již dříve schválených investičních akcí.

Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy 
ve výši 54,8 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).

Výdajovou stránku rozpočtu tvoří 294,4 mil. Kč neinvestičních vý-
dajů a přibližně 422,2 mil. Kč na investice.

Celkem 85,2 milionu korun bude vydáno na oblast školství. Z toho 
8,8 milionu je určeno na rekonstrukce sociálního zařízení v některých 
mateřských školách a další rekonstrukční práce ve školních budovách. 
Přibližně 14,6 milionu korun půjde na splátku úsporného projektu 
přeměny topných systémů ve školách. Díky tomuto projektu každo-
ročně ušetříme hodně peněz za vytápění škol a školek.

Na životní prostředí je vyčleněno přibližně 50 milionů korun. Z toho 
41,4 mil. jde na pravidelnou údržbu zeleně a chodníků. Pokračovat by 
se mělo také v projektech revitalizace zeleně v majetku městské části, 
na které je vyčleněno 9 milionů korun. Uskuteční se za předpokladu, že 
na akce získáme dotace z Operačního programu Životní prostředí. Přes 
1,5 milionu korun bude zaplaceno za rekonstrukci dětských hřišť v Zá-
zvorkově ulici na Lužinách, u rybníka v Třebonicích a za doplnění lavi-
ček a košů na dalších hřištích a sportovištích.

Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví tvoří téměř 

9 milionů korun. Do oblasti dopravy jde přes 13 milionů korun. 
Téměř 7 milionů z této částky je určeno na rozšíření parkovacích ploch 
na sídlišti Velká Ohrada a zvýšení počtu parkovacích míst v Bellušově 
ulici. Bezmála 4,5 mil. Kč je rozpočtováno na opravy a údržbu komu-
nikací, kanalizačních vpustí a dopravního značení. 

Nejdůležitějším plánovaným investičním výdajem je pořízení 
domu pro seniory. V rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 302,5 milionu 
korun. Věc je ve fázi před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí 
o převodu nemovitostí s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku. Ten 
musí objekt nejprve celkově rekonstruovat podle požadavků městské 
části, aby mohl plnit funkci domu pro seniory s kapacitou 110 lůžek. 
Dokončení rekonstrukce a převod objektu se předpokládá ke konci 
roku 2018. Současně však budeme i nadále jednat s hlavním městem 
o možnosti pokračování dlouhodobě odkládaného projektu Domu se-
niorů na točně ve Stodůlkách.

Další významnou investiční akcí, kterou máme v plánu, je přestavba 
bývalého SportCentra na Ovčím hájku v Nových Butovicích. Výsled-
kem by měla být mateřská škola se dvěma třídami pro děti od tří let 
a třemi třídami pro děti mladší než tři roky. Prostředky na rekon-
strukci zatím nejsou součástí rozpočtu, protože usilujeme o získání 
financí z několika dotačních titulů.

Letos budeme přistavovat také čtyři učebny ve FZŠ prof. Otokara 
Chlupa. Finanční prostředky jsou pro změnu ještě součástí rozpočtu 
hl. města Prahy, které nám přístavbu zafinancuje formou dotace. 

Únorové zastupitelstvo Prahy 13 vzalo na vědomí také informaci 
o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků. Od července 
2011 do února 2016 dosáhlo zhodnocení volných prostředků městské 
části, uložených u pěti peněžních ústavů, výše 56,8 mil. Kč. Při schva-
lování minulého rozpočtu to bylo 51,2 milionu korun.

 David Vodrážka, starosta Prahy 13

Zastupitelstvo schválilo rozpočet Prahy 13 na rok 2016
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Z budovy bývalého SportCentra by po rekonstrukci měla být školka Vizualizace plánované přístavby FZŠ prof. Otokara Chlupa
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Kaleidoskop

Snaží se vařit zdravě a chutně
Několik desítek vedoucích školních jídelen z Prahy 13 a Prahy 17 se 
sešlo 1. února v obřadní síni zdejší radnice na pracovním semináři 
o školním stravování. Ve spolupráci s městskou částí setkání uspořá-
daly Asociace zřizovatelů školních jídelen a odbor školství a mládeže 
pražského magistrátu. Aktuální informace z legislativy upravující 
školní stravování přednesla Jitka Krmíčková z ministerstva školství. 
V dalším programu byla řeč o řízení školních jídelen a současné úrov-
ni stravování. Práce kuchařek ve školní jídelně je fyzicky i psychicky 
velmi náročná. Personál se musí řídit nejen předpisy a vyhláškami 

o školním stravování, ale zároveň se snaží vyjít vstříc strávníkům 
i jejich rodičům. Většina jídelen se snaží zavádět moderní receptury 
a mění přístup ke strávníkům. Ze zkušeností ale vyplývá, že je nutné 
řešit změnu stravovacích návyků a životního stylu především v rodině. 
Pokud rodiče chtějí, aby se děti stravovaly zdravě, nestačí zajistit zdra-
vé jídlo ve školních jídelnách, ale je nutné, aby učili děti zdravé stravo-
vací návyky přijmout. Nikde jinde se tak důsledně nehlídají výživové 
normy, pestrost stravy, spotřební koš a nezávadnost potravin jako 
právě v oblasti školního stravování. Český (a slovenský) systém školní-
ho stravování je naprosto unikátní v rámci celé Evropy. Velkým téma-
tem diskuze bylo také vaření dietních pokrmů, které přes veškerou 
snahu zůstává pro jídelny dost složitým oříškem. Samuel Truschka

Sto a jeden rok
Paní Ludmila Kudelová z Nových Butovic oslavila 2. ledna 
100+1 rok. V úterý 26. ledna předal usměvavé a čiperné 
paní s přáním pevného zdraví kytici a dárkový balíček za-
stupitel Josef Zobal. Paní Kudelová žije v Praze, zpočátku 
v Břevnově, pak na Letné, na Vinohradech a teď už 20 let 
v Nových Butovicích, už od roku 1930, tedy od svých 15 let. 
Drobnou mladinkou dívku tenkrát do Prahy poslal tatínek 
záměrně, protože se obával o její nepevné zdraví. Praha jí 
určitě prospěla. Po škole prodávala na Belcrediho třídě 
na Letné v módním obchodě, kde také šili na míru i pro 
tehdejší „lepší společnost“. Však mladá Liduška několikrát 
osobně asistovala Lídě Baarové při výběru a pořízení luxus-
ního spodního prádla. Začátkem války se Liduška vdala 
a stala se paní Kudelovou. Přivedla na svět tři syny, má deset 
vnoučat a pět pravnoučat. Ráda čte časopisy i knížky, dívá se 
na televizi. Pro zajímavost, na dálku vůbec nepotřebuje brýle. „Babička 

je pořád čupr 
a dost práce ještě 
zvládne sama. 
Občas se i stane, že 
přijdu z práce a ba-
bička má navařeno 
a vytřenou podla-
hu,“ říká stejně 
usměvavá vnučka 
Anička Kudelová, 
která s babičkou 
společně bydlí. „Má 
skoro pořád dobrou 
a veselou náladu 
a na dnešní dobu se 
kupodivu dívá op-
timisticky. Jen 
občas si posmutní, 
že si už nemůže 
popovídat se svými 
sourozenci a připa-

dá jí divné, že jsou pryč. Když ona tady pořád ještě je.“ Myslím, že to 
pravé blahopřání babičce Kudelové je ono starozákonní „Ad mea vee-
srim šana!“ – ať je živa a zdráva do 120 let! Dan Novotný
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Kaleidoskop

Zájem o studium trvá
Už od prosince 2009 mohou senioři z Prahy 13 studovat Virtuální 
univerzitu třetího věku, kterou organizuje Česká zemědělská univerzi-
ta. Virtuální přednášky se konají vždy v počítačové učebně Střediska 
sociálních služeb Prahy 13. 

Mnozí senioři již absolvovali několik semestrů na různá témata, po-
dle svého zájmu. Po úspěšném zvládnutí šesti semestrů obdrží studen-
ti Osvědčení o absolutoriu U3V. Toho nyní dosáhlo celkem 12 našich 

studentek a studentů – Miluše Brhlíková, Alena Dušková, Jana Dvo-
řáková, Anna Háková, Věra Hrazdírová, Květoslava Nováková, Eva 
Novotná, Dana Raganová, Marie Smejkalová a Jana Šimrová, Jaroslav 
Korbel a František Kundrát. Většina z nich se 26. ledna zúčastnila 
slavnostní promoce v aule České zemědělské univerzity v Suchdole. 

V loňském roce proběhly dva semestry na téma Dějiny oděvní 
kultury II a III. Pamětní listy úspěšným absolventům rozdal 2. února 
v počítačové učebně střediska sociálních služeb tutor studijní skupiny 
Petr Weber. Na tomto setkání byl také slavnostně zahájen další 

semestr virtuální univerzity, který se opět setkal s velkým zájmem. 
Na téma Genealogie – hledáme své předky se přihlásilo 28 studentů 
a na téma Dějiny oděvní kultury I, které bylo zahájeno 9. 2., se přihlá-
silo 11 studentů. Výhodou pro všechny bude nové vybavení počítačové 
učebny, o kterém se více dozvíte na str. 24. Samuel Truschka

Zůstane ve vzpomínkách

V pátek 22. ledna zemřel po dlouhé nemoci pan Antonín Cvekl. Na-
rodil se 18. 7. 1946 v Třebonicích, kde prožil celý svůj život. Jako malý 
kluk se pohyboval v tatínkově autodílně, která předurčila jeho celoži-
votní dráhu. Vyučil se automechanikem ve Stavebních strojích ve Zli-
číně, kde pak pracoval ve zkušebně motorů. Po vojně nastoupil jako 
automechanik u Dopravního podniku hl. města Prahy, kde opravoval 
Volhy pro taxislužbu. Toto místo neopustil do konce své profesní 
dráhy.

Stejně jako zaměstnání neměnil ani své názory a rozhodnutí, byl 
zásadový a řadu let veřejně činný. V letech 2002 – 2006 byl členem 
Zastupitelstva MČ Praha 13.

 
Hodně svého volného času věnoval dobrovolným hasičům. Členem 
sboru byl už jako malý kluk. Působil ve výboru SDH Třebonice a poz-
ději také v Bezpečnostní radě Prahy 13. Pokud mu to zdraví dovolilo, 
účastnil se skoro každé akce. Za svou činnost obdržel v roce 2011 titul 
Zasloužilý hasič.

Moc rád cestoval, hlavně autem nebo na motorce, po celé ČR nebo 
na Slovensko. Měl tři děti – z prvního manželství syna Antonína 
a z druhého Danu a Michala. Děti mu splnily jeho největší přání – 
jako dědeček se mohl radovat s vnoučaty Mirečkem, Péťou, Michál-
kem a nejmladší Anežkou. Měl je moc rád a byl s nimi šťastný.

Od 41 let, kdy ho bohužel postihl rozsáhlý infarkt, statečně bojoval 
se srdeční chorobou. Tento boj nakonec v necelých 70 letech prohrál. 
Zůstane ale ve vzpomínkách lidí, kteří ho měli rádi. -red-
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Antonín Cvekl s kolegy a starostou v roce 2011
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Získávat dotace se nám daří
Městská část Praha 13 byla v roce 2015 velmi úspěšnou v počtu 
schválených žádostí o dotační tituly v oblasti operačních programů 
Evropské unie, tak i v oblasti národních programů a dalších dotačních 
titulů vyhlašovaných Magistrátem hlavního města Prahy. K tomuto 
úspěchu částečně přispěla i skutečnost, že oproti minulému volebnímu 
období byla nově rozšířena náplň činnosti Výboru pro evropské fondy 
o národní dotační programy, fondy Švýcarsko-české spolupráce, Nor-
ské fondy a dotace a granty Magistrátu hlavního města Prahy.

Zpracovatelé žádostí ze strany městské části a jí zřízených organi-
zací, zejména z oblasti školství, podali celkem 15 projektů (či pokra-
čovali v realizaci již započatých akcí) v celkové výši téměř 51 mil. Kč, 
přičemž obdržená dotace na tyto projekty dosáhla výše 35,4 mil. Kč. 
Průměrná výše obdržené dotace tedy činila více než 70 % nákladů 
projektů.

Z pohledu jednotlivých operačních programů EU se městské 
části nejvíce dařilo v Operačním programu Praha – Konkurence-
schopnost financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje. 
V programovacím období podala městská část v prioritních osách 
P 01 Dopravní dostupnost a ICT a P 02 Životní prostředí celkem 
11 úspěšných projektů, z toho v roce 2015 to bylo 6 úspěšně dokon-
čených akcí. Tím se naše městská část stala ve zmíněných prioritních 
osách nejúspěšnější ve srovnání s ostatními městskými částmi Prahy. 
Konkrétně se jednalo o projekty Digitalizace archivu stavebního úřadu, 
Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Lužiny a Nové Butovice, 
Praha 13, Revitalizace zeleně ve vnitrobloku Trávníčkova – Lužiny, 
Praha 13, Mobilní aplikace Praha 13, Revitalizace hřiště Petržílkova 
a Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13 (lokalita Třebonice). 
Na uvedené projekty v celkové výši 27,9 mil. Kč obdržela městská část 
dotaci ve výši 25,8 mil. Kč, to znamená, že finanční spoluúčast z naší 
strany činila pouhých 7,5 %.

V Operačním programu Životní prostředí byly úspěšně dokončeny 
celkem 3 projekty – Zateplení objektu kina K Vidouli, Zateplení objektu 
tělocvičny Kovářova a Zateplení školního pavilonu v ZŠ Mezi Školami 
v celkové výši 16,1 mil. Kč, přičemž obdržená dotace činila 4,3 mil. Kč. 
Relativně nižší procento dotace bylo ovlivněno zejména u prvních 
dvou jmenovaných projektů, neboť se jednalo o projekty v režimu ve-
řejné podpory. Třetí projekt pak již obdržel dotaci pokrývající 68 % 
z nákladů projektu, tedy přibližně 1,6 mil. Kč.

V Operačním programu Praha – Adaptabilita, který je financován 
z Evropského sociálního fondu a má za cíl prostřednictvím investic 
do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů, 
podala městská část úspěšnou žádost o dotaci na projekt Zpět do práce 
po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 za více než 1,5 mil. Kč, přičemž 
tato dotace byla získána ve 100% výši a tudíž si nevyžádala žádné 
dofinancování z rozpočtu městské části.

V oblasti národních programů administrovaných Státním fondem 
životního prostředí ČR byly úspěšnými žadateli u dvou projektů – 
Podpora ozdravných pobytů žáků a Vybavení učeben pro environmentální 
vzdělávání – naše základní školy. Předmětem prvního projektu bylo 
získání dotace na uskutečnění ozdravného pobytu dětí z několika 
základních škol. Území Městské části Praha 13 zde splňuje základní 

podmínku tohoto programu – překročení čtyřiadvacetihodinového 
imisního limitu pro suspendované částice PM10 v průměru za období 
2009 – 2013 (pětiletý průměr). Procento zasažené plochy obce je 6,82 
pro Zličín, Stodůlky, Smíchov, Ruzyně a Řepy. Do projektu se zapojily 
FZŠ Mezi Školami, FZŠ Trávníčkova, FZŠ Brdičkova, ZŠ Mládí, 
ZŠ Mohylová a ZŠ Kuncova. Projekty prošly náročným hodnocením, 
přičemž výsledkem bylo, že všech šest škol se svými projekty uspělo 
a všechny získaly dotaci v celkové výši 952 tisíc korun. Ozdravných 
pobytů se na přelomu let 2015 – 2016 zúčastnilo celkem 555 žáků 
základních škol ve dvanácti turnusech v rekreačním zařízení městské 
části Penzion Kozel ve Vrchlabí. Rozpočet projektu byl koncipován 
tak, že převážnou část nákladů pokryje dotace a malý zbytek uhradí 
rodiče dětí. Pro městskou část neznamená realizace tohoto projektu 
žádný finanční výdaj. Předmětem druhého projektu bylo získání inves-
tiční dotace na zařízení učeben pro environmentální výuku. Do pro-
jektu se přihlásilo celkem osm základních škol – FZŠ Brdičkova, 
FZŠ Mezi Školami, ZŠ Mládí, ZŠ Mohylová, FZŠ Trávníčkova, ZŠ 
Bronzová, ZŠ Klausova a ZŠ Kuncova. Ze škol uspěla pouze Základ-
ní škola Mládí s dotací ve výši 423 tisíc korun, což pokrývá náklady 
projektu z přibližně 85 %. Důvodem, proč uspěla jen jedna naše škola, 
bylo zejména to, že celková alokace programu byla pouze 40 mil. Kč 
a žádostí o dotace bylo podáno za 140 mil. Kč. Žádost o dotaci podalo 
celkem 173 škol a vybráno bylo pouhých 40 žadatelů. Ke cti našich 
základních škol slouží fakt, že všechny dosáhly poměrně vysoké-
ho hodnocení projektů a jen nízká alokace jim zabránila v získání 
dotace. Na základě těchto faktů proběhlo na Ministerstvu životního 
prostředí jednání předsedy výboru pro Evropské fondy se zástupcem 
ředitele odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP o možnosti 
vyhlášení další výzvy na vybavení učeben nebo na vytvoření zásobníku 
projektů, tak jak to bývalo obvyklé v minulých letech. V obdobném 
duchu na-
psala dopis 
náměstku 
ministra 
životního 
prostředí pro 
řízení sekce 
fondů EU, 
finančních 
a dobrovol-
ných ná-
strojů také 
zástupkyně 
starosty Marcela Plesníková.

Na dosažených výsledcích se rozhodující měrou podíleli pracovníci 
odborů a oddělení úřadu městské části a rovněž členové některých 
výborů zastupitelstva. Jednalo se zejména o odbor školství, odbor 
životního prostředí a odbor majetkový, bytový a investiční, dále pak 
výbor pro výchovu a vzdělávání, výbor pro životní prostředí a výbor 
majetkový. Zvláštní poděkování pak patří tajemnici úřadu Kateřině 
Černé a pracovníkům oddělení e-governmentu a fondů EU, bez nichž 
by nebylo možné převážnou většinu úspěšných projektů zrealizovat 
a dotáhnout až do úspěšného získání dotačního titulu.

Michal Drábek, člen Rady MČ a předseda Výboru pro evropské fondy ZMČ

Pracovní porada o čerpání dotací

Revitalizované prostranství před FZŠ Trávníčkova
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Obnovený vnitroblok Neustupného na Lužinách
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ANO 2011

V souvislosti s připravovanými změnami 
v oblasti modrých parkovacích zón na území 
hl. m. Prahy projednal zastupitelský klub 
hnutí ANO 2011 stanovisko k případnému 
zřízení těchto zón na území MČ Praha 13. 
Klub nepodporuje plošné zavádění modrých 
parkovacích zón na území městské části, 
nicméně nemůže nevzít v úvahu již dnes 
problematické parkování rezidentů v někte-
rých částech Prahy 13. Protože od dubna le-
tošního roku budou platit nové modré par-
kovací zóny i v sousedících městských 
částech Praha 5 a Praha 6, lze předpokládat, 
že mimopražští řidiči, kteří doposud parko-
vali svá vozidla v těchto MČ, přeparkují svá 
vozidla na území Prahy 13, a to zejména 
do kritických oblastí kolem stanic metra 
a obchodních center s četnými zastávkami 
linek MHD. Z těchto důvodů navrhujeme 
řešit zřízení parkovacích zón (např. smíše-
ných, s omezenou dobou placeného parko-
vání) v těchto vymezených oblastech 
do vzdálenosti cca 1 až 2 km od jednotlivých 
stanic metra. 

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

V souvislosti s plánovaným zavedením parko-
vacích zón v okolních městských částech lze 
očekávat zhoršení situace s parkováním 
v sousedících částech Prahy 13. Zóny obvykle 
zlepší možnosti parkování obyvatelům území, 
kde jsou zavedeny. Příkladem může být zave-
dení zón na Žižkově. Je však třeba zajistit 
nejen potřeby obyvatel Prahy 13, ale i dosta-
tečné možnosti parkování pro návštěvníky 
městské části a současně řešit i problém v ob-
lastech, které již dnes jsou a nebo v budoucnu 
mohou být přetíženy vozidly, které zde odsta-
vují motoristé dojíždějící denně za prací. Pří-
padné zavedení parkovacích zón nesmí být 
osamoceným opatřením, ale musí být doplně-
no i vybudováním dostatečné kapacity parko-
višť typu Park and Ride. Poplatek za parková-
ní by měl být pro občany Prahy 13 spíše 
symbolický. Zároveň i administrativní zátěž 
občanů musí být minimální. Parkovací zóny 
tak mohou přispět ke zlepšení situace 
na Praze 13 ovšem pouze za výše uvedených 
podmínek.
 Štěpán Hošna, předseda klubu zastupitelů ČSSD

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Nedostatek parkovacích míst nejen na Praze 13 
vede k záměrům zavádět tzv. parkovací zóny, 
tj. v určitých lokalitách zavést poplatek 
za parkování, podstatně nižší pro místní 
a podstatně vyšší pro „přespolní“ a snížit tak 
problémy s parkováním redukcí poptávky. 
V Praze 13 jsou vhodné podmínky pro zavá-
dění parkovacích zón jen v okolí stanic metra, 
kde se střetávají parkovací potřeby místních 
a do Prahy za prací dojíždějících. Současně 
by se tak alespoň pro některé dojíždějící auty 
zatraktivnila veřejná doprava, jejíž zlepšení je 
účinnějším opatřením ke snížení problémů 
s parkováním než parkovací zóny. Zlepšení 
MHD ale leží mimo vliv Prahy 13. Rozšiřo-
vání parkovacích zón na Praze 5 a 6 význam-
něji neovlivní problémy parkování v Praze 13. 
Návrat k myšlence zavést parkovací zóny 
může být opět odmítáno většinou občanů. 
Pokud podrobný průzkum zájmu občanů 
o parkovací zóny neprokáže převažující 
zájem, nebude KSČM jejich zavádění na Pra- 
ze 13 podporovat a případné úsilí o ně bude 
považovat za problematické. 

Jan Zeman, zastupitel MČ Praha 13 za KSČM

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Otvírání diskuze o zónách v Praze 13 je na-
prosto předčasné a zbytečné. Není vůbec 
jasné, kdy, v jaké podobě a ve kterých měst-
ských částech parkovací zóny vzniknou. 
Vzhledem k současné situaci na hl. městě 
Praze je pravděpodobné, že rozhodnutí v této 
věci hned tak nepadne. Pokud v Praze 5 
a v Praze 6 placené parkovací zóny vzniknou, 
bude nějakou dobu trvat, než se projeví pří-
padné dopady na parkování v naší městské 
části. Pak teprve bude možné situaci vyhod-
notit a navrhnout opatření. Zřízení parkova-
cích zón v naší městské části není řešením. 
Navíc obyvatelé Prahy 13 se v průzkumu před 
třemi lety vyjádřili celkem jasně, že parkovací 
zóny nechtějí. My dlouhodobě žádáme hlavní 
město, aby konečně uvolnilo finanční pro-
středky a zahájilo plánované rozšíření parko-
viště P+R na Zličíně a stavbu parkoviště P+R 
v Nových Butovicích. Praha 13 je připravena 
k tomu poskytnout veškerou součinnost. To je 
cesta, jak se bránit parkování mimopražských 
řidičů na našich sídlištích.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS 

TOP 09

Samotné plošné zavedení parkovacích zón 
na území Prahy 13 volná parkovací místa 
občanům zřejmě nepřinese a naopak je 
může zatížit nadbytečnou administrativou 
a dalšími poplatky, které budou znamenat 
více zátěže než přínosů. Avšak zavedení 
dobře propracovaného a prostorově správně 
vymezeného návrhu parkovacích zón by 
mohlo zlepšit situaci s parkováním – zejmé-
na v nejbližším okolí stanic metra ve všední 
dny 8 – 18, kdy zde hromadně parkují oby-
vatelé středních Čech dojíždějící do za-
městnání v centru Prahy. Typicky se jedná 
o nemožnost zaparkovat v okolí zdravotní-
ho střediska Lípa a u OC Lu  žiny. V noč-
ních hodinách 20 – 06 mohou zóny v ně-
kterých přetížených lokalitách ulehčit 
zaparkování rezidentům (například 
na Velké Ohradě omezením parkování ne-
pojízdných vozidel). Za předpokladu velmi 
dobře promyšleného a s občany řádně pro-
diskutovaného návrhu a existence prokaza-
telného přínosu bychom zavedení zón 
ve zvolených lokalitách podpořili.

Petr Praus, klub TOP 09

ZELENÍ A PIRÁTI PRO 13

Zavedení placených parkovacích zón 
na Praze 13 není řešení. Tento názor jsme 
měli už v roce 2013. Domníváme se, že 
Praha 13 má ještě stále rezervy v rozšiřování 
parkovacích stání pro rezidenty. Prosazujeme 
zejména využití vícepodlažních parkovacích 
domů, které jsou běžné v západoevropských 
městech a které dokáží řešit parkování velké-
ho počtu vozidel na malé ploše. Argumentem 
pro zřízení parkovacích zón jsou zejména 
Středočeši, kteří na území Prahy 13 nechávají 
svá auta při cestě do centra. Tady Praha 13 
doplácí na obecný nedostatek odstavných 
parkovišť v systému „Park & Ride“ jak 
na území Prahy, tak Středočeského kraje. 
Odstavná parkoviště by měla být v dostatečné 
kapacitě na stanicích metra. Je paradoxní, že 
tam dnes najdeme spíše soukromá parkoviště 
obchodních center, kde si dojíždějící do Prahy 
auta nezaparkují. Je to selhání územní a roz-
vojové politiky města i naší městské části, 
na kterou už nyní doplácejí občané Prahy 13. 
Placené parkovací zóny by pro ně byly jen 
další zátěží.  Zuzana Drhová, Klub Zelených a Pirátů pro 13  

Fórum

Je čas na parkovací zóny v Praze 13?
V roce 2013 vyjádřili obyvatelé městské části v anketě výrazný nesouhlas 
se zavedením placených parkovacích zón. Názor veřejnosti byl tehdy 
jedním z hlavních důvodů, proč se vedení radnice rozhodlo ukončit 
veškeré přípravné práce k zavedení zón. Letos budou v některých 
sousedních městských částech parkovací zóny zřízeny. Zajímal nás názor 
jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části, a proto jsme se zeptali: 
Měla by se podle vás otázka možnosti zavedení parkovacích zón 
v Praze 13 znovu otevřít? 
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Broučci měli úspěch
Jak už se stalo tradicí, dramatický kroužek při ZŠ Kuncova pod vedením 
paní učitelky Jany Faltejskové svým divákům pravidelně přináší nově 
nastudované představení. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. 
Karaf iátovy Broučky zná asi každý, ať už z knihy nebo z loutkového 
Večerníčku. Prvními diváky byly děti z mateřských školek, závěrečné vy-
stoupení bylo věnováno nejen rodičům, ale všem, kteří mají rádi divadlo. 
Představení bylo vtipné, veselé a hlavně originální. Všichni účinkující 
byli skvělí a hráli s velkou chutí a nadšením. Příjemným zpestřením ce-
lého děje bylo i vložení velmi zdařilého tanečního vystoupení. 
Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím, ale i paní učitelce Faltejskové. 
Musím jí přidat i velké ocenění za to, že se již řadu let vedení dramatic-

kého kroužku obětavě a s úspěchem věnuje. Jménem rodičů bych ráda 
všem popřála hodně elánu a mnoho dalších spokojených diváků.
 Tereza Skálová

Dík za lidský přístup
Ve středu 10. února ráno jsem byla v kanceláři živnostenského odboru, 
konkrétně kontrolně-správního oddělení, abych podala určité vysvětlení. 
Byla jsem mile překvapena vstřícností vedoucího oddělení Jaroslava 
Vejvody, který mi všechno objasnil a místo pokuty jsem dostala kytičku. 
Vážím si takových lidí, kteří dělají svoji práci svědomitě a přitom 
s lidskostí. Larysa Dushkova 

Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

Udržujeme dětská hřiště hezká a bezpečná

Několik dětských hřišť ve správě odboru životního prostředí prošlo 
v poslední době rekonstrukcí. Z provozních kontrol v loňském roce 
vyplynulo, že některá dětská hřiště jsou ve špatném technickém stavu. 
Konkrétně šlo o dvě hřiště pro nejmenší děti poblíž nákupního centra 
na Velké Ohradě. Sestavy se skluzavkou a další drobné herní prvky 
dosloužily, proto byly vyměněny za nové. Celá rekonstrukce stála 
822 tisíc korun. Rozšíření a modernizace se dočkalo také hřiště 
v Údolí prameniště Motolského potoka. Přibylo několik nových her-
ních prvků – lanový most, páková houpačka a dva prvky na cvičení. 
Rekonstrukce stála necelých 205 tisíc korun. 

Nové dětské hřiště vzniklo v Třebonicích u rybníka. Z důvodu rekon-
strukce hráze muselo být zrušeno původní dětské hřiště. Nyní se pře-
sunulo do prostoru hned vedle rybníka. Je zde vybudováno nové 
pískoviště s oplocením a instalována řetízková houpačka s hnízdem. 
Tato investice za 150 tisíc korun byla hrazena z rozpočtu městské 
části, konkrétně z rozpočtu odboru životního prostředí. Všechny re-
konstrukce prováděla na přelomu roku firma Centra a.s. Naší snahou 
je, aby v městské části bylo vždy dostatek dětských hřišť, která budou 
pro naše nejmenší obyvatele dostupná, atraktivní a bezpečná.
 Pavel Jaroš, zástupce starosty

Protože do redakce STOPu chodí krás-
ných fotografií opravdu hodně, rozhodli 
jsme se dát rubrice Vaším objektivem tro-
chu větší prostor. Našli jsme pro ni i jiné 
místo, aby fotografie více vynikly. Převážná 
většina snímků je pořízena na šířku, což je 
škoda. Paní Pavlína Makovská nám poslala 
zajímavé snímky na výšku a my jsme tak 
mohli jeden vybrat na titul únorového vy-
dání.

Podaří-li se i vám pořídit zajímavou 
fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu na adresu 
stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřejníme. 

Za všechny snímky, které jste nám již 
zaslali, mnohokrát děkujeme.

Tentokrát se můžeme vaším objektivem, 
přesněji objektivem paní Terezy Strakové, 
podívat na tubus metra, který k naší měst-
ské části neoddělitelně patří.  -če-

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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Velikonoce a vnitřní svoboda člověka
Po dlouhém období zimy, i když letos rela-
tivně teplé, člověk toužebně očekává začátek 
jara. Stýská se nám po sluníčku, ale přede-
vším se těšíme na přírodu probouzející se 
nádherným způsobem k životu. S jarem jsou 
spojené i velikonoční svátky a s nimi mnoho 
různých lidových tradic a zvyků, jako je ma-
lování vajíček, pomlázka, řehtačky 
a klapačky nahrazující kostelní zvony, 
květinová výzdoba zvlášť bohatá 
na Květnou neděli a samozřejmě 
hlavní symbol Velikonoc – beránek 
na velikonočním svátečně prostře-
ném stole.

Proč zrovna beránek? Tradice 
tohoto velikonočního symbolu sahá 
do doby daleko před naším letopoč-
tem, k začátkům izraelského národa, 
kdy ještě žil v Egyptě a postupně se 
propadal do otroctví Egypťanů. Židé 
připutovali do Egypta během 17. 
stol. před Kristem a žili tam okolo 
450 let. Utiskování těžkými pracemi 
způsobilo, že touha po samostatném životě 
a po svobodě mezi Židy narůstala. Dlouho 
vyjednávali s faraonem a ten se nakonec pod 
vlivem určitých pohrom, které na Egypt 
dolehly, rozhodl Izraelity propustit na svobo-
du. Večer před odchodem z Egypta Izraelité 
dle pokynu, který obdrželi od svého Boha, 
ve svých domovech připravili slavnostní 
večeři, během které byl hlavním chodem 

pečený beránek. Posvátný obřad, který se 
odehrával v domovech jednotlivých izrael-
ských rodin, je měl zachránit před posledním 
neštěstím, které se – dle proroctví – k Egyptu 
blížilo: smrt všeho prvorozeného od dobyt-
čat po lidi. Podle Bible trest opravdu přišel, 
zemřel i prvorozený syn faraona, načež faraon 

ve hněvu a zoufalství nejen propustil, ale 
vyloženě vyhnal Izraelity z Egypta, kteří se 
díky tomu ocitli na svobodě. A tak se beránek 
stal symbolem osvobození jednak pro Židy, 
kteří každým rokem o Velikonocích připra-
vují k večeři beránka a děkují za dar svobody, 
jednak pro křesťany, kteří věří, že pravou 
svobodu přináší víra a spojení s Kristem, no-
vozákonním Beránkem, přinášejícím svobodu 

nejen v tomto životě, ale i v životě nastávají-
cím po smrti. Celý příběh Izraelitů v Egyptě 
najdeme v Bibli v Druhé knize Mojžíšově 
(Exodus) v kapitolách 1 až 15 nebo ho může-
me zhlédnout ve filmu „Mojžíš“.

Velikonoční symboly nás často vybízejí 
k zamyšlení nad hloubkou našeho života. 

Kolotoč tohoto světa – povinnosti, 
zaměstnání, bydlení, prostě systém, 
ve kterém žijeme, nás často tak silně 
vtahuje do svého běhu, že člověk 
ztrácí nejen vnitřní klid, ale i vnitřní 
svobodu. Velikonoční svátky nám 
poskytují prostor nejen k odpočinku 
a výletům do přírody, ale vytvářejí 
možnost zastavit se a uspořádat hod-
noty svého života. Podstata zotročení 
se totiž neskrývá v řetězech a fyzic-
kých poutech, ale v závislostech na-
šeho ducha a mysli na záležitostech, 
které nám berou čas, síly a prostředky, 
jež bychom měli věnovat nejbližším. 
O velikonočních svátcích křesťané 

rozjímají nad Ježíšovou smrtí a zmrtvých-
vstáním. Na kříži umírá „starý život“, aby 
se mohl narodit „nový“. Přeji vám, abyste 
o Velikonocích dokázali aspoň částečně 
zanechat za sebou to, co vás vnitřně zotročuje 
a spoutává, a vytvořit ve svém nitru nový 
život svobodného člověka, který se s radostí 
a optimizmem dívá na svět!

Adam Ryszard Lodek, administrátor stodůlecké farnosti

Velikonoční bohoslužby     
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH
Zelený čtvrtek – 24. března 
19.00 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie 

Velký pátek – 25. března
18.00 hod. – pobožnost křížové cesty
18.30 hod. –  Velkopáteční obřady
Během velkopátečních obřadů se koná sbírka na Svatou zemi.

Bílá sobota – 26. března
 7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály
 9.00 hod. –   modlitba uprostřed dne a obřady 

katechumenátu
10.00 – 15.00 hod. –   prostor pro soukromou modlitbu 

před Nejsv. svátostí
14.00 – 14.30 hod. –   společná adorace u Božího hrobu 

zakončená žehnáním velikonočních 
pokrmů

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – 26. března
20.00 hod. –   bohoslužba a následovně Agapé – radostná 

oslava Velikonoc u společného stolu z darů 
zúčastněných

 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 27. března 
 8.00 hod. – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů
18.00 hod. – mše sv.

Velikonoční pondělí – 28. března
 8.00 hod. – mše sv.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
Zelený čtvrtek – 24. března 
18.00 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
21.00 hod. –   společné bdění v Getsemanské zahradě  

(jde o 7 čtení z Janova evangelia). Možnost 
soukromé modlitby až do ranních hodin 
(modlitební stráž zajišťují mládež 
a dobrovolníci)

Velký pátek – 25. března
 7.30 hod. – breviářová modlitba se čtením a ranní chvály
 9.00 – 15.00 hod. –   prostor pro soukromou modlitbu 

před Nejsv. svátostí 
12.00 hod. – pobožnost křížové cesty
17.00 hod. –   Velkopáteční obřady. Po obřadech možnost 

soukromé modlitby až do ranních hodin 
(modlitební stráž zajišťují mládež 
a dobrovolníci).

Během velkopátečních obřadů se koná sbírka na Svatou 
zemi.

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – 26. března
21.30 hod. –   bohoslužba spojená s udělováním iniciačních 

svátostí katechumenům, následně Agapé – 
radostná oslava Velikonoc u společného stolu 
z darů zúčastněných

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 27. března 
 9.30 hod. – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů
11.00 hod. – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů

Velikonoční pondělí – 28. března
11.00 hod. – mše sv.

KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 
(při železniční trati u viaduktu nad stanicí  
autobusů č. 142, 380 – Bílý Beránek)
Velikonoční bohoslužba –  neděle 27. 3. v 9.00 hod. 
V kostele, který je vytápěn a ozvučen, se od 9.00 hod. 
konají pravidelné nedělní bohoslužby.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ

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

Pátek 25. března v 18.00 hod.
Cesta kříže
Během cesty bude několik zastavení s čtením z Bible 
o Kristově cestě do Jeruzaléma až po ukřižování, závěr 
s modlitbami na Makču Pikču. Zveme všechny, kdo chtějí 
společně prožít Velikonoční poselství. Sraz v 18.00 hod. 
v křesťanském centru.

Neděle 27. března v 7.30 hod.
Ranní vítání vzkříšeného Pána
V 7.30 hod. se sejdeme na Makču Pikču ke společným 
modlitbám a chválám, poté se vydáme na Velikonoční 
shromáždění s Večeří Páně do křesťanského centra 
Třináctka na Lukách. Shromáždění začíná v 9.00 hod.  
Od 11.00 hod.  začíná druhé Velikonoční shromáždění 
s nabídkou simultánního tlumočení do angličtiny.
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Dva písničkáři z Oborohu
Oba z jedné kapely Oboroh, první z nich je písničkářem 
jaksi z prvotní podstaty, druhý až od chvíle, kdy oslavil 
padesátku. Sluší jim to spolu i každému zvlášť. Platilo to 
i o únorovém koncertu cyklu Třináctého na třináctce 
v plném sále Komunitního centra svatého Prokopa. 
Roman Dostál právě debutuje albem Více světla, více 
stínů. Romanovy prožitky do textů přetavil Petr Střešňák. 
Není divu, že písně z alba patří mezi nejhranější tituly 
Radia Proglas, jsou výborné.

V dalším díle v neděli 13. března se můžeme těšit 
na hostitele večerů Slávka Klecandra a vokální trio Cho-
rodia Agiu Georgiu, které představí byzantskou duchovní 
hudbu a polyfonii severního Řecka.

Lucie Haschková

Přijďte ochutnat Chorvatsko
Začátkem února byla v přízemí výškového domu na Slunečním ná-
městí vedle radnice otevřena nová Chorvatská rybí restaurace Deco2. 
Otevřeno má denně od 11.30 do 23.00. V nabídce jsou čerstvé ryby 
a plody moře, ale i masitá a bezmasá jídla. „Chceme nabídnout auten-
tickou chuť Chorvatska, můžete ochutnat kombinaci chutí dalmátské, 

istrijské i kontinentální chorvatské kuchyně,“ říká majitel restaurace 
Saša Babić, který už několik let provozuje úspěšný rybí restaurant 
Deco v Modřanech. V restauraci Deco2 si ve všední den můžete vy-
brat z poledního menu, které najdete na www.decorestaurace.cz/deco2. 
Zahrnuje polévku a výběr ze dvou hlavních jídel, z nichž jedno je vždy 
z ryb nebo darů moře. V úterý a ve středu od 18.00 zpříjemní hostům 
posezení živá chorvatská hudba.   -red-

• SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ •   

Vyhrajte vstupenky na unikátní česko-japonský koncert 
Víte, jak se jmenuje nejvyšší hora Japonska? Pak můžete 
získat po dvou vstupenkách na unikátní česko-japonský 
koncert, který se koná v Dvořákově síni Rudolfina 1. 4. 2016 
od 19.30. Vystoupí na něm Okayama Gakugeikan, jeden 
z nejlepších dechových orchestrů Japonska, pod vedením 
Shigenoriho Nakagawy, dále smíšený pěvecký sbor Kos 
z Litomyšle se sbormistrem Milanem Motlem a hosté. 
Zazní hudba od  A. Reeda, T. Hirokazu, C. Smithe, 
G. F. Händela a dalších. Koncert je součástí projektu pod-
porujícího spolupráci mladých hudebníků z obou zemí 
a koná se pod záštitou velvyslanectví Japonska, Senátu 
Parlamentu ČR, Ministerstva kultury a měst Litomyšl 
a Okayama.

Chcete získat dvě z celkem 80 vstupenek, které máme 
v redakci STOPu k dispozici? Pošlete odpověď na soutěžní 
otázku „Jak se jmenuje nejvyšší hora Japonska?“ se svým jmé-
nem, adresou a telefonním číslem do 20. března na adresu 
redakce: Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo e-mailem 
na stop@p13.mepnet.cz. Těšíme se na vaše odpovědi. -red-

• SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ •
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Klavír nikdy na hřebík nepověsím

To, že se děti učí hrát na hudební nástroj, je zcela běžné. Některé to vzdají, 
jiné hrají dlouho a dobře, ale těch, které se propracují mezi špičku, až tolik 
není. My jsme požádali o krátký rozhovor klavíristu Pavla Praženicu, který 
už mezi velmi nadějné klavíristy bezesporu patří. Pavol, který se narodil 
v roce 2001 v Žilině, se věnuje hře na klavír od pěti let. Dnes je studentem 
Gymnázia J. Heyrovského, navštěvuje klavírní třídu Libuše Tiché v ZUŠ, 
patřící pod Gymnázium a Hudební školu hlavního města Prahy. Kromě 
toho je od roku 2009 žákem třídy talentovaných dětí a studentů na HAMU 
pod vedením Aleny Vlasákové. Odmala se zúčastňuje řady domácích i za-
hraničních soutěží, na kterých se opakovaně umísťuje s titulem laureát. 
Jen za loňský rok získal například tituly absolutního vítěze v soutěžích 
Klavírní Orava a v konkurenci 111 interpretů v Prague Junior Note. Pavlův 
repertoár je rozsáhlý, zahrnuje díla Scarlattiho, Bacha, Beethovena, 
Haydna, Mozarta, Chopina, Liszta, Mendellsohna, Prokofjeva a dalších 
skladatelů. Kromě soutěží Pavol pravidelně vystupuje na koncertech 
organizovaných Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy, Pražskou 
konzervatoří nebo HAMU.

Pavle, od kdy žiješ v Praze?
Do Prahy jsme se přestěhovali v roce 2003, kdy otec nastoupil jako 
lékař do Ústřední vojenské nemocnice. 
Na klavír jsi začal hrát v pěti, takže volba hudebního nástroje asi byla 
na rodičích.
Určitě. Ale to, že na nějaký hudební nástroj hrát budu, se dalo před-
pokládat. Prarodiče i můj otec jsou hudebně založeni a odmala mě 
k hudbě vedli, maminka mi fandila. Prarodiče hudbu učí – dědeček je 
akordeonista, babička učí na kytaru, tatínek hrál na klavír a je opravdu 
výborný. A že budu hrát na klavír i já, to nějak vyplynulo ze situace. 
Navíc jsme ho měli doma.  
Dnes jsi výborný klavírista, který už má za sebou řadu velmi úspěšných 
vystoupení. Jaké byly tvoje začátky?
Já jsem z počátku mezi nejlepší nepatřil, několikrát jsem změnil uči-
tele, ty začátky nebyly snadné. Talent jsem určitě měl, ale chvíli trva-
lo, než jsem ho dokázal zúročit. Hodně mi pomohlo účinkování 
v muzikálu Je třeba zabít Davida. Dostal jsem se do úplně jiného 
světa, světa umění. Získal jsem i potřebnou sebedůvěru. Tehdy jsem 
chodil do druhé třídy, ale pořád na to rád vzpomínám. Byl to úžasný 
zážitek.
Tam ses ale dostal jako zpěvák.
To byla náhoda. Zpíval jsem ve škole, dostal se na Butovický zvoneček 
a ve své kategorii vyhrál. Tam si mě všimli s tím, že bude konkurz 
do muzikálu a potřebují ještě jednoho kluka. A vybrali mě. Musím 
říci, že nikdy nepřestanu být vděčný svojí paní učitelce Jitce Kopecké, 
která mě učila v ZŠ Bronzová. První zjistila, že mám talent i na zpívá-
ní a „postrčila“ mě tím správným směrem. Velmi výrazně ovlivnila ur-
čitou etapu mého života.

Muzikálem tvoje pěvecká kariéra skončila? 
Ještě jsem asi tři roky zpíval v Kühnově dětském sboru. Pak jsem začal 
mutovat, takže na čas jsem zpívat úplně přestal. Byl jsem ale párkrát 
pozván jako host na koncerty Kühnova dětského sboru. To ale jako 
klavírista. Vystoupení s tímto tělesem v roli sólisty i korepetitora mělo 
velkou odezvu, hlavně na úspěšném turné ve Španělsku. Teď se 
ke zpěvu vracím. Spolu s klavírem studuji sólový zpěv v hudební škole 
pod vedením pana učitele Mrázka.
Od začátku hraješ klasiku. Tvoji vrstevníci asi spíš inklinují k lehčím žánrům.
Lehčí žánr mám rád, mám rád vlastně všechnu hudbu. S chutí si po-
slechnu nějaké písničky a někdy si i pár populárnějších skladeb zahra-
ju. Ale klasika je klasika. Alespoň pro mě.
Říká se, že i výborný muzikant se může, sklouzne-li k lehčímu žánru, 
trochu zkazit.
To je těžké posoudit. Někoho klasika nezajímá a podle mě by to 
neměl lámat přes koleno. Najde-li se v jiném žánru, který ho bude 
bavit, může být výborný a prorazit. Já hraju klasiku a připouštím, že 
kdybych delší dobu hrál jiný žánr, mohlo by to být znát. Ono by ale 
bylo znát, i kdybych jen polevil a nehrál ty své dvě tři hodinky denně.
Co tvému pravidelnému cvičení říkají sousedé?
Teď už nic. Z paneláku jsme se přestěhovali do rodinného domu 
v Řeporyjích. Ale aby to nevyznělo špatně. Se sousedy jsme žádný 
velký problém neměli, já se snažil hrát v přijatelnou dobu, ale co si bu-
deme povídat. V paneláku je slyšet každé kýchnutí, natož klavír. Navíc 
nejsem jediný, kdo u nás na něco hraje. Bratr Andrej (12 let) začal 
s klavírem, ten ale po čase vyměnil za hoboj a bicí, a sestra Vanessa 
(7 let) hraje na klavír. A to by asi nevydržel ani ten největší otrlec.
Byly momenty, kdy jsi chtěl všeho nechat?
Určitě ano. Hlavně když se mi něco nepovedlo nebo nevyšlo úplně 
podle mých představ. Pak člověk pozná, jestli má v sobě dost vytrva-
losti, zdravého sebevědomí, psychické odolnosti a také pokory. Mys-
lím, že klavír nikdy na hřebík nepověsím.
Za nějaký čas 
odmaturuješ, 
přemýšlel jsi už 
o tom, co dál?
Nějakou předsta-
vu už mám. Urči-
tě bych rád vystu-
doval konzervatoř 
nebo Hudební fa-
kultu AMU. Jestli 
se ale budu klaví-
ru věnovat profe-
sionálně, to zatím 
netuším. Myslím, 
že by se mi líbila 
i medicína. Dnes-
ka už začíná být 
celkem běžné, že 
se studují dvě vy-
soké školy najed-
nou. Naštěstí 
mám na nějaké 
závazné rozhodo-
vání ještě čas, tak 
uvidíme.
Jak trávíš volný čas?
Dříve jsem hrál florbal, maloval, teď mě hodně baví lyžování. Zají-
mám se skoro o všechno, o co se zajímají kluci v mém věku. Jenom 
tomu mohu věnovat podstatně méně času. 
Kde tě v nejbližší době můžeme vidět, ale především slyšet?
Soutěží a koncertů bude celá řada, například v Římě, Paříži, New-
castlu. Tím nejbližším datem je 14. březen, kdy budu hrát v Rudolfinu 
v pořadu Mladé talenty Josefu Sukovi se Symfonickým orchestrem hl. 
města Prahy FOK pod taktovkou Václava Blahunka. Eva Černá
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Zkuste taky bruslení
Také letos využívají žáci FZŠ Brdičkova ledovou plochu zimního sta-
dionu Bronzová. Jako první se na led vrhli žáci ze sportovních tříd. 
Začátečníci se učili zvedat z ledu, držet rovnováhu a klouzat se 
na bruslích. Zjistili, že bruslení je zábava a často se stává, že se po-
stupně rozbruslí celá rodina. Pokročilejší bruslaři svou techniku zdo-
konalují. Bruslení je skvělá příležitost, jak pohybem trávit volný čas 
s rodinou nebo přáteli. Helena Bočanová

Výborné výsledky testování žáků
Smyslem mezinárodního inspekčního šetření PISA, které se koná 
jednou za pět let, je porovnat čtenářskou, matematickou a přírodověd-
nou gramotnost patnáctiletých žáků, studentů a učňů z různých zemí 
světa. V ČR se zapojilo 7 000 žáků devátého a desátého ročníku 
z 345 základních a středních škol. Vloni na jaře se zapojilo i 29 žáků 
a žákyň 9. ročníku ZŠ Kuncova. Výsledky našich žáků, které jsme ob-
drželi v lednu, byly ve všech sledovaných oblastech nadprůměrné – 
v přírodovědné gramotnosti obsadili 40. místo, v matematické 
22. místo a ve čtenářské 16. místo. Svými souhrnnými výsledky zařa-
dili ZŠ Kuncova na krásné 7. místo ze 143 testovaných základních 
škol v ČR. Více na www.zskuncova.org v kapitole Škola – Autoevaluace.

V testování Stonožka 9 navázali letošní přihlášení deváťáci ZŠ Kun-
cova na výborné výsledky svých předchůdců z loňska. Testy společ-
nosti SCIO prověřily žáky z matematiky, českého jazyka, obecných 
studijních předpokladů a z angličtiny. Do testování se zapojilo 634 zá-
kladních škol a víceletých gymnázií, tedy 18 000 žáků z celé České 
republiky. Naši žáci a žákyně byli opět nadprůměrní. Všem deváťákům 
přeji hodně úspěchů v přijímacím řízení na střední školy.
 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Chytře do života
Projekt Chytře do života společnosti Petra clinic pod záštitou Magist-
rátu hl. m. Prahy přišli do FZŠ Trávníčkova podpořit zástupci Výboru 
pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 13 Vít Bobysud 
a Miloš Drha. Hlavním tématem byla obezita dětí i dospělých. Žáci 
6. a 7. ročníků besedovali s odborníky na téma stravovacích návyků, 
zdravého životního stylu, došlo i na poruchy příjmu potravy a klama-
vou reklamu, často odporující informacím uvedeným na obalech.
 František Hanzal, ředitel školy

Nabídka 6. tříd  

s rozšířenou výukou
Základní škola Kuncova otevře ve školním 
roce 2016/2017 tři 6. třídy. Budou rozděleny 
do čtyř studijních skupin, které nabízejí rozšířenou výuku:  
1. matematiky a informatiky, 2. jazyků (AJ – FrJ, AJ – NJ nebo AJ – ŠpJ), 
3. tělesné výchovy (judo, basketbal), 4. výtvarné výchovy.
Bez přijímací zkoušky bude přijat žák, který v prvním pololetí 
v 5. ročníku splnil následující podmínky:
  do matematické skupiny – vyznamenání, jednička z matematiky  

nebo úspěšný řešitel OK matematické olympiády 
 do jazykové skupiny – vyznamenání a z ČJ a AJ jedničky 
  do sportovní skupiny – vyznamenání nebo nejhůře trojka  

z nějakého předmětu
 do výtvarné skupiny – žádná známka horší než trojka 
Více na www.zskuncova.org v kapitole Škola – Přijímací řízení.
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu školy nejpozději do 14. června. 
 Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Příručka malého chovatele
Když se druháci z FZŠ Brdičkova učili v prvouce o do-
mácích zvířatech, tak je téma zaujalo natolik, že mu vě-
novali daleko více času, než předepisují školní osnovy. 
Zatímco v učebnici patří domácím mazlíčkům jen jedna 
stránka, děti se staly malými novináři a světlo světa 
spatřily několikastránkové příručky. Musely zjistit zá-
kladní informace o daném zvířeti – odkud pochází, čím 
se živí, v čem žije, jak o něj pečovat a kolik tohle všechno 
také stojí. Proto si na pomoc vzaly encyklopedii zvířat, 
v knihovně si o konkrétním domácím zvířátku půjčily 
knížku, zjišťovaly informace od rodičů nebo paní učitel-
ky. Na internetu prostudovaly články, prohlédly si ob-
rázky... Příručky, které se pak staly třeba hezkým dár-
kem pro rodiče, zpestřila i řada zajímavostí.
 -red- 

Spolupráce škol a sociální sítě
Na začátku června nás čeká poslední setkání v pro-
jektu Social Media and Education – Threats and 
Opportunities (v programu ERASMUS+), tentokrát 
ve Velké Británii. Koncem ledna jsme se již poně-
kolikáté zúčastnili konference učitelů Network 
Conference v německém Dreieichu. Učitelé projed-
návali možnosti další mezinárodní spolupráce 
a připravovali blížící se setkání v Anglii. Souběžně 
probíhaly workshopy žáků, do kterých se zapojili 
naši žáci Ellen Michaeli a Ladislav Vrtiška. Žáci 
ve skupinách reflektovali současnou migrační krizi 
v Evropě. K nejpůsobivějším zážitkům patřilo set-
kání se studentkou ze Sýrie, která byla očitou svěd-
kyní válečných hrůz a útrap. Učitelé i žáci navázali 
nová přátelství, poznali život v zahraniční škole 
a konfrontovali své názory s ostatními.
 Tomáš Klinka, garant projektu
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Na Lužinách se badmintonu daří

Badmintonový klub z Lužin patří mezi nejmladší sportovní oddíly 
v naší městské části. Nedávno jsme oslavili první výročí naší činnosti. 
I za tuto krátkou dobu dosáhli hráči a hráčky BC Aktiv Lužiny 
několika úspěchů.

Naší doménou je práce s mládeží, snažíme se dětem věnovat 
maximální individuální péči. Proto trénujeme jen ve čtyřčlenných 
skupinkách všech sportovních úrovní – od začátečníků po pokročilé.

Naším cílem je úspěšná účast v Pražském přeboru družstev 
mládeže. 

Pravidelně pořádáme Lužinskou ligu mládeže, která je soutěží dětí 
a juniorů trénujících v klubu BC Aktiv Lužiny a dětí z řad veřejnosti. 
Cílem soutěže je rozvíjet lásku k našemu sportu, motivovat k lepším 
výkonům a připravit děti na soutěžní badminton. Posledního turnaje, 
Mini Cupu Lužiny, se účastnily děti z 10 pražských badmintonových 
oddílů. Děti z Lužin se neztratily, obsadily 2. místo v kategorii chlap-
ců do 9 let, 4. místo v kategorii dívek do 11 let, 3. místo v kategorii 
chlapců do 11 let a 1. místo v kategorii juniorů.

Pro velký zájem jsme rozšířili tréninkové hodiny, trénujeme každý 
pracovní den.

Chcete, aby i vaše dítě hrálo badminton závodně? Stále přijímáme 
nové spoluhráčky a spoluhráče. Trénujeme v TC Lužiny v Zázvor-
kově ulici na okraji Centrálního parku, přibližně 4 minuty od stanice 
metra Lužiny. Přihlášky a informace najdete na www.tenis-luziny.cz, 
případné dotazy vám zodpovíme na info@tenis-luziny.cz nebo 
na tel. 776 574 644.
 Marcel Uhlich

Start okoření extraligové derby
V březnu naplno startuje jarní část hokejbalových soutěží napříč 
všemi kategoriemi. Výjimkou nejsou ani extraligoví hokejbalisté, kteří 
hned první březnovou sobotu hostí od 16.00 Pardubice. Mnohem 
pikantnější souboj však přijde na řadu o čtrnáct dní později, v neděli 
20. března, kdy od 16.00 hostíme pražského rivala – Kovo Praha. 

„Derby je vždy takový malý svátek hokejbalu, na který se všich-
ni těší. Přijďte si ho užít spolu s námi,“ zvou na utkání extraligoví 
hokejbalisté.

Během zimní přestávky žádná z kategorií nezahálela, a to včetně těch 
nejmenších. Minipřípravka i přípravka se v únoru zúčastnila turnajů 
v Kralupech nad Vltavou, na kterých kluci obsadili šesté a čtvrté místo. 
Pokud by i vás hokejbal zaujal, neváhejte přijít na trénink v pondělí 
od 17.30 nebo v úterý od 18.00 nebo nás kontaktujte na e-mailu 
nabor@kert-park.cz. Více informací na www.kert-park.cz/nabor/. 

 Michal Pěch

Stříbrní florbalisté jsou z třináctky
V konkurenci 84 škol se v Poháru středních škol ve florbalu dokázali 
výrazně prosadit studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského z naší 
městské části, když vybojovali titul vicemistrů Prahy. Cesta k vysněné 
medaili byla dlouhá (postup ze čtvrtfinálové a semifinálové skupiny) 
a náročná. Tým hrál 11 zápasů, z nichž 7 vyhrál, 3 prohrál a jednou 
remizoval. Stříbrná medaile je ale jasným důkazem, že na florbalové 
mapě Prahy se s naším gymnáziem musí počítat. Velkým příslibem 
do budoucna je skutečnost, že tým zůstane stejný i v příštím školním 
roce, protože nikdo ze studentů není v nejvyšším ročníku. O stříbro se 
zasloužili Sebastian Jakob, Daniel Cejp, Igor Nedoma, Tomáš Vlček, 
Zbyněk Tomiška, František Novosad, Jakub Nedvěd, Jan Cvrček, 
Matěj Najvárek, Daniel Riley, Matthias Eška, Matěj Kříž, Antonín 
Chochola, Vojta Tomášek a Kryštof Makovec. Děkujeme za skvělou 
reprezentaci gymnázia i městské části. 
 Kuba Koráb 

Ukázkový trénink
Zveme všechny kluky ročník 2006 a 2007 na ukázkový trénink 
SK Velká Ohrada. Přijď si v neděli 20. března od 15.30 do 17.00 
zasportovat a trénovat basketbal do tělocvičny ZŠ Janského na Velké 
Ohradě. Učíme se přihrávat, driblovat a hlavně dávat koše. Hrajeme 
už i turnaje. Když se ti to bude líbit, můžeš se přidat. Pravidelné tré-
ninky máme v úterý od 16.30 do 17.30 a v pátek od 15.30 do 16.30. 
Více informací podá trenér Pavel Toušek na tel. 602 622 540.
 Jana Civínová

Zahájení cyklistické sezony 

Také letos zahajuje Cyklistický spolek Stodůlky cyklistickou sezonu, 
jak jinak, hromadnou vyjížďkou. Letos je naplánována na 2. dubna 
od 10.30 hodin. Trasa vyjížďky vede z náměstí obce Dobříč po maleb-
ných silničkách jihozápadním směrem od Prahy a měří zhruba 40 km. 
Chcete se k nám přidat i vy, provětrat tělo po zimním spánku a nebaví 
vás jezdit samotné? Pak je tato vyjížďka určena i vám. V případě, že  
se vám s námi pojede dobře, budeme rádi, když se k nám přidáte 
do Cyklistického spolku Stodůlky. Více informací se dozvíte na  
www.csstodulky.cz. Miroslav Bezdička

Sport
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Novinka vám ušetří čas při nákupu

Od ledna 2002, tedy více než čtrnáct let, je jedním ze sponzorů soutěží 
ve STOPu hypermarket Globus Zličín. Každý měsíc poskytuje jednomu 
z výherců poukázku na nákup zboží v hodnotě 500 Kč. Zašli jsme tedy 
za ředitelem hypermarketu Luďkem Thomayerem, abychom si popovídali 
o tom, co je u našeho sponzora nového. 

Pane řediteli, existuje nějaká novinka, o které by měli vaši zákazníci 
a naši čtenáři vědět?
Určitě, i když to není novinka úplně žhavá. Už několik měsíců nabízí-
me bezplatnou službu samoobslužného nakupování Scan&Go. Tento 
systém, který jsme zavedli jako první firma v republice, našim zákaz-
níkům šetří čas a výrazně usnadňuje manipulaci s nákupem. Zákazník 
nemusí vyndávat zboží na pokladní pás ani čekat u pokladny. Jedinou 
podmínkou je, aby měl nakupující naši věrnostní kartu Globus Bonus, 
kterou si velmi jednoduše a během několika minut může zařídit on-line 
nebo přímo v našem hypermarketu. 
Jak samotný nákup probíhá?
Před vstupem na prodejní plochu si nejprve s použitím své zákaznické 
karty vezmete mobilní ruční skener a pak už můžete začít nakupovat. 
Vybrané zboží si sami při vkládání do vozíku naskenujete, takže máte 
stále pod kontrolou celkovou hodnotu nákupu. Nakonec u vyhrazených 
pokladen Scan&Go, umístěných uprostřed pokladní zóny, hotově, 
bezkontaktně nebo platební kartou zaplatíte. Momentálně se testuje 
také nová platební metoda, kdy stačí do telefonu nahrát mobilní 
aplikaci a do Globusu budete moci chodit nakupovat skutečně už jen 
s telefonem. 

Co když si vybrané zboží na-
konec vzít nechci? A jak je to 
u váženého zboží?
Chcete-li zboží vrátit, na-
skenujete čárový kód daného 
výrobku, zmáčknete mínus 
a vrátíte ho zpět. Vážené 
zboží je opatřeno etiketou, 
kterou naskenujete. U zboží 
bez čárových kódů, například 
u pečiva, je tento kód umístěn 
na viditelném místě přímo 
u výrobků. Zní to jednoduše a ono to také jednoduché opravdu je.
Zda je to opravdu tak jednoduché, jak říkáte, se pro jistotu zeptáme ně-
kterého z vašich zákazníků.
Jaroslava Císlová z Tachlovic: „Všechno jsme s manželem zvládli bez 
problému a rádi takhle nakupujeme. Nám se to líbí moc. Když s námi jede 
dcera a jde k normální pokladně, tak na ni musíme pěkně dlouho čekat.“
Zavedením tohoto systému vkládáte ve své zákazníky hodně velkou důvě-
ru. Existuje vůbec nějaká kontrola?
Určitý systém, který sám definuje náhodný výběr kontroly, samozřejmě 
existuje. Prostřednictvím Scan&Go je u nás každý týden zaplaceno 
3 700 nákupů a službu využívá téměř 3 500 zákazníků. Jsem rád, že 
převážná většina z nich si naši důvěru plně zaslouží. 

Jsou ale lidé, například vozíčkáři, kterým samotný systém Scan&Go příliš 
nepomůže.
Možná, že řešení není až tak úplně daleko. V současnosti jednáme 
s dodavatelem elektrických nákupních vozíků pro tělesně postižené 
zákazníky. Ti by si pak tady mohli tento vozík zapůjčit a také pro 
ně by se nakupování výrazně zjednodušilo. Musíme ale ještě dořešit 
bezpečnost, a to jak při používání vozíků, tak při jejich pohybu mezi 
turnikety nebo na pojízdném chodníku. 
Kolik zaměstnanců ve zličínském Globusu pracuje?
V současnosti má zhruba 380 zaměstnanců, z toho 60 řezníků 
a 40 pekařů.
Řezníci, pekaři – jak je to u vás s vlastní výrobou? 
Máme vlastní pekařství i řeznictví. Maso si denně sami bouráme 
a zpracováváme, vyrábíme vlastní uzeniny, paštiky, které si dnes může 
zákazník koupit i vakuově balené. Většina našich uzenin neobsahuje 
mouku a je tedy vhodná i pro celiaky. Kromě přirozeně bezlepkových 
potravin u nás najdou i speciální bezlepkové potraviny od mouky 
po pivo. Podobný přístup jako u masa a uzenin platí také pro pečivo. 
Pekaři vyrábí chléb i pečivo tradičním řemeslným způsobem a podle 
vlastních receptur, jejichž základem je pravý žitný kvas. Děláme také 
vlastní cukrářské výrobky. Hitem poslední doby je dort Sacher. Naši 
zaměstnanci byli ve Vídni, kde se naučili tradiční recepturu, kterou 
teď mohou ochutnat i naši zákazníci. Vloni prošla rekonstrukcí naše 
restaurace. Funguje na principu samoobslužných pultů, takže došlo 
k výraznému zrychlení výdeje jídel, což strávníci přivítali. Došli jsme 
tak daleko, že podle italských receptur a z dovezených italských suro-
vin vyrábíme vlastní čerstvé těstoviny. Zkrátka děláme všechno pro to, 
aby se k nám naši zákazníci rádi vraceli. Eva Černá



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2016 17

Ptáci v družině
Koncem ledna navštívili družinu Fakultní základní školy Brdičkova 
zástupci ústavu Ornita s výukovým programem Vodní ptáci. V prů-
běhu přednášky se děti dozvěděly, jak tito ptáci u nás žijí, kteří tady 
přezimují a naopak, kteří odlétají za teplem. Dokonce si mohly po-
slechnout typické hlasy jednotlivých druhů ptáků, které mohou 
v přírodě zaslechnout. Součástí přednášky byla ukázka živých ptáků 
například kormorána velkého, husy velké nebo čápa bílého. Pro děti 
to byl úžasný zážitek, o kterém ještě druhý den v družině živě disku-
tovaly.
 Milada Chrudimská, vedoucí vychovatelka 

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 nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.  
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

Podpěrova  1. 3. před MŠ – u č. 1879

Pavrovského  4. 3. rozšířená plocha u tříděného odpadu
Borovanského  7. 3. křižovatka s ul. Kurzova
K Řeporyjím x K Chabům  9. 3. u kapličky
Nušlova 11. 3. rozšířený chodník mezi č. 2268 a č. 2269
Náměstí na Lužinách 14. 3.

Suchý vršek 15. 3. křižovatka s ul. V Hůrkách  
(odstavná plocha u oční polikliniky)

U Jezera 16. 3. parkoviště proti č. 2039/18

Janského 17. 3. parkoviště proti č. 2370/15

Ovčí hájek 18. 3. parkoviště proti č. 2159/16

Böhmova 18. 3. parkoviště u kotelny

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště

Drimlova 18. 3. parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný 
odpad

Chalabalova 21. 3. parkoviště proti č. 1611/7

K Sopce 23. 3. zpevněná plocha

Melodická 24. 3. křižovatka s ul. Operetní

Amforová 29. 3. proti č. 1895/24
Trávníčkova 30. 3. rozšířený chodník proti č. 1764

Vlachova 31. 3. Šostakovičovo náměstí

Běhounkova  1. 4. křižovatka s ul. Dominova –  
parkoviště proti č. 2463

Bronzová  1. 4. naproti č. 2016 – chodník u trafostanice

Kodymova  4. 4. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Fantova  5. 4. parkoviště před č. 1742/23

Michaela Líčková

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat: baterie, akumulátory, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla 
a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

datum ulice čas přistavení

čtvrtek
24. 3.

sobota
18. 6.

čtvrtek
22. 9.

5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Fialce – Živcových 15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova – Dominova 
(parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

čtvrtek
21. 4.

čtvrtek
21. 7.

sobota
 5. 11.

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20

Mládí (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50
Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50

Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20

Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50

Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30
křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. 
(u č. 1511) 18.40 – 19.00

datum ulice čas přistavení

sobota
12. 3.

čtvrtek
 2. 6.

středa
14. 9.

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – bývalé 
Sportcentrum) 15.00 – 15.20

Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu 
veřejného osvětlení)  15.30 – 15.50

K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti 
č. 1655)  16.00 – 16.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)  16.30 – 16.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689)  17.00 – 17.20

křižovatka ul. Operetní – Melodická  17.30 – 17.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem 
do restaurace č. 1047/21a)  18.00 – 18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)  18.30 – 18.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11)  19.00 – 19.20

úterý
12. 4.

úterý
12. 7.

sobota
 1. 10. 

křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům  
(u kapličky)  15.00 – 15.20

Bessemerova – panelová cesta proti domu 
č. 2729/10  15.30 – 15.50

Na Radosti (parkoviště na sídlišti)  16.30 – 16.50
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Mzdy, penze a státní garance v roce 2016
Valorizace penzí
Současní penzisté si od ledna 2016 polepší v průměru o 40 korun 
měsíčně. Valorizace podle zákonem stanovených pravidel probíhá 
automaticky vždy na začátku roku a odpovídá růstu cen (růstu inflace) 
a části růstu reálných mezd. Jelikož byla inflace v roce 2015 velmi 
nízká, tak státní penze porostou jen minimálně – přestože zažíváme 
vyšší ekonomický růst než v letech minulých. Jako jistou kompenzaci 
vláda schválila mimořádný příspěvek ve výši 1 200 korun, který dů-
chodci dostávají k únorové penzi. 

Minimální mzda
Od nového roku se zvýšila minimální mzda o 700 Kč na 9 900 Kč 
měsíčně (z 55 na 58,70 koruny za hodinu). Naopak životní minimum 
a existenční minimum se ani letos nezměnilo.

Změny v penzijním připojištění – doplňkové penzijní spoření
V rámci tzv. III. pilíře je změn celá řada a všechny vnímám jako pozi-
tivní pro uživatele tohoto produktu. Smlouvy uzavřené do 30. listopa-
du 2012 jsou nazývány „transformovaný fond“ a smlouvy uzavřené 
od roku 2013 nazýváme „doplňkové penzijní spoření“. Změny u doplň-
kového penzijního spoření:

• Zrušení 18 let jako hranice pro uzavření smlouvy. Smlouvu nově 
může uzavřít i zákonný zástupce pro nezletilé dítě. V takovém případě 
si účastník bude moci vybrat třetinu vlastních příspěvků v 18 letech 
věku, pokud smlouva běžela alespoň 120 měsíců a před dosažením 
18 let věku 24 měsíců nedošlo k převodu od jiné penzijní společnosti.

• Výplata pravidelné penze na dobu delší než 10 let bude osvobozena 
od daně z výnosů.

• Věk pro nárok na jednorázové vyrovnání se vrací u doplňkového 
penzijního spoření zpět na 60 let (doposud byl nárok na výplatu pod-
míněn přiznáním starobního důchodu). Pokud vám do konce smlouvy 
zbývá více než 15 – 20 let, doporučuji zvážit změnu z transformova-
ného fondu (kde jsou omezené možnosti investování a nízké zhodno-
cení) na doplňkové penzijní spoření, kde lze zvolit několik investič-
ních strategií a v delším časovém horizontu může být výsledné 
zhodnocení klidně i dvojnásobné. Než ale takovou změnu provedete, 
nezapomeňte na to, že vedle potenciálního vyššího zhodnocení tím 
na druhé straně zrušíte jiné možné výhody. Jednou z nich je tzv. „vý-
sluhová penze“, tj. možnost výběru poloviny prostředků včetně státní 
podpory, příspěvků zaměstnavatele a zhodnocení po 15 letech trvání 
smlouvy. Pokud již vám zbývá krátká doba k „výsluhové penzi“, převod 
na doplňkové penzijní spoření bych ještě odložil.

• Zvýšení částky, kterou si může účastník odečíst z daňového základu 
(platí až od 1. 1. 2017). U fyzických osob bude možnost odpočtu vkla-
dů z daňového základu až 24 000 Kč ročně (doposud 12 000 Kč ročně), 
což znamená, že od příštího roku je třeba spořit měsíčně 3 000 Kč pro 
plné využití státních subvencí (doposud to bylo 2 000 Kč měsíčně). 
Změna je opravdu platná od příštího roku, tak si nenechte namluvit, 
že je nezbytně nutné vklad navýšit již nyní.

• Zvýšení částky, kterou může účastníkovi přispívat zaměstnavatel 
(platí také až od 1. ledna 2017). Vklad zaměstnavatele na smlouvu 
penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření u zaměst-
nanců bude osvobozen od platby daně z příjmů a sociálního a zdra-
votního pojištění až do výše 50 tisíc korun ročně (dříve 30 000 Kč 
ročně).

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

Finanční poradna

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Kam dál, výběr vysoké školy

– Letošní maturantka: „Pořád nemám představu, čím chci být. Nechci mít 
jen vzdělání z gymnázia, vybrala jsem si hispanistiku na FF UK, asi by 
mě to bavilo. A čím budu? Nemám ponětí, studium na FF UK mi připadá 
atraktivní.“ 
– Absolvent gymnázia: „Chtěl jsem studovat fyzioterapii. Nevzali mě. 
Tak jsem šel na historii jako táta. Nebaví mě to. Neudělal jsem zkoušky. 
Letos budu zkoušet přijímačky znovu. Pořád nevím kam...“ 
– Studentka 2. ročníku Alabama State University: „Je to pro mne hrozně 
těžké. Nečekala jsem, že mi až tak moc bude chybět české prostředí, kama-
rádi, partner. Adaptace je náročná. Je mi tu hrozně smutno. Snažím se 
často jezdit do ČR a hodně telefonuju. Čtyři roky budou hodně dlouhé.“

Po gymnáziu, které poskytuje všeobecné vzdělání a je především pří-
pravou na vysokou školu, je třeba si správně vybrat. Dříve studovali 
VŠ jen výborní studenti a většina lidí měla kvalitní střední, často od-
borné vzdělání nebo získala vyučení v konkrétním oboru. Dnes je 
módním trendem, že děti po 5. ročníku ZŠ odcházejí na víceletá 
gymnázia, která jsou velmi kvalitní všeobecnou přípravou pro vyšší 
vzdělání.

Někteří gymnazisté už rok, dva nebo i déle přesně vědí, co by je 
bavilo a jdou si systematicky za svým cílem. Ti mají výhodu. Není ale 
vůbec nic zvláštního, když mladý člověk ještě v 17 – 20 letech neví, 
čím by chtěl být. Někdy to nevědí ani lidé mnohem starší.

Při výběru je důležité dodržet několik podmínek, abychom 
neztráceli čas, směr a někdy energii a chuť vůbec. Není to jen zábava 
na dalších 5 let. Je potřeba mít konkrétní představu, co zvoleným 
vzděláním získám, čím budu. „Přešlapy“ při podání přihlášek na VŠ 
nám mohou nepříjemně časově i finančně zkomplikovat život. Dlouhá 
pauza při čekání na další přijímací řízení může odradit a vzít chuť se 
k jakémukoli studiu vrátit.

V průběhu střední školy nám mohou zkonkretizovat představy 
letní brigády. Brigádníka na daném pracovišti nechají sice dělat jen 
výpomocné práce, ale leckdy jeho představy mohou získat velmi 
reálné obrysy, potvrdí nebo vyvrátí jeho výběr.

Pokud už známe alespoň směr studia, rozhodně je velmi vhodné 
podat si více přihlášek. Necílit na jednu, ale podat přihlášky na něko-
lik škol v daném oboru a podobně směřované v jiných městech. Tam 
jde sice o změnu teritoria, osamostatnění či dojíždění, ale můžeme 
mít větší šanci u přijímacího řízení. Někdy je pak po prvních semest-
rech možný přestup do našeho města na VŠ téhož oboru.

Vždy je třeba mít připravenou i „tutovku“ – školu, na kterou se 
můžeme dostat jen podle známek na vysvědčení. Pokud neuspějeme 
při přijímacím řízení na vysněné fakulty, můžeme daný obor kvalitně 
studovat i na jiné VŠ nebo na vyšších odborných školách se stejným 
zaměřením. Někdy je dokonce vhodnější zvolit méně náročnou školu 
než tu nejprestižnější, protože vybraná škola, která může být na hra-
nicích nebo za hranicemi našich možností, může přinést hodně 
komplikací a trápení. Příklady alternativ: VŠ farmacie – VOŠ zdra-
votnická, farmaceutický asistent, VŠ právní – VOŠ sociálně právní, 
VŠE – VOŠ ekonomická, Stomatologie – VOŠ zdravotní, zubní 
laborant, zubní technik atd. Přehled všech aktuálně otevíraných VŠ 
a VOŠ mají k dispozici v Pedagogicko–psychologických poradnách, 
kde každému rádi s výběrem pomohou a poradí.

Ohledně studia v cizině je třeba si rozmyslet, zda jsme „zahraniční 
typ“. Studium je dlouhé. Jsme přizpůsobiví? Nebudou nám chybět 
kamarádi, koníčky, partner, známé prostředí, kultura naší země? Ne 
každý se zvládne dlouhodobě adaptovat v zahraničí.

Všem gymnazistům i jejich rodičům přeju pevné nervy a štěstí při 
přijímacím řízení a správným výběrem studia vstup do života, kde 
práce může být i zábava.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog 

602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Z objektu bylo evakuováno 10 osob, které zde přebývaly nelegálně. 
Později následoval výjezd do ulice Píškova, kde byl hlášen plyn 
v ovzduší. Po příjezdu na místo byl zjištěn únik plynu do okolí 
z vozidla na LPG. Hasiči uzavřeli ventil nádrže LPG. Měřením bylo 
zjištěno, že koncentrace plynu není nebezpečná. Dále byla jednotka 
vyslána do Kartouzské ulice k  požáru odpadkového koše v OC 
Smíchov. Jednotka nezasahovala, protože koš ještě před příjezdem 
uhasila ostraha objektu. 

Na sobotu 23. dubna chystáme Den otevřených dveří. Více se 
dozvíte v příštím STOPu.

 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Odcizené vozidlo vráceno majiteli
Dne 24. 1. nalezli strážníci našeho obvod-
ního ředitelství při běžné hlídkové činnosti 
podezřelé vozidlo Honda CR–V modré 
barvy s mimopražskou registrační značkou. 
Automobil stál zcela nenápadně na jednom 
z veřejných parkovišť v Lýskově ulici. Bliž-
ším ohledáním pak vyšlo najevo zdánlivě 
nepatrné poškození spínací skříňky. Ná-
sledná prověrka v centrální evidenci odcize-
ných motorových vozidel jenom potvrdila 
podezření strážníků, protože po vozidle 

vyhlásila celostátní pátrání Policie ČR. Za-
jištěné vozidlo si na místě převzali policisté 
z místního oddělení. Podle nám dostupných 
informací již bylo vráceno šťastnému majiteli.

Ohrožoval spolucestující nožem
Dne 30. 1. v odpoledních hodinách zasaho-
vala autohlídka městské policie zajišťující 
tísňové volání 156 poblíž zastávky autobusu 
MHD Luka, kde asi pětatřicetiletý muž 
z Ústeckého kraje slovně napadal spoluces-
tující z autobusu linky číslo 179. Muž nako-
nec vystupňoval svoji agresivitu tím, že vy-
táhl nůž, kterým ohrožoval cestující. 
Důvodem jeho chování byla rasová nesná-
šenlivost, což demonstroval hlasitými uráž-
livými výroky namířenými proti skupině 
osob tmavé pleti. Strážníci na místě situaci 
uklidnili, muže z autobusu vyvedli a předali 
kolegům z místního oddělení Policie ČR 
pro podezření ze spáchání několika trest-
ných činů.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Hodnocení roku a smutné loučení s kolegou
Také letos jsme 23. ledna na valné hromadě hodnotili uplynulý rok 
v našem sboru. Nejprve zazněly zprávy o činnosti sboru, zásahové 
jednotky a družstev žen a dětí, která předvedla svoji prezentaci do-
konce na plátně. Poté jsme ocenili věrné členy za 10 nebo 20 let 
působení ve sboru. Zároveň se vedoucí rozloučili s dětmi, které z pří-
pravky odrostly do mladších a ze starších dětí postoupily do dorostu. 
Schválili jsme plán činnosti na tento rok a zahájili přípravy na oslavy 
120 let založení sboru.
Smutné bylo rozloučení s naším dlouholetým členem panem Anto-
nínem Cveklem, který opustil navždy naše řady. Byl členem hasičů 
od svých dětských let. Pomáhal postavit v 70. letech náš sbor 
na nohy a celou dobu byl aktivním členem výboru. Staral se nám 
o vozový park a když bylo třeba, tak nás odvezl na soutěže a další 
akce sboru. Do posledních sil nám pomáhal zajišťovat naše aktivity 
a do minulého roku byl v Bezpečnostní radě MČ Praha 13. Právem 
mu náležel řád sv. Floriána a titul Zasloužilý hasič. Na fotografii 
z prosince 2011 je Antonín Cvekl s kolegy ze sboru a starostou 
Prahy 13 u příležitosti přijetí gratulace k udělení titulu Zasloužilý 
hasič na zasedání zastupitelstva. Čest jeho památce! Více na str. 7.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice 

Dobrá spolupráce s profesionálními hasiči
V rámci výcviku se členové výjezdové jednotky v lednu a v únoru 
zúčastnili pravidelné stáže na Hasičské stanici č. 7 v Jinonicích. 
Během služby se rozezněl signál k výjezdu třikrát – poprvé k požáru 
v objektu bývalé tiskárny. Jednalo se o požár odpadu po osobách bez 
domova, požár byl likvidován proudem vody hasiči v dýchací technice. 

 Neznámý pachatel dne 31. ledna ve 23.30 hodin 
využil nepozornosti oznamovatele při jeho cestování 
v metru a v době, kdy souprava metra stála ve stanici 
Luka mu z ruky vytrhl mobilní telefon a před odjez-
dem soupravy utekl z vagonu. V oznámení poškozený 
uvedl stanici a přesný čas, kdy ke krádeži došlo, 
i popis pachatele. Tak jsme mohli prakticky obratem 
získat kamerový záznam, ze kterého můžeme při dal-
ším šetření vycházet. 

 V noci z 30. na 31. ledna rozbil nezjištěný pachatel 
sklo ve dveřích spolujezdce Škody Fabia zaparkované 
v Herčíkově ulici a odcizil z vozidla airbag. Škoda 
vzniklá odcizením airbagu byla stanovena oznamo-
vatelem na 15 000 Kč, škoda poškozením vozidla byla 
vyčíslena na 5 000 Kč.
 Dne 22. ledna kolem 17. hodiny využil nezjištěný 
pachatel nepozornosti nakupující ženy a zmocnil se 
její kabelky, zavěšené na nákupním vozíku, ze kte-

rého překládala zboží do své pojízdné tašky. Kabelku 
s peněženkou, finanční hotovostí, osobními doklady 
a mobilním telefonem odcizil a způsobil tak oznamo-
vatelce škodu ve výši 3 000 Kč.
 Dne 17. ledna v prodejně nábytku využil nezjiš-
těný pachatel roztržitosti poškozeného, který si 
na vystaveném nábytku zapomněl svůj odložený mo-
bilní telefon Samsung v hodnotě 5 000 Kč, a telefon 
mu odcizil. Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Policie zadržela 
pachatele přepadení
Na facebookovém profilu Centrální park 
Lužiny se 29. 1. objevila zpráva, kde autor 
popisuje přepadení ženy, ke kterému došlo 
28. 1. zhruba ve čtvrt na dvanáct v noci 
ve Fantově ulici. 

Uvedený skutek byl policii skutečně na-
hlášen a je od samotného počátku prošetřo-
ván jako loupež službou kriminální policie 
a vyšetřování a jejími specialisty na tuto 
problematiku. 

Dne 5. 2. tito policisté zadrželi podezře-
lého, který má uvedený skutek na svědomí. 
Je jím osmnáctiletý mladík české národnosti, 
kterému bylo navíc prokázáno spáchání 
dalších krádeží ve stodůleckém obvodu. Jeho 
trestní stíhání je vedeno vazebně. Prevencí 
u podobných trestných činů je všímat si 
v prostředcích MHD nebo při cestě domů 
svého okolí a mít neustále pod kontrolou své 
věci. 
 npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky
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DÁTE SI ŠKOLNÍ ZVONĚNÍ? V lednu se třída 8. A ze ZŠ Mládí 
zúčastnila zážitkového kurzu v SOŠ gastronomické a hotelové, s.r.o. 
Žáky čekala hodina praktické výuky. Pracovali ve dvou skupinkách –  
jedna měla za úkol připravit nealkoholický koktejl Školní zvonění, 
druhá šla okusit práci baristů. Žáci se naučili připravit Cafe latte 
macchiato. Tyto školní kurzy napomáhají nejen při rozhodování o bu-
doucí volbě střední odborné školy, ale zároveň jsou zpestřením výuky 
praktických činností v naší škole. Alena Merhautová, výchovná poradkyně 

DEN NA BĚŽKÁCH. 
Poslední lednový 
čtvrtek se žáci 3.B 
ZŠ Mohylová zú-
častnili kurzu běžec-
kého lyžování ve Ski 
Parku Velká Chuchle. 
I když bylo ten den 
už něco kolem 8°C, 
sněhu byl pořád do-
statek. Na dráze byla 
upravená stopa a děti 
se učily jezdit s hůl-
kami i bez nich, 
mohly si vyzkoušet 
i sjezd z menšího 
kopečku. Díky velmi 
ochotnému instruk-
torovi, který jim 
ve všem poradil, 
zvládly alespoň základ běžeckého lyžování, sportu, který se těší stále 
větší oblibě.  Veronika Toralová

KONEČNĚ SNÍH. Tak jsme se i v Praze dočkali. Sníh, vločky, 
rampouchy a sněhuláci nás dlouho chladili jen z dětských obrázků. 
V lednu nás konečně zasypala sněhová peřina, a tak děti ze školní 
družiny ZŠ Mohylová mohly na zasněžených kopečcích v blízkosti 
školy konečně vyzkoušet boby, lopaty, talíře, ale i igelitové tašky. 
Nechyběla ani pořádná koulovačka.  Jitka Hrubá a Pavla Portová

PROSAZ POZVAL K TANCI. V pátek 5. února se v Orea Hotelu 
Pyramida konal 10. ročník reprezentačního plesu Prosazu. V loňském 
roce se podařilo obnovit tuto tradici po šestileté přestávce. Důvodem 
k oslavě byly kulaté narozeniny Prosazu, který letos oslaví 25 let. Mezi 
gratulanty byla Veronika Žilková, která po letech opět celý ples mode-
rovala. Poblahopřát přišly také Miluška Voborníková a Marcela Březi-
nová, které bez nároku na honorář zazpívaly. Darem dostal Prosaz 
také vystoupení ostatních umělců – baletu, artistů i skupiny April 
Band, která tradičně hrála k tanci. Překvapením pro hosty byla návště-
va pražské primátorky Adriany Krnáčové, která nakrojila slavnostní 
dort pro 
180 lidí. Ples 
se uskutečnil 
na podporu 
činnosti Pro-
sazu, který 
kromě osobní 
asistence po-
skytuje také 
domácí zdra-
votní péči 
a pečovatel-
skou službu, 
zaměstnává 
zdravotně po-
stižené v chrá-
něných dílnách 
a provozuje re-
kreační středis-
ko v Líchovech 
u Sedlčan. 
 Jiří Roček

TURNAJ STÁLE LÁKÁ. V prosinci se ve Sportovní hale Lužiny 
konal další ročník halového turnaje v malé kopané Notor Cup. 
Ve dvou skupinách, kde hrál každý s každým, změřilo své síly dvanáct 
družstev. Do bojů o medailová umístění postoupila první čtyři. Vítě-
zem se stal tým Dřeváci, který vyhrál nad Vespos Příbram, třetí příčku 
obsadilo mužstvo Banditas Žižkov. Nejlepším hráčem byl opět vyhlá-
šen Tomáš Froněk z Banditas Žižkov. Turnaj měl vysokou úroveň, 
všichni si zasportovali a příjemný den zakončili malou oslavou. Báječ-
nou kulisu vytvořili diváci, kteří nejen fandili, ale také se dobře poba-
vili. Marek Ždánský, prezident turnaje



Střípky

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2016 21

MAMINKA PŘED TABULÍ. Když maminka stojí před tabulí a vede 
hodinu místo paní učitelky, je to jiné, je to zvláštní, je to rozhodně za-
jímavé. Maminka Terezky K. si přišla s dětmi popovídat o tom, jak si 
mají chránit svoje zdraví a na pracovních listech všichni společně řešili 
nebezpečné situace, které nás mohou potkat doma, na ulici i v přírodě. 
Ale nejlepší ze všeho byla praktická část. Děti si vyzkoušely ošetření 
drobných poranění, ovazovaly ruce, hlavy, kotníky i prsty. Byla to zá-
bava a všichni si to náramně užívali. Jan Šafir, ředitel FZŠ Brdičkova

PRO DOBROU VĚC. V prosinci se v ZŠ s RVJ Bronzová konal 
chari tativní jarmark. Víme, že dětské práce možná nejsou dokonalé, 
ale kupující jistě ocenili, že byly vyrobeny s láskou a úmyslem pomoci. 
Výtěžek předala Rada rodičů, jak děti a rodiče rozhodli, na vzdělávání 
dvou keňských dětí v projektu Adopce na dálku, útulku pro handica-
povaná zvířata Jinonice, zookoutku v Malé Chuchli, na adopci zvířat 
v Zoo hl. m. Prahy a psímu útulku Praha-Troja. Opět jsme podpo řili 
dobrou věc a posílili charitativní cítění všech zúčastněných. 
 Školní parlament ZŠ s RVJ Bronzová

PIVOVAR PŘISPĚL NA ZDRAVÍ. Silvie Bereňová z Nadace Hemo-
junior převzala 4. února finanční dar od Pivovaru Lužiny ve výši 
11 800 korun. Tato částka vznikla spojením části výtěžku tomboly, 
uspořádané 3. prosince u příležitosti 1. výročí čepování lužinských piv, 
a části výtěžku z prodeje adventního pivního speciálu Vánoční hvězda. 
Šek a hotovost předal zástupkyni nadace jednatel Pivovaru Lužiny 
Vilém Moravec za přítomnosti obchodního ředitele časopisu Spark 
Miroslava Nečase. -st-

SALSA PRO POKROČILÉ. Salsa, 
merengue, bachata a reggae ton pro 
ženy! Máte už nějaké zkušenosti 
se salsou a rády byste to, co jste se 
naučily, nezapomněly a přidaly 
něco nového? Nemáte čas chodit 
do kurzu ve všední dny? Pak je 
tento kurz určen právě pro vás. 
Od 13. března se budeme kaž dou 
neděli od 18.00 do 19.00 scházet 
ve Mlejně. Lekce začá tečnic byly 
přesunuty do sálu ve Spolkovém 
domě, K Vidouli 727. Kurz je 
určen pouze pro ženy.  
Přihlášky na info@kamilasalsa.cz,  
tel. 606 099 571. Více informací 
na www.kamilasalsa.cz.
 Kamila Kaucká

VEČERNÍČEK NA NÁVŠTĚVĚ. V pondělí 11. ledna jsme s našimi 
předškoláky z Mateřské školy Večerníček navštívili ZŠ Kuncova. Do-
stalo se nám milého přivítání od vedoucí vychovatelky Hany Gróblové. 
Členové dra-
matického 
kroužku pod 
vedením Jany 
Faltejskové 
nám zahráli 
krásné před-
stavení Brouč-
ci. Nahlédli 
jsme do vyučo-
vání, děti se 
posadily 
do lavic a po-
znávaly písme-
na a číslice. Už 
se moc těší, až 
se z nich v září 
stanou oprav-
doví školáci. 
 Renata Tichá 

Z KOČÁRKÁRNY JE MINIGALERIE. Také letos využil amatérský 
fotograf a také aktivní člen Svazu českých fotografů pan František 
Kocmich prázdnou kočárkárnu bytového družstva v Zázvorkově 
ulici 28 k malé výstavě fotografií. Začátkem února proběhla první část 
výstavy věnovaná černobílé fotografii a krajině. Nově je instalována 
výstava na téma krajina Českého Švýcarska a streetphoto z Prahy. Vy-
stavené fotografie a mnoho dalších lze nalézt i na internetových strán-
kách autora www.kocmich.cz.  -če-
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Bílý kruh bezpečí radí obětem 
Lidé, kteří se stali obětí trestného činu, 
mohou získat podporu a radu na bezplatné 
telefonní Lince pomoci obětem trestných činů 
a domácího násilí. Na čísle 116 006 jim 
po 24 hodin denně poskytují pomoc 
odborní konzultanti.

Linka je zcela diskrétní, poradcům se 
u přijatých hovorů nezobrazují telefonní 
čísla a volající nemusí uvést žádné identifi-
kační údaje. Nezáleží také na tom, zda vo-
lající trestný čin oznámil Policii ČR. Volat 
mohou ti, kdo se cítí být obětí trestného 
činu, jejich blízcí, pozůstalí po obětech, osoby ohrožené domácím 
násilím, ale také lidé, kteří se důvodně obávají, že se mohou stát obětí 
trestného činu. Konzultanti všem poskytnou okamžitou psychologic-
kou pomoc či právní informace. Na linku 116 006 se mohou obrátit 
také svědci trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují 
psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně. 

Provozovatelem Linky pomoci obětem trestných činů a domácího 
násilí 116 006 je Bílý kruh bezpečí. Vznik a provoz této služby je 
realizován díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha a progra-
mu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Více 
na webových stránkách www.linka-pomoci.cz. Markéta Hlavicová

Obchůdek chráněné dílny se 
přestěhoval a hledá vedoucí
Navštivte náš nový prostor v OC Lužiny hned u stanice metra!
Prodejna po přestěhování z OC Luka rozšířila sortiment o výrobky 
dalších tří chráněných dílen z naší republiky. Můžete si tedy vybrat 
kvalitní výrobky chráněné dílny AVE při Charitě Strážnice, tedy pře-
vážně kojenecký a dětský textil, tašky a ubrusy, ale i pěkné zvířátkové 
polštářky z chráněných dílen při Charitě Znojmo, keramiku z Opavy 
a různé dárečky z Ostravy. 

Velmi navštěvovaný je také koutek komisního prodeje oblečení pro 
děti do 6 let, kde levně nakoupíte nebo necháte prodat, z čeho vaše 
dítka vyrostla. Seženete u nás také Fair trade kávu, originální dárková 
balení čajů nebo bylinkové sirupy z chráněné dílny v Červeném Kos-
telci. Otevřeno je denně mimo neděle od 9 do 19 hodin.

INZERCE

A ještě nabídka pracovního místa:
V květnu u nás končí naše milá vedoucí, proto hledáme opět někoho 
vstřícného a komunikativního do této role. Máme možnost zaměstnat 
osoby s invalidním důchodem, ženy po mateřské dovolené nebo v před-
důchodovém věku. Výběrové řízení bude probíhat v březnu, předpo-
kládaný nástup květen nebo červen. Veškeré informace se dozvíte 
na tel. 739 524 381. Ludmila Múčková, Charita Strážnice

Váš servisní partner Volkswagen  

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

Aby Váš Volkswagen  
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Jarní servis Volkswagen  
pro vozy starší 5 let. 

Využijte aktuální servisní nabídku Economy dílů  
Volkswagen® pro vozy starší 5 let, letních  
pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance,  
výhodných servisních úkonů včetně sezonní  
servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu 
Volkswagen. Je čas na update Vašeho vozu  
a na jaro budete dobře připraveni. 
Naše zvýhodněná nabídka platí do 15. 5. 2016.

ČAS NA JARNÍ UPDATE.
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Pomáhají druhým

Hokejbalisté nabídli darování kostní dřeně
Hokejbalisté z týmu Kert Park Praha se 
v prosinci zapsali do Českého národního 
registru kostní dřeně. Osm hráčů vyrazilo 
do pražského Institutu klinické 
a experimentální medicíny, kde 
absolvovali úvodní vyšetření pro 
vstup do registru dárců kostní 
dřeně. 

„V nedávné době jsme si 
všimli článku o mladém klukovi 
Alexovi, který nutně potřebuje 
kostní dřeň. Přečetli jsme si jeho 
příběh a rozhodli jsme se, že 
se mu také pokusíme pomoci. 
Šance, že někdo z nás bude 
vytipován jako reálný dárce, 
je dle všeho velmi malá, avšak 
přesto nám akce dává smysl,“ 

říká Tomáš Kocian, funkcionář klubu. Další 
„várka“ hokejbalistů navštívila IKEM v ná-
sledujícím měsíci. Michal Pěch

Prosaz pomáhá už 25 let

V prvních zimních měsících je běžné ohlížet 
se za uplynulým rokem a takříkajíc bilanco-
vat. Hodnotí se a bilancuje zpravidla tehdy, 
když se něco uzavírá, když něco končí – třeba 
kalendářní rok nebo účetní období. Prosaz 
letos oslaví 25 let činnosti a symbolicky se tak 
uzavírá jedno období. Dalo by se říci, že 
končí pomyslné období „dětství“ a začíná ob-
dobí „dospělosti“. To je samozřejmě příleži-
tost k bilancování.

Pro začátky Prosazu je srovnání s dět-
stvím příhodné. Nejen proto, že organizaci 

zakládali velmi mladí lidé, ale především pro 
počáteční velmi silnou orientaci na zábavu. 
Bavit se a trávit společně volný čas bylo prio-
ritou i pro mladé lidi se zdravotním postiže-
ním a doba nabízela nové možnosti. A tak se 
organizovaly první akce – zájezd do Francie, 
kurzy sportovního potápění, sjíždění řeky 
Otavy, potápění na Krétě...

Postupem času ale bylo zřejmé, že zábava 
předpokládá nejprve zabezpečení jisté úrovně 
životního standardu. Jinak řečeno – při 
určitém stupni tělesného postižení se těžko 
přemýšlí o zábavě, když například nemáte 
nikoho, kdo vám pomůže na záchod.

A to je asi jeden z důvodů, proč Prosaz 
začal v roce 2002 poskytovat osobní asistenci. 
Tato služba, v mnoha zemích poměrně běžná, 
u nás v té době ještě neměla žádnou oporu 
v zákoně. Teprve od roku 2007 začal platit 
nový zákon o sociálních službách, který pro 
poskytování osobní asistence stanovil první 
závazná pravidla a uzákonil povinnou regist-
raci poskytovatelů sociálních služeb.

Mimochodem, od 1. 1. 2007, kdy se 
stala osobní asistence Prosazu registrovanou 

službou, ji využilo 444 klientů. Nejstaršímu 
z nich bylo více než 100 let. Dohromady 
bylo poskytnuto 125 500 hodin péče. To je 
v přepočtu péče trvající nepřetržitě 14 roků, 
3 měsíce, 3 týdny, 6 dnů a 4 hodiny.

K osobní asistenci se postupně přidáva-
ly i další služby a rozšiřovalo se spektrum 
činnosti. Pořádaly se reprezentační plesy, 
organizovaly se jarmarky výrobků chráněných 
dílen, probíhala klubová činnost. V roce 2004 
bylo registrováno nestátní zdravotnické zaří-
zení, aby mohla být poskytována i zdravotní 
péče v domácím prostředí klientů. Bohužel, 
skutečný rozvoj domácí zdravotní péče nastal 
až po uzavření smlouvy s VZP v roce 2011. 
Mezi tím dostal Prosaz do majetku rekreační 
středisko v Líchovech u Sedlčan, kde postup-
ně rozšiřuje bezbariérové úpravy, bylo založe-
no několik pracovišť chráněných dílen a byla 
také zaregistrována pečovatelská služba.

A tak se postupně „dětské“ zábavy měnily 
v „dospělé“ povinnosti. Všechny současně 
poskytované služby a probíhající aktivity 
najdete na www.prosaz.cz. Činnost Pro-
sazu můžete podpořit finančním příspěv-
kem na transparentní dárcovský účet číslo 
222 412 4028/5500 (u Raiffeisenbank) nebo 
zasláním dárcovské SMS za 30 Kč ve tva-
ru: DMS DOMAJEDOMA na telefonní 
číslo 87 777.

Tomáš Chmelař, Prosaz

Klub JednaTrojka 
v březnu
Klub se nachází  
v Centrálním parku naproti golfovému hřišti 
v ulici K Zahrádkám. Je otevřený každé 
pondělí 14.00 – 19.00, úterý 14.00 – 18.00  
(IK = individuální konzultace 18.00 – 19.00), 
středu 14.00 – 18.00 (IK 13.00 – 14.00) 
a čtvrtek 15.00 – 19.00 (IK 14.00 – 15.00). 
Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let z Pra- 
hy 13 nabízí možnost aktivního trávení vol-
ného času. K dispozici je sportovní a výtvarné 
vybavení, internet i příjemné posezení. Klub 
poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování). 
Téma měsíce: Bezpečný sex
 
Program:
út  1. 3. Přednáška na téma Pohlavní  
  nemoci
čt  3. 3. Sexuální kvíz
po  7. 3. Vaše představa o partnerovi
čt 10. 3. Filmový klub – Bezpečný sex
po 14. 3. Debata na téma Bezpečný sex
čt 17. 3. Opatření pro bezpečný sex
po 21. 3. Velikonoční tvořivá dílna
čt 24. 3. Noc v klubu
po 28. 3. Zavřeno

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 277 007 284, Facebook: ProximaSociale.
 Těší se na vás Katka a Martin
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Modernější učebna usnadní studium

V úterý 2. února se v Domě sociálních služeb Lukáš sešli všichni se-
nioři, kteří rádi pracují s výpočetní technikou a také ti, kteří v poslední 
době studovali nebo budou studovat Virtuální univerzitu třetího věku. 
Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek představil 
technické vybavení nově modernizované počítačové učebny – data-
projektor Epson, promítací plátno Optoma a nové kvalitní zatemnění. 

Současně poděkoval zástupci starosty Pavlu Jarošovi, protože vybavení 
učebny za přibližně 40 tisíc korun hradila městská část. Nově vybave-
ná učebna poskytne zájemcům o studium lepší podmínky k přípravě 
na zkoušky. -st-

Změna provozní doby v Lukáši
Od 1. února platí nová provozní doba Střediska sociálních služeb 
Prahy 13 (Trávníčkova 1746).

Kanceláře střediska jsou v I. patře, vchod A – na zvonku vyťukejte  
č. 25, stiskněte tlačítko a vyčkejte až se ozve pracovník pečovatelské 
služby.

Odbavení posledního žadatele, který má zájem o naše sociální 
služby a chtěl by s námi například uzavřít smlouvu o jejich poskyto-
vání, zahájíme 30 minut před ukončením otevírací doby. Respektujte 
prosím toto pravidlo při plánování návštěvy u nás. Dopředu vám 
za vaši vstřícnost a ochotu v tomto ohledu děkujeme.  

V sobotu rozváží pečovatelská služba pouze obědy do bytů klientů.
 Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Tvořivá Velikonoční jízda 

Středisko sociálních služeb Prahy 13 (Trávníčkova 1746) zve všechny 
seniory na „Velikonoční jízdu“, která se bude konat 23. 3. od 14.30  
do 16.30 hodin v jídelně střediska. Smyslem setkání, nazvaného podle 
tradičních Velikonočních jízd na koních v Lužici a v jiných oblastech, 
je připomenutí starých zvyků spojené s výrobou velikonočních deko-
rací a přáníček pod vedením odborných lektorek. Zájemci o účast se 
mohou hlásit u paní Aleny Hrabětové, a to osobně v její kanceláři 
v Lukáši nebo telefonicky na číslo 725 393 061. Doporučujeme se 
přihlásit co nejdříve, protože kapacita jídelny je 50 osob.

Jiří Mašek, ředitel střediska

Velikonoce začínají dílnou a soutěží 
Zveme na Velikonoční dílnu v Komunitním centru
Všechny seniory z Prahy 13 srdečně zveme dne 24. 3. od 13 do 15 ho- 
din na Velikonoční dílnu v Komunitním centru sv. Prokopa (V Hůr-
kách 1292/8, Nové Butovice). Přijďte si s námi povídat o Velikonocích a vyro-
bit si tradiční velikonoční dekorace. Probíhat budou i ukázky vazeb jar-
ních kytic. Pod vedením zkušené floristky se naučíte vázat jarní výzdobu.

Velikonoční dílnu pořádá odbor sociální péče Úřadu MČ Praha 13 
pod záštitou místostarosty Pavla Jaroše a ve spolupráci s Komunitním 
centrem sv. Prokopa. Zájemci o účast mohou kontaktovat odbor  
sociální péče, 2. patro radnice, nebo zatelefonovat na číslo 235 011 451, 
paní Alena Houšková.

Vyhlašujeme soutěž pro seniory o nejkrásnějšího beránka a kraslici 
Pod záštitou místostarosty Pavla Jaroše vyhlašuje Praha 13 soutěž pro 
seniory o nejkrásnějšího vlastnoručně upečeného velikonočního be-
ránka a vlastnoručně malovanou či vyrobenou kraslici. Soutěž bude 
probíhat do 24. 3. 2016. Beránci budou vystaveni dne 24. 3. přímo 
na Velikonoční dílně v Komunitním centru. Tvůrci nejkrásnějších 
a nejoriginálnějších beránků s přiloženými recepty a kraslic budou 
ohodnoceni porotou a obdrží ceny místostarosty.
Chcete-li se soutěže zúčastnit, kontaktujte prosím odbor sociální péče 
ÚMČ Praha 13, osobně ve 2. patře radnice nebo telefonicky na čísle 
235 011 451, paní Houšková. Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Úřední hodiny pro veřejnost jsou následující:
pondělí, úterý, čtvrtek                                 7.30 – 16.30 hod.
středa                                                        7.30 – 18.00 hod. 
pátek                                                         7.30 – 14.00 hod.

Poskytování sociálních služeb klientům:
pondělí – pátek                                           8.00 – 16.30 hod.
sobota                                                         8.00 – 12.00 hod.
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Program klubů seniorů březen 2016

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 7. 3. Měsíc knihy  Ilona Bednářová
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
14. 3. Vzpomínky z cestování po Austrálii manželé Markovi
21. 3. Náhled do historie - klenoty Kateřiny Veliké     Jiřina Fochlerová
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
Přeji všem pěkné Velikonoce.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 1. 3. Cvičení a společenské hry                               Vlasta Čermáková                   
 8. 3. Na klavír nám zahraje Josef Skalička                              
15. 3.  Oslavíme narozeniny členek narozených v březnu 
22. 3.  Předvelikonoční posezení u kávy
29. 3.  Kam na výlet? Výběr z návrhů členů                   

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
 2. 3.  Společenské hry                         Roman Kosan, Vladímara Erbanová
 9. 3.  Slavíme MDŽ – na klávesy nám zahraje Miloš Procházka
16. 3.  Zazpívat a zarecitovat nám přijdou děti z MŠ U Bobříka                   
  Lenka Husáková, Táňa Ohlídalová
23. 3.  Oslavíme narozeniny Jaroslavy Kolmanové a Ingrid  
          Dobiášové. Na piano nám zahraje pan Josef Skalička
30. 3.  Informace o zrušení SPCCH, obvodní organizace Praha 13,   
          k 31. 3. 2016  Helena Hrdoušková

Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740;
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům,  

že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci 
U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Senior klub X (středy 15 –17 hod.)
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu v klubovně  
v Heranově ul. 1547/7.
 2. 3.      Země světa – Tibet
 9. 3.      Emil Zátopek
16. 3.      Jedovaté rostliny
23. 3.      Květena našich zahrádek
30. 3.      Návštěva Londýna

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 13 hodin v klubu seniorů
v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.
Plán na první čtvrtletí roku 2016 jsme si sestavili takto – schůzky
budeme zahajovat ochutnávkou čajů, budeme probírat přírodní
antibiotika a bylinky – kolostrum, aloe, švédské kapky.
Připomeneme si recepty našich babiček na čaje, tinktury, masti
a léčivé oleje. Budeme se dále zabývat astrologií a numerologií, které 
byly hlavními tématy minulého čtvrtletí a měly velký úspěch. Pokud 
cítíte, že se naše témata líbí i vám, srdečně vás zveme mezi nás!

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

Paní Anička snad zastavila čas

V Klubu seniorů III oslavila ve středu 20. ledna své 95. narozeniny 
paní Anna Horáková. Mezi množstvím gratulantů, kteří přišli stále 
usměvavé a optimistické oslavenkyni popřát, nechyběli zástupce sta-
rosty Pavel Jaroš, vedoucí odboru sociální péče Helena Volechová, 
předseda sociálního výboru Aleš Mareček, ředitel Střediska sociálních 
služeb Prahy 13 Jiří Mašek nebo přátelé z klubu seniorů, jehož člen-
kou je od samého začátku, tedy zhruba 15 let.

Hodně z nás by mohlo paní Aničce závidět, co všechno zvládne.
Denně si vaří, zvládá všechny domácí práce, udržuje pořádek ve svém 
bytě, dokonce přiloží ruku k dílu na zahradě chalupy na Křivoklátsku. 
Tam od jara do podzimu jezdí se svým synem, který je pro ni velkou 
oporou. A jaká byla samotná oslava? Skvělá – příjemná atmosféra, 
spousta květin, dárků, pohoštění, hudba, tanec... Některé ženy zkrátka 
mají to štěstí, že jim přibývající léta neubírají ani na síle ani na půva-
bu. A mezi takové paní Anička bezesporu patří. A my jí přejeme, aby 
to tak bylo ještě dlouhou řadu let.  Eva Černá
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Přímo na stanici metro B.
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Inzerce

Středisko sociálních služeb Prahy 13 
 (pečovatelská služba, denní stacionář) oznamuje,  

že z důvodu rozšíření svého týmu hledá novou 
kandidátku/kandidáta na pozici  

PEČOVATEL/KA  

Pečovatelská činnost v domácím prostředí klienta či v denním stacionáři především  
v těchto činnostech:  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 pomoc při osobní hygieně, oblékání a stravování  poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Požadujeme:  odpovídající vzdělání (v sociálních, případně zdravotních službách) 
  trestní bezúhonnost schopnost samostatné práce při péči o klienty v terénu  

 schopnost samostatného řešení úkolů  
 schopnost empatie při práci s klientem

Nabízíme:  práce ve stabilní organizaci  možnost dalšího vzdělávání
 dobrý kolektiv, stravenky, dovolená navíc

V případě zájmu, zasílejte své životopisy na email socialnipracovnik@sssp13.cz  
nebo na adresu Středisko sociálních služeb Prahy 13,  

Martina Cveklová, Trávníčkova 1746, Praha 13, 155 00.

  

Bližší informace:www.penzionkozel.cz

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



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2016 27

TOULKY

PO KOM SE JMENUJE?

Ulice Františka Janečka
Hned zkraje, aby snad nedošlo k mýlce, je důležité zvláště v tomto pří-
padě upozornit, že ulice se pojmenovávají zásadně po zemřelých 
osobnostech, nikdy po žijících. Navíc místopisná komise ve spolupráci 
s městskou částí rozhodla, že ulice v oblasti Západního Města pone-
sou jména významných představitelů technického pokroku a také sku-
tečných osobností, které výraznou měrou přispěly k rozvoji českého 
automobilového průmyslu. Nikoli tedy podnikatelů v oblasti pop 
music. Ulice Františka Janečka vychází západním směrem z Be kovy 
severně od křižovatky s Waldesovou a slepě končí. Zbrojovka 
Ing. F. Janečka v nuselské továrně zaměstnávala ve 20. letech přes 
1 100 pracovníků. S ukončením armádního programu nechal Franti-
šek Janeček postavit v Brodcích, části Týnce nad Sázavou, velkou to-
várnu na šicí stroje. Pak bylo jednoho dne ale najednou všechno jinak 
a koupil licenci na výrobu těžkého motocyklu Wanderer 500 OHV, 

jemuž se patrně podle složitosti kon-
strukce říkalo lidově Rumpál. Spojením 
prvních slabik vlastního jména s tím 
německým se zrodila JAWA. Také jeho 
nová brodecká slévárna vyráběla široké 
spektrum slitin na bázi oceli, mědi, hli-
níku, niklu, mosazi a bronzu. A skvělé 
motorky, ale i auta. K šedesátinám, 
roku 1938, obdržel Ing. František Janeček 
čestný doktorát ČVUT. S 15. březnem 1939 se nikdy nesmířil. Ve sto-
dolách kolem Prahy, v areálech svých závodů v Praze, Brodcích a Kva-
sinách nechal ukrýt takřka 8 500 rozpracovaných motocyklů, 706 auto-   
mobilů a kolem 200 tun dalšího materiálu. Zemřel 4. června 1941 tam, 
kde si přál. Se slovy „Pracujte, já odcházím“ ve své pražské továrně. 
Za 10 předválečných let Ing. František Janeček vytvořil potenciál, 
který dokázal přežít dalších 40 let poválečné správy.  Dan Novotný

Z Třebaně na Karlštejn
Dnes vás zvu na krátkou procházku na známé místo, jímž je hrad 
a obec Karlštejn. Vydáme se vlakem ze Smíchovského nádraží 
do Zadní Třebaně (lidé spíše říkají Třebáň s dlouhým á). Z ná-
draží pokračujeme po lávce přes Berounku na druhý břeh, kde leží 
Hlásná Třebaň. Z písničky Ivana Mládka víme, že „Hlásná Třebáň 
je krásná, u Máni v Třebáni si prostě lebedím“. Hned na lávce se 
držíme žluté turistické značky, po níž půjdeme obcí až do Karl-
štejna. Třebaň je poprvé zmiňována v roce 1000, kdy byla kníže-
tem Boleslavem III. věnována ostrovskému benediktinskému 
klášteru. V roce 1357 ji Karel IV. koupil a připojil k hradu Karl-
štejn. Hlásná se jmenuje podle robotní povinnosti mužů obce 
vykonávat strážní a hlásnou službu na hradbách Karlštejna. 

V 19. století to byla zemědělská ves s několika usedlostmi 
ve stylu selského baroka s branami kolem návsi s kapličkou, které 
uvidíte i dnes. Projdeme kolem bílého šachového pěšce se znakem 
obce. Patří do hry Karlštejnské šachy, jejíž pravidla najdete na in-
formační tabuli. Kdo se zajímá o bývalé vojenské řopíky, může 
zajít k Berounce a najde zde hned dva, postavené 15. a 17. 9. 1937 – 
první stojí u cesty, druhý za plotem soukromého pozemku. Po žluté pak 
dojdeme na konec obce, zahneme doleva ke křížku a stoupáme k nád-
hernému místu s asi 120 let starou památnou lípou srdčitou, kapličkou 
s kamenným křížem, posezením a výhledem. Krásnými lesy sejdeme 
do údolí s několika domy a odtud vystoupáme na louku s odpočíva-
dlem, kde můžeme posvačit a hlavně se kochat, řekla bych, nejhezčím 

pohledem na hrad Karlštejn. Nezapomeňte si s sebou vzít fotoaparát, 
protože tady byste litovali, že ho nemáte. Do Karlštejna už je to jen 
kousíček. Vyjdeme u turistického ukazatele u nádherné skalní stěny 
pod hradem. O něm psát nebudu, protože je o něm mnoho napsáno 

a mnoha významnými osobnostmi. Chcete-li, můžete se vydat na hrad. 
Jinak pokračujte dolů do obce Karlštejn, původně zvané Budňany. 
Cestou podél Budňanského potoka si můžete prohlížet krámky či zajít 
do Domu hodin s expozicí historických stolních či nástěnných hodin, 
kapesních, budíků i věžních strojků. Můžete také navštívit Muzeum 
betlémů, což je nejstarší dům v podhradí. Najdete zde i největší lout-
kový betlém – Karlštejnský královský betlém rozkládající se na 80 m2. 
U několikametrových kulis hradu Karlštejna je rozmístěno 46 dřevě-
ných loutek v dobových oblecích. Ježíškovi přináší dary deset nejvý-
znamnějších českých panovníků v čele s Karlem lV., který mu přináší 
Karlštejn. Nejmenší betlém od J. Chvalníka je v lískovém oříšku. Je 
zde i několik mechanických betlémů, které si můžete sami spustit. 
Podzemí muzea je věnováno dějinám zdejšího vinařství. Vinice uvidí-
te nahoře na svazích od řeky Berounky. Z mnoha známých osobností 
Karlštejna se zmíním o děkanu Václavu Hájkovi z Libočan, který žil 
na faře v letech 1527 – 1534. Podařilo se mu odhalit sadistické sklony 
manželky purkrabího Kateřiny Bechyňové z Lažan, která mučila své 
služebné, a dostat ji před soud. Za to se mu purkrabí pomstil a dosáhl 
jeho svržení z vysokého úřadu. Sběratelé turistických známek si zde 
také přijdou na své. Jdeme k Berounce kolem kostela sv. Palmácia, 
jediného kostela u nás zasvěceného tomuto světci. Kostel založil  
Karel IV. zároveň se stavbou hradu v roce 1348, dostavěn byl v roce 
1356. Dole u řeky se můžeme vydat doleva za parkoviště k dalšímu 
vojenskému bunkru na tzv. Pražské čáře, který opravila parta nadšen-
ců. Není ale přístupný každý den. Vrátíme se a přejdeme Berounku 
po tříobloukovém ocelovém mostě a přijdeme k nádraží, odkud se 
svezeme vlakem zpět na Smíchovské nádraží. Přeji vám pěknou 
procházku. Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Dlouhá cesta staletími
Pohled na úchvatné 
panorama Pražského 
hradu, sídlo českých 
králů a následně pre-
zidentů, snad nikdy 
a nikomu nezevšed-
ní. Je to zkrátka 
symbol českého 
státu. Dominantou 
Pražského hradu je 
nejkrásnější a nejho-
nosnější pražský ka-
tolický kostel – kate-
drála svatého Víta, 
Václava a Vojtěcha. 
Její stavba sahá až 
do prvního tisíciletí 
a končí, což možná 
někdo neví, až počátkem století dvacátého. Připomeňme si jen 
velmi krátce historii katedrály. Ta se začala psát asi v roce 929, kdy 
na jejím místě nechal kníže Václav postavit rotundu, která byla 
po více než sto letech přestavěna na baziliku. Základní kámen  
katedrály sv. Víta položil v roce 1344 Karel IV., po jeho smrti ale 
práce pokračovaly jen pomalu a s mnohaletými přestávkami. Pod-
statné části katedrály – západní část lodi a průčelí se dvěma věžemi 

– byly v novogo-
tickém stylu do-
stavěny až v le-
tech 1873 – 1929. 
Později ještě byla 
například uprave-
na hrobka čes-
kých králů. 

Fotografie, 
zveřejněné před 
sto deseti lety 
ve čtrnáctidení-
ku Český svět, 
zachycují přední 
část dostavby 
chrámu tak, 
jak vypadala 
v březnu 1906.

Na třetí 
fotografii vidíme, jak v tu dobu vypadalo pražské hlavní nádraží, 
dnes největší železniční uzel celé země. První vlak s pouhými devíti 
cestujícími na tehdejší nádraží Františka Josefa I. dorazil v prosinci 
roku 1781 z Vídně. V současnosti se na jeho nástupištích vystřídá 
denně až 100 tisíc cestujících. Připravila Eva Černá

Stalo se v březnu
Třistakrát dvojka z mravů
Nesmírně talentovaný zpě-
vák, muzikant, skladatel a di-
rigent, vydavatel a filmový 
herec. Noblesní a spolehlivý 
muž. Navíc mužný vzhled, 
okouzlující šarm, elegance, 
zářící modré oči a podma-
nivý hlas. Tento výjimečný 
gentleman, Rudolf Antonín, 
se narodil 24. března 1899 
ve Dvoře Králové. V šest-
nácti už skládá šansony pro 
pražské kabarety. Je prvním 
mikrofonovým zpěvákem 
u nás a se svými The Melody 
Boys a předními zpěváky, 
jako Inka Zemánková, Arnošt Kavka, Jiřina Salačová či Sestry 
Allanovy koncertuje po celé Evropě, doma především v Lucerně 
a na barrandovských terasách. Skládá a nahrává filmovou hudbu. 
Spolupracuje s našimi nejlepšími skladateli, aranžéry, muzikanty 
i filmaři. V r. 1937 dochází do karlovarského Park Hotelu Rich-
mond za jeho hudbou s nadšeným publikem také zahraniční pár. 
Jakýsi Douglas Fairbanks s manželkou, Mary Pickfordovou. 
V rozhlase odvysílal R. A. Dvorský přes tisíc programů. Podílel se 
na sedmdesáti filmech a natočil přes 2 000 gramofonových sním-
ků. Na podzim 1944 u něj opět propukla tuberkulóza a pak už šlo 
všechno špatně. V dubnu 1945 rozpouští The Melody Boys. 
Z nemocnice odchází až začátkem roku 1946. Na podzim 1947 
umírá náhle jediný syn Miroslav, asistent prof. Václava Talicha. 
Roku 1949 bylo znárodněno jeho nakladatelství. V r. 1952 se mu 
rozpadlo manželství a na udání, že dva roky předtím chtěl emigro-
vat, byl uvězněn. Domů se vrátil v květnu 1956. Zemřel 2. srpna 
1966. Jeho Pohádka o konvalinkách se stala gramohitem 1967. 
Při turné v dubnu 1940 byly v Ostravě koncerty jeho The Melody 
Boys beznadějně vyprodány. Musela dokonce zasáhnout policie 
a byl uspořádán zvláštní koncert pro studenty druhého dne 
ve čtyři odpoledne. V půl čtvrté se ve škole zvedlo tři sta studentů 
a prohlásilo, že odcházejí na jazzový koncert. Po oznámení, že je 
za to čeká zhoršená známka z mravů, odpověděli jednohlasně: 
„To stojí za to.“ Třistakrát dvojka z mravů. Vinen R. A. Dvorský.
 Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Zima mírná (1976)
Zima byla jenom podle 
jména po celý únor i přes 
půl března. Až do 18. břez-
na se sníh neukázal, mrazy 
se pohybovaly mezi -5 až 
-9°C a denní teploty vy-
stupovaly na +6°C. Proje-
vovalo se sucho, což ne-
svědčilo ozimům. Nemilé 
překvapení jsme zažili 
19. března na svátek sv. 
Josefa, když se déšť, který 
padal ze ztemnělé oblohy, náhle změnil ve sněhovou chumelenici, 
provázenou druhou bouřkou v tomto roce. Sněhové přeháňky 
odpoledne a večer ztížily dopravní situaci. Přes noc zde napadlo 
15 cm sněhu a mráz klesnul na -9°C. Ráno byla řádná klouzačka. 
Odpolední teplota vystoupala na +3°C. V noci z 21. na 22. března 
připadal další sníh, ale 29. už po něm nebylo ani památky. 
 Vybral Dan Novotný

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
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Neumíte si svůj život představit bez šálku dobré kávy? Pak se tedy řadí-
te mezi 90 % světové dospělé populace, která je na tom úplně stejně. 
Káva je nejrozšířenější nápoj na světě a je druhá v žebříčku produktů, 
s kterými se nejvíce obchoduje. Historie kávy sahá do začátku 6. století. 
Než se ale káva, jejíž pravlastí je s největší pravděpodobností provincie 
Kaffa v Etiopii, dostala do Evropy, uplynulo více než tisíc let. Kupříkla-
du do Francie byla dovezena první pražená zrna v roce 1646. O něko-
lik desetiletí později se už Paříž chlubila spoustou kaváren. V Praze 
s kávou začal o něco později podnikat Armén Georgius Deodatus Da-
mascenus. Nejprve nabízel kávu v pražských ulicích. Protože byl pod-

nikavý, otevřel 
v dnešní 
Karlově ulici 
první kavárnu 
U zlatého hada. 
Psal se rok 1714. 
Dnes se na svě- 
tě vypijí dvě 
miliardy šálků 
kávy denně. 
V průměru  
se jí ročně  
sklidí kolem  

146 milionů šedesátikilogramových pytlů. Chtěli byste se nejen o kávě 
dovědět trochu víc? Pak se vypravte do muzea kávy (Coffee Museum 
Praha, Jana Zajíce 7, Praha 7), které se nachází nedaleko Letenských 
sadů a Královské obory Stromovka. 

„Návštěvník muzea se seznámí s oblastmi, kde se káva pěstuje, se 
způsobem sklizně i zpracování, uvidí i naši první úrodu kávovníku,“ 

říká majitelka muzea Kateřina Ebelová. „Mezi exponáty jsou různé 
typy pražiček, mlýnky, zásobníky na kávu, orientální soupravy na její 
přípravu, plechové i secesní dózy. Za pozornost určitě stojí i přístroje, 
které sloužily k výrobě prvního espressa. Část expozice je věnována 
kávovinovým náhražkám – „kávovinám“. „Obilka“ – obilná káva se 
pražila z žita, ječmene nebo z usušeného sladu. Známá je také cikorka, 
což je pražený a drcený kořen čekanky. Dost lidí se ptá, co to je melta. 
Je to směs, kde je určitý poměr cikorky a obilné kávy. Když bylo málo 
cikorky, nahrazovala se řepou. Pila se také kávová náhražka vyrobená 
ze sušeného a praženého ovoce, především fíků, ale také sušených 
švestek nebo sladkých malých hrušek. V době války jako náhražka 
stačily také žaludy a kaštany. A protože kávové náhražky byly zdravé, 
jsou tady k vidění i reklamní materiály zaměřené hlavně na děti, 

seniory a nemocné. Návštěvník si může prohlédnout i různé obalové 
materiály, ale také účtenky nebo faktury. Některé jsou pro mě dost 
vzácné, protože můj pradědeček Matěj Krupička měl první českou 
továrnu na sušení cikorky. Aby návštěvník získal co nejvíce informací, 
jsou součástí expozice naučné tabule i fotografie.“

To samozřejmě ale není všechno. Až se seznámíte se všemi exponá-
ty muzea, zajděte se podívat do Galerie Scarabeus, kde si můžete pro-
hlédnout některou z autorských výstav našich i zahraničních umělců. 
Galerie je stejně jako přilehlá zahrada a kavárna součástí expozice. 

„Propojením muzea kávy, retro kavárny Alchymista, kde si můžete 
dát kávu z vlastní pražírny, galerie a romantické zahrady s jezírkem 
vznikl unikátní celek,“ dodává majitelka. „Dala jsem mu zastřešující 
pojmenování Letenský Montmartre. Určitě si tady každý najde to své.“

Otevřeno je denně od 11.00 do 18.00, vstupné je 80 Kč, snížené 
40 Kč. Více na www.muzeumkavy.cz. Eva Černá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Hodinový manžel, tel. 731 903 093, fapa1@seznam.cz.
 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer. 

Tel. 211 148 037, 603 341 927.

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

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

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.
Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

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

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

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

 o REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA, zkušený tým 
řemeslníků, zednické práce, jakub.vanek@alsta.cz.  
Tel. 731 337 711.

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Nabízíme poradenství v oblasti osobního růstu. 
Kineziologie, Bachovy esence a výklad karet. Tel. objed-
návky přijímám od 16 do 20 hod. na tel. 734 401 158.

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

 o Nabízíme úklid bytových domů a kompletní 
úklid vaší domácnosti, včetně žehlení a venčení domácího 
mazlíčka. Zárukou je naše bezúhonnost a spolehlivost.  
Tel. objednávky od 16 do 20 hod., každý den 774 500 548.   

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

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

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

Služby Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

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

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

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

střechy rodinných i panelových domů.

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

AUTOSERVIS VRÁNA - OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK
TEL. 603 117 059, 311 670 198

WWW.AUTOVRANA.COM

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

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

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

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

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

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

 o DIPLOMKY, BAKALÁŘKY: KOREKTURY – JAZYK, 
STYLISTIKA. Zodpovědně, rychle, výhodně – Lužiny,  
Praha 13. Vysokoškolský pedagog. Tel. 736 727 887.
 SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE – MUDR. DANA 
HANOUSKOVÁ, POLIKLINIKA HOSTINSKÉHO 1533 ozna-
muje změnu telefonního čísla: 606 168 692 a rozšíření 
nabízené péče o DENTÁLNÍ HYGIENU. Objednání je možné 
telefonicky nebo v ordinaci. 

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

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

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

Různé

Byty

Vzpomínáme

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

www. .cz

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

 o Dne 19. 2. 2006, 
před 10 lety, nás 
navždy opustila naše 
milovaná maminka 
a babička Libuše 
Štěpánková. Kdo jste 
ji znal zavzpomínejte 
prosím, zapalte 
svíčku, byla to úžasná 
žena, maminka a ba-
bička, úžasný člověk. 
Dcera Jana Stančeva. 

AKCE:  >> NA OBLEK APRETACE ZDARMA

NA LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ IMPREGNACE ZDARMA

AKCE PLATÍ DO KONCE BŘEZNA.

stavte se u nás cestou na poštu

    Výtah z ceníku: kalhoty 108,kabát 136,sukně 108 
  apretace 49, impregnace 49. Koberce již od 149/m2.
      Zajišťujeme i úpravy a opravy oděvů a textilií.
                      

                 OC LUŽINY VE DRUHÉM PATŘE VEDLE FORTUNY

                      

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

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

Amonit INZERCE 120x58 stodulky 2015 v2.indd   1 9.11.15   17:35

ALP poradenství a právní služby
Podnikový právník s 30-ti letou praxí nabízí občanům, 

živnostníkům a menším firmám, poradenství související 
s podnikáním – občanské, obchodní, pracovní a autor-

ské právo. Osobní přístup, za rozumné ceny, kvalitně  
a profesionálně. Dojedu do místa vašeho podnikání 

nebo bydliště. Prosím zakázky zasílejte formou e-mailu 
lubos.prochazka@upcmail.cz nebo sms 737 797 856. 

Nejsem plátce DPH.

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN,

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

● dřevěné žaluzie ● látkové rolety ● sítě proti hmyzu
● lamelové dveře ● garnýže a záclonové pojezdy
● výsuvné markýzy ● zastínění teras, slunečníky

● čištění vertikálních žaluzií
● předokenní bezpečnostní rolety 

● montáž doplňků VELUX ● zaměření-montáž-zdarma 
602 742 781

www.markyzy-rolety.cz, 
petrstrejc@seznam.cz

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

Inzerce

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30
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Prodej – koupě – pronájem
 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou.  

Tel. 605 859 306.
 o Pronajmu uzavřenou garáž v ul. Běhounkova. Blízko 

metra Hůrka a Butovice. Tel. 602 668 742. 
 o PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR. SVJ Modrá 1977/2 

pronajme nebyt. prostor 67 m2. 2 místnosti + WC + sprcha, 
kuch. kout. Další info na 734 523 985. Foto najdete na www.
svjmodra1977.rajce.idnes.cz/prostory_k_pronajmu. Nabíd-
ky zasílejte na e-mail: sprava@modra-110.cz.

 o PRONAJMU STŘEŠNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI 
NUŠLOVA, proti domu č. 2291. Cena 780 Kč/měs.  
Tel. 605 151 582.

 o Dlouhodobě pronajmu uzamykatelnou garáž 
(nadstandartní zabezpečení) v Pavrovského ulici  
na Velké Ohradě za 1 700 Kč/měs. Tel. 602 696 005.

 o Firma spravující bytové domy v Praze hledá spo-
lupracovníka (HPP) na pozici technik správy bytových 
domů.  Požadujeme praxi v oboru správy bytových 
domů. Popis pozice na www.vasedomy.cz. Životopisy 
prosím zasílejte na kancelar@vasedomy.cz.

 o NZZ poliklinika Stodůlky přijme na částečný úvazek  
/po a stř. dopoledne/ fyzioterapeutku. Tel. 606 265 341.

 o ATDK Real, s.r.o., přijme realitní makléře, zdarma 
proškolíme, zajímavé odměny. Tel. 607 073 137.

 o Nabízíme práci servírky na HPP v restauraci 
Řeporyjská sokolovna. Tel. 605 701 945.

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777 228 091, 251 615 428

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Zaměstnání

Středisko sociálních služeb Prahy 13 hledá 
pedikérku na ŽL.  

Zkušenosti s klienty seniory,  
možné pochůzky v domácnostech klientů.  

Nabízíme příjemné a vybavené  
pracovní prostředí.  

Zájemci mohou volat paní  
Pavle Blažkové, tel. 723 112 227,  

u které získají více informací.

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

Ředitel Fakultní ZŠ, Trávníčkova 1744,  
Praha 5 – Stodůlky  

vyhlašuje výběrové řízení na pozici  
zástupkyně ředitele pro I. stupeň.

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte  
nejpozději do 31. 3. 2016.  

Více informací na www.zstravnickova.cz.

Hledáme vedoucí do obchůdku  
Chráněných dílen OC Lužiny!  

Vhodné pro ženy po mateřské nebo v předdůchodovém 
věku, případně s invalidním důchodem. Výběrové 

řízení v březnu, nástup květen - červen 2016. 
Informace na tel. 739 524 381.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

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

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

                                 Přijmu nové  
         distributory na roznos STOPu. 
                    Bližší informace na  
                          tel. 603 728 140
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Program klubu Mlejn březen 2016

DIVADLO
18. – 20. 3. pá – ne  STODŮLECKÝ PÍSEČEK

20. ročník regionální přehlídky experimentujícího divadla s výběrem na Šrámkův 
Písek a studentského divadla s výběrem na Mladou scénu. Více na: www.klubko.info.

 1. –  3. 4. pá – ne  FUN FATALE
Festival nového cirkusu v podání žen. Fun Fatale 2016 – 5. ročník v Klubu Mlejn. 
Více na: www.funfatale.cz.

16. 4 so 19.00  DVA Z DEVÍTI
Tentokrát si pro vás divadelní soubor D13 připravil detektivní hru s nečekaným 
závěrem.

KONCERTY
 3. 3. čt 19.00  KLEPÁNÍ NA VODÁCKOU BRÁNU

Pravidelný pořad pro vodáky a jejich příznivce – k zahájení vodácké sezony.
10. – 11. 3. čt – pá 18.00  PORTA 2016

Pražská předkola jubilejního 50. ročníku PORTA 2016.
14. 4.  čt 18.00  PORTA 2016

Pražské finále.
15. 4. pá 19.30  SPOLEKTIV A HOST

Art folková skupina z jižních Čech hraje v Klubu Mlejn.

DĚTI 
 6. 3.  ne 15.00  KLAUN BILBO

Klaunské představení pro všechny věkové kategorie.
13. 3. ne 15.00  SMRTNÁ NEDĚLE

Připomínka jarních tradic vesnického života v podání folklorního souboru Lučinka. 
Krátké představení, výroba „Mařeny“, průvod do parku. Více na: www.fslucinka.wz.cz.

10. 4. ne 15.00  KOCOUR V BOTÁCH
Když jeden bratr dostane mlýn a druhý osla, zdá se, že dostat kocoura je smůla. Veselý 
příběh na motivy známé pohádky bratří Grimmů. Pohádka divadla Toy Machine.

17. 4. ne 15.00  PES A DRAK
Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. Hraje divadlo 100 opic.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
10. 3. čt 9.00, 10.30  KAŠPÁREK V PEKLE

Komorní pohádka podle starých loutkových her pro nejmenší. Pro MŠ, 1. stupeň ZŠ.
 7. 4. čt 9.00, 10.30  O BODŘÍKOVI

Příběh o moudrosti, přátelství a o tom, že i ten, kdo je starý, má na světě svoje místo. 
Pro předškoláky, MŠ a 1. stupeň ZŠ. Rezervace: Martina Balážová – rezervace@artway.cz, 
tel. 775 488 998. 

13. 4. st 9.00, 10.30  DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ
Loutková pohádka pro děti, co se nebojí. Pro děti od 3 let – MŠ, 1. stupeň ZŠ.

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
 6. 3. ne 18.00  VÍTÁNÍ JARA A PODĚKOVÁNÍ MAMINKÁM

Společenská akce pro vietnamské rodiny s dětmi.
19. 3. so 14.00  MAŠKARNÍ PRO DĚTI

Hravé odpoledne pro všechny děti. Připraveny budou soutěže, bohatá tombola, 
a různá překvapení. Vstupné dobrovolné. Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727.

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

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

Březen je měsíc festivalů
V Klubu Mlejn proběhl začátek roku v čilém ruchu. V lednu se 
po dvě soboty konalo již tradiční vystoupení taneční školy Ivy Lange-
rové, která se věnuje velkému množství tancechtivých dětí z Prahy 13. 
Vyprodané byly také koncerty Asonance a Spirituál kvintetu. Diváci 
mohli vidět předpremiéru nového představení Cirkusu Mlejn s názvem 
Enola. Sólové představení na hrazdě je motivováno japonskou legen-
dou o dívence Sadako a tisíci jeřábech. Premiéra se odehrála 9. 2. 
za velkého zájmu médií a první dubnový víkend se představení vrátí 
do Mlejna v rámci festivalu Fun Fatale. 

Program pro děti v únoru obvykle nabízí přehlídku sólové tvorby. 
Jeden herec (nebo herečka) musí svým představením dokázat sám 

zabavit děti i jejich rodiče a to není jednoduchá záležitost. Letos se 
to ale opět všem podařilo. Program doplnily dílny, kde si děti mohly 
vyrobit vlastní loutky nebo se věnovat pohybovým aktivitám. V před-
sálí působili mimové z katedry pantomimy pražské HAMU a k vidění 
byla výstava výtvarných prací profesora Kalfuse.

Březen je každoročně měsícem soutěžních festivalů. Budeme se 
těšit na shledanou na hudební soutěži Porta, která slaví již 50. výročí 
své existence, nebo na divadelní přehlídce Stodůlecký Píseček. Hned 
po velikonočních svátcích přijde 5. ročník zmíněného mezinárodního 
novocirkusového festivalu Fun Fatale, kdy se opět sjedou akrobatky 
z různých míst světa, předvedou své umění v mnoha disciplínách 
a v rámci workshopů se pokusí něco z něj naučit všechny, kdo budou 
mít zájem. Dagmar Bednáriková, divadlo@mlejn.cz
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Právní a finanční jistota
Maximální průhlednost transakce a odškodnění každého z účastníků při 
případném porušení podmínek protistranou.

Maximální informovanost o postupu prodeje
V Klientské zóně na www.CHIRS.cz on-line sledujete veškerou činnost 
svého poradce a zpětnou vazbu od zájemců. A to kdykoliv a odkudko-
liv!

Záruka spokojenosti
Odměnu dostaneme, až přijdou peníze na Váš účet a budete s naší prací 
spokojeni. Proto se hodně snažíme :-)

Svěřte nám prodej svého bytu! 
Napište, zavolejte nebo se rovnou zastavte u nás v kanceláři. 

Stodůlky, ul. Sezemínská                                            
Prodej bytu 2+kk po částečné 
rekonstrukci, s orientací na Z. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Hůrka, ul. V Hůrkách               
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena od 3 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT 
HŮRKA, 

N. BUTOVICE

N.Butovice, ul. Nušlova              
Panelový byt 2+kk. Na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2 mln Kč.

Prodáváme nejvíce bytů ve Stodůlkách. Úspěšně prodáme i ten Váš. 
První prohlídky - do několika dnů
Udržujeme dlouhodobé kontakty se zájemci poptávajícími bydlení. 
Chodíme s nimi na prohlídky, pravidelně aktualizujeme jejich požadav-
ky. Nabídneme jim Váš byt hned!

Účinná reklama Vaší nemovitosti
Investujeme ne do reklamy firmy, ale do reklamy nemovitosti naších 
klientů. Především v blízkém okolí. V záplavě nabídek je více vidět 
nabídky našich klientů.

CHIRŠ má nejkratší dobou prodeje
Připravíme Váš byt tak, aby zájemce zaujal na první pohled. Čím víc 
se kupci bude byt líbit, tím lepší nabídku učiní a rychleji se rozhodne 
o koupi.

Zastupujeme zájmy prodávajícího
Prodáváme nejvýhodnější nabídce. Využíváme nejmodernější postupy a  
při každé příležitosti prosazujeme zájmy prodávajícího.

Zadejte parametry svého 
bytu a hned zjístíte kolik 
zájemců na něj máme.

KUPCE
NA SVŮJ BYT 
NAJDETE NA 
www.CHIRS.cz

Luka, ul. Neustupného              
Panelový byt 40-50m2 na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
V OKOLÍ 

CENTRÁL. PARKU

Lužiny, ul. Zázvorkova             
Byt 3+kk v panel. domě v OV 
nebo DV. Cena od 3 mln Kč.

Denně 900-2000 

v NC Galerie Butovice.
Příjďte se poradit 

u dobré kávy.

Stodůlky, ul. Bronzová              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výho-
dou, ne přízemí. Cena od 4 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT        
VE STODŮLKÁCH

Stodůlky                              
Novější byt s balkonem nebo zahrádkou a 
garáž. stáním. Cena dle velikosti.

Hůrka, ul. Petržílkova                                            
Prodej bytu 3+kk s balkonem ve 
skeletové budově u metra Hůrka. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Řeporyje, ul. Bílovská                                            
Prodej RD 7+1 ve vilové čtvrti na 
hranici Prokop. údolí. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Lužiny, ul. Jeremiášova                                             
Prodej bytu 3+kk s lodžií a garáž. 
stáním v rezidenci Prokopský vrch. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Velká Ohrada, ul. Přecechtělova                                             
Prodej bytu 3+1 s lodžií v původ-
ním udržovaném stavu.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Neffova                                       
Prodej bytů 3+kk a 4+kk v moderní 
novostavbě rodinných viladomů.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Podohradská                                            
Prodej pozemku 706m2 pro 
výstavbu rodinného domu. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Klausova                                        
Prodej bytu 4+kk, 154m2, terasa 31m2, 
2x garáž. stání. Hezký výhled. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Mezi Školami                                       
Prodej pěkného bytu 3+1 s lodžií, 
po částečné rekonstrukci. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Řepíková                                            
Prodej prvorepublikové vily (8+2) s 
velkou zahradou. Dobrá investice!
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768
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Kalendář akcí březen

Čtvrtek 4. 2. – sobota 5. 3. • 10.00 – 18.00
Charitativní výstava fotografií Podmořský svět
Staroměstská radnice, Praha 1
Hlavní město Praha a Pavel Dupal s kolektivem autorů vás 
srdečně zvou na charitativní výstavu velkoplošných fotogra-
fií. Výtěžek aukce všech vystavených pláten bude věnován 
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška. Ten pomáhá 
nevidomým a dětem i dospělým s těžkým zrakovým posti-
žením. Více na www.podmorskysvet.cz.

Pátek 26. – neděle 28. 2.
Burza minerálů, šperků a fosilií Geosvět 2016 
TJ Sokol Praha Vinohrady, Polská 2400/1

Burzu můžete navštívit v pátek od 11.00 do 18.00, v sobotu 
od 9.00 do 18.00 a v neděli od 9.00 do 14.00.

Sobota 27. 2. • 9.30
Setkání pečujících
Charitní ošetřovatelská služba,  
Trávníčkova 1746 (v Lukáši)
Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již 
nesoběstačného? Rozhodli jste se, že se o něho postaráte 
doma? Nevíte si s něčím rady? Farní charita Stodůlky pořádá 
setkání pečujících o osoby staré a nemocné. Chceme vám 
být nápomocni při překonání strachu z nelehkého závazku 
pečovat o své blízké v domácím prostředí a poskytnout vám 
všestrannou podporu a pomoc.

Pondělí 7. – pátek 18. 3.
Malba na vodě
Atrium radnice, Sluneční nám.

Výstava vybraných obrazů výtvarné dílny pro dospělé Domu 
dětí a mládeže Stodůlky. Tato dílna je zážitková, dává pro-
stor k otevření vlastní fantazie. Cílem není dokonalý výsle-
dek, nýbrž mnohotvárná výtvarná prezentace subjektivně 
vnímané reality. Vernisáž výstavy bude v úterý 8. 3. od 18.30.

Středy 9. a 16. 3. • 16.00
Jarní školička v Mohylové
Sraz je před školou u pavilonu B
Již 12. rokem pořádá ZŠ Mohylová přípravné kurzy pro přija-
té budoucí prvňáčky Školička, pomocí kterých se snaží 
usnadnit dětem přestup z mateřské školy do školy 
základní.

Čtvrtek 10. 3. • 15.00 – 17.00 
Den otevřených dveří
Mateřská škola Večerníček, Vlachova1501, Stodůlky

V 15 hodin máme pro vaše děti připravenou pohádku 
Divadla Úsměv Jak koťátko zapomnělo mňoukat. Více infor-
mací o školce získáte na www.ms-vecernicek.estranky.cz. 

Čtvrtek 10. 3. • 17.00 – 19.00
151. setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů
Základní škola Mohylová 1963, Lužiny
Společnost pro talent a nadání – STaN zve rodiče, učitele 
a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných dětí. 
Program: O nadaných mezinárodně – čerstvé informace 
z 15. ECHA konference. Přihlásit se je možné do 8. března 
na talent.nadani@seznam.cz. Činnost Klubu rodičů a učitelů 
STaN je podporována z grantu Prahy 13.  
Více na www.talent-nadani.cz.

Sobota 12. 3. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na premiéru pohádky Kalif 
čápem (na motivy W. Hauffa). Jednotné vstupné 70 Kč, 
pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení. 
Na místě bude možno zakoupit malé občerstvení.  
Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 12. 3. • 13.00 – 18.00
Velikonoční Flerjarmark
Řeporyjská sokolovna, Jáchymovská 613, Řeporyje
Na jarmarku budou k vidění i zakoupení šperky, háčkované 
čepice, keramika, decoupage, dekorace a další rukodělné 
výrobky. Pro děti i dospělé jsou připraveny tvůrčí dílničky.

Neděle 13. 3. • 19.30 
Třináctého na třináctce s postními písněmi  
a byzantskou polyfonií
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně zveme na druhý letošní koncert z cyklu Třináctého 
na třináctce. Slávek Klecandr vystoupí s programem post-
ních písní a krom toho si pozval hudebního hosta, kterým 
bude řecko-české vokální trio Chorodia Agiu Georgiu, které 
představí svůj repertoár byzantských duchovních písní a tra-
diční řecké polyfonie. Doporučené vstupné 100 Kč, 
bezbariérový vstup. Místa si můžete rezervovat do 12. 3. 
na 13na13@centrum.cz. Více na www.trinactnatrinact.blog.cz. 
Večery dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR, 
MČ Praha 13, Nadace Život umělce a ČHF.

Úterý 15. 3. • 15.30
Přijďte za námi do Balónku 
Mateřská škola Balónek, Klausova 2188,  
Velká Ohrada
Možná, že se právě rozhodujete, do které mateřské školy 
zapíšete své dítě. Zveme vás na den otevřených dveří, který 

bude zahájen divadelním představením. Budete mít mož-
nost prohlédnout si naši školu a seznámit se s programem 
předškolní výchovy a nabízenými aktivitami. Od 11. 5. bu-
deme pořádat pro nově zapsané děti jednou týdně hravá 
odpoledne pro jejich lepší adaptaci na kolektiv.  
Více na www.msbalonek.cz, tel. 251 623 893.

Úterý 15. – pátek 18. 3.
Velikonoční výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny

Přichází jaro a s ním i tradiční Velikonoční výstava. Přijďte 
načerpat inspiraci a nasát tu pravou sváteční atmosféru.

Čtvrtek 17. 3. • 8.00 – 10.00, 15.00 – 17.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola U Bobříka, Podpěrova 1880/1

Přijďte si pohrát, těšíme se na vás. Více na tel. 251 617 565, 
info@mspodperova.cz, www.mspodperova.cz.

Pátek 18. – neděle 20. 3. 
Stodůlecký píseček
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Přijměte pozvání na 20. ročník regionální přehlídky experi-
mentujícího divadla s výběrem na Šrámkův Písek a student-
ského divadla s výběrem na Mladou scénu.  
Více na www.klubko.info.

Soboty 19. 3. a 23. 4. • 8.30
5. a 6. kolo Lužinské ligy mládeže 
Hala TC Lužiny v Zázvorkově ulici 
Badmintonový turnaj singlů dětí a mládeže.  
Info na marcel@tenis-luziny.cz, tel. 776 574 644.

Sobota 19. 3. • 9.00 – 17.00
Flerjarmark na Lukách aneb Rozhodně si nenechte 
ujít
Křesťanské centrum Třináctka, Mukařovského 1986
Na jarmarku si můžete zakoupit originální oděvy, šperky, 
kabelky, módní a bytové doplňky, keramiku, floristické 
výrobky, hračky a mnoho dalšího. Během této akce, konané 
ve spolupráci s Fler.cz, jsme pro vás připravili výtvarné 
workshopy a výborné domácí občerstvení. Vstup je zdarma.
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Sobota 19. 3. • 10.00
Za jarním sluníčkem 
Sluneční náměstí, Nové Butovice 
Klub českých turistů a Praha 13 pořádají celodenní turistickou 
akci pro turisty i cyklisty. Start je od 10.00 do 11.00 na Slu-
nečním náměstí. Záštitu převzal místostarosta Petr Zeman.

Sobota 19. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727

Akci už podesáté pořádá Klub seniorek staré Stodůlky. Čeká 
vás spousta zábavy, bohatá tombola a řada překvapení. 
Vstupné je dobrovolné.

Úterý 22. 3. – pátek 8. 4.
Křížová cesta – výstava  
Atrium radnice na Slunečním náměstí  
Výstava vyřezávaných zastavení křížové cesty  
od pana Miroslava Hniličky.

Úterý 22. 3. • 13.30 – 16.30 
Den otevřených dveří
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482, Nové Butovice
Zapište si už nyní datum do kalendáře a přijměte naše srdeč-
né pozvání. Těší se na vás děti i kolektiv mateřské školy.

Středa 23. 3. • 9.00 – 11.00 
Přijďte za námi do Rosničky
Mateřská škola Rosnička,  
Běhounkova 2474 
Nepropásněte informativní schůzku pro 
případné zájemce o umístění dítěte v naší školce. Schůzka 
proběhne ve žluté třídě. Pro děti bude připraven program 
v herně a v tělocvičně. Rodiče získají informace o přijímacím 
řízení, organizaci vzdělávání, mohou se seznámit i s interié-
rem školy.

Čtvrtek 24. 3. • 9.00 – 11.00
Školička nanečisto aneb Dveře dokořán 
Mateřská škola Paletka, Trávníčkova 1747
Navštivte i se svými dětmi Paletku. Budou si moci vyzkou-

šet, jak vypadá dopoledne v mateřské škole, budou si spo-
lečně hrát, zpívat, cvičit a něco hezkého si vyrobí. Všichni 
jste srdečně zváni.  
Bližší info na tel. 235 519 560, mspaletka@seznam.cz.

Neděle 27. 3. • 10.30
Velikonoční badminton 
Hala TC Lužiny v Zázvorkově ulici
Turnaj rodičů a dětí ve čtyřhrách.  
Info na marcel@tenis-luziny.cz, tel. 776 574 644.

Pondělí 28. 3.
Velikonoce v Globusu
Hypermarket Globus Zličín
Přijďte se svými dětmi přivítat svátky jara do Globusu. 
V oddělení domácích potřeb na ně o Velikonočním pondělí 
čeká vajíčko, které si mohou samy omalovat.

Středa 30. 3. • 15.00 
Přijďte se k nám podívat
Mateřská škola, Ovčí hájek 2177, Nové Butovice
Zveme děti i rodiče na den otevřených dveří. V rámci pro-
hlídky školy budete mít možnost od 15.30 zhlédnout diva-
delní představení pro děti. Na vaši návštěvu se těší děti 
a kolektiv MŠ Ovčí hájek.

Pátek 1. 4. • 19.30
Koncert českých a japonských hudebníků
Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1
Zveme vás na česko-japonský koncert mladých hudebníků 
dechového orchestru Okayama Gakugeikan a litomyšlského 
sboru KOS. Soutěž o vstupenky na str. 12.

Pátek 1. – neděle 3. 4. 
Fun Fatale 2016
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Nenechte si ujít už pátý ročník festivalu nového cirkusu 
v podání žen Fun Fatale 2016. Více na www.funfatale.cz.

Sobota 2. 4. • 9.30
Retro turnaj ve čtyřhrách badmintonu
Hala TC Lužiny v Zázvorkově ulici 
Turnaj neregistrovaných hráčů. Bude se hrát dle starých pra-
videl (ztráty, druhé podání). Info na marcel@tenis-luziny.cz, 
tel. 776 574 644.

Úterý 5. 4.
Charitativní galakoncert
Stavovské divadlo, roh Železné a Ovocného trhu, Praha 1
Nadační fond Mathilda (www.mathilda.cz) pořádá charitativ-
ní galakoncert, kde budou vystupovat nevidomí hudebníci. 
Těšit se můžete i např. na Daschu, Jana Smigmatora a další. 

Vstupenky je možné zakoupit po předchozí telefonické do-
mluvě v NF Mathilda, Krakovská 22, Praha 1. Výtěžek z této 
charitativní akce bude použit na podporu výcviku vodicích 
psů pro nevidomé.  

Středa 6. 4. • 14.00 – 18.00 
Den otevřených dveří 
ZUŠ Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72/2
• Vždy v půl proběhne v hlavní budově školy malý koncert.
• Detašované pracoviště pro hudební a literárně dramatický 

obor, ZŠ Kuncova (Kuncova 1580/1) – u vchodu do školy 
bude čekat průvodce, se kterým můžete nahlédnout 
do hodin hudebního a literárně-dramatického oboru.

• Detašované pracoviště pro výtvarný a taneční obor, 
FZŠ Trávníčkova 1744 (metro B – Luka) – přijďte se 
podívat na hodinu baletu, můžete také vidět, jak vypadá 
výuka výtvarného oboru.

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

Neděle 6. 3. • 15.00 
Koncert pro hospice – kostel sv. Rodiny
Na programu: Domenico Scarlatti – 2 sonáty, Nicola Bonifacio 
Logroscino – Stabat Mater, (V. Spurný – dirigent, cembalo, 
A. Hellerová – soprán, M. Cukrová – mezzosoprán, J. Sycha 
– 1. housle, M. Malá – 2. housle, H. Matyášová – violoncello).

Středa 9. 3. • 14.30 
Příběhy Afriky – denní stacionář
Cestovatelská 
přednáška Saši 
Ryvolové 
s promítáním – 
příběhy setkání 
se zvířaty v Ná-
rodních parcích 
Zimbabwe, 
Zambie a Jiho-
africké republiky.
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Pondělí 28. 3. • 17.00 
Velikonoční koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se Břevnovský chrámový sbor pod vedením  
Adolfa Melichara.

Neděle 3. 4. • 17.00 
Let's Go! – kostel sv. Rodiny

Koncert mezinárodní akapelové skupiny. Na programu jsou 
afro-americké spirituály.

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

Středa 16. 3. • 15.30 – 18.30 
Oslava svátku sv. Patrika

Přijďte s námi oslavit „zelený“ svátek svatého Patrika, 
patrona Irska. Připravena je ukázka irských tanců v podání 
děvčat z kroužku irských tanců DDM Stodůlky, naučíte se pár 
irských tanečních kroků, podíváte se na fotografie z Irska, 
zahrajete si poznávací hru a také si něco vytvoříte. Ale hlav-
ně – nezapomeňte přijít v zeleném svatopatrikovském kos-
týmu! Více na našem webu. Vezměte si s sebou přezůvky, 
nejlépe vhodné na tanec. Vstupné je 40 Kč.

Pátek 18. 3. • 16.00 – 19.00
Jarní dílna 
Přijďte s námi oslavit jaro. Jarní dílna bude se spoustou 
inspirace na jarní a velikonoční výzdobu bytu, drobné deko-
race a milé maličkosti. Na všechny čeká tvořivá atmosféra 
jarního odpoledne s novým výborným občerstvením. 
S sebou si přineste krabičku či košík na výrobky, nůžky, 
lepidlo, 2 vyfouklá vajíčka. Vstupné 50 Kč.  

Středa 23. 3. • 17.15
Lodní regata a otvírání vody
Tradiční jarní otvírání vody pro plavbu svých modelů pořádá 
klub leteckých a lodních modelářů DDM Stodůlky. Přijďte se 
podívat na první jarní plavbu vlastnoručně vyrobených mo-
delů k horní nádrži v Centrálním parku. 

Na křídlech fantazie

Až do poloviny března si můžete přijít prohlédnout výstavu 
Na křídlech fantazie. Svá dílka zde představují děti z výtvar-
ných a tvořivých kroužků. Uvidíte zajímavé koláže s použi-
tím barev Gelatos, domalované tisky, originální podklady 
Kalendáře 2016, prostorové práce z kartonu či hravé loutky. 

Letní prázdniny plné zážitků a dobrodružství 
Přehled všech letních táborů DDM Stodůlky, 8 výjezdních 
a 16 příměstských s různým zaměřením a pro různé věkové 
kategorie (včetně aktuální naplněnosti) najdete na našem 
webu. Ke každému táboru jsou zde podrobnější informace 
a zájemka k vyplnění. Opravdu je z čeho vybírat, tak nevá-
hejte a přihlaste se, tábory se postupně zaplňují. 

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

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

Od 1. 3. 
Hlídání dětí 
Naše služby jsme rozšířili o hlídání vašich ratolestí v našem 
centru či u vás doma. Vše dle domluvy.

Čtvrtek 17. 3., sobota 19. 3. 
Angličtina pro maminky – ukázková lekce
Přihlaste se zdarma na ukázkovou lekci – čtvrtek v 16.00, 
v sobotu v 10.00. Vzhledem k omezenému počtu míst 
registrace nutná!

Čtvrtek 24. 3. 
Kreativní umělecký kemp
Děti se na celý den stanou kreativními umělci. Seznámí se 
s prací malíře, sochaře, moderátora, s kamarády připraví 
pohádku jako divadelní představení. Naučí se také používat 
hudební nástroje a poznat různé hudební styly. Vhodné pro 
děti 3 – 10 let. Cena 950 Kč (vč. celodenní stravy). 

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

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
 
Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

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

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

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

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

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

Sobota 12. 3. • 9.00 – 14.00
Bazar dětského oblečení 
Pokud chcete oblečení nejen nakoupit, ale i prodat, přihlaste 
se na akrabka87@gmail.com. Prodej věcí je zajištěn, na vás 
bude jen donést oblečení a následně přijít pro utržené pení-
ze. Bližší informace na Facebooku Bazar dětského oblečení 
v KC sv. Prokopa nebo na uvedeném e-mailu.

Úterý 15. 3. • 18.30
Na křídlech do Santiaga 
Zveme vás na další přednášku z cyklu Prokopská zastavení. 
O své zážitky a zkušenosti se s námi podělí Sofie Riegrová, 
která na mechanickém vozíku překonala 270 km dlouhou 
trasu do galicijského Santiaga de Compostela. 

Čtvrtek 24. 3. • 9.30 – 12.00 
Malujeme vajíčka 
Navštivte naši tvůrčí velikonoční dílnu. Společně nejrůzněj-
šími technikami nazdobíme vajíčka. Na akci se přihlaste 
do 20. 3. na knihovna@centrumbutovice.cz. Doporučené 
vstupné 50 Kč za rodinu (materiál je v ceně). Více informací 
na www.centrumbutovice.cz

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00,  
vstup zdarma. 
 6. 3. Kouzelný zvon – Dřevěné divadýlko 
13. 3. O drakovi – Divadýlko z pytlíčku  
20. 3. Šípková Růženka – Divadlo Eva a Jan  
27. 3. O skřítku Kukovi – Divadlo Dokola

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
Herna je otevřena po – čt 9.00 –12.00. Na velikonoční 
pondělí je zavřeno. Přihlášení předem není nutné. 
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Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou jaro a Veliko-
noce – říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka...  
Během dopoledne navíc:  
15. 3. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Základní principy zvládání životní krize  
21.3. od 10.30 – velikonoční zamyšlení s Lenkou

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Děti pohlídáme v herně.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti s papouškem Petem, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti

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

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

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

Pátek 11. 3. • 16.00
Karneval na téma „Vesmír aneb vzhůru ke hvězdám“ .

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

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

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, výpra-
vy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 
Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Pondělky • 19.00 – 20.30
Angličtina pro mírně pokročilé a věčné začátečníky
Skupinový kurz angličtiny s českým lektorem, zaměřený 

na konverzaci v zaměstnání. Info na jitka.cierna@gmail.com.

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

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

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Velká jarní 
Velikonoční výprava 24. – 26. března.  
Podívejte se na www.klubrobinson.cz. 

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

Komentovaná krmení a setkání –  
v březnu každý víkend na více než 12 místech v zoo.

Přednáškový cestovatelský cyklus – cestovatelské 
přednášky ve spolupráci s CK Livingstone probíhají každé 
úterý od 18.00 ve vzdělávacím centru. 
• 1. 3. Michal Thoma – Indie – Darjeeling – Sikkim – 
 Bhútán – Nepál 
•  8. 3. Adriena Vyzulová – Etiopie 
• 15. 3. Karel a Jana Wolfovi – Kouzla Jihovýchodní Asie 
• 22. 3. Blanka Trojan Svobodová – Mongolsko 
• 29. 3. Rudolf Švaříček – Z Bhútánu do Kazachstánu

Výstavy
Jurta – Mongolsko  
Lávka u žiraf – Po čem chodí žirafy

Čtvrtek 3. 3. 
Oslava světového dne divoké přírody 

Co je největší hrozbou pro divokou přírodu současnosti a dá 
se této hrozbě čelit? Promítání a přednáška ve vzdělávacím 
sále.

Soboty 5. a 12. 3. 
Jak si povídají zvířata 

Zvířata nemluví, ale přesto vzájemně komunikují.  
Dokážeme zvířecí řeč rozluštit?

Sobota 12. 3. 
Jaro se probouzí – vycházka za obojživelníky 
a hmyzem v zoo
Zveme vás na vycházku za obojživelníky a hmyzem žijícími 
volně v areálu zoo (na akci je nutno se objednat předem – 
omezená kapacita).

Sobota 19. 3. 
Otevření rozhledny Obora
Po zimní přestávce mohou první zájemci zdolat nejvyšší bod 
v zoo.

Sobota 19. 3. 
Setkání u hrabáčů 
Mezinárodní den hrabáčů

Pátek 25. 3. 
Slavnostní zahájení 85. sezony Zoo Praha

Sobota 26. – pondělí 28. 3. 
Velikonoce v zoo
Ukázky staročeských tradic spojených s jarem. Na velikonoční 
pondělí si zvířata pochutnají na pomlázkách.

Bližší informace nejen o programu získáte na tel. 
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.
 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Březnová křížovka Čtenářská soutěž

Little&Cool – to je nový obchod  
s dětskou a těhotenskou módou. 
Oblečení pro děti od narození 
do 15 let. České i zahraniční značky 
– trička, mikiny, softshellové kal-
hoty a bundy, pyžama, tepláky, 
pro holky i sukně a šaty. Máme 
velký výběr kožených capáčků, ba-
refoot obuvi Little Blue Lamb a bot značky Crocs (ty jsou i pro dospělé). TAJENKA... je 
připraveno úžasné spodní prádlo (kojící podprsenky, kalhotky, těhotenské pásy...), 
mexické rolničky, silikonové korále, plavky. Přijďte se přesvědčit.  
Sídlíme na adrese Bronzová 24/2, Praha 13 (Rondo Lužiny). Naproti OC Lužiny, přímo 
u metra B Lužiny. Po – Pá 9 – 18, So 9 – 12. Máme také e-shop: www.littlecool.cz. 
Kontakt: info@littlecool.cz. Těšíme se na vás.
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Křížovka: Letos slavíme Velikonoce už na konci března. Víte, jak těmto svátkům 
 jinak říkáme? 

Únorová tajenka: VESELÁ CUKRÁRNA JE TU PRO VÁS
Výherci: Jana Podrazilová, Stodůlky; Miroslava Urbanová, Lužiny; 
Věra Hřebejková, Stodůlky

 
 

Připravila Petra Fořtová
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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, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správné odpovědi z února:
Křížovka – JEDEN DEN VÍCE

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Eliška Setikovská, Třebonice
v hodnotě 238 Kč – Regína Oczková, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Karolína Rothová, Stodůlky
Iva Blažejová, Západní Město
Vojtěch Děcký, Stodůlky

Soutěžní otázky na březen:
1) Kdy a jak zahajuje Cyklistický spolek Stodůlky letošní cyklistickou sezonu?
2) Kdo je provozovatelem Linky pomoci obětem trestných činů?
3) Kde najdete Muzeum kávy?

Správné odpovědi na únorové otázky: 
1) Kdy se bude konat dětský folklorní ples?
Dětský folklorní ples se konal v sobotu 20. února.
2) Komu pomohl bazárek v ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743?
Bazárek pomohl společnostem Women For Women, o.p.s., a Mobilnímu  
zvěřinci z Vilémova.
3) Kolik lidí běželo za Ježíškem na Makču Pikču?
Za Ježíškem na Makču Pikču běželo 141 lidí.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Dana Strejčková, Stodůlky
 Připravila Petra Fořtová

Rébus: Doplň chybějící čísla:
       PATRICIE = 3  1  7  2  4  5  4  6  
               PETR = 3  6  7  2  
             TATAR = ?



271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

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

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

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

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference

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

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

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

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

K dispozici zůstává zhruba  
10 dostupných bytů s cenou  
od 4 427 363 Kč s DPH.

DOPORUČUJEME byt č. 136 
rozlehlý byt 4+kk, 104,8 m2, cena: 8 197 790 Kč

DOPORUČUJEME byt č. 223 
rodinný byt 4+kk, 105,5 m2, cena: 6 303 495 Kč
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