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Rada MČ Praha 13 mj. 
SCHVÁLILA
poskytnutí dotací ve výši 45 000 Kč pro:
Cyklistický Spolek Stodůlky  (25 000 Kč)
Gymnázium Jaroslava Heyrovského (20 000 Kč)
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rozvoj sportu
VZALA NA VĚDOMÍ
harmonogram prací zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 13 při přípravě 
a zajištění volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018 a v případě 
konání 2. kola 26. a 27. 1. 2018
STANOVILA
obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání 
manželství na území městské části Praha 13 v roce 2018 a dobu pro uzavírání manželství 
na území městské části Praha 13 v roce 2018 v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. v níže 
uvedených termínech: 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5.,  
1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 31. 8., 7. 9., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12. 
SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem IKON, s.r.o., Nehvizdská 22/8, 198 00 
Praha 9-Hloubětín k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Výkon 
správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13
a návrh příkazní smlouvy předložený firmou IKON, s.r.o.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
POŽÁDALO
Radu městské části Praha 13
–  aby vyzvala (požádala) investora k uspořádání veřejného projednání k záměru 

přestavby OC Paprsek s cílem představit svůj záměr i podepsané Memorandum 
o spolupráci s MČ, a to v termínu do 31. 3. 2018

–  aby zohlednila připomínky veřejnosti při dalších jednáních s investorem 
a zapracovala je formou přílohy ke schválenému memorandu o spolupráci

VZALO NA VĚDOMÍ
petici občanů Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí
SCHVÁLILO
předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018
SCHVÁLILO
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 
za 1.–3. čtvrtletí 2017
SCHVÁLILO
uvolnění finančních prostředků ve výši 17 mil. 107 tis. Kč vč. DPH na akci Rozšíření 
parkovacích míst v ul. Bellušova
SCHVÁLILO
návrh Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
DVS/04/03/006148/2017 mezi hl. městem Praha a MČ Praha 13 jako zřizovatele 
příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb Prahy 13 na poskytnutí dotace 
ve výši 650 000 Kč a 875 000 Kč pro MČ Praha 13 na výdaje související s poskytováním 
sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu
a návrh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 
DOT/04/03/006163/2017 mezi hl. městem Praha a MČ Praha 13 na poskytnutí grantu 
formou dotace ve výši 976 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové orga-
nizace Středisko sociálních služeb Prahy 13, a to na výdaje na pečovatelskou službu 
a denní stacionář
VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období 
k termínu 31. 10. 2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 
22. 11. 2017 a splnění uložených úkolů
a SCHVÁLILO
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů
SCHVÁLILO 
na základě žádostí o poskytnutí dotace na rozvoj sportu:
poskytnutí dotací v souhrnné výši 145 000 Kč pro:
PVK Olymp Praha  (70 000 Kč)
Orthodocks Yacht Club  (75 000 Kč)
a návrhy smluv o poskytnutí dotace

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva sdĚlení ÚŘadu a mĚstské části  

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 
12. dubna 2018 od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 13. dubna 2018 od 13.00 
do 17.00 hodin.  Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny  
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním 
postižením, autismem, více vadami se koná v úterý 11. 4. od 13.00 do 17.00 v 1. patře 
školy – vchod ze školního hřiště. Různorodým vzdělávacím potřebám jsou přizpůso-
beny různé varianty vzdělávacích programů. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte 
s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení speciálně pedagogického 
centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. V odůvodněných případech lze 
domluvit individuální náhradní termín zápisu, nejdéle však do konce dubna 2018. 
Dotazy na tel. čísle 235 522 156.  Věra Kozohorská, ředitelka školy

Pobočky Centrum a Západ HSHMP mají společné působiště
Pobočky Hygienické stanice hlavního města Prahy sídlí od 11. prosince na adrese 
Dukelských hrdinů 347/11 v Praze 7. Provozní doba podatelny: po a st 8.00–11.30 
a 12.30–16.00, út a čt 8.00–11.30 a 12.30–15.00, pá 8.00–12.30.  
Tel. 233 087 720, 233 087 721, více na www.hygpraha.cz. -red-

Bruslení pro veřejnost o vánočních svátcích
Na školním zimním stadionu Bronzová se o vánočních 
svátcích bruslí podle tohoto harmonogramu:
24. prosince: zavřeno  
25. prosince: 12.30–15.30, 16.00–19.00
26. prosince:  9.00–12.00, 12.30–15.30, 16.00–19.00
31. prosince:  9.00–12.00, 12.30–14.30
 1. ledna: zavřeno
Mezi svátky se bruslí jako v ostatní všední dny během 
roku, tedy: 14.30–16.30, 17.00–19.00, soboty a neděle 
9.00–12.00, 12.30–15.30, 16.00–19.00. 
Brusle nepůjčujeme. Na stadionu jsou umístěny automaty na kávu, čaj a cukrovinky. 
Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou plochou byla pronajata rezidentům 
a nemohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu. 
 Vojtěch Koutek, správce stadionu

Pražská plynárenská přijede za vámi

Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, 
kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, 
způsobu placení, reklamace, atd.

Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynárenské, a.s., bude 
k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v následujících  termínech:

30. 1. od 12.00 do 14.30 4. 4. od 14.30 do 17.00
 1. 3. od  8.00 do 11.00 9. 5. od 10.30 do 13.30
                                    20. 6. od 14.30 do 17.00 
  
 Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší 
 informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 

Simona Lenská, Pražská plynárenská, a.s.
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pŘímá linka

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

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

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

http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz

http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana................................................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......................... Zuzana Drhová, předsedkyně klubu, tel. 777 230 356

http://zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.cz

slOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Milí čtenáři,
právě držíte první STOP roku 2018. Nejenže je štíhlejší, má jen 32 stran, ale s ohledem 
na vánoční svátky vyšel nezvykle brzy. Už 22. prosince. Na distribuci má firma, která ji 
zajišťuje, 7 dní, takže někteří z vás se na příchod Ježíška teprve chystají, pro ostatní 
jsou vánoční svátky 2017 už minulostí. Ať už je to jakkoli, věřím, že obsah zaujme 
každého z vás. Protože my v redakci jsme si dali předsevzetí, že se budeme i nadále 
snažit, aby byl STOP pestrý, čtivý a užitečný. V lednovém čísle najdete ohlédnutí 
starosty Davida Vodrážky za minulým rokem, informace k blížícím se prezidentským 
volbám i celou řadu reportáží z listopadových a prosincových akcí, které velmi často 
souvisejí se svátečním závěrem roku. Nejen o Vánocích jsme povídali i se špičkovou 
tenistkou Pavlou Mrázovou, která žije v Praze 13 a působí jako učitelka v Základní 
škole Mládí ve Stodůlkách. Samozřejmě nechybí ani pravidelné rubriky. Například 
Marta Kravčíková vám nabídne vycházku zajímavými místy Zličína a Stodůlek, 
v rubrice Víkendy bez nudy najdete zase pozvání do Zlaté uličky na Pražském hradě. 
Těšíme se na vaše náměty, nápady i připomínky. Poštovní i elektronickou adresu 
redakce najdete v tiráži na str. 31. 
Za sebe a všechny své kolegy vám přeji pohodový nový rok, hodně štěstí, zdraví a síly 
k zvládnutí všeho, co vás v roce 2018 čeká.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, na webových strán-
kách úřadu jste se zmiňovali 
o ocenění, které náš úřad získal. 
Pochopil jsem správně, že má toto 
ocenění pro městskou část velkou 
váhu?
Národní cena kvality ČR, kde zví-
tězila naše městská část v pro-
gramu EXCELENCE za veřejný 
sektor, patří mezi nejprestižnější 
ocenění udělované organizacím 
v České republice. Dlouhodobě se 
snažíme být lídrem v oblasti kva-
lity ve veřejné správě a ocenění je 
pro nás potvrzením toho, že své 
poslání děláme nejen dobře, ale 
vlastně v podstatě lépe než 
ostatní. Služba veřejnosti by měla 
být pro každý úřad prioritou.

Praha 13 se systematicky za-
bývá zvyšováním kvality svých 
služeb už od roku 2005, aktivně 
používáme model kvality CAF, 
aplikujeme místní Agendu 21 
a přístupy společenské odpověd-
nosti organizací. V minulém roce 
jsme se rozhodli přikročit k zave-
dení vyspělejšího, komplexněj-
šího a zároveň výrazně obtížněj-
šího modelu řízení, kterým je 

Model excelence EFQM, za nějž 
jsme získali již zmiňované oce-
nění. Tento model patří v součas-
nosti mezi jeden z nejpropraco-
vanějších moderních přístupů 
k měření výkonnosti a kvality or-
ganizace. Model je schopen or-
ganizaci nejen komplexně a ob-
jektivně posoudit a porovnat 
s ostatními, ale současně upozor-
ňuje na kontinuální zlepšování 
výsledků ve všech oblastech. Mo-
del excelence EFQM nám 
umožňuje hodnotit, kde se na-
cházíme na cestě k excelenci – 
jde o nástroj, který nám pomáhá 
pochopit klíčové silné stránky 
a identifikovat potenciální oblasti 
pro zlepšení. 

Cena, kterou jsem společně 
s tajemníkem úřadu 28. listopadu 
přebíral z rukou ministra průmy-
slu a obchodu, nás všechny velmi 
těší a je odměnou za dobrou 
práci, kterou naši úředníci odvá-
dějí. Za skvělý výsledek, jehož 
jsme jako městská část dosáhli, 
bych chtěl poděkovat především 
týmu, který se hodnocení účast-
nil a hodnotitelům popsal pro-

cesy, které při 
chodu našeho 
úřadu použí-
váme. 
Ocenění patří 
samozřejmě 
také všem za-
městnancům 
úřadu, díky 
kterým náš 
úřad skvěle 
funguje 
a kteří odvádí 
tak kvalitní 
práci.

V rámci 17. zasedání zastupitel-
stva městské části bylo otevřeno 
téma výstavby na Šostakovičově 
náměstí. Jaké kroky radnice 
v tomto směru podniká?
Rád bych zdůraznil, že záměr vý-
stavby na Šostakovičkově ná-
městí v této fázi prozatím nemá 
konkrétní obrysy. Jde o soukromé 
pozemky společnosti Trigema 
a městská část v této věci vystu-
puje pouze jako účastník řízení. 
Ze strany investora dosud nebyla 
podána žádost o územní řízení. 
Známa je pouze hmotová studie, 
nikoli konkrétní projekt. I přesto 
jsme nechtěli zůstat nečinní. 
Oslovili jsme investora s návr-
hem uzavřít Memorandum 
o spolupráci s cílem upravit pod-
mínky, za kterých by byl realizo-
ván budoucí projekt a stanovit 
základní principy spolupráce při 
přípravě a realizaci projektu.

Uvědomujeme si, že další zá-
stavba v lokalitě Šostakovičova 
náměstí je velmi citlivé téma. 
Přesto, že investorem dosud ne-
byla předložena žádná konkrétní 
studie, snažili jsme se předjímat 
situaci a v memorandu vyslovili 
podmínky, které by měl investor 
vůči městské části dodržet, po-
kud bude výstavba nadřízenými 
orgány opravdu schválena.

V dokumentu je mimo jiné 
popsána podmínka zajištění zvý-
šení kapacity parkovacích míst, 
nutnost revitalizace zeleně 
a parku v dané lokalitě, navýšení 
kapacity škol a školek a jiné z na-
šeho pohledu velmi důležité as-
pekty. Celé znění Memoranda 
o spolupráci si můžete přečíst 
na www.praha13.cz.

Uvědomujeme si, že zejména 
v přípravné fázi je opravdu nutná 
komunikace mezi investorem 
a obyvateli, kterých se výstavba 
přímo či nepřímo dotýká. Proto 
jsme v rámci zasedání zastupitel-
stva přijali usnesení, které ukládá 
Radě MČ vyzvat investora 
k uspořádání veřejného projed-
nání záměru výstavby, na kterém 
by dostala veřejnost možnost vy-
jádřit své případné připomínky. 
Projednání by dle našeho názoru 
mělo být uskutečněno do konce 
března 2018. Pevně věřím, že in-
vestor bude náklonný našemu 
návrhu a veřejné projednání bude 
opravdu realizováno.

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

  Uzávěrka příštího čísla: 15. 1. 2018  Distribuce: 2. 2. – 7. 2. 2018



LEDEN 2018 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2274

INFORMACE Z RADNICE

Knihovnička v atriu radnice
V úterý 5. prosince byla v atriu radnice (u zadního východu) otevřena 
veřejná knihovnička, která funguje na principu knihobudek. S nápa-
dem nejen přišli, ale také ho zrealizovali zastupitel Vít Bobysud a čle-

nové výboru pro vý-
chovu a vzdělávání. 
Knihy je možné si 
půjčit nebo si je od-
nést domů a přinést 
místo nich jiné. 

Snahou členů vý-
boru je postupně zří-
dit tyto knihovničky 
ve všech poliklinikách 
v Praze 13 a výhle-
dově také v Centrál-
ním parku. 

V knihovničce na-
jdete například knihy 

pro děti, ucelené ročníky časopisu STOP nebo literární práce žáků, 
kteří se zapojili do minulých ročníků oblíbené literární soutěže Staň se 
spisovatelem. 

Máme k vám jednu prosbu – vracejte půjčené knížky do knihov-
ničky a nenechávejte je odložené v prostorech radnice.  -red- 

Praha 13 žádá přezkumné řízení
V polovině června 2017 vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. 
m. Prahy závazné souhlasné stanovisko ve věci posouzení vlivů na ži-
votní prostředí (tzv. dokument EIA) ke kontroverzní stavbě Poly-
funkčních domů Lužiny. Zjednodušeně řečeno – výstavba objektu tak, 
jak je plánována, nenarušuje žádné normy ochrany životního prostředí 
a může tedy být realizována. 

Vedení městské části Praha 13 s tímto rozhodnutím zásadně ne-
souhlasí. Rozhodli jsme se tedy využít všech svých zákonných 
možností a rozhodnutí napadnout v rámci odvolání v navazujícím 
řízení.

Městská část Praha 13 chce hájit zájmy svých občanů a uplatňovat 
jejich právo na udržování příznivého životního prostředí. Podrobně 
jsme se seznámili se stanoviskem EIA a všemi podklady, na základě 
kterých bylo souhlasné stanovisko vydáno. Naše analýza ukazuje na to, 

Prestižní ocenění v rukách úřadu
Starosta městské části Praha 13 David Vodrážka a tajemník 
úřadu Jaroslav Mareš převzali v úterý 28. listopadu od mini-
stra průmyslu a obchodu nejvyšší ocenění v programu Ná-
rodní cena kvality České republiky. Městská část Praha 13 

zvítězila v programu EXCELENCE za veřejný sektor na základě hod-
nocení, které probíhalo od listopadu 2016. 

Národní cena kvality patří mezi vůbec nejprestižnější ocenění udě-
lované organizacím v České republice. Získaná cena dělá zcela bez 
pochyb dobré jméno našemu úřadu. V souvislosti s oceněním jsme 
přijali gratulaci nejen ministra průmyslu a obchodu, ale také náměstka 
ministra vnitra pověřeného řízením sekce veřejné správy pana Petra 
Mlsny, který v blahopřejném dopise mimo jiné uvedl:

„Ministerstvo vnitra vnímá zavádění přístupů k řízení kvality ve ve-
řejné správě jako zásadní příspěvek ke zlepšení profesionality a dob-
rého jména úřadů, které se tím pro občany stávají více otevřenými, 
moderními a přívětivými. Jsme si zároveň vědomi, že zavedení řízení 
kvality na jednotlivých úřadech zásadně ovlivňuje výkonnost, efektiv-
nost a transparentnost těchto úřadů, a tím veřejné správy jako celku.

Vaše úspěšně obhájené systémové řešení problematiky kvality proto 
považujeme za nezpochybnitelný přínos k modernizaci veřejné správy 
i za příspěvek k naplnění tohoto dlouhodobě podporovaného záměru 
Ministerstva vnitra.

Soutěž pro děti z Prahy 13
Vyhlašujeme soutěž pro všechny děti Prahy 13, 
které nejen rády soutěží, ale také se zajímají 
o svět, ve kterém žijí. 

Děti, zamyslely jste se někdy nad tím, jak je pro přírodu pracné po-
radit si například s odpadky vyhozenými jinam než do odpadkového 
koše, s papírovým kapesníkem v lese...? Proto jsme pro vás v rámci 
udržitelného rozvoje přichystali soutěž zaměřenou na ekologickou vý-
chovu na téma: Za jak dlouho se rozloží? Grafické zadání soutěže, po-
třebné k vypracování a zařazení do slosování, naleznete na www.
praha13.cz, na FB Šťastná třináctka nebo v tištěné podobě v informa-
cích v přízemí radnice. Na obrázku máte 11 druhů věcí, se kterými se 
běžně v životě setkáte, a 11 časových úseků. Každá věc = 1 časový 
úsek. Zkuste je správně přiřadit. Když si náhodou nebudete vědět 
rady, poproste o pomoc rodiče.

Odpovědi zašlete do 20. února 2018 na adresu: ÚMČ Praha 13, 
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 (obálku označte SOUTĚŽ), mů-
žete je v označené obálce odevzdat v informacích v přízemí ÚMČ 
Prahy 13 nebo poslat na adresu zelenkovah@p13.mepnet.cz. 

Nezapomeňte uvést jméno, adresu, tel. číslo, popřípadě e-mailovou 
adresu. Ze správných odpovědí bude vylosováno 30 výherců, kteří ob-
drží věcné ceny.

Soutěž vyhlásila ve spolupráci s odborem životního prostředí místní 
Agenda 21. Hana Zelenková, koordinátorka MA 21     

Mohu Vás ubezpečit, že si nesmírně vážím veškerých aktivit územ-
ních samosprávných celků vedoucích ke zdokonalování kvality veřejné 
správy, ve kterých dosahujete vynikajících výsledků. Přeji Vám, abyste 
do budoucna dále rozvíjeli své úsilí podporující zlepšování nabídky 
a kvality veřejných služeb, zdokonalování systému řízení a organizo-
vání činností úřadu. 

Doufám, že se Vaše zkušenosti se zaváděním systému manage-
mentu kvality stanou inspirací dalším územním samosprávám České 
republiky.“ Eva Libigerová

že stanovisko bylo vydáno v rozporu s obecně závaznými předpisy, za-
dáváme tedy podnět k zahájení přezkumného řízení. 

Dle naší analýzy je v dokumentu EIA celkem 5 rozporuplných ob-
lastí, které rozepisujeme v dokumentu Podnět k zahájení přezkumného 
řízení, který je v plném znění zveřejněn na našich webových stránkách 
www.praha13.cz. Dokument vychází z nesprávného posouzení zatí-
žení území, dále je v něm nedostatečně posuzována kapacita metra 
a nezohledňuje správně parkování a dopravní bezpečnost v okolí 
stavby. Problémy shledáváme také v popsaných kompenzačních opat-
řeních, které souvisejí s imisemi. Rovněž shledáváme jako nesprávně 
vyhodnocený dokument popisující modelové hodnocení kvality 
ovzduší.

Všechny výše uvedené aspekty nás vedly k tomu, abychom zadali 
podnět k uskutečnění přezkumného řízení, jelikož dle našeho závěru 
bylo souhlasné stanovisko dokumentu EIA vydáno v rozporu s práv-
ními předpisy. David Vodrážka, starosta
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Na konci roku a začátku toho nového bývá dobrým zvykem bilan-
covat. Může to znít jako klišé, ale opravdu se rád mezi vánočními 
svátky zastavím a přemýšlím nad vším, co se povedlo a jaké jsou 
v budoucnu výzvy, které ještě musí být překonány. Na vedení měst-
ské části leží velká zodpovědnost. Ve značné míře záleží právě 
na našich rozhodnutích, jak se bude občanům v Praze 13 žít a ja-
kým směrem se městská část ubere. Právě proto mne téměř v zá-
věru letošního roku velmi potěšily výsledky průzkumu, který byl 
realizován v létě. Průzkum tvořil podklad pro tvorbu Strategického 
plánu. Plán má za cíl poskytnout veřejnosti i firmám fungujícím 
v Praze 13 základní představu o našich vizích, odhaluje silné 
i slabé stránky nebo případné ohrožení dalšího rozvoje. Může do-
konce ovlivnit případné změny územního plánu, sestavování roz-
počtu, využívání dotací z evropských fondů a v neposlední řadě 
rozhodně aktivizuje naše občany a firmy působící v Praze 13 k za-
pojení do rozvojových aktivit. 

Asi všichni si uvědomujeme, že u nás převládá nepříjemný pre-
cedens, kdy je na úřednickou práci pohlíženo tak trochu skrz prsty. 
Ve velké míře přistupují občané k úředníkům s mírným despektem 
a plni předsudků. Více než šedesátiprocentní nadprůměrná spoko-
jenost s prací našich úředníků je tedy opravdu chvályhodný výsle-
dek. Až 87 % občanů si myslí, že rychlost vyřízení jejich poža-
davku je velmi dobrá. Ostatní aspekty, které byly v dotazování 
zmiňovány, jsou pro nás znovu potěšující. Občané si Prahu 13 vět-
šinou spojují s pozitivními skutečnostmi. Téměř 80 % oslovených 
lidí je s životem zde spokojeno. Naopak nespokojenost vyjádřilo 
pouhých 5 % občanů. Většina u nás nalezla klidné místo k bydlení 
a cení si dobrého životního prostředí. Mít tak rozsáhlé území plné 
zeleně, jako je Centrální park, není v jiných pražských městských 
částech běžné, to si prosím uvědomme. 

Ke zvýšení pohody bydlení významně přispěly revitalizace vnit-
robloků, v rámci kterých jsou rekonstruována dětská hřiště a spor-
toviště. V roce 2017 jich bylo dokončeno hned deset. Další dva 
projekty, revitalizace prostranství před ZŠ Brdičkova a Fitpark 
Prahy 13, budou dokončeny v průběhu následujícího roku.

Samozřejmě ne všechny hodnocené věci jsou pozitivní. Nalejme 
si čistého vína, nejvíce naše občany trápí velmi komplikovaná si- 
tuace s parkováním. A věřte mi, tato situace trápí i mne. Jde o sy-
nergický efekt. Zahušťování dopravy, lidé z okolí cestující do cen-
tra Prahy za prací či zábavou, zavedení modrých zón v samotném 
centru a v okolních městských částech, to všechno jsou aspekty, se 
kterými se musíme poprat. Náš postoj je jasný – snažit se maxi-
málně podpořit výstavbu odstavných parkovišť u stanic metra 
a v okrajových částech Prahy 13, aby lidé cestující za prací ze Stře-
dočeského kraje mohli svá auta zaparkovat tam, čímž se uvolní 
parkovací plochy pro naše rezidenty. Vedení naší městské části 
proto nechalo zpracovat projekt výstavby odstavného parkoviště  
– P+R Terminál Zličín s kapacitou téměř 5000 parkovacích míst 
a přímým napojením na stanici metra B Zličín. Velmi vítáme, že  
se magistrát k naší aktivitě přidal a výstavbu podporuje. 

Rovněž jsme pro TSK vytipovávali lokality vhodné pro stavbu 
lehkých kovových konstrukcí, které by doplňovaly některá stávající 
parkoviště a umožnily navýšení počtu parkovacích míst. Zkrátka, 
vítáme jakoukoliv aktivitu, která povede ke zklidnění neutěšené 
parkovací situace.

Mám-li přemýšlet nad tím, co dalšího se povedlo v minulém 
roce, musím zmínit hlavní investici naší městské části – výstavbu 
Domova pro seniory. Práce na projektu byly zahájeny 6. února 
2017. Předpokládáme, že stavba bude hotova a předána v září 
2018. Je zde počítáno se 110 lůžky v jedno a dvoulůžkových poko-
jích s koupelnami. Náklady na pořízení objektu jsou plně hrazeny 
z našeho rozpočtu. Dobře si uvědomujeme trend stárnutí populace 
a rozhodně nezapomínáme na seniory, kteří jsou mnohdy odkázáni 
pouze na pomoc státních institucí. Jsem velmi rád, že náš návrh 
výstavby dostal širší podporu a může být realizován. Nutno po-
dotknout, že speciálně sociální odbor zde odvedl kus dobré práce. 
Za realizaci projektu patří dík i mému zástupci Pavlu Jarošovi.

Dalším z velkých investičních projektů, jenž byl dokončen v roce 
2017, je přestavba bývalého sportovního centra na Ovčím hájku 
na Mateřskou školu U Stromu. Díky mimořádnému úsilí všech zú-
častněných získali obyvatelé Prahy 13 pro své děti školku, na kterou 
mohou být plným právem pyšní. Zapsáno je zde celkem 102 žáků, 
z toho tři třídy tvoří nejmenší děti od dvou do tří let věku. Fungují 
zde tedy nejen odborní pedagogičtí pracovníci, ale také chůvy, které 
mají na starosti ty nejmenší. Školka je velmi nápaditě architekto-
nicky řešena, energeticky soběstačná a vybavena moderními techno-
logiemi. Mé velké poděkování patří celému odboru školství a v čele 
s místostarostkou Marcelou Plesníkovou.

Práce ve vedení městské části ale neobsahuje pouze realizaci takto 
velkých projektů. Je zapotřebí činit spoustu malých dílčích kroků ve-
doucích ke spokojenosti našich občanů. Naposledy jsem osobně řešil 
problém, který trápí mnohé stodůlecké, ale i ostatní občany z širšího 
okolí – zápach ze společnosti VAFO Chrášťany. Byl jsem přítomen 
jednání se zástupci této společnosti, kteří jsou naštěstí komunikaci 
otevřeni a slibují řešení. V březnu bude ve výrobně instalována nej-
modernější technika, která podle všeho zamezí dalšímu šíření zápa-
chu. Pevně věřím, že to nejsou jen slova vyřčená do větru a mohu 
Vás ubezpečit, že celou situaci sleduji a zakročím v případě nespl-
nění slibu. 

Na tomto místě bych rád zmínil jeden zásadní a potěšující fakt – 
Úřad městské části Praha 13 získal v letošním roce velmi prestižní 
ocenění! Jsem hrdý na to, že Praha 13 nese titul excelentní organi-
zace, který svědčí o perfektní a hlavně efektivní práci našich úřed-
níků a vedení. Více o ceně se můžete dočíst na stránkách tohoto 
čísla zpravodaje STOP.

Co říci na závěr? V průběhu roku se účastním mnoha akcí. Ně-
které z nich jsou organizovány společnostmi a jinými subjekty, které 
v Praze 13 působí, ostatní pořádá samotná městská část. Díky tomu 
se neustále přesvědčuji o faktu, že u nás najdeme mnoho kvalitních 
lidí, kteří mají skvělé nápady a perfektně tak Prahu 13 reprezentují. 
Díky Vám všem! Díky svým kolegům! Přeji Vám vše dobré v nad-
cházejícím roce 2018.  David Vodrážka, starosta Prahy 13

Vizualizace konečné podoby Domova pro seniory

Finální podoba budovy školky po rekonstrukci
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Dokončení investičních akcí je prioritou
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Ohradské náměstí ve vánočním kabátě

V sobotu 2. prosince, v období začátku adventu, byl starosta městské 
části Praha 13 David Vodrážka pozván na Ohradské náměstí, aby zde 
oficiálně rozsvítil vánoční strom. Už čtvrtým rokem si tak návštěvníci 

Peníze putují správným směrem
Unikátní program společnosti Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme roz-
dělil neziskovým a příspěvkovým organizacím celkem 2 700 000 Kč. 
O vítězích rozhodli svými více než 3,4 milionu hlasů zákazníci ob-
chodního řetězce Tesco. Nejvíce byly oceněny projekty zaměřené 
na děti, hendikepované a rodiny. Absolutním vítězem celorepubliko-
vého hlasování se stala organizace Zdravotní klaun.

Návštěvníci hypermarketu Tesco Zličín se svým hlasováním roz-
hodli podpořit projekt dobrovolnického centra Fakultní nemocnice 
Motol. V úterý 5. prosince převzali zástupci tohoto centra z rukou 
starosty Prahy 13 Davida Vodrážky šek v hodnotě 30 tisíc Kč na pod-
poru výstavby společenské zahrady pro hospitalizované pacienty ne-
mocnice v Motole. Více informací na www.pomahame.itesco.cz.

Eva Libigerová

Vánoční ladění v Praze 13

vala vánoční stromek, který si děti společně s učitelkami ozdobily podle 
svých představ. Nejnápaditější stromečky pak starosta ohodnotil a děti 
si do své školky mohly odnést nejen stromeček, ale i krásné ceny.
 Eva Libigerová

Předvánoční čas, který začal první adventní nedělí 3. prosince, byl 
znát i v Praze 13. Naše městská část se zahalila do výzdoby, výlohy 
obcho dů lákaly ke koupi dárků a nejeden balkon se barevně rozblikal 
vánočními světýlky.

Příchod nejdůležitějších svátků v roce každoročně signalizují akce, 
které naše městská část organizuje. I letos tak před radnici na Slu-
neční náměstí zavítal s menším předstihem Mikuláš s čertem a dal-
šími pomocníky, kteří přišli v pondělí 4. prosince potěšit všechny děti 
z mateřských školek Prahy 13. Na pomoc si s sebou i tentokrát při-
zvali starostu Davida Vodrážku. Praha 13 každé mateřské škole věno-

náměstí mohou užít tu pravou vánoční atmosféru se vším všudy. Sou-
částí akce byl také malý jarmark ve dvoře restaurace Kastrol, kde byly 
nabízeny adventní věnce, výrobky z čokolády, svíčky a občerstvení. 
 Samotnému rozsvícení téměř šestimetrového stromu, který byl na Vel- 
kou Ohradu dovezen z Petrovic u Rakovníka, přihlíželo přibližně 
300 rodičů s dětmi. 

Cílem organizátorů je oživit 
staré venkovské náměstí a utu-
žovat sousedské vztahy. Právě 
z těchto důvodů je Ohradské 
náměstí častým dějištěm  
i jiných akcí pro sousedy 
a ostatní občany Prahy 13. 
Každoročně v září se zde 
koná oblíbený Food Festival 
a v plánu je také  organizace 
Beer festivalu, který by měl 
proběhnout v květnu.

Pierre Meme, restaurace Kastrol
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Vánočky znovu zavoněly

Předvánoční čas naplno prožívají nejen děti, ale i o pár generací starší ob-
čané Prahy 13. Pro seniory naše městská část každoročně v prosinci pořádá 
setkání ve Spolkovém domě. Členy dvanácti klubů seniorů, které v Praze 13 
působí, z podia pozdravil starosta David Vodrážka společně se zástupcem 
starosty Pavlem Jarošem a dalšími zastupiteli – Alešem Marečkem, Milošem 
Drhou, Yvetou Kvapilovou a Vítem Bobysudem. Poté se dostalo na řadu vy-
stoupení folklorního souboru Lučinka, který svým pásmem koled navodil 
příjemnou vánoční atmosféru. V podobném duchu se neslo i další vystou-
pení akordeonového souboru FZUŠ Stodůlky a kapely Koty Swing Band. 
Všichni senioři, kterých bylo tentokrát více než 160, si své odpoledne 
zkrátka užili. V období Vánoc bychom určitě na naše starší spoluobčany ne-
měli  zapomínat.  Eva Libigerová

Každoroční tradice v pletení vánoček nás neminula ani letos. V pon-
dělí 11. prosince se ve školní jídelně FZŠ Mezi Školami sešel starosta 
městské části Praha 13 David Vodrážka společně s primátorkou hl. 
města Prahy Adrianou Krnáčovou a žáky 2. stupně této školy, aby 
upletli tradiční českou vánočku.

Své odpoledne si senioři užili

Upečené žákovské vánočky ohodnotili žáci 1. stupně. Ty, které zapletla 
primátorka se starostou, byly vítězným žákovským družstvem osobně 
doručeny do jejich kanceláří na Magistrát hl. m. Prahy a Úřad MČ 
Praha 13. Děti se tak podívaly do míst, kam se občané běžně nedosta-
nou.

Soutěž Starostova vánočka má ve FZŠ Mezi Školami dlouholetou 
tradici. Od roku 2005, kdy proběhl první ročník, se vánočku naučilo 
plést několik desítek dětí. „Touto akcí přivádíme děti zpět ke klasic-
kým českým tradicím, od kterých se mnohdy upouští,“ řekl k soutěži 
starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Pletení má každoročně velký 
ohlas. I má rodina si zvykla, že před Vánocemi donesu domů vlastno-
ručně spletenou vánočku. Musím říct, že rok od roku se můj výtvor 
začíná víc a víc podobat originálu od pravých pekařů,“ dodal s úsmě-
vem starosta. „Pozvání na soutěž jsem moc ráda přijala. Je hezké, že se 
pedagogové starají o to, aby děti nezapomínaly na předvánoční zvyky. 
Určitě pak svou znalost mohou využít, až budou mít své vlastní ro-
diny,“ shrnula primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová.

Do soutěže se tradičně zapojují i další představitelé Prahy 13 a ve-
dení školy. Za své výrobky se nemusí stydět ani ředitel školy Petr Vod-
sloň, místostarostka Prahy 13 Marcela Plesníková nebo předsedkyně 
školské rady Yveta Kvapilová. Eva Libigerová
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1. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hod. 
do 14.00 hod. Případné 2. kolo volby se bude konat v pátek  
26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 27. ledna 2018 
od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Kdo a kde může volit
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
volby prezidenta t.j. 13. 1. 2018 (ve 2. kole 27. 1. 2018) dosáhl věku 
18 let. 
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou: 
 �zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidí 
 omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 

O správnosti zápisu ve stálém seznamu voličů vedeném naším úřadem 
se mohou voliči osobně přesvědčit po předložení průkazu totožnosti, 
popř. požádat o opravu údajů ke své osobě na odboru osobních dokladů 
a evidence obyvatel v přízemí budovy u paní Přikrylové, č. dveří 134. 

V této souvislosti upozorňuji voliče, kteří při některých z minulých 
voleb požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastu-
pitelským úřadem ČR v zahraničí a nyní chtějí volit ve svém stálém 
volebním okrsku v ČR, aby požádali příslušný zastupitelský úřad o vy-
škrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a doklad o vyškrtnutí předložili 
neprodleně odboru osobních dokladů a evidence obyvatel paní Při-
krylové. Bez tohoto dokladu nebudou zapsáni do stálého seznamu vo-
ličů. Bližší informace na tel. 235 011 505.

Hlasování mimo volební místnost
Voliči mohou ze závažných důvodů, zejména 
zdravotních, požádat o možnost hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena. V takovém případě okrs-
ková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Pokud již nyní víte, že např. 
z důvodu svého zdravotního stavu se nebudete 
moci dostavit do volební místnosti, obraťte se 
na paní Herychovou, tel. číslo 235 011 314 
a ve dnech voleb i na okrskovou volební komisi 
ve svém volebním okrsku. Přehled telefonních 
spojení do jednotlivých volebních místností bude 
zveřejněn na internetových stránkách ÚMČ 
Praha 13 www.praha13.cz. 

Hlasovací lístky
Číslo a sídlo (adresu) volebního okrsku najde kaž-
 dý volič na obálce s hlasovacími lístky, které mu budou dodány nej-
později do 9. 1. 2018 do domovní schránky. Prosíme, umožněte pří-
stup k domovním schránkám. Pokud by se stalo, že by volič hlasovací 
lístky neobdržel, má možnost si je vyzvednout ve dnech volby ve vo-
lební místnosti, nebo před dnem volby v informacích ÚMČ Praha 13 
v přízemí budovy. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hla-
sovací lístky ve volební místnosti. V případě, že dojde ke ztrátě nebo 
poškození hlasovacích lístků, může volič požádat ve volební místnosti 
o vydání nové, kompletní sady hlasovacích lístků. 

Pro 2. kolo volby se hlasovací lístky nedoručují, voliči je obdrží 
přímo ve volební místnosti. 

Sídla všech volebních okrsků, jejich popis a veškeré další infor-
mace jsou uvedeny na www.praha13.cz v sekci Volba prezidenta. 

Voličské průkazy
Voliči, kteří budou v době volby mimo svůj trvalý pobyt, mohou hla-
sovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí, t.j. na zastupitelském nebo konzulárním 
úřadě ČR (s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním 
konzulárním úředníkem - bližší informace na www.mvcr.cz/clanek/
moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018-v-
-zahranici) na voličský průkaz.

Volba prezidenta 2018
O jeho vydání mohou voliči zapsaní v seznamu voličů vedeném na-
ším úřadem požádat osobně po prokázání totožnosti v budově 
ÚMČ Praha 13 ve 3. patře, č. dv. 433 u paní Ivany Petříkové (dotazy 
na tel. 235 011 317), popřípadě písemně s úředně ověřeným podpi-
sem voliče nebo prostřednictvím datové schránky a doručit na ÚMČ 
Praha 13, odbor občansko-správní, nejpozději 7 dnů přede dnem 
volby, t.j.  pro 1. kolo do 5. 1. 2018, pro 2. kolo pak do 19. 1. 2018. 
Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu v případě 1. kola 
do 10. 1. 2018 do 16.00 hod., v případě 2. kola pak do 24. 1. 2018 
do 16.00 hod. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum naro-
zení, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského prů-
kazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, tak i adresu. Vzory žádostí jsou 
na našich internetových stránkách v sekci Volba prezidenta.  Odbor 
občansko-správní pak vydá voličský průkaz buď přímo žadateli, nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu (jde pouze o převzetí volič-
ského průkazu, ne podání žádosti) popř. jej voliči zašle na uvedenou 
adresu. 

Výdej voličských průkazů bude zahájen 28. 12. 2017. Voličům bu-
dou předávány voličské průkazy pro 1. a 2. kolo, pokud výslovně nepo-
žádají o voličský průkaz pouze pro některé kolo volby. Při ztrátě vo-
ličského průkazu nelze vydat duplikát! 

Zdůrazňuji, že lhůty pro příjem žádostí a výdej voličských prů-
kazů jsou dány zákonem a nelze je měnit.

Výdej voličských průkazů:
28. 12.  čtvrtek 8.00–14.00
29. 12.   pátek 8.00–13.00
 2.  1.   úterý 8.00–14.00
 3.  1.   středa  8.00–18.00
 4.  1.   čtvrtek 8.00–14.00
 5.  1.   pátek 8.00–13.00
 8.  1.   pondělí 8.00–18.00
 9.  1.  úterý 8.00–16.00
10.  1.  středa 8.00–16.00

V mezidobí mezi 1. a 2. kolem volby, budou volič-
ské průkazy vydávány v níže uvedených termínech. 
Výdej bude ukončen 24. 1. 2018 v 16.00 hod.
15. 1. pondělí 8.00–18.00
16. 1. úterý 8.00–14.00
17. 1. středa 8.00–18.00
18. 1. čtvrtek 8.00–14.00
19. 1. pátek 8.00–13.00
22. 1. pondělí 8.00–18.00
23. 1. úterý 8.00–16.00
24. 1. středa 8.00–16.00

Způsob a zásady hlasování
Volič ve volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou to-
tožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo 
cestovním průkazem. Zkontrolujte si proto platnost svých dokladů. 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Každý volič obdrží úřední obálku, do které v prostoru pro hlaso-
vání vloží jeden hlasovací lístek se jménem vybraného kandidáta. 
Tento lístek se nijak neupravuje. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Případné druhé kolo volby prezidenta
Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového 
počtu platných hlasů oprávněných voličů, bude se 26. a 27. 1. 2018 
konat 2. kolo volby prezidenta. 

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta obdrží voliči 
přímo ve volební místnosti. Prezidentem republiky je zvolen ten 
kandidát, který získal ve druhém kole volby prezidenta nejvyšší počet 
platných hlasů oprávněných voličů. 

  Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru
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Červená stužka 2017
Již pošestnácté se letos v České republice konala informativně osvě-
tová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se vá - 
že k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS už 
od roku 1988. Česká republika vykazuje oproti jiným zemím relativně 
nízký počet virem HIV nakažených a AIDS nemocných (celkem 
3 000 osob), ale počty nově nakažených u nás v posledních letech 
 dramaticky stoupají.  
   V Praze 13 Červenou stužku podvanácté za sebou zajišťovali žáci 
9. tříd Základní školy Kuncova, která ji tradičně zahrnuje jako Spole-
čensky odpovědná škola a Škola podporující zdraví do školního pre-
ventivního programu. V pátek 1. prosince se do ulic naší městské části, 
ale i do centra Prahy, vydalo rekordních 40 žáků ze dvou tříd 9. roč-
níku. Celkem se prodalo 600 červených stužek. Řada lidí dala za od-
znak více než stanovených 20 korun. Na konto České společnosti 
AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené 
stužky v Praze, jsme zaslali solidních 14 458 Kč. Za přípravu akce 
a její organizaci děkuji paní Kataríně Počepické, školní metodičce 
 prevence, a žákům za aktivní a zodpovědný přístup ke kampani 
 Červená stužka 2017. Pavel Petrnoušek, ředitel školy                             

Senior akademie 
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. města 
Prahy pořádá od 21. února pro seniory a zdravotně a tělesně postižené 
občany s trvalým pobytem v Praze 13 (včetně Řeporyj a Třebonic) cy-
klus vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality. 

Senior akademie se skládá z pravidelných středečních setkání kona-
ných v obřadní síni radnice v době od 14 do 16 hodin. Účast je bez-
platná. Přihlášky obdržíte u Jana Morčuše, ÚMČ Praha 13, 2. patro, 
č. dv. 320 nebo prostřednictvím e-mailu: morcusj@p13.mepnet.cz. 
Další informace získáte také na tel. 235 011 458. Petr Syrový       

Vánoce trochu jinak
Protože žáci Anglofonní základní školy, Janského 2189/12 mají vět-
šinu předmětů v angličtině, dobře ví, že 24. 12. je v Anglii teprve 
Christmas Eve, což je předvečer Vánoc. Děti si večer nachystají pun-
čochu, do které jim v noci Father Christmas nadělí sladkosti. Teprve 
25. 12. je nejdůležitější den britských Vánoc – Christmas Day, kdy se 
servíruje pečený krocan. Nejdříve se ale musí rozlomit Christmas 
Crackers, kde se ukrývají sladkosti, různé drobnosti, napsaný vtip 
a papírová koruna, kterou si musí každý stolovník nasadit na hlavu. 
Pak teprve začíná ten pravý Christmas Day plný vůní, dárků a pohody. 
26. 12. následuje Boxing Day, kdy podle tradice dostávaly služky vá-
noční krabičky s dárky jako poděkování za dobré služby. Dnes je to 
den, kdy se navštěvují přátelé a předávají si drobné dárky. Toto vše se 
žáci, kromě jiného, dovídají od svého anglického učitele Edwarda Pal-
mera. No a už se těší na Vánoce, ať je prožijí v Čechách nebo v Anglii.

Vedení Anglofonní základní školy

Programy paměťových institucí
Základní škola Kuncova získala na počátku školního roku od MŠMT 
grant ve výši 122 500 Kč na realizaci národního vzdělávacího projektu 
Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. 
Dotaci získalo ze všech 14 krajů České republiky jen 72 škol. Z přidě-
lených peněz lze žákům I. i II. stupně zajistit bezplatnou návštěvu de-
sítek muzeí a památ-
níků v celé České 
republice, dopravu 
(mimo Prahu) a do-
konce i stravování.  
Této možnosti už vy-
užili žáci 14 tříd naší 
školy. Ze spokojených 
reakcí dětí, učitelů, 
ale i pracovníků mu-
zeí je znát, že je do-
tace MŠMT vítána 
jako přínosná a obo-
hacující.  Ukazuje se, 
že zážitková pedago-
gika má pozitivní vliv 
na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů v základních 
školách a rozvíjí sociální inteligenci žáků.  Věříme, že se nám podaří 
získat stejnou dotaci i na 2. pololetí letošního školního roku.  
 Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Navodit zimní atmosféru jsme se poku-
sili fotografií pana Františka Kocmicha 
už v minulém vydání. Snaha byla, ale 
do těchto dnů, kdy připravujeme první 
číslo nového roku 2018, není nikde ani 
vločka. Nezbývá nám tedy nic jiného, než 
druhý pokus. Vybrali jsme proto snímek 
pana Machka, který v únoru vyfotografo-
val zasněžené prostranství před Fakultní 
základní školou prof. Otokara Chlupa 
v Nových Butovicích. Možná, že se bude 
paní Zima inspirovat a nějaký ten sníh 
dodá. Bohužel na předpovědní mapě 
na několik dní dopředu to pro Prahu 
moc optimisticky nevypadá. Tak uvidíme, 
snad se přece jen letos bílých Vánoc do-
čkáme. Pak by byla šance, že do redakce 
přijde spousta aktuálních „zasněžených 
fotografií“. 
....................................................................
Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
 fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
 zašlete ji do redakce STOPu na  
stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřejníme.  
Do nového roku 2018 přejeme všem 
 fotografům, aby byli ve správný čas 
na správném místě – samozřejmě se  
svým fotoaparátem.  Eva Černá  

vaŠím Objektivem
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Demačky obhájily mistrovský titul 
Tanečnice TS DEMO si na listopadovém světovém šampionátu 
World dance artistic federation v Liberci vedly opravdu skvěle. V dět-
ské věkové kategorii si se svou disco dance choreografií Amazonia vy-
tančily absolutní vítězství a titul mistrů světa 2017. 

Českou republiku i svůj tým zároveň skvěle reprezentovaly sólové 
disco tanečnice i dueta. Kristýnka Immer se v ohromné konkurenci 
52 tanečnic z Polska, Ukrajiny, Francie, Estonska... stala vicemistryní 
světa v dětské kategorii.  

Po stopách Yettiho
Klub Robinson se první prosincový víkend vydal na Velkou zimní vý-
pravu, tentokrát pod názvem Po stopách Yettiho. Ubytovali jsme se 
v neuvěřitelném počtu 35 účastníků ve Sklárně v obci Jizerka. Kromě 
výletu na běžkách a honu na Yettiho jsme si užili spoustu zábavy 
ve sněhu. Děti měly rovněž možnost vyslechnout zamyšlení z Bible 
a přidat se k netradičnímu druhu modlitby s využitím rytmických ná-
strojů. Přestože noci byly studené a program náročný, všichni si vý-
pravu moc pochvalovali.   Kaspian

Pohár vybojovali policisté
První prosincovou sobotu se konal už 19. ročník volejbalového turnaje 
amatérských smíšených družstev O pohár kpt. Jaroslava Matýska v.v., 
který pravidelně pořádá Jaroslav Matýsek ve spolupráci s Prahou 13 
a SDH Třebonice. 

Letošního ročníku se účastnilo 12 amatérských týmů. Po celoden-
ním soutěžení, kdy většina z nich odehrála minimálně 5 zápasů, roz-
hodl o vítězi finálový zápas. Pohár vybojovalo družstvo Skoro se ne-
známe, složené z příslušníků 
PČR. Druhé místo obsadil 
Sokol Jinonice a třetí místo 
získal tým Pozdní sběr, ve-
dený stálým účastníkem 
Karlem Prokešem. 

Vyhlášení vítězů, předání 
putovního poháru, diplomů, 
medailí a věcných cen se 
v restauraci Jeremi Sport ujal 
organizátor turnaje Jaroslav 
Matýsek. Sice unaveni, ale 
spokojeni a s dobrou náladou se volejbalisté rozcházeli k domovům  
až v pozdních nočních hodinách.     

Organizátoři turnaje děkují všem týmům za účast a partnerům 
za pomoc při přípravě a realizaci celého turnaje. Zejména děkují 
za sportovní pochopení ze strany ZŠ Brdičkova a také za pomoc 
sponzorským firmám, bez kterých by se jen těžko mohl turnaj v tako-
vém měřítku pořádat.  -red-      

Skvělý závěr roku
Začátkem prosince se v Bohumíně konalo Mistrovství ČR v Disco 
Dance. Členka Taneční skupiny D.A.R. Michaela Farabauerová se 
tentokrát účastnila v kategorii dospělých a umístila se na úžasném 
18. místě z 43 tanečnic. Míša má za sebou také účast na republikovém 
mistrovství, a to v kategorii Disco Dance Freestyle, kde se umístila 
na 2. místě. Vytančila si tak postup na mistrovství světa a Evropy po-
řádané v létě a na podzim. Za chvíli nás již čeká začátek formačních 
soutěží, tak nám držte palce.  Veronika Jedková

spOrt

Do finále se mezi sedmičku nejlepších probojovala i Anička Kviet-
ková. Kristýnka s Aničkou v kategorii duet obsadily 4. místo z osm-
násti. V mini kategorii disca si 4. místo vytančila Natálka Vokatá 
a ve finále skončila na 6. místě Deniska Maulisová, a to z devatenácti 
konkurentek. Skvělé výkony ale předvedla i ostatní děvčata. Všem 
 tanečnicím gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci. Více 
na Fcb: TanecniSkupinaDEMO nebo na www.tanecniskupinademo.cz.

Taneční skupina DEMO byla založena v září 2011. Název skupiny 
vznikl z písmen tanečních stylů, kterým se skupina věnuje, a to disco 
dance, street dance a modern dance. V současné době působí v Praze 
13, 5 a 4. Hlavním cílem skupiny je především radost z tance a efek-
tivní využití volného času dětí jejich vzděláváním a rozšiřováním 
schopností a dovedností. Jitka Žaloudková
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Pro pravidelné čtenáře STOPu není jméno Pavla Mrázová neznámé. Na-
opak. Vědí, že si budeme povídat s vynikající tenistkou a zároveň dlouho-
letou učitelkou v Základní škole Mládí. Než se ale dostaneme k letošnímu 
dění na českých i zahraničních kurtech a k významným oceněním, kterých 
se jí dostalo, vybereme pár otázek z úplně jiného soudku.

Tentokrát bychom mohly začít trochu netradičně. Co vy a Vánoce? 
Lednové číslo vyjde už 22. prosince, takže tato otázka bude stále 
aktuální.
Moc času na jejich přípravu nemám, ale atmosféra blížících se vánoč-
ních svátků mě vždycky vezme za srdce. I když se předvánočnímu 
shonu snažím bránit, stejně mě vždycky do sebe vtáhne. Nakonec se 
zapojím do všech příprav, a i když to bývá mnohdy hektické, na Vá-
noce se těším. Sejde se celá rodina a je čas se na chviličku zastavit. 
V předvánočním čase se Praha oblékne do svátečního a blížící se Vánoce 
na nás vykukují snad z každého koutku. Zajdete si třeba na Staroměstské 
náměstí na svařáček nebo na nějakou výstavu betlémů? A co půlnoční? 
Nemohu říci, že něco z toho, co jste zmínila, dělám pravidelně rok co 
rok. Někdy jsou to vánoční trhy, jindy ten svařáček, půlnoční... Ale 
ono stačí, aby člověk tu atmosféru, která je všude ve vzduchu, vnímal. 
Třeba jen procházka parkem, pohled na rozsvícené stromečky – i to 
mě tak nějak naplňuje a přiznám se, že i dojímá. A zároveň tak 
zvláštně nabíjí. Musím ale říct, že jsou to dvě strany jedné mince. 
Vzpomínám na ty, kteří už nejsou mezi námi a je to pro mě smutek 
a nostalgie, na druhou stranu zase cítím, jak je úžasné, že jsme jako 
rodina pohromadě a že život pokračuje. Takže čas Vánoc má pro mě 
smutnou i radostnou stránku.
Stalo se někdy, že jste kvůli tenisu Vánoce s rodinou prošvihla?
Bylo mi asi šestnáct a vracela jsem se z Malty. Tenkrát to bylo opravdu 
natěsno. Bylo tam nějaké zdržení a k tomu ještě problémy se zavazad - 
ly. Už to fakt vypadalo, že budu trávit Štědrý večer na letišti. Koupila 
jsem rodičům k Vánocům nějakou gramofonovou desku a vzpomínám 
si, jak mi bylo úplně jedno, že jsem přišla o všechna zavazadla. Byla 
jsem šťastná, že mám dárek, vracím se domů a všechno ostatní bylo 
vedlejší. Ani dnes, ať už trénuji nebo se věnuji 
tréninku jiných, Vánoce „nevynechávám“. 
Štědrý den i první svátek vánoční ctím a vy-
chutnávám si ten klid, pohodu a přítomnost 
mých nejbližších.
Když jsme si povídaly minule, tak jste si trochu 
posteskla nad tím, že se v tenise zapomíná 
na seniorské kategorie. 
Možná, že jsem tím postesknutím přivolala 
změnu . Vloni v říjnu jsem byla pozvána 
na radnici Prahy 4 na akci Českého teniso-
vého svazu, jehož prezidentem je Ivo Kaderka. 
Tam jsem dostala ocenění coby nejlepší te-
nistka Prahy v seniorské kategorii. Byla to 
první vlaštovka, poprvé bylo takhle slavnostně 
a veřejně připomenuto, že tady máme vynika-
jící hráče i v seniorském tenise a že i oni při-
spívají k dobrému jménu českého tenisu. Moc 
mě to potěšilo, protože takhle si představuji 

Start na mistrovství světa zatím zůstává mým snem
propagaci tohoto úžasného sportu. Je prima ukázat, že jsme dobří – 
od těch nejmenších až po ty nejstarší. Těsně před tím, jsem dostala 
z Evropského tenisového svazu ocenění, diplom a medaili, jako nej-
lepší hráčka roku 2015. To se uděluje za rok zpátky. Byly jsme tři 
hráčky se stejným bodovým hodnocením, tudíž jsme byly vyhlášeny 
všechny tři. 
Podařilo se vám udržet si druhé místo ve světovém žebříčku nebo jste už 
udělala ten pomyslný krůček na vrchol? 
Ten krůček mám stále ještě před sebou. Možná, že je to osud, že ten 
nahoře chce, abych se měla stále o co rvát. Přesto, že jsem zůstala 
těsně pod vrcholem, považuji uplynulou sezonu za velice úspěšnou. 
I proto, že jsem se téměř celý rok potýkala se zraněním. Podařilo se 
mi vybojovat celou řadu cenných vítězství na nejvyšších turnajích. Co 
se týče individuálních soutěží, cením si toho, že jsem ve své kategorii 
ženy 50+ obhájila prvenství na mezinárodním mistrovství Polska, zís-
kala jsem cenné body vítězstvím v áčkovém turnaji ve Švýcarsku, ob-
hájila jsem prvenství na mezinárodním mistrovství Maďarska, opět 
jsem zvítězila na mezinárodním mistrovství České republiky v Karlo-
vých Varech... Kromě individuálních soutěží se mi například v Rudné 
podařilo s družstvem dospělých dosáhnout druhého místa ve středo-
české I. třídě. Tam jsme se nejen udrželi, ale hodně jsem se zasloužila 
o to, že jsme byli druzí. Hrála jsem i v Německu v bavorské seniorské 
lize, kde jsme se v družstvech umístili na třetím místě. Takže ačkoli 
mě zranění hodně limitovalo a bylo to psychicky i fyzicky velmi ná-
ročné, myslím, že jsem nezklamala. A ještě k té pozici světové jed-
ničky – věděla jsem, že bych si možná na tu vyšší pozici troufla, ale 
bylo to podmíněné startem na mistrovství světa na Floridě. V té době 
jsem nemohla na čtrnáct dní odjet, a navíc, co si budeme povídat. Ta-
kový „výlet“ není zadarmo. Věřila jsem, že bych se díky bodovému 
hodnocení dostala na špici, ale počkám si, až bude mistrovství někde 
v Evropě. Přes to všechno jsem spokojená. V mé kategorii startuje to-
lik skvělých tenistek, že umístění v první desítce je velký úspěch. A já 
jsem druhá, takže maximální spokojenost. Start na mistrovství světa 
zatím zůstává mým snem.
To by se jako dárek pod stromeček hodil nějaký sponzor.
Tak to by bylo úžasné, třeba když člověk věří v kouzlo Vánoc... Uvi-
díme.
Už jste zdravotně v pořádku?
Ze začátku to vypadalo, že budu muset přestat hrát. Přešla jsem ale 
na alternativní medicínu a díky chiropraktikovi panu Javanskému 
z Mělníka jsem se dala dohromady. Teď už jsem schopná hrát na sto 
procent. Cesta k uzdravení byla dlouhá, po všech stránkách náročná, 
ale vyšlo to. 
Dalo by se říct, že uplynulý rok byl rokem, kdy jste překonávala sama 
sebe?
Řekla bych, že ano. Dost často jsem si říkala – tak to vzdej, můžeš 
dělat i něco jiného, můžeš jenom trénovat ostatní, nemůžeš hrát 
na sto procent... Bojovala jsem sama se sebou, se svým zdravím, ale 
byla tam ta víra, že to dokážu. Já si myslím, že psychika ovlivňuje 
strašně moc. A když se člověk vydá po cestě, které věří, nemůže to 

nevyjít. Doufám, že to tak bude i dál, protože 
člověk tím, že tělo přetěžuje, tak jednu věc 
vyléčí a může nastat problém jinde. Ale na  
to teď nemyslím a jsem ráda, že jsem to 
nevzdala.
Prozradily jsme, i když s úsměvem, co by se jako 
vánoční dárek hodilo vám. Jaký dárek byste 
svým nejbližším dala vy? 
Takový, který v žádném obchodě nekoupíte. 
Víte, já jsem obklopena spoustou báječných 
lidí. Skvělou rodinou, která mě obrovsky pod-
poruje, trpělivým trenérem Martinem Sýko-
rou, provozovatelem kurtů v Řeporyjích, kde 
trénuji, Zbyňkem Jirasem, týmem z AZ 
sportu ve Slezské, který se mi stará o rakety, 
kolegy ve škole a celou řadou přátel a fandů. 
Ti všichni byli, jsou a už navždy budou v mém 
srdci. Takže každému bych dala srdíčko, kde 
by bylo napsáno velikánské děkuji. Eva Černá

V září 2017 v chorvatském Umagu
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ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Splněná přání
S novým rokem přichází každoročně spousta novoročních předsevzetí 
a přání. Stanovíme si, že od nového roku zhubneme, přestaneme kou-
řit, změníme práci, budeme chodit pravidelně cvičit, začneme chodit 
včas, začneme se učit cizí jazyk... a za pár dnů nebo týdnů jsme tam, 
kde jsme byli. Jen s pocitem selhání a s myšlenkou „nejde to, stejně to 
nemá cenu“.

Psychologické příručky uvádějí, že všechny výše zmíněné změny jsou 
v hlavě. Ano.
  Především je třeba mít přání. Říkat sami sobě, nejlépe nahlas, pří-

padně si i napsat, co si opravdu přejeme (a nemusí to být jen 
na Nový rok).

  Aby se nám naše přání dařilo plnit, je třeba sami sobě věřit. Věřit 
tomu, že je to možné a že jsme schopni to dokázat. Ano, možná to 
bude těžké, možná to bude trvat dlouho, ale je to možné.

  K tomu, aby nám odhodlání vydrželo, si ho potřebujeme rozdělit 
na malé a postupně splnitelné cíle. Je to moc důležitá podmínka.

Když máme jedno velké přání, je pravděpodobné, že se nám ho hned 
nepodaří splnit a dostaneme zpětnou negativní informaci – nejde to. 
Takových zpětných informací, které přihazují na negativní hromádku, 
už máme za svůj život asi víc. Bohužel tato selhání, zkušenost, že se 
nám něco nedaří, nejde z naší hlavy vymazat. Můžeme sami sebe 
pouze obelstít tím, že na protistranu – na hromádku pozitivní zpětné 
vazby (tohle se mi povedlo, to jsem zvládnul, dokázal…) přihodíme co 
největší možné množství kladného hodnocení. Proto je potřeba dávat 
si splnitelné malé cíle na krátký časový úsek. Například – tento týden 
zhubnu půl kila, tento týden půjdu jednou cvičit a jednou na půlhodi-
novou procházku, tento týden vykouřím polovinu cigaret než obvykle 
ev. každou hodinu vykouřím jen jednu cigaretu, tento týden se zapíšu 
na kurz cizího jazyka... 

Je tak mnohem pravděpodobnější, že se nám dílčí přání podaří spl-
nit a my sami sebe můžeme ocenit, pochválit, mít pocit, že se nám 
daří. Zvýšíme si sebevědomí pozitivní zkušeností, přihodíme kladnou 
zkušenost na hromádku pozitivní zpětné vazby. Z minulých dob si pa-
matujeme, že se nám nikdy nepodařilo naše přání splnit (zhubnout, 
přestat kouřit, pravidelně cvičit, včas chodit spát…) a tuto negativní 
zkušenost nikdy nevymažeme. Ale můžeme získat spoustu malých 
pozitivních zkušeností, které dohromady naše předchozí špatné vý-
sledky nakonec mnohonásobně předhoní. Jednoduše řečeno – 
po jedné velké špatné zkušenosti dosažením spousty malých úspěchů 
získáme zpět svoje sebevědomí, chuť být lepší a dosáhnout změny 
nebo něčeho nového. Tím získáme dostatečnou motivaci ke splnění 
svých přání.
Všem čtenářům časopisu STOP přeju příjemné a optimistické vykro-
čení do nového roku, hodně splněných přání a ať se nám v tom roce 
2018 všem hezky žije .

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

fiNANČNÍ PORADNA

Za pár korun milionové krytí – pojištění odpovědnosti v občanském 
životě
Před několika lety se změnil občanský zákoník. Když někomu způso-
bíte invaliditu, tak na vás vysoudí miliony – ne jen statisíce, jak bylo 
zvykem dříve. Například, když někoho srazíte na sjezdovce. Nebo 
uděláte chybu při jízdě na kole nebo vám dítě zazmatkuje a přeběhne 
na červenou – více zraněných a odškodné klidně v desítkách milionů. 
Pokud nejste v žebříčku časopisu Forbes (dolarový milionář), tak je 
vhodné se pojistit. Při výběru pojištění jsou nejdůležitější limity pro 
ušlý zisk, výdělek a výluky. Znát tyto parametry by měl makléř, který 
vám pojištění nabízí.
Kolik stojí lidské zdraví?
Dle metodiky nejvyššího soudu okolo 
10 milionů korun a ve výjimečných pří-
padech až dvojnásobek. To se nebavíme 
o vysokých manažerech. Ve Švýcar-
ských Alpách to samozřejmě bude více. 
A při dopravních nehodách i několika-
násobně více (podle počtu zraněných). 
Prakticky mohou nastat dva typy situ-
ací, kdy se újma vyšplhá do miliono-
vých částek: újma na zdraví s násled-
kem invalidity a poškození bytů 
sousedů při požáru a jeho následném 
hašení (ti nad vámi kouřem a pod vámi 
proteklou vodou). Druhý případ pojišťovny vesměs kryjí hlavním 
sjednaným limitem. Ale u invalidit se často setkáte s limitem 
sníženým.

Pojistěte si následnou újmu na zdraví alespoň na 20 milionů – 
 ideálně více, minimálně však 10 milionů.
Vysoký limit nutně neznamená vysokou cenu 
Pokud pojištění umožňuje vyšší spoluúčast, tak se cena může vý-
znamně snížit. Platí zde obecné pravidlo pojištění – pojistit jen ri- 
zika, která vás mohou zruinovat, a ty drobnější krýt rezervou. 

Nesnažte se na pojištění vydělat
Pojišťovny to mají dobře spočítané a v průměru na nás všech vydělá-
vají. Smysl má pojišťovat se jen na události s nejhoršími ekonomic-
kými důsledky.
Co se stane, když na sjezdovce srazíte lyžařského instruktora?
Nebo obdobně, když jako cyklista způsobíte na křižovatce nehodu 
a vybourají se lidé, kteří jsou zrovna na pracovní cestě?
Pokud poškození zrovna pracovali, či byli na pracovní cestě, tak správa 
sociálního zabezpečení zaplatí nemocenskou, zdravotní pojišťovna lé-
čení a komerční pojišťovna (či zaměstnavatel) náhradu za pracovní 

úraz. To vše pak vymáhají na viníkovi – 
říká se tomu regrese. Pozor na výluku 
pracovního úrazu – v takovém případě 
pojišťovna neplní a újmy byste musel 
zaplatit vy. 
A pokud to bude vaše vina?
Pokud něco způsobíte úmyslně nebo či 
kvůli opilosti, tak pojišťovna plnit ne-
bude. Neopatrnost a nedbalost naopak 
většinou krytá je. Ale pozor na pojiš-
tění, které obsahuje výluky pro hrubou 
nedbalost. 
Bydlíte ve svém?
Pokud ano, tak si nezapomeňte sjednat 
i pojištění z vlastnictví a držby nemovi-

tosti. Pokud spadne taška po vichřici na hlavu pošťáka – je to vaše vina. 
Některá pojištění mají toto riziko v základním tarifu, jinde je možné 
připojistit. Nežijete sami? Velká část pojišťoven nabízí krytí i dalších 
členů domácnosti. Někdy se to týká jen partnerů či manželů a nezao-
patřených dětí, jinde zahrnují všechny členy domácnosti bez rozdílu. 
Spousta pojištění umí krýt i škody, které způsobí váš domácí mazlíček. 

Řešte pojištění na ty nejhorší možné scénáře. Takové, které by vás 
mohly přivézt na mizinu. Neřešte pojištěním drobnosti, které můžete 
krýt rezervou. Ondřej Marek, Čestmír Dolejšek, ondrej.marek@sbelter.cz
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Centrální park opět zdobí betlém
První adventní neděli se opět slavnostně rozsvítil betlém vybudovaný 
v Centrálním parku u Kuželkárny. Jeho rozsvícení předcházelo vy-
stoupení souborů Domu dětí a mládeže Stodůlky – konkrétně sboru 
Stodůláček a flétnového souboru. Přítomným popřál krásný adventní 
čas i požehnané svátky vánoční administrátor Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách Radek Tichý a také 
starosta městské části Praha 13 David Vodrážka. Betlém bude v Cen- 
trálním parku k vidění až do Tří králů.

Bohdan Pardubický

Karkulky a superhrdinové
V listopadu se sjelo do FZŠ Trávníčkova přes 60 dětí z různých koutů 
republiky za jediným účelem – předvést si soutěžní programy, které si 
připravily. Konal se totiž 9. ročník soutěže v programování Setkání Bal-
tíků v Praze pořádané organizací TIB, z.s. Bylo možné vidět množství 
programů se superhrdiny nebo s pohádkou O Karkulce, které opravdu 
zaujaly porotu a diváky. Bylo vidět, že meze dětské fantazie se opravdu 
těžce hledají. Více na https://soutez.tib.cz a www.tib.cz. Jiří Zemko

Místo herny bistro U Boofiho 
Rekonstrukcí herny vzniklo ve Volutově ulici 2524/12 nové bistro 
U Boofiho, které koncem listopadu přivítalo své první zákazníky. 
 Každý den od 7.00 do 20.00 (včetně víkendů a svátků) si zde můžete 
koupit zákusky, čerstvé pečivo ze soukromé pekárny, studené i teplé 
zapékané sendviče, zapékaný lilek, polévku, ale také horkou čokoládu, 
nealko nápoje, latté, capuccino, praženou kávu s čokoládovou a vanil-
kovou příchutí, kdy káva tuto chuť dostává už při pražení. K občerst-
vení si můžete objednat i malé lahvové víno. „Snažíme se, aby vše bylo 
čerstvé a všechny suroviny kvalitní,“ říká majitelka Jana Mesgari. 
„Chceme oslovit i zákazníky, kteří mají rádi vegetariánskou a zdravou 
stravu. Máme tu ale i smažené pokrmy, například domácí bramborák 
a podobně. Například sendviče děláme přímo před zákazníkem z in-
grediencí, které máme připraveny v pultu, takže konečnou podobu 
sendviče je možné podle chuti ovlivnit. Maminky s malými dětmi 
mohou využít i dětský koutek. Když se nám to podaří, rádi bychom 
v létě nabídli našim zákazníkům i posezení na zahrádce.“ Eva Černá

Poslední letošní Retrokavárna
První prosincové úterý proběhlo v Retrokavárně poslední setkání 
v tomto roce. Na seniory čekalo malé mikulášské překvapení a hu-
dební vystoupení pana Miloše Procházky. Pozdravit je přišel i zá-
stupce starosty Pavel Jaroš. Retrokavárna bude pokračovat i v roce 
2018. Nejbližší termíny jsou 9. leden, 13. únor a 6. březen. Místo si už 
nyní můžete zarezervovat u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451. 

 Iva Dvořáčková

Předvánoční odpoledne
Skvělé předvánoční odpoledne jsem mohla zažít se svými bývalými 
čtvrťáky, kteří se za mnou přišli podívat do Mateřské školy Mezi 
 Školami. Kromě povídání a spousty legrace jsme si vyrobili adventní 
věnce, které si děti odnesly do školy a prodávaly je na vánočním jar-
marku. Bylo pěkné, jak vzpomínaly na dobu, kdy chodily do školky, 
prohlížely si hračky a několikrát se ozvalo: „Jé, oni se mají, tohle jsme 
my ve školce neměli“. Určitě to nebylo jediné setkání dětí ze základky 
s těmi mými předškoláky.  Andrea Kudličková 

Symbol blížících se Vánoc 
Koncem listopadu se v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Bu-
tovicích sešel na tradičním vázání adventních věnců rekordní počet 
seniorů. Prostory centra byly naplněny vůní jehličí a nadšením pří-
tomných, kteří si přišli vlastnoručně vyrobit adventní věnec. V pří-
jemné tvůrčí atmosféře pohovořil o významu adventu pan farář Radek 
Tichý. Mezi seniory zavítali také zástupci naší městské části – zá-
stupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mare-
ček. Výsledkem snažení všech přítomných byly krásné adventní věnce 
– symboly blížících se Vánoc.  Iva Dvořáčková 
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Pomáháme Bodlince přežít 
Na Dni stromů, akci, 
kterou tradičně po-
řádá městská část 
Praha 13, nechyběla 
ani Mateřská škola 
Mezi Školami 2322. 
Děti se dověděly 
nejen mnoho infor-
mací o stromech, ale 
také o nemocných 
lesních zvířatech. 
Dnes už vědí, kam 
se v případě, že 
na takového „ma-
roda“ narazí, mohou 
obrátit a jaké jsou 
možnosti pomoci. 

Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že si jedno zvířátko vezmeme do ško-
l ky a přes zimu se o něj postaráme. Na jaře ho pak vypustíme do volné 
přírody. Dnes máme ve školce krásného malého ježečka, kterému ří-
káme Bodlinka. Z dětí se stali skvělí pečovatelé. Uklízí mu domeček, 
dávají čisté seno, vyměňují vodu a také ho krmí. Z Bodlinky se stal je-
jich velký kamarád. Andrea Kudličková

ŽivOtní prOstŘedí

Kam s olejem ze smažených jídel?
Na každém z dvaceti sběrných dvorů jsou umístěny nádoby na použité 
oleje a tuky z domácností. Odložení je zcela zdarma, pouze je potřeba, 
oleje zbavit zbyt ků jídla a přinést je v uzavřené PET lahvi (nikoli 
ve skle). Zvláště v období vánočních svátků dochází ve zvýšené míře 
k zanášení a znečišťování kanalizační sítě, což s sebou nese i zvýšené 
nároky na její následné čištění a údržbu. Lepší variantou, než je vylít 
do kanalizace, je oleje slít do PET lahve a vyhodit ji do směsného ko-
munálního odpadu. Budeme ale samozřejmě moc rádi, pokud zvolíte 
ekologičtější va riantu. Už proto, že použité oleje nemusí být odpadem, 
ale cennou  surovinou.   -red-

Na velké kontejnery si počkáme
Velkoobjemové kontejnery nebudou v měsíci lednu a únoru přistavo-
vány. Harmonogram na březen bude uveřejněn v únorovém vydání 
zpravodaje STOP a na webových stránkách www.praha13.cz v oblasti 
Životní prostření. Michaela Líčková

Odvoz vánočních stromků 
Vyhozené vá-
noční stromky 
nepatří do nádob 
na směsný odpad, 
protože tím sni-
žují jejich kapa-
citu. Stačí je pro-
stě odložit vedle 
nádoby či kontej-
neru na směsný 
odpad. Jejich od-
voz budou až 
do konce února 
průběžně zajišťo-
vat pracovníci svozové firmy. Pražané mohou vánoční stromky, které 
dosloužily, odvézt také do sběrného dvora. Nejbližší se nachází v ul. 
Puchmajerova v Jinonicích, tel. 251 612 343. -red-

INZERCE

    TEĎ NA
TO MÁTE 
Nabídka, které
    propadne každý

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu ŠKODA FABIA: 
4,4 – 4,6 l/ 100 km, 101-107 g/km

 vozu ŠKODA FABIA: 
4,4 – 4,6 l/ 100 km, 101-107 g/km

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Na nový vůz má teď každý.
Vybírejte z celé modelové řady ŠKODA FABIA a získejte skvěle 
vybavený vůz. S výhodným fi nancováním ŠKODA Financial 
Services ho můžete mít již od 2 999 Kč měsíčně včetně 
pětileté záruky a s výkupním bonusem 10 000 Kč za váš 
stávající vůz. To vše s garantovaným úrokem úrokem 
od 0 % p.  a. do maximálně 4,99 % p. a.
ŠKODA. Simply Clever

tednatomam.cz

Vzorový příklad úvěru na vůz FABIA TRUMF 1.0 TSI 70kW v ceně 298 400 Kč, splátka předem 106 350 Kč (36,88 %), 
výše úvěru 182 050 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 581 Kč, celkové platby 
za úvěr vč. pojištění 237 601 Kč, RPSN vč. pojištění 9,224 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 
57 680 Kč, měsíční splátka úvěru 2 482 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 999 Kč, úroková sazba p. a. 3,99 %. 
ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za 
bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000). Další parametry klienta 
jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-103   1 5.12.2017   15:29:09
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Hasičské OkénkO

mĚstská pOliCie

Z deníku pOliCie čr

Jako každoročně je mou milou povinností popřát všem čtenářům 
STOPu hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v roce 2018. Za celé 
obvodní ředitelství děkuji všem lidem, kteří se svou 
slušností a ohleduplností zásadně podíleli na udržování 
klidu a veřejného pořádku na nám svěřeném území 
Prahy 13, a zároveň bych jim jménem svých kolegů rád 
popřál pěkné prožití svátečních dnů a dobré vykročení 
do nového roku 2018. 

Zvláště pak děkujeme těm z nich, kteří nad rámec 
svých občanských povinností pomáhali našim strážní-
kům v terénu při řešení konkrétních případů. 

Naše součást Městské policie hl. m. Prahy přistoupí 

k zajištění nadcházejících svátečních dnů jako každoročně – zvýšeným 
dohledem nad bezpečností a nekompromisními zásahy proti těm oso-

bám, které budou chtít narušovat klid a pohodu obyva-
tel. Na druhou stranu však budeme tolerantní a shoví-
vaví při řešení méně závažných dopravních přestupků, 
spáchaných v důsledku předvánočního shonu. Tímto 
příspěvkem bychom si také dovolili čtenáře seznámit 
se záměry našeho obvodního ředitelství pro rok 2018. 
V příštím roce plánujeme přesunout těžiště své pozor-
nosti z oblasti dopravy na oblast bezpečnosti osob 
a majetku, občanského soužití a veřejného pořádku.  
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Nezjištěný pachatel využil dne 27. listopadu v době ko-
lem poledne nepozornosti ženy, která cestovala autobusem 
MHD. Mezi stanicemi Luka a Amforová jí z kapsy kabátu od-
cizil mobilní telefon v hodnotě 4 000 Kč.
 Dne 26. listopadu odpoledne se otec rozhodl sledovat 
basketbalový zápas svého dítěte a vydal se do tělocvičny 
školní budovy, ve které zápas probíhal. Aby lépe viděl 
a mohl pořídit lepší fotografické záběry, vylezl si na žebřík 
a z výšky 4 metrů spadl. Dechová zkouška prokázala přítom-
nost alkoholu v dechu. Zraněný byl převezen na urgentní 
příjem FN Motol. 
 Nezjištěný pachatel odcizil v noci z 25. na 26. listopadu 
v baru v ulici Na Bělidle na Smíchově mobilní telefon Apple 
v hodnotě 24 000 Kč. Poškozený měl telefon v zipem za-
vřené kapse bundy, kterou měl po celou dobu na sobě.

 V době mezi 15. až 25. listopadem odcizil nezjištěný pa-
chatel zaparkované a zajištěné Volvo XC 90 černé barvy. Vo-
zidlo, jehož hodnota byla vyčíslena na 180 000 Kč, bylo 
zaparkované v ulici Archeologická. 
 V době od večera 6. do rána 7. listopadu poškodil ne-
známý pachatel vozidlo Ford stříbrné barvy, zaparkované 
v Řeporyjích. Pachatel poškrábal okna a dveře vozidla a ma-
jiteli způsobil škodu 20 000 Kč. 
 Dne 23. listopadu odpoledne došlo na Pražském okruhu 
k požáru vozidla. Řidič jel ve chvíli, kdy si všiml, jak mu zpod 
kapoty motoru začínají šlehat plameny, v levém jízdním 
pruhu asi sto kilometrovou rychlostí. Vozidlo ihned bez-
pečně odstavil, zavolal na linku 150 a vyžádal si příjezd ha-
sičů. Během čekání na jejich příjezd u něho zastavilo další 
auto, jehož řidič se marně snažil oheň uhasit. V hašení po-

kračovala i hlídka policie. Požár vozidla však dohasili až při-
volaní hasiči. Ke zranění řidiče naštěstí nedošlo. 
 Dne 6. listopadu se na Místní oddělení PČR v Hostivaři 
dostavil muž, který tam oznámil, že si zakoupil mobilní te-
lefon Samsung s nabíječkou za cenu 21 000 Kč. Ihned ho 
zprovoznil a telefon fungoval normálně. Po nějaké době 
však začal hlásit, že byl odcizen a fungovat přestal. Šetře-
ním bylo zjištěno, že zmíněný telefon byl hlášený na míst-
ním oddělení ve Stodůlkách jako odcizený. Proto byl 
příslušným policistou jeho další provoz zablokován. Policis - 
té z Hostivaře telefon, který jim oznamovatel musel vydat, 
odeslali na naše oddělení a my ho protokolárně vrátíme 
jeho původnímu majiteli. Ani oznamovatel ale nepřijde 
zkrátka. Prodejce mu peníze, za které odcizený telefon kou-
pil, vrátí.   Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Hodnocení roku 2017
Rok se sešel s rokem a první prosincové sobotní odpoledne se konala 
další Mikulášská besídka pro veřejnost spojená se zábavným progra-
mem pro větší i ty úplně malé děti. Společně s rodiči a prarodiči se 
všechny zapojily do her a soutěží o zajímavé i sladké ceny. Program, 
při kterém se všichni skvěle bavili, vyplnil čas do příchodu čertů, Mi-

kuláše a anděla. 
Příjemně prožité 

odpoledne zakon-
čila nadílka a kaž - 
dé z dětí si odná-
šelo pytel lasko-
min. Tak jako po-
každé, i letos čerti 
odešli s prázdnou. 
Velký dík patří 
 organizátorům 
za bezvadnou pří-
pravu!

Poté se za účasti 
starosty Prahy 13 
Davida Vodrážky, 
jeho zástupce Pavla 
Jaroše, zástupce 
Městského sdru-
žení hasičů hl. m. 
Prahy a SDH 
D. Počernice, 

Cholupice, Řepy, Zbraslav a Třebonice uskutečnila valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě 
uplynulý rok.

Sbor děkuje Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, 
MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za pod-
poru jeho činnosti.  Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Zapište si do kalendáře
Každoročně hodnotíme svoji činnost na Valné hromadě Sboru dobro-
volných hasičů Třebonice. Ani tento rok tomu nebude jinak. Valná 
hromada našeho sboru proběhne 2. února v 18.00 v restauraci U Be-
ránků v Třebonicích. 

V lednu odstartuje nová sezona a o tom, co nám přinese, vás bu-
deme průběžně informovat. Část naší činnosti si můžeme naplánovat. 
To co neovlivníme, jsou mimořádné zásahy. A těch v zimních měsí-
cích nebývá málo. Takže uvidíme, kolik nám jich paní Zima připraví. 
Nejde jen o pomoc při odklízení sněhu z komunikací, musíme se vy-
pořádat i s popadanými stromy a větvemi, pomáháme také při odstra-
ňování sněhu ze střech... Věřme, že nás žádná velká sněhová kalamita 
nečeká. Kdyby ale nastala, určitě si poradíme.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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ADVENTNÍ RYBIČKY. Začátkem prosince jsme v našem Rodinném 
centru Rybičky uspořádali adventní dílnu s výrobou adventních věnců. 
Účastnily se nejen maminky (a jeden tatínek), které k nám pravidelně 
chodí a jejich přátelé, ale i „naše“ maminky z let minulých, přidali se 
také návštěvníci z řad seniorů. Část z nás vázala věnec poprvé v životě, 
nicméně s nádherným adventním věncem vyrobeným vlastním přiči-
něním odešli všichni. Snad jsme pomohli přinést do několika domác-
ností pohodu a klid, kterou přináší i světlo svíček na adventním věnci, 
který nám připomíná příchod narození Ježíše a vánoční zvěst.   Lenka Malá

AKCE EDISON. V týdnu od 27. 11. do 1. 12. jsme v naší ZŠ Klausova 
přivítali zahraniční studentky z USA, Brazílie, Itálie a Gruzie. Zůstaly 
u nás celý týden a děti ze všech tříd k nim chodily na vybrané hodiny. 
Každá nám představila svoji zemi, hráli jsme spolu různé hry a řešili 
vědomostní kvízy. Vše probíhalo jenom v anglickém jazyce. Jejich ho-
diny, při kterých nás navštívily i děti z vedlejších mateřských škol, se 
všem líbily. Při odjezdu studentek nám bylo smutno. Rádi bychom si 
takový týden někdy zopakovali. Žákyně 8.A

BETLÉM NA RADNICI. K vánočním svátkům neoddělitelně patří 
betlémy. Jeden z nich, který tvoří jen malou část ze sbírky asi dvou set 
betlémů Vladimíra Glasera, krášlil atrium radnice svou křehkou krá-
sou takřka celý prosinec. Tvořil tak i skvělou pozvánku do muzea čes-
kých vánoc v Ořechu s mnoha dalšími betlémy a jesličkami. -dn- 

DEN V ČESKÉ TELEVIZI. Začátkem listopadu navštívili žáci ZŠ Mo-
hylová Českou televizi na Kavčích horách. Pan průvodce je zavedl 
do studia, kde zhlédli krátký film o tom, jak celá televize funguje. 
Víte, že všechny chodby areálu dají dohromady 42 km? Děti je samo-
zřejmě všechny neprošly, ale mohly se podívat do různých studií, vi-
děly, jak herci zkoušejí scénu z pořadu Planeta Yó, vyzkoušely si roli 
hlasatelů a fajn byla i návštěva kostymérny. Jednu z tříd přizval režisér 
Petr Nikolaev do natáčení literárního pořadu Třistatřicettři, takže je 
uvidíme na televizní obrazovce.  Veronika Pijáková, Michaela Houšková

DVĚ ŠANCE V TRÁVĚ. Představte si, že jste architekt a potřebujete 
navrhnout dům pro klienta, takže si uděláte 3D model podle vlastních 
představ, ve kterém se pak můžete sami procházet. A co třeba zkusit 
být programátorem, který vytvoří novou hru, nebo se stát na chvíli 
vědcem, který staví roboty, co se sami pohybují a plní vaše příkazy? 
Právě mezi podobnými workshopy si mohly děti 2. prosince vybrat 
na akci Dvě šance v Trávě, pořádanou organizací TIB, z.s., a FZŠ 
Trávníčkova. Více na https://tib.cz. Zuzana Kocíková

MALÍ ANDĚLÉ Z BUTOVIC. Mateřská škola Ovčí hájek 2177 úspěš - 
ně zahájila projekt Mini andělé. Seniorskému domu Ořech darovala 
stromeček, který děti ozdobily v rámci Mikulášské nadílky Prahy 13. 
Zároveň paní učitelky s dětmi připravily pro babičky a dědečky vá-
noční program. Za-
hrály jim malý vá-
noční příběh a pak si 
všichni zazpívaly řadu 
koled. Sváteční atmo-
sféru podtrhlo předá-
vání dárků a přáníček, 
které děti vyrobily. 
V projektu bude 
školka pokračovat 
různými návštěvami 
a vzájemnou spolu-
prací. Těší nás, že mů-
žeme s dětmi dělat ra-
dost lidem, kteří si 
naši lásku a pozornost 
zaslouží.  Hana Baštová



střípky
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MIKULÁŠ NA LEDĚ. V úterý 5. prosince uspořádala městská část 
Praha 13 ve spolupráci s Veřejnou Sportovní Akademií a Českou unií 
sportu netradiční mikulášské setkání. V dopoledních hodinách patřil 
zimní školní stadion Bronzová základním školám, odpoledne si brusle- 
ní s úspěchem zopakovali i rodiče s dětmi. A tak bylo během celého 
dne odměněno radostí a drobnou sladkostí více než 300 dětí.  -dn-

MEDOVÁ SNÍDANĚ. Stejně jako minulý rok navštívil FZŠ Trávníč-
kova pan včelař. Sdělil nám mnoho zajímavostí nejen o včelách 
a medu, ale dal nám také pár užitečných rad, jak se v přítomnosti vče-
liček chovat. Společně jsme pak posnídali chléb s medíkem a odstar-
tovali tak prima den.   Jana Repčáková

POTRAVINOVÁ SBÍRKA. Druhou listopadovou sobotu proběhla 
Národní potravinová sbírka, jejímž cílem je shromáždit co nejvíce po-
travin a drogistického zboží pro seniory, rodiny s dětmi v nouzi a pro 
lidi bez domova. Mezi dobrovolníky byli i studenti Gymnázia Jaro-
slava Heyrovského. Pomáhali v prodejně Albert v Galerii Butovice, 
kde sbírka proběhla pod záštitou Farní charity Stodůlky. „Potěšil mě 
kladný přístup některých nakupujících, kteří si stejně jako já uvědo-
mují, že ne každý má prostředky k zakoupení základních potravin 
a hygienických potřeb. Byl to pro mě příjemně strávený den a měl 
jsem radost, že jsem pomohl dobré věci,“ řekl Jan Kratochvíl z 3.C.
Všem studentům děkujeme.  Olga Pavlásková

ROMEO A JULIE NA VINOHRADECH. Romeo a Julie – tak se 
jmenovalo představení, které v listopadu zhlédli v Divadle na Vi-
nohradech žáci 9. ročníku ZŠ Mládí. V hlavních rolích se před-
stavili Sabina Rojková a Marek Lambora. Mile nás překvapilo 
moderní zpracování a humorné pojetí představení, které jsme si 
díky výborným hereckým výkonům, scénografii a příjemné hudbě 

fakt užívali. Herci 
nehráli jen tak „pro 
sebe“, ale svými vý-
kony komunikovali 
s publikem. Tím 
jsme byli vtaženi 
do děje natolik, že 
jsme přestali vní-
mat okolí. Takto 
odehrané předsta-
vení bylo velkým 
zážitkem a vzbudilo 
chuť zajít si do di-
vadla pro další zá-
žitek.

Patricie Zálešáková, IX.A

SETKÁNÍ V KOMUNITNÍM CENTRU. V sobotu 2. 12. pořádala Farní 
charita Stodůlky tradiční setkání pro nemocné zahájené mší svatou 
s udílením svátosti pomazání nemocných. Následovalo společné pose-
zení s hudebním vystoupením dětí z Církevní mateřské školy Srdíčko. 
Svojí přítomností akci podpořili i zástupci městské části – starosta Da-
vid Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš. Na rozloučenou dostali ná-
vštěvníci malý dárek z dílny Farní charity Beroun.  Helena Ryklová

V ŘÍŠI DIVŮ. V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti se děti z 1.A 
FZŠ Trávníčkova po přečtení Alenky v říši divů rozhodly oslavit to,  
že nemají narozeniny. To je podle nich ke slavení perfektní důvod ! 
Přizvaly si k tomu i Alenku, Králíka, Kloboučníka, Srdcovou a Bílou 
královnu a dokonce i Kartu! Celá třída se tak proměnila na říši divů. 
Kromě učení si také při tělocviku stihly zahrát kroket, vyměnily si ne-
narozeninové dárečky a zahrály karty. Zkrátka perfektní nenarozeniny.  
   Jana Repčáková                                               
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1975: Rok velkého výročí
Na rok 1975 připadlo jedno významné výročí – 30 let od osvobození 
naší vlasti Sovětskou armádou. Po celé republice probíhaly přípravy 
na květnové slavnosti a Stodůlky samozřejmě nebyly výjimkou. „K to-
muto významnému jubileu snažil se každý občan přispět svým dílem, aby 
tyto oslavy proběhly co nejdůstojněji a co nej-
lépe,“ píše kronikář František Vlasák.

Obec vstoupila do nového roku poprvé 
jako součást Prahy, místní lidé ale tuto 
změnu nijak výrazně nepociťovali. 
„Na Václavské náměstí se odtud při troše 
štěstí dostaneš za pětadvacet minut. Ať se 
však člověk blíží z jedné nebo z druhé strany 
k obci, nevíš, jsi-li na vesnici nebo ve městě,“ 
popisuje lakonicky Vlasák. „Na tabuli u sil-
nice ale stojí Praha-Stodůlky,“ doplňuje. 

Řadu věcí je ještě potřeba dořešit, na-
příklad zavedení městské hromadné do-
pravy. „Zatím občany do Košíř, na Zámečnici 
a do Jinonic vozí autobus Československé au-
tomobilové dopravy. Za korunové jízdné, ale 
i to znamená výdaje navíc,“ zlobí se kroni-
kář. Zároveň si klade otázku, jak to tu 
bude vypadat za pár let, až se začne stavět 
sídliště. To je ale zatím jen na papíře a lidé 
myslí spíš na jiné věci. V obci se počítá 
s výstavbou nové mateřské školy a úpravou 
několika ulic. Došlo k osazení 20 nových 
dopravních značek a kulturní dům se do-
čkal nové střechy. Byl také proveden sou-
pis místní zeleně. „Celkem bylo zapsáno 
45 stromů, které by měly být chráněny,“ píše 
Vlasák. 

stalO se v lednu

Dr. Běhounek, Prag
Není mnoho fyziků, natož radiologů, kteří by se mohli již za svého ži-
vota těšit takové úctě i popularitě, jaká se dostala Františku Běhoun-
kovi. Narodil se v Praze 28. října 1898. Hravé a šťastné dětství prožil 
v holešovickém přístavu, kde si zamiloval 
zamrzlou Vltavu a po večerech četl dobro-
družné příběhy. Snil o polárních výpravách 
do sněžných plání dalekého severu, což se 
mu později opravdu dvakrát podařilo. Matu-
roval roku 1916 na reálném gymnáziu. Poté 
studoval na přírodovědecké fakultě Karlovy 
univerzity, kde získal roku 1922 doktorát 
přírodních věd. Díky vynikajícím studijním 
výsledkům získal dvouleté stipendium 
na studium radiologie na Sorbonně v Paříži 
pod vedením Marie Curie-Skłodowské. 
Na její doporučení byl roku 1926 přijat jako 
mladý vědec do expedice Amundsen – Ells-
worth – Nobile. Prováděl měření atmosfé-
rické elektřiny a kosmického záření 
na Špicberkách, ale vlastního letu vzducho-
lodí Norge k pólu se ještě nezúčastnil – le-
těly jen jeho měřicí přístroje. Po návratu 
do Československa vybudoval Státní radio-
logický ústav, který později 16 let vedl. Vě-
noval se tady studiu jáchymovského uranu 
a nemocem tamních horníků. Roku 1928 byl, už jako specialista 
na kosmické záření, vědeckým členem posádky generála Umberta 
Nobileho. Jako první Čech přeletěl ve vzducholodi Italia nad sever-
ním pólem. Při návratu 25. května 1928 byla ovšem v prudké sněhové 
bouři vzducholoď sražena na ledové pole a v troskách utržené velitel-
ské kabiny zůstali s Františkem čtyři polárníci.  Ztrátou kabiny odleh-

čená loď se od ledu odrazila a se zbytkem posádky navždy zmizela 
v bílém pekle vánice. Na ledové kře strávili výzkumníci sedm krušných 
týdnů. Po dlouhém pátrání mnoha týmů je zachránil sovětský ledobo-

rec Krasin. V roce 1929, rok po návratu z této 
výpravy, habilitoval František na Karlově uni-
verzitě a stal se docentem radioaktivity a at-
mosférické elektřiny. V letech 1936–1938 se 
podílel na založení observatoře atmosférické 
elektřiny na Štrbském plese. Od roku 1946 ří-
dil devět let fyzikální oddělení Státního radio-
léčebného (později onkologického) ústavu 
v Praze na Bulovce. Od roku 1956, už jako 
řádný profesor, až do roku 1971 vedl katedru 
dozimetrie a aplikace ionizačního záření 
na ČVUT. Od 50. let byl expertem minister-
stva zahraničních věcí v UNESCO pro vý-
zkum atomového záření. V roce 1960 získal 
titul akademika. Kromě mnoha jiných ocenění 
obdržel v roce 1956 vědeckou hodnost DrSc. 
V posledních letech své vědecké práce se sou-
středil na výzkum radioaktivity v Čechách, 
včetně posuzování vlivu jaderných zařízení 
na životní prostředí. Jeho obsáhlé dílo čítá více 
než 65 knih různorodých žánrů, publikací 
a ohromné množství článků uveřejněných 

u nás i v zahraničí. Akademik RNDr. František Běhounek, CSc., nej-
slavnější český radiolog, fyzik, populární spisovatel a také první Čech, 
který dosáhl severního pólu, zemřel v první lednový den roku 1973 
v Karlových Varech. Snad, jako jedinému, stačilo na dopis poslaný  
odkudkoli z celého světa napsat do adresy Dr. Běhounek, Prag. 
A vždycky to přišlo správně. Dan Novotný

Nejvíce času ale zabraly už zmíněné přípravy májových oslav. Probí-
haly už od ledna, kdy byla ustavena „májová komise“, která zajišťovala 
koordinaci kulturních pořadů, konaných ve zdejší obci. Jeden z nich 
byl na programu v pátek 2. května v kulturním domě. Šlo o „Velký 

 estrádní večer“, na kterém účinkovali 
pražští herci a zpěváci, mino jiné Jiří Ša-
šek, Darek Vostřel nebo Lubomír Lipský. 
Pořadatelem byl místní Svaz českoslo-
venských žen, který dal za akci 
8 500 Kčs. 

Do oslav 30. výročí osvobození od fa-
šizmu se zapojila i základní devítiletá 
škola divadelním představením „O Hon-
zovi a princezně Zlatovlásce“. Předsta-
vení mělo prý výbornou úroveň a hrálo 
se nejen pro mládež, ale i pro dospělé. 
V sobotu 17. května byly pak celé slav-
nosti zakončeny Májovou veselicí 
v Okresním domě pionýrů, na které 
k tanci vyhrávala „Staropražanka“ za ří-
zení kapelníka Somského.

A ještě jedna dobová zajímavost. Roku 
1975 se ve Stodůlkách narodilo celkem 
50 dětí – 24 chlapců a 26 děvčat. Na tom 
by nebylo nic divného, kronikář se ale 
pozastavuje nad jejich jmény. „Nenašel 
jsem ani jedno jméno Václav, Josef, Franti-
šek, Marie, Anna. Zato je tam dost jmen 
exotických: Radek, Radka, Jaromír, Jaro-
míra, Vanda, Ilona, Iveta nebo Denisa,“ 
píše. Stačí si jen pomyslet, co by asi říkal 
na jména dnešní.  Robert Šimek
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tOulky

pO kOm se jmenuje

Buď dojedeme tramvají na konečnou Sídliště Řepy nebo vláčkem ze 
severního nástupiště smíchovského nádraží. Od stanice Zličín se vy-
dáme doprava podél kolejí, pak přes můstek nad tratí a pokračujeme 
ulicí Do Blatin. Na jejím konci doprava k areálu PHL a před ním do-
leva do ulice V Pískách. Za zastávkou autobusu hned vlevo a pak do-
prava do ulice Nedašovské. Z ní se dáme doleva k hlavní silnici a k se-
maforům. Uličkou vpravo vyjdeme u autobusového nádraží Zličín. 
Rovně dojdeme až k metru. Ke Globusu můžete dojít i pěšky nebo jet 
autobusem. Přejdeme parkoviště a přes ulici za plotem už vidíme pra-
meniště Motolského potoka. Pěšinkou se dáme za závorou dolů. 
Vlevo je zatopený malý lom. Málokdo ví, že přímo pod hlučným ob-
chodním areálem je tato oáza klidu. Motolský potok má asi 10 km, 

i když z velké části teče pod zemí jako kanalizační stoka. Prameniště 
s jezírkem a tůňkami leží na oploceném soukromém pozemku. 
Za hřištěm dojdeme k zarostlé a nenapuštěné vodní nádrži, která by 
měla zachytit případné povodně. Po její hrázi dojdeme k domkům 
a ulicí Vstavačovou až k silnici a železničnímu mostu. Těsně před ním 
odbočíme vpravo po úzkých schodech a pokračujeme pěšinkou podél 
kolejí až k barokní kapli Nalezení sv. Kříže. Architektem a stavitelem 
kaple je pravděpodobně Kilián Ignác Dientzenhofer. Zde nalezla 
6. srpna 1742 vojenská posádka císařovny Marie Terezie v káceném 
stromu zarostlý kovový kříž, který byl předán císařovně. Ta zde při své 
korunovaci na českou královnu roku 1743 položila základní kámen 
kostelíka a věnovala 300 zlatých kapitálu. Z úroků připadlo ročně pět 
zlatých faráři, dva hudebníkům a osm zlatých na údržbu. Opuštěná 
kaple byla před několika lety opravena a od června 2011 se tu konají 

Píškova ulice
Vychází východním směrem z ulice Mohylové, 
stáčí se kolem domovního bloku k jihu a končí 
smyčkou. Své jméno nese po významné osob-
nosti československého železárenství a sléváren-
ství Františku Píškovi. Narodil se 24. dubna 
1886 v Praze. Po maturitě vystudoval strojní in-
ženýrství na pražské technice. Po jeho skončení 
v lednu 1910 absolvoval jako mimořádný poslu-
chač hutnický odbor na Vysoké škole báňské 
v Příbrami. Po praxi ve významných průmyslo-
vých podnicích (např. Škodových závodech 
v Plzni) spojil svůj život s Českou vysokou ško-
lou technickou v Brně, kde byl v roce 1921 jme-
nován mimořádným a o tři roky později řádným 
profesorem na nově zřízené stolice mechanické. 
Zde založil Výzkumný a zkušební ústav pro slé-
várenství. Za podpory Masarykovy akademie 
práce prováděl ústav řadu výzkumů, především 

Zajímavými místy Zličína a Stodůlek

výzkum československých slévárenských písků 
a hledání nejvhodnějších metod pro mechanické 
zkoušení litiny. Od dvacátých do padesátých let 
20. století byl děkanem několika odborů i fakult. 
Funkci rektora školy zastával v letech 1929 až 
1930. Za II. světové války byl od 1. 10. 1941 jako 
příslušník domácího odboje v ilegalitě. V roce 
1966 mu byl udělen čestný doktorát technických 
věd Za zásluhy o rozvoj nauky o kovech, ze-
jména slévárenství. Stal se členem i čestným 
předsedou mnoha domácích i zahraničních spo-
lečností, asociací a institutů. Mezi mnoha uděle-
nými vyznamenáními najdeme Rytířský řád 
čestné legie i Řád republiky. Akademik 
prof. Ing. Dr. mont. František Píšek, DrSc. et 
dr. h. c. zemřel dne 10. března 1970 v Brně. 
Ulice v Praze 13 po něm byla pojmenována 
v roce 1987.  Dan Novotný

pravidelné nedělní bohoslužby. Pokračujeme dál pěšinou až k zahrád-
kářské kolonii, kde se dáme doprava a půjdeme až k zadnímu traktu 
dvora Háje, který v současnosti prochází opravou. Původně zde bývala 
i kovárna a krčma, neboť dvůr stál přímo na královské cestě z Praž-
ského hradu na Karlštejn. Ve 30. letech 19. století byl majitelem prů-
myslník a bankéř Lämmel. Z té doby také pochází úhledný klasicistní 
letohrádek vpravo od brány. 
Ke dvoru tenkrát patřila i pís-
kovna, mydlárna, dva rybníky 
a rozlehlé lesy. Od roku 1987 je 
památkově chráněn. Na rohu 
dvora sejdeme pěšinou do zales-
něného údolí s několika loukami 
k rybníčku Brouček, kde žije sko-
kan hnědý a ropucha obecná. 
Nejcennější částí je louka v seve-
rovýchodní části, na jejímž svahu 
je několik pramenišť s vodou 
obohacenou vápníkem. Kvalita 
vody hraje v přírodní památce 
U Hájů zásadní roli, protože 
předmětem ochrany jsou 
mokřadní luční společenstva 
např. prstnatec májový a ledenec přímořský na výstupech vápnitých 
pramenů. Přejdeme hráz a až vyjdeme z lesa, dáme se vpravo podél 
plotu sportovního areálu a pak rovně mezi různými firmami až k za-
stávce K Hájům. Zde můžeme naší pohodovou zimní procházku 
ukončit.   Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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víkendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

Ulic a uliček je mnoho, ale jen jedna je Zlatá
Historie Zlaté uličky, jednoho z klenotů Pražského hradu, se začala 
psát před 420 lety, kdy císař Rudolf II. dovolil střelcům hlídajícím 
Pražský hrad, aby si postavili u hradní zdi mezi věžemi Novou Bílou 
a Daliborkou své skromné příbytky. Malé domečky přistavěli do hra-
debních oblouků obranné zdi, kterou kolem roku 1500 postavil Bene-
dikt Rejt z Pístova. 

„Zlatá ulička je svým způsobem unikát, protože vznikla jako zasta-
věná parkánová hradba,“ říká mluvčí Správy Pražského hradu David 
Šebek, který nás Zlatou uličkou provázel. „Žili zde nejrůznější obyva-

telé – různí řemeslníci, 
čeleď, kromě jiného zlat-
níci, díky kterým dostala 
ulička své jméno. Ti se 
tu zdržovali hlavně 
proto, že tady platili 
nižší daně než ve městě. 
Původně Zlatou uličku 
a její barevné domky 
obývala chudina, 
ve 20. století se tady ale 
začaly objevovat osob-
nosti opravdu zvučných 
jmen. Asi nejznámějším 

je Franz Kafka, který obýval domeček číslo 22. Dalšími zajímavými 
osobnostmi byli například amatérský historik pan Kazda, který v do-
mečku číslo popisné 12 uschoval mnoho kopií československých 
filmů, které tady také promítal, nebo vyhlášená pražská kartářka a jas-
novidka Matylda Průšová, známá jako Madame de Thébes. Ta, pro-
tože předpovídala pád Třetí říše, byla zatčena gestapem a umučena. 

Známých osobností, jejichž jméno bylo na čas se Zlatou uličkou spo-
jeno, bylo ale daleko víc.“ 

Poslední obyvatelé opustili Zlatou uličku v 50. letech 20. století, 
kdy jejich do-
mečky vykoupila 
kancelář prezi-
denta Českoslo-
venské socialis-
tické republiky. Ta 
potom nechala 
celou uličku pa-
mátkově upravit. 
Barevné řešení fa-
sád tehdy navrhl 
Jiří Trnka. Sou-
časnou podobu 
dala jednomu 
z nejmalebnějších 
pražských míst rozsáhlá rekonstrukce v letech 2010–2011, kdy byly 
v devíti domcích z šestnácti zřízeny stálé expozice. „Autoři se snažili 
ukázat, jak tu žili obyvatelé v průběhu staletí,“ dodává David Šebek. 
Krčma, domek švadlenky, bylinkářky i všechny ostatní budí dojem, že 
si jejich majitel právě někam odskočil. A to byl cíl. Zajímavá je ale 
také obranná chodba, kde je brnění a zbroj a potom ještě jedna expo-
zice. Ta je sice historickou mystifikací, ale k uličce patří. Je to dvoupa-
trová alchymistická dílna.“ 

V zimní sezoně je otevřeno od 9 do 16 hodin, v letní od 9 do 17 ho - 
din. Návštěvníci musí počítat s tím, že vstupy do objektů na Pražském 
hradě jsou zpoplatněny. Cena se odvíjí od toho, jaký okruh si kdo 
zvolí. Eva Černá
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Věštírna Matyldy Průšové

Domek švadlenky

Alchymistická dílna
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prOGram klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 8. 1.  Tříkrálový koncert   Klub seniorů I, Středisko soc. služeb  

 Prahy 13, soubory Klíček a Notečka
15. 1. Veselá medicína Irena Šístková 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát 
22. 1. Lázně Mšené                         Denisa Vacíková                                                                         
29. 1. Káva o čtrnácté
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát                                                                  
Na Tříkrálový koncert zveme také členy ostatních klubů. 
 Začátek je ve 14 hodin.    
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 2. 1.  Poděkování paní Miladě Tomašovičové za dlouholeté 

vedení klubu
             Probereme náměty k obsahu činnosti pro rok 2018 

a zacvičíme si
 9. 1.     Oslava narozenin dvou členek (90 a 82) let, zahraje 

nám duo Proč ne
16. 1.     Procvičíme paměť i tělo, povídání při kávě a čaji
23. 1.     Poslechneme si povídku, protáhneme tělo  

a zahrajeme si společenské hry
30. 1.     Oslava narozenin naší členky, test pro pobavení
Přeji všem pevné zdraví a pohodový rok 2018.
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 3. 1.  Společenské hry
10. 1.   Přednáška Anety Ečekové-Maršálové  

o zdravotnických pomůckách
17. 1.  Krásy přírody – video  Luděk Filip

24. 1.  Hrajeme milionáře 
31. 1.  Jak zastavit padání vlasů  Helena Hrdoušková

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 3. 1. Tunel Blanka
10. 1. Jedovaté rostliny
17. 1. Yvetta Simonová
24. 1. Letohrádky v Praze
31. 1. Ideologie Islámu 
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Padesát společných let
Ve čtvrtek 21. prosince 
oslavili manželé Marie 
a Ladislav Pichlovi ze 
Stodůlek 50 let společ-
ného života, tedy Zla-
tou svatbu. K tomuto 
životnímu jubileu jim 
ještě prostřednictvím 
časopisu STOP přejí 
vše nejlepší jejich děti, 
příbuzní a známí. 
Dcera Iveta a syn La-
dislav s rodinou přejí 
také hodně štěstí, 
zdraví, lásky a vzájem-
ného porozumění 
do dalších společně 
strávených let.

Iveta Pichlová

Šlágry našeho mládí
Ve středu 29. listopadu se ve Spolko-
vém domě uskutečnilo Mikulášské 
posezení seniorů městské části Praha 
13. K poslechu i tanci jim zahrál 
a zazpíval Zdeněk Krásný, který 
svými evergreeny dokáže oslovit snad 
všechny generace. Jeho hudební pro-
gram Šlágry našeho mládí byl plný 
nestárnoucích hitů a písniček. 
Všichni přítomní si spolu s ním rádi 
zazpívali a postupně zaplnili i ta-
neční parket. Akce se konala pod zá-

štitou zástupce starosty Pavla Jaroše. Spolu s ním přišli naše starší 
spoluobčany pozdravit předseda sociálního výboru Aleš Mareček 
a zastupitel Miloš Drha.   Soňa Vítková
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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 Malování, štukování, kompletace nábytku  
a drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,  
e-mail: f.seher@seznam.cz.

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

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

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 602 938 399.
 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 

739 004 723. 
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

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

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

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

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy za rozumnou 
cenu a kvalitně. Mám dlouholetou praxi. Tel. 725 562 738, 
www.ucetnipraha13.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, PLYN, TOPENÍ, 
KANALIZACE, e-mail: petr.stojovsky@seznam.cz. 
Tel. 608 606 379.

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

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

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

 o ČIŠTĚNÍ ODPADŮ A KANALIZACE –  
WWW.PSSERVIS.COM, e-mail: petr.stojovsky@seznam.cz. 
Tel. 608 606 379.

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

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

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

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

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

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

 o Čistíme koberce, sedačky, židle, matrace ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher v domácnostech  
i firmách. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme vás prachu, roztočů, alergenů a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA.  
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

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

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

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

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

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

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

AKCE
VEPŘOVÉ HODY týden od 27. 1. 2017

AKCE Sledujte s námi televizi O2 Sport 
a přijďte si vsadit na terminálu BetX.

Rekl_STOP.indd   1 5.12.2017   8:47:51Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ

ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485
přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

SLUŽBY

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 14ti letou tradicí

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

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

 
ČESKOSLOVANSKÁ 

AKADEMIE OBCHODNÍ, 
střední odborná škola 

Praha 2, Resslova 5 
 

Nabízí školní vzdělávací programy: 
• Podnikatelský management 

• Výuka vybraných ekonomických 
předmětů v anglickém jazyce 

• Management v reklamě a umění 

Zveme všechny zájemce  
na Dny otevřených dveří, 

který se koná ve středu 
31. 1. 2018 

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

nebo na tel.: 224 922 228 
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AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

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

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

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

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

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

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

 o Nevíte, jak se rozhodnout? Karty vám napoví. 
VýKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.

 o Prodám tříkolový el. skútr v záruce. Cena 25 000 Kč. Tel. 
728 515 587.

 o Volcano Grill House, K sopce 30, Praha 5 přijme  
SNÍDAŇOVOU SERVÍRKU.  
Vyučení v oboru nebo praxe výhodou, základy AJ.  
Pracovní doba Po-Pá, 6.30 - 15.00.  
Bližší informace na tel. 603 580 382 – p. Kovařík.

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

 
 
 

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

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

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

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

VZPOMÍNÁME

Metronom Business Center, vchod C
Praha 13 - metro N. Butovice, 1. patro 
nad Rossmannem, Bucharova 2817/9

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI  

www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702

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

info@tiskpip.cz    www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
LAMINOVÁNÍ • OFSETOVÝ TISK 
RAZÍTKA • KROUŽKOVÁ VAZBA

PIP_STOP-12-2017.indd   1 5.12.2017   8:50:32

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

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

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

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, látk. plise

● čištění vertikálních žaluzií
● předokenní bezpečnostní rolety 

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

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

30. ledna 2007 nás 
ve věku 97 let opus-
tila vzdělaná, sta-
tečná a obětavá 
žena, která celý svůj 
život bojovala proti 
útlaku a nesprave-
dlnosti, paní Hilda 
Čiháková-Hojerová, čestná občanka Prahy 13.  
Devět let strávila v komunistických věznicích, ale 
plné rehabilitace a ocenění její statečnosti se jí do-
stalo teprve po roce 1989. Byla jí udělena řada oce-
nění, nejvyšší z nich v samém závěru jejího života –  
u příležitosti státního svátku jí prezident republiky 
propůjčil 28. října 2006 řád T. g. Masaryka II. stupně 
za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demo-
kracie, humanity a lidských práv. Pro svoji srdečnost, 
upřímnost a optimizmus zůstane navždy v paměti 
všech, kdo ji poznali. Čest její památce! 

hledá učitele / učitelku
Info na www.msdomecek.cz

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

RŮZNÉ

ZAMĚSTNÁNÍ

byty

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

Tylovická 9, 155 21 Praha 5 | +420 606 881 162 | info@bronaprusakova.cz

www.bronaprusakova.cz

Angličtina z písniček / Angličtina do světa
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INZERCE

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.

MŠ U Bobříka, Podpěrova 1880/1, Praha 13   
hledá dlouhodobý zástup za nemocnou  

učitelku. Nástup ihned.  
Kontakt: 251 617 565, info@mspodperova.cz

 
 

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

únor - červen 2018
 Zápisy  

23. a 30. 1. 2018
v 19.30 - 20.00 hod. 
 v bazénu N. Butovice, 

Mezi Školami 2475, Praha 13 
Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Cena 3 400 Kč
Platba osobně na zápisech 

nebo bankovním převodem
po telefonické rezervaci na čísle  

602 805 633
Zahájení kurzu 13. 2. 2018

www.klublinie.cz

Každou       neděli 3. patro

  Zdarma
pro děti

11:00 hod.

divadélko

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

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

  leden
7.1. Romaneto

O dvanácti měsíčkách
14.1. Divadlo Kapsa

O Budulínkovi

21.1. Dřevěné divadlo
Pohádková kniha

28.1. Bářino toulavé divadlo & Bořivoj
O Červené Karkulce

  únor
4.2. Divadlo Dokola

O statečném kováři Mikešovi

11.2. Divadlo Zuzany Fricové
Hraní o Pejskovi a Kočičce

18.2. Malé divadélko Praha
O kohoutkovi a slepičce

25.2. Divadlo Matěje Kopeckého
O statečném koníčkovi

BřeZen
4.3. Divadlo Martin Matějka

Pojďte s námi do pohádky

11.3. Divadýlko z pytlíčku
O drakovi

18.3. Bářino toulavé divadlo
Pasáček vepřů

25.3. Dřevěné divadlo
Honza a drak

17-12-05-inzerce-divadlo-187x129-01.indd   1 05.12.2017   16:05:08



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LEDEN 2018 25

prOGram klubu mlejn 

 
 

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

KONCERTY

28. 12. čt 19.00  ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Přijďte si oddechnout po vánočním shonu.

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

18.  1. čt 20.00  VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO SCHELINgERA
Pohodový večer plný známých melodií. Hraje Kranz – Jiří Schelinger Revival a možná 
i host.

26.  1. pá 19.30  MRAKOPLAŠ
Hudební večírek s křtem videoklipu.

DIVADLO
19.  1. pá 19.30  DOKTOR V NESNÁZÍCH

Náhradní termín, vstupenky z původního termínu 2. 11. zůstávají v platnosti.

Francouzský dramatik a výtečný komik Laurent Ruquier stvořil titulní postavu Dr. Jouvance 
sobě na míru. Průměrný plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé 
kliniky. Je samo sebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech věkových 
kategorií. Jak se mezi zákaznicemi prosadí nová recepční Claudine bez valného smyslu pro 
diskrétnost? Hraje: Agentura Familie – Jaroslav Šmíd, Ivana Korolová /Anna Stropnická, 
 Kateřina Hrušková, Dana Morávková/Miluše Bittnerová, Jana Šulcová/Zuzana Mixová, 
Anna Kulovaná/Patricie Solaříková.

DĚTI 
14.  1. ne 15.00  VODNICKÉ ŠTĚSTÍ

Výpravná loutková pohádka o smutném vodníkovi a jeho nešťastné lásce, která nakonec 
k naplnění dojde. Hraje Divadlo Dokola.

21. a 28. 1. ne  POHÁDKOVý FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
Dvě neděle plné pohádek, doplněné workshopy pro děti.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
25.  1. čt 10.00  VOJÁK A TANEČNICE

Dobrodružná pohádka pro nejmenší diváky, kde písničky pomáhají Vojákovi v cestě za jeho 
Dorotkou. Pohádka plná pěkných melodií, hudebních nástrojů a také drobných akrobatic-
kých kousků na šále. Hraje BodyVoiceBand.

Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 
představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů pro školy.

RŮZNÉ
 9.  1. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

27.  1. so 19.00  COUNTRY BÁL S COUNTRY RÁDIEM
Hrají Rekonvalescence a Standa Čermák a Dreams.

Koná se ve Spolkovém domě.

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

Koncert jako poděkování
Ve čtvrtek 7. prosince se v obřadní síni radnice mohli návštěvníci zapo-
slouchat do povznášejících tónů klasické hudby. Do adventní večerní at-
mosféry přidali svůj hudební um violoncellista Martin Sedlák s klavír-
ním doprovodem Jitky Nešverové a tenorista Alexandr Sedláček. 
Koncert byl věnován především členům volebních komisí jako poděko-
vání za jejich práci při říjnových volbách do Poslanecké sněmovny par-
lamentu České republiky, ale samozřejmě nejen jim. Dan Novotný 

Budiž pochválen vánoční čas
První prosincovou středu odpoledne se v jídelně Střediska sociálních 
služeb Prahy 13, které sídlí v Domě pro seniory Lukáš, sešlo bezmála 
padesát seniorů. Pod vedením odborných lektorek Dany a Hanky vy-
ráběli vánoční dekorace. Tato akce, pro kterou se vžil název Vánoční 
punčování, se v Lukáši koná už od roku 2012. Letos senioři vyráběli 

vánoční stromeček z poly-
styrenového kužele a jme-
novky na vánoční dárky. 
Zvládli si ale i popovídat, 
ochutnávat vánočku a popí-
jet vánoční punč. Od něho 
ostatně dostala akce i své 
pojmenování. Po čtvrté ho-
dině, kdy se venku začalo 
stmívat, přišla řada na slav-
nostní rozsvícení vánočního 
stromku. Ten slavnostně 
rozžnul starosta David Vod-
rážka, který společně s mís-

tostarostou Pavlem Jarošem a dalšími zastupiteli, přišel popřát všem 
seniorům naší městské části, nejen těm přítomným, krásné Vánoce 
a hodně zdraví a radosti v příštím roce. Senioři pak starostovi a mís-
tostarostovi předali adventní věnce a popřáli městské části vše dobré 
do roku 2018. Jak poznamenala paní Vlasta Čermáková, jedna z pře-
dávajících, „... když se bude mít dobře obec, budou se mít dobře i se-
nioři“. Pak si všichni zazpívali za doprovodu hudebníků a dětí z pě-
veckého souboru Klíček při FZŠ Mezi Školami vánoční koledy.  
 Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13
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kalendáŘ akCí

Pondělí 4. 12. – pátek 5. 1.
Betlém na radnici
Atrium radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13,  
Nové Butovice
K vánočním svátkům neoddělitelně patří betlémy.  
V úředních hodinách si budete moci jeden prohlédnout  
také na radnici. Uvidíte tak alespoň malou část ze sbírky 
Vladimíra Glasera z Ořecha.

Neděle 31. 12.  • 23.50
Půlnoční Silvestrovsko-novoroční Běh metropole
Centrální park Prahy 13 – u Kuželkárny
Sportovní nadšenci všech věkových kategorií jsou srdečně 
zváni na poslední letošní sportovní akci v České republice – 
Silvestrovsko-novoroční Běh metropole – v podobě běhu 
(chůze) na čtyřkilometrové trati.  
Více na www.behmetropole.cz.

Úterý 2. – neděle 7. 1.
Zde nakupuji
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Každý měsíc vždy od 1. do 7. dne (1. 1. 2018 je zavřeno) vy-
bíráme v různých časech náhodně 7 automobilů zákazníků 
se samolepkou „Zde nakupuji“. Tito zákazníci od nás obdrží 
dárkovou kartu na nákup v Globusu v hodnotě 500 Kč. 
 Samolepku si můžete vyzvednout v informačním centru. 
Od nového roku můžete využít nově otevřenou mycí linku 
ve zcela novém provedení. Přijeďte se sami přesvědčit.

Úterý 2. 1.  • 8.00 – 11.00
Seniorské úterky
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Také letos obdrží senioři (zákazníci nad 60 let při nákupu 
nad 299 Kč, kteří se přihlásí se slevovou kartičkou na infor-
mačním centru, dárkový balíček a kupon na slevu -20 % 
na 1 kus vakuově balených uzenin z řeznictví Globus. O kar-
tičku si můžete zažádat v informačním centru.

Pondělí 8. 1.
Zdravotní cvičení
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Seniorfitnes přeje všem svým příznivcům a aktivním 
 seniorům hodně zdraví, pohody a elánu do roku 2018.  
Přijďte se vždy v pondělí (9.30–10.30, 10.45–11.45) 
 rozhýbat, shodit přebytečné kilogramy a načerpat energii 
do nového roku. Cena je 40 Kč. Více na tel. 720 689 939, 
hborcevska@seznam.cz.

Pondělí 8. 1.  • 14.15
Tříkrálový koncert v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746

Klub seniorů I a dětské sbory Klíček a Notečka při FZŠ Mezi 
Školami zvou seniory i neseniory na Tříkrálový koncert.  
Více na www.sssp13.cz.

Sobota 13. 1.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na Tři pohádky pro Tebe  – 
 pohádkový kabaret pro děti. Jednotné vstupné 80 Kč, 
 pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení. 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 13. 1.  • 18.00              
Trifot Open Mic na třináctce
Restaurace Trifot, Nové Butovice 

Zveme vás na čtvrtý autorský večer písničkářů, folkových 
hudebníků a bluesmanů. Do základního programového 
bloku přijali pozvání písničkáři Vladimír Šunda, Jirka 
 Luňáček, Michal Šnajdr, Jana Víchová a další. Hostem večera 
bude vynikající skupina Kalypso Praha. Akce se uskuteční 
ve formátu tzv. otevřené scény, kdy kromě pozvaných 
umělců může přijít kdokoli a předvést jednu autorskou 
skladbu. Vstupné je dobrovolné.  
Více na www.facebook.com/praha13openmic/.

Pondělí 15. a úterý 16. 1.
Salsa a latino mix pro začátečníky
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Pojďme si spolu zatančit v energických latino rytmech!
Můžete se těšit na nové kurzy pro začátečníky, a to jak v dopo-
ledních, tak ve večerních hodinách. Naučíme se tančit mix la-
tino tanců (salsa, merengue, bachata, reggaeton,  kizomba, 
zouk) a v závěru hodiny se budeme věnovat uvolnění zad 
a protažení celého těla (po 8.30–9.30, út 19.30–20.30). 
Můžete se přihlásit se do dalších kurzů – salsa a cvičení (mírně 
pokročilí – čt 18.00–19.00, pokročilí čt 19.00–20.00). Kurzy 
jsou určeny pouze pro ženy. Přihlášky a více informací na 
info@kamilasalsa.cz, tel. 606 099 571, www.kamilasalsa.cz.

Úterý 16. 1.  • 18.00
Koncert
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Zveme vás na koncert hned dvou škol – klavírní školy  
a Taneční školy Nautilus.

Středa 17. 1.  • 15.00 – 18.00
Otevřené dveře 
Mateřská škola, Běhounkova 2300 
Je to neuvěřitelné, ale mateřská škola slaví už 25. naroze-
niny. V rámci oslav se dveře školky otevřou už v 15 hodin, 
od 16 do 17 hodin je pro vás připraveno slavnostní vystou-
pení dětí. Jste srdečně zváni.

Čtvrtek 18. 1.  • 18.30
Novoroční koncert
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Představí se žáci Fakultní základní umělecké školy Stodůlky.

Sobota 20. 1.  • 14.00 – 17.00
Dětský karneval
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33
Na karneval srdečně zve Tělocvičná jednota Sokol Jinonice. 
Připraven je bohatý program – tanec, hry i soutěže o ceny. 
Přezutí s sebou. Vstupné je dobrovolné.

Úterky 23. a 30. 1.  • 19.30 – 20.00
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie 
na únor – červen 2018 budou probíhat před vstupem 
do bazénu. Kurzy jsou každé úterý od 20 do 21 hod. Cena 
celého kurzu (únor – červen) je dle přesného počtu lekcí 
3 400 Kč. Kurz je možné zaplatit při zápisech 23. a 30. 1. 
nebo po telefonické domluvě bankovním převodem. Více 
na Hanka Jenčová, tel. 602 805 633, www.klublinie.cz.

Sobota 27. 1.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na orientální pohádku na mo-
tivy w. Hauffa Kalif čápem. Jednotné vstupné 80 Kč, po-
kladna je otevřena hodinu před začátkem představení.  
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 27. 1.  • 19.30
XXVII. Sokolský ples
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice vás srdečně zve 
na tradiční sokolský ples. K tanci a poslechu zahraje hu-
dební skupina Lazareth. Při předtančení se představí ta-
neční oddíly jednoty. Připravena bude i bohatá tombola. 
Vstupné je 200 Kč, v předprodeji 150 Kč. Předprodej vstupe-
nek od 8. 1. ve vestibulu sokolovny (úterý 18.00–19.00 
a pátek 16.00–17.00 hodin), možnost rezervace formou 
SMS na tel. 775 216 604 nebo na kmkk@seznam.cz.  
Více na www.sokoljinonice.cz.

Sobota 24. 2.
Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj
Tělocvičny ZŠ Bronzová, Luka
Zapište si do kalendáře – volejbalový oddíl Sokola Stodůlky 
pořádá již 7. ročník Stodůleckého veteránského volejbalo-
vého turnaje smíšených družstev 4+2. Prezence je od 8.45 
do 9.15 v tělocvičně, slavnostní zahájení se uskuteční 
v 9.20. Předpokládaný konec, vyhodnocení a předání cen 
nejlepším účastníkům turnaje bude zhruba v 18.00 s ná-
sledným posezením. Závazné přihlášky se složením startov-
ného 600 Kč za družstvo do 20. 2. u pana Matýska, tel. 

Kalypso Praha
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607 613 652, matysekj@p13.mepnet.cz. Partnerem turnaje 
jsou Středisko sociálních služeb Prahy 13 a ZŠ Bronzová. 
 Nebudete-li hrát, přijďte fandit.

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

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

Sobota 4. 11. – neděle 7. 1.  • 9.00 – 16.00
Americké pokojovky – Fata Morgana
Botanická zahrada v letošním roce představuje flóru ame-
rického kontinentu a poslední výstava návštěvníkům pro-
zradí, které rostliny připutovaly do našich bytů a kanceláří 
z tropických lesů Jižní a Střední Ameriky. A není jich málo, 
tropy Ameriky jsou druhově nejbohatší oblastí světa.

Čtvrtek 11. 1.  • 17.30
Přednáškový cyklus v Rostlinném bistru Botanická na talíři 
Zveme vás na přednáškový cyklus (vždy ve čtvrtek od 17.30) 
11. 1. Tlustý Jaromír – Botanické zahrady Prahy 19. století
18. 1. Hanzelka Petr – Za květinami jarního Kypru 
25. 1.  Horáček Petr – Výroba a osázení hypertufových 

nádob
Vstupné je 50 Kč.

Pátek 12. 1. – sobota 24. 3. 
Džungle, která nespí – Fata Morgana
Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu 
jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost 
máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí – leden pouze 
pátky od 18.00, únor – pátky a soboty od 18.00, březen – 
pátky a soboty od 19.00. Rezervace přes formulář  
na www.botanicka.cz nutná.

Sobota 20. 1. – neděle 25. 2.  • 9.00 – 16.00
Barevné klenoty naší ptačí říše – výstavní sál – 
 Ornamentální zahrada 
V pořadí už 10. výstava s ornitologickou tématikou přinese 
záběry těch nejbarevnějších zástupců naší ptačí říše. 

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

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice
 

Středa 22. 11. – úterý 30. 1. 
Výstava Czech Press Photo 
Staroměstská radnice – Křížová chodba a Rytířský sál 
Soutěž Czech Press Photo je obdobou celosvětové world 
Press Photo, v České republice je pořádána od roku 1995. 

Cílem soutěže je zprostředkovat veřejnosti pohled na vý-
znamné události uplynulého roku a zdůraznit roli zpravo-
dajské fotografie jako prostředku poznání a porozumění. 

Středa 6. 12. – neděle 14. 1.
Výstava X-photographers 
X-photographers je světová skupina fotografů značky Fuji-
film, kteří ji reprezentují svou volnou i profesionální tvorbou 
a jsou jejími ambasadory. Tematický záběr fotografů je ši-
roký. Bylo vybráno 9 témat, která budou představena čes-
kému publiku. Výstava bude konfrontovat českou fotografii, 
v zastoupení 9 českých X-photographers, s tou světovou. 
Celkem představíme 27 fotografů z celého světa. Výstavu 
obohatí doprovodný program, kde nebude chybět komen-
tovaná prohlídka s autory, přednášky fotografů a také prak-
tické workshopy.

Připravujeme
Na leden připravujeme výstavu Václava Šilhy, předního wild-
life fotografa. Více informací najdete už brzy na našem webu.       

Doprovodné akce v galerii 
V průběhu celého ledna budou v galerii probíhat dopro-
vodné akce k výstavě Czech Press Photo 2017, X-Photogra-
phers a k výstavě Václava Šilhy.

Více na www.czechpressphoto.cz nebo na Facebooku. 
Výstavy jsou k vidění (není-li uvedeno jinak) út–pá 
od 11.00 do 18.00, so–ne od 10.00 do 18.00. Vzhle-
dem k omezené kapacitě sálu prosíme na všechny akce 
o potvrzení účasti na cp@czechpressphoto.cz  
nebo tel. 608 875 556.

DIVADLO NA MANOUŠCE 
Na Manoušce 862, Praha-Řeporyje
 
Divadelní soubor „Divadlo A jiné“ vás zve na svá představení.

Sobota 20. 1.  • 17.00
Velká doktorská pohádka
 
Sobota 27. 1.  • 18.30
Druhá smrt Johanky z Arku
 
Sobota 3. 2.  • 18.30
Dva muži v šachu
 
Podrobnosti a rezervace na http://diaj.eu/udalosti/.

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

Čtvrtek 4. 1.  • 15.30
Tříkrálový koncert – refektář

Účinkují mladí klavíristé z hudebních gymnázií z Prahy 
a Mnichova a harfenistka Pražské konzervatoře.

Neděle 7. 1.  • 17.00 
Novoroční koncert – kostel sv. Rodiny

Koncert komorního smíšeného sboru Byzantion pod 
 vedením Evy Komárkové, na programu řecko-byzantská 
a slovanská hudba východní Evropy a přední Asie.

Čtvrtek 11. 1.  • 15.30 
Vánoční koncert – refektář
Představí se vokální společenství Cantio, na programu 
 anonymy a kancionály z 15. století.

Neděle 14. 1.  • 17.00 
Koncert na zakončení doby vánoční – kostel sv. Rodiny
Koncert v podání vokálně instrumentálního souboru Musica 
pro Sancta Cecilia s výstavou kreseb Davida Nebeského, 
na programu adventní a vánoční písně z období gotiky, 
 renesance a baroka doplněné ukázkami písní z období litur-
gického roku. Během vystoupení soubor představí kopie 
historických hudebních nástrojů. Soubor je složen převážně 
z absolventů Konzervatoře a střední školy Jana Deyla 
 (Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež).
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.

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

Nabízíme interaktivní programy vhodné pro děti od půl 
roku do 10 let. Zápis po celý rok. 

Středa 10. 1.
Den otevřených dveří
Od 10 do 11 hodin se můžete přijít podívat do naší školičky 
pro děti od 2 let, od 15 do 16 hodin můžete navštívit náš in-
teraktivní program FasTrack Tots pro děti od 2 let do 3,5 let 
a od 16 do 18 hodin se na vás těšíme v programu FasTrack 
Fundamentals pro děti od 3,5 do 6 let. Místo si předem re-
zervujte na praha5@fastrackids.cz nebo na tel. 604 815 472. 
Vzhledem k malému počtu dětí ve skupince (max. 8 dětí), je 
počet míst omezen. 

Více o našich programech a rezervace termínů  
ukázkových hodin na tel. 604 815 472,  
www.fastrackids.cz/praha5.

Klub JEDNATROJKA
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám 

Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (IK – indivi-
duální konzultace 14.00–15.00), úterý 14.00– 18.00 
(IK – 18.00–19.00), středu 14.00–17.00 (IK 17.00–
19.00) a čtvrtek 14.00 – 18.00 (IK 18.00–19.00). Dětem 
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a mládeži ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 nabízí možnost ak-
tivního trávení volného času. K dispozici je sportovní a vý-
tvarné 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).  
Dvouměsíční téma: Vztah k sobě samé/mu (přijetí vlastního 
těla, sebehodnocení, sebepoškozování).

Z programu vybíráme: 1.–4. 1. List díkůvzdání versus před-
sevzetí, 8.–11. 1. Hoď se do klidu, co třeba meditací?, 
 15.–18. 1. Tipy na zvýšení sebevědomí, 22.–25. 1. Týmová 
soutěž v klubu, 29.–31. 1. Červený stan (holčičí klub).

Změna programu vyhrazena. Více na tel. 
277 007 284, Facebooku ProximaSociale.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 

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

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

KLUB NA HRANÍ 
 MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice          
 
Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 

od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i ci-
zinců) ve věku 2–6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, 
komunikaci v angličtině a němčině.

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

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 7. 1. O dvanácti měsíčkách – Romaneto
14. 1. O Budulínkovi – Divadlo Kapsa
21. 1. Pohádková kniha – Dřevěné divadlo
28. 1.  O Červené Karkulce – Bářino toulavé divadlo & Bořivoj 
 4. 2. O statečném kováři Mikešovi – Divadlo Dokola
11. 2. Hraní o Pejskovi a Kočičce

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY         
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00.  
Přihlášení předem není nutné.  
Začínáme 3. ledna.  
Během jarních prázdnin Prahy 13 (5.–9. 2.) bude zavřeno. 

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou zimní radován-
kyříkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka (možná při-
jde i Mikuláš). Během dopoledne navíc: 
16. 1.  od 10.30 – Několik pilířů vztahů, které vydrží – kaza-

tel David Novák 
29. 1. od 10.30 – Diskuze s Mirkou – Chystáme se do školky

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé, 
hlídání dětí zajištěno.
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné tvo-
ření pro děti
 
Více se o nás dozvíte na www.rybicky.13ka.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky
 
Úterý 2. – neděle 7. 1. 
Tříkrálová sbírka 
Prosíme o účast, štědré srdce a modlitební podporu pro 
všechny koledníky i dárce.

INZERCE

Poslední byty k prodeji!
JRM@Lužiny
Standardy provedení a bydlení jsou odvozeny od konceptu Trigema 
Chytré bydlení Plus: využití odpovídajících materiálů a technologií, individuální 
rekuperace VZT nebo příprava systému pro inteligentní ovládání bytu. 

Byt č. 141 / 2+kk / 65,2 m2 / PENB B / 4 808 666 Kč 

Severovýchodní 2+kk disponuje rozlehlým obývacím pokojem, který má okna směrované 
na východ a přístupem na balkón. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz

JRM@Lužiny patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydlení.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

Severovýchodní 2+kk disponuje rozlehlým obývacím pokojem, který má okna směrované na východ a přístupem na balkón.
20171211_JRM_Stop_210x144.indd   1 11.12.17   13:38
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Sobota 6. – neděle 14. 1.
Tříkrálové žehnání příbytků
V týdnu po Třech králích kněží nabízejí krátkou návštěvu 
v domácnosti spojenou s tříkrálovým požehnáním. 
 Návštěvu je možné domluvit u p. Radka Tichého  
(tel. 777 749 603), p. Jiřího Zemana (tel. 723 303770),  
p. Jakuba Jírovce (tel. 735 794 999), p. Václava Dvořáka  
(tel. 739 037 022). 

Neděle 7. 1.  • 15.00
Tříkrálový koncert s gospel Limited – v kostele  
sv. Jakuba St.
Hlavní podíl repertoáru tohoto mladého smíšeného pěvec-
kého sboru tvoří moderní gospel, nádherná emotivní du-
chovní hudba vycházející z černošské hudební tradice.
Koncert, na který vás zve Farní charita Stodůlky, se koná 
na podporu Tříkrálové sbírky v Praze 13. Dvě třetiny z vybra-
ných finančních prostředků při Tříkrálové sbírce se vrací 
zpátky do naší oblasti, zejména na podporu ekonomicky 
slabších rodin a na akce pro seniory. Zbylá třetina je použita 
na velké projekty Charity ČR určené lidem různým způso-
bem sociálně potřebným, část také na pomoc Charity v za-
hraničí. 

Děkujeme vám za štědrou podporu, kterou jste nám při 
minulých sbírkách prokazovali a za projevenou důvěru 
v naši činnost. Těšíme se na společná setkání, která nový 
rok přinese. Za stodůleckou Charitu vám do něj přejeme 
pevné zdraví a radost z bohatství přátel a fungujících 
vztahů.

Sobota 13. 1. 
Třináctého na třináctce
Slávek Klecandr vystoupí se svými hosty v rámci pravidel-
ných koncertů.

Neděle 21. 1. 
Příprava rodičů na křest dítěte   
Třídílná příprava rodičů na křest dětí se uskuteční ve třech 
po sobě jdoucích nedělích vždy v 15.30 v tzv. garáži v Ko-
munitním centru sv. Prokopa. Termíny: 21., 28. 1. a 4. 2. 

Sobota 27. 1.  • 15.00
Masopustní maškarní pro děti 
Na karneval zveme děti i jejich rodiče do Komunitního 
 centra sv. Prokopa.

Více informací a další akce na www.centrumbutovice.cz.

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

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

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

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. Po-
zvánka na víkendovku, video z Velké zimní výpravy a další 
www.klubrobinson.cz.

Více informací najdete na www.13ka.cz. 

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

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti 
od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč.  
Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč  
(vyjma 1. ledna 2018)

Komentovaná krmení a setkání – v lednu každý víkend 
na 14 místech v zoo. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejak-
tivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblí-
benými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají 
po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá 
jen za hezkého počasí. Aktuální přehled na webu zoo.

Večerní prohlídky s průvodcem – každý pátek a sobotu 

od 17.00 vás zveme na procházku po zoo po zavírací hodině. 
Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Krmení velbloudů 
Každý den se můžete vždy od 13.30 setkat s velbloudy  
a nakrmit je. Nutné je předem se objednat.   

Výstavy
Galerie Gočárovy domy – F. X. Procházka
Jurta – Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské

Pondělí 25. a úterý 26. 12 
Vánoční svátky v Rezervaci Bororo
Speciální vánoční vystoupení v Rezervaci Bororo ve 12.00.

Čtvrtek 28. – sobota 30. 12. 
Vánoce u zvířat

Pondělí 1. 1. 
Novoroční přání pro zoo
Zoo popřeje naše gorilí rodina.

Sobota 6. 1. 
Tříkrálová nadílka

Neděle 7. 1. 
Zooškola pro dospělé
Zbavte se fobií – na tento oblíbený kurz je nutné se předem 
objednat.

Soboty 13. a 20. 1. 
Ledové království v zoo
Rozsvítíme ledního medvěda a tučňáka z ledu.

Neděle 28. 1. 
Vycházka za zimujícími ptáky

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

Poslední byty k prodeji!
JRM@Lužiny
Standardy provedení a bydlení jsou odvozeny od konceptu Trigema 
Chytré bydlení Plus: využití odpovídajících materiálů a technologií, individuální 
rekuperace VZT nebo příprava systému pro inteligentní ovládání bytu. 

Byt č. 141 / 2+kk / 65,2 m2 / PENB B / 4 808 666 Kč 

Severovýchodní 2+kk disponuje rozlehlým obývacím pokojem, který má okna směrované 
na východ a přístupem na balkón. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz

JRM@Lužiny patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydlení.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

Severovýchodní 2+kk disponuje rozlehlým obývacím pokojem, který má okna směrované na východ a přístupem na balkón.
20171211_JRM_Stop_210x144.indd   1 11.12.17   13:38
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Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

V lednu bude v muzeu Grévin 
v Celetné 15 otevřena interak-
tivní výstava s názvem... TA-
JENKA. Návštěvníci si budou 
moci vyzkoušet hokejový trena-
žér, zasoutěžit si ve stolním ho-
keji a samozřejmě uvidí 
i dobové věci, dokumenty, zá-
znamy. Nebude chybět voskový 
dvojník Jaromíra Jágra a domi-
nátora Dominika Haška, kteří 
návštěvníkům připomenou le-
gendární vítězství v Naganu, 
od kterého uplyne 20 let. Mu-
zeum je otevřeno každý den od 10.00 do 19.00 hodin. Všechny prostory jsou bezbarié-
rové, klimatizované, použití fotoaparátu a kamer je samozřejmě povoleno. Více 
informací získáte na www.grevin-praha.com/cz, www.facebook.com/GrevinPraha, 
www.instagram.com/grevinprague. 
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Křížovka pro děti: Začátkem nového roku pořádá Farní charita Stodůlky v Praze 13 akci 
s názvem ...TAJENKA. Díky štědrosti dárců pomáhá dětem ze sociálně slabších rodin.

Prosincová tajenka: U NÁS SE HRAJE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Výherci:  Ivo Uhlíř, Praha 5; Veronika Hrdličková, Luka; Věra Hřebejková, Stodůlky
 

 
Připravila Petra Fořtová

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

Správná odpověď z prosince:
Křížovka pro děti – PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Jitka Jindráková, Stodůlky
v hodnotě 238 Kč – Michal Schneider, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Michaela Šubrtová, Luka
Ondřej Horálek, Stodůlky
Marie Frantlová, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Martin Rickl, Nový Bor
Květoslava Korelová, Stodůlky
Jana Koutecká, Nové Butovice

Soutěžní otázky na leden:
1) Od kterého roku se pořádá soutěž Starostova vánočka?
2) Kdy proběhla akce s názvem Červená stužka 2017? 
3) Kolik dětí si nenechalo ujít Mikuláše na ledě?

Správné odpovědi na prosincové otázky: 
1)  Na výstavu Medové a dřevěné Vánoce se můžete podívat v Penzionu u barona 

 Prášila v Ořechu.
2) Ve Dvoře Králové nad Labem se vyrobí ročně asi 4 miliony kusů ozdob.
3) Kamelot vystoupil ve Mlejně 22. prosince od 19 hodin.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Lenka Friedrichová, Stodůlky   
 Připravila Petra Fořtová

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOutĚŽ    
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Středová varianta značky se využívá především 
v případech, kdy je umístěna do výrazně 
vertikálního formátu. Rovněž pakliže je na daném 
formátu zbývající grafi ka rozprostřena na střed.

A  
Plnobarevné provedení logotypu s gradientem se 
aplikuje na většinu tištěných materiálů

B  
Plnobarevné provedení logotypu bez gradientu se 
aplikuje na materiály, kde technologie nedovoluje 
použití logotypu s gradientem (např. řezaná grafi ka 
ze samolepicí folie)

C  
Jednobarevné provedení v korporátní modré barvě 
se aplikuje na materiály, které se z technologických 
důvodů vyrábějí jen v jedné barvě

D

V černobílém tisku a v případech, kdy není 
z technických důvodů možné použít přechod, se 
používá černobílé provedení bez gradientu

A.1.4 | LOGOTYP_STŘEDOVÁ VARIANTA
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Klidné a radostné prožití svátků vánočních a do n	 ého roku 2018
hodně štěstí, zdraví a mnoho prac	 ních i osobních úspěchů. 

Vám přeje

a obchodní p� tneři


