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Zprávy ze zasedání rady

Rada MČ Praha 13 mj.
VZALA NA VĚDOMÍ
výběr nabídky podané uchazečem spol. Santini, a. s., k podlimitní veřejné zakázce  
Regenerace TI polikliniky Hostinského, neboť byla dle předem zveřejněných hodnotí-
cích kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
a SCHVÁLILA 
návrh smlouvy o dílo se společností Santini, a. s.
SOUHLASILA 
s předloženým záměrem Novostavba objektu JL Klinika – Praha 13, v ulici V Hůrkách, 
na pozemku parc. č. 2865/1 k.ú. Stodůlky, Praha 5 za podmínky, že návrh dopravy 
v klidu bude zpracován (bez výjimky) v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. 
Prahy, o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze 
SOUHLASILA
se schválením žádosti o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci 
Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 a se spolufinancováním této akce, 
pokud bude schválena Zastupitelstvem MČ Praha 13
SOUHLASILA 
se zřízením Centra právní pomoci na území MČ Praha 13, které bude poskytovat  
základní právní poradenství občanům
SOUHLASILA
s přijetím finančního daru od společnosti Kámen Zbraslav, spol. s r. o., ve výši  
2 miliony Kč na financování veřejně prospěšných věcí na území MČ Praha 13
SOUHLASILA
s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2014, který bude předložen ke schválení  
Zastupitelstvu MČ Praha 13
VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  
a písemnou zprávu zadavatele vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na služby 
s názvem Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro realizaci  
zakázky na kamerový systém na území Prahy 13 v rámci projektu Bezpečné město  
Praha 13 
a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem spol. Česal elektro, s. r. o., 
se sídlem Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, neboť nabídka této společnosti byla 
dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro po-
třeby zadavatele 
VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  
a písemnou zprávu zadavatele vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky 
vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Vybavení učeben ZŠ 
na území MČ Praha 13 audiovizuální technikou - II 
a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem Manlomka, s. r. o. , se sídlem  
Ostravská 1648, Petřvald, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem  
zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější 
SCHVÁLILA
oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem  
Digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Praha 13 včetně odůvodnění účelnosti  
veřejné zakázky ve smyslu § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

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

Sdělení úřadu a městské části
Poděkování za účast v anketě

Vážení spoluobčané,
v listopadovém čísle STOPu jsme  
se na Vás, dříve narozené, obrátili 
s žádostí o vyplnění dotazníku 
Jaké jsou potřeby seniorů 
v Praze 13. Především bych 
chtěl poděkovat Vám všem, kteří 
jste věnovali čas jeho vyplnění. 
Během měsíce listopadu se 
na devíti sběrných místech sešlo 
celkem 154 vyplněných dotaz-
níků. V některém z dalších čísel 
STOPu Vám rádi představíme 
souhrn informací, které se od Vás 
radnice prostřednictvím této  
dotazníkové akce dozvěděla.  
Pomohlo nám to při naší práci.

Aleš Mareček, zástupce starosty

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny
Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny pořádají pro žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřebami zápis do 1. ročníku základní školy. Žáci bez mentálního 
postižení jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol hlavního vzdělávacího 
proudu po odeznění obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně ZŠ.
Zápis se bude konat 5. února od 13 do 17 hodin v budově školy, v 1. patře  
nového pavilonu – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte 
s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a odborná vyšetření.
Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na tel. 235 522 156 nebo Jaroslava Svatošová, 
tel. 235 516 651. Více na www.zspasluziny.estranky.cz.

Věra Kozohorská, ředitelka školy

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
 10. dubna od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek  
 24. dubna od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko
Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko, Podpěrova 1879/2, Lužiny, se uskuteční  
24. března od 14.00 do 17.00 hodin v prostorách mateřské školy. Rodič, popř. zákonný  
zástupce s sebou přinese občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku 
do CMŠ Srdíčko, kterou si může vytisknout z webových stránek www.cms-srdicko.cz 
nebo vyzvednout v kanceláři školy. Zapisované dítě rodič přivede k zápisu. 

Eva Kuchyňková, ředitelka školy

Regionální televize Prahy 13 zahájila v prosinci digitální vysílání. Program TV13 je tedy 
dostupný majitelům televizorů vybavených 
set-top boxem nebo digitálních televizorů 
a uživatelům společných antén v bytových  
domech. 
Na svém DVB-T televizním přijímači nebo  
set-top boxu si nastavte manuální nebo  
automatické ladění programů. Při automa-
tickém ladění se zpravidla změní pořadí  
televizních kanálů. Při manuálním ladění zvolíte 21. kanál a naladíte programy TV13 
a TV13HD, ze kterých si vyberete podle typu svého televizního přijímače. Dobrý příjem 
zajistí kvalitní DVB-T anténa. Devadesátiminutový vysílací blok začíná v 6.30, v 11.30, 
v 17.30 a ve 21.30. Nové pořady jsou nasazovány vždy v sobotu. 
V bytových domech se společným anténním rozvodem je třeba požádat někoho, kdo má 
anténu na starosti, o přidání programů šířených na 21. kanálu.  
Více informací najdete na www.trinactka.cz. -st-

NALAĎTE SI PROGRAM TV13!
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Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

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
www.praha13.cz

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická ....................... inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy .................................... janzemanekolog@seznam.cz,
............................................. http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=
Občanská koalice Prahy 13 ........................................ tel. 606 266 516, panocha@volny.cz 
Občanská demokratická strana ................... tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz,           

  ...................................................................................................... www.odspraha13.cz
Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 ........ Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz
............................. Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu, www.snop13.cz
Strana zelených a občané Prahy 13 ................ tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz,
..................................................................................................... www.praha13.zeleni.cz
TOP 09 ..............................................................................................vseferna@upcmail.cz,
....................................... www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Milí čtenáři,
máme tady únor, konečně začala zima a děti budou mít prázdniny, kterým se sice říká 
„jarňáky“, ale vždy se během nich jezdívalo na hory. Pokud teploty vydrží pod nulou, 
bude se lyžovat i letos. Ať už budou prázdniny na sněhu či na hlíně, děti si je určitě užijí, 
jako na naší obálce od Pavla Talaše. 
A co najdete uvnitř tohoto čísla? Například informaci o novém centru právní pomoci, 
které působí na radnici a poradí obyvatelům Prahy 13 v nesnázích. Dočtete se také  
o některých nových stavbách na území městské části. Téma STOPu je věnováno vybavení 
zdejších základních škol moderní audiovizuální technikou. V Kaleidoskopu se vracíme 
k nedávno zprovozněnému výjezdnímu stanovišti záchranné služby, které je pro místní 
obyvatele velkým přínosem. Zmiňujeme také setkání pěstounů na radnici, tříkrálovou 
sbírku nebo zajímavou výstavu kroniky pana Vlasáka. Nechybí samozřejmě ani kalendář 
akcí, pozvánka na výlet a oblíbená křížovka. Redaktorka Eva Černá připravila zajímavý 
rozhovor s paní Svatavou Bulířovou, zakladatelkou prvního stodůleckého klubu seniorů, 
který v loňském roce oslavil 15. výročí své činnosti. 
Závěrem bych vám za celý tým, který na STOPu pracuje, rád popřál klidný únor a hodně 
sil na překonání období, kdy nás sluníčko jen málokdy potěší svými paprsky.  
Opatrujte se.   Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 10. 2. 2014 Distribuce: 28. 2. – 7. 3.

Děláte něco proti hernám? Nová pražská 
vyhláška zakazuje propagaci heren.  
Dohlíží na to radnice?
Máme samozřejmě zájem 
na tom, aby se vyhláška 10/2013 
Sb. hl. města Prahy dodržovala 
a náš úřad kontrolu provádí.

V preambuli vyhlášky se píše,  
že smyslem opatření je ochrana 
před negativními vlivy loterií 
a jiných podobných her, ochrana 

sociálně slabých, snadno ovlivni-
telných nebo duševně  
nevyzrálých osob před důsledky 
plynoucími z účasti na těchto  
loteriích. S tím plně souhlasím 
a osobně bych byl nejraději, 
kdyby bylo možné všechny herny 
úplně zrušit. Realita a právní stav 
v České republice však ukazuje, 
že tak rychle to nejde. Proto  

pokračujeme v trendu postup-
ného omezování hazardu – 
do vyhlášky jsme navrhli zrušení 
šesti herních míst, hlavní město 
souhlasilo se zrušením pěti, takže 
v nové vyhlášce u nás zůstalo 
pouze 11 herních míst. 

Velkým problémem je,  
že velkou část herních zařízení 
(např. tzv. videoloterní terminály 
– VLT) nepovoluje městská část, 

ale Ministerstvo financí. Uvedu 
jeden typický příklad. Mezi 
místy, kde už podle nové vy-
hlášky díky našemu návrhu není 
povoleno provozování loterií, je 
bar v ulici V Hůrkách. V minu-
losti tam byly stížnosti kvůli na-
rušování veřejného pořádku.  
Náš úřad pro tento bar neobnovil 
povolení na výherní hrací  

přístroje a herna by měla skončit. 
Jenže Ministerstvo financí podle 
sdělení magistrátu prý zatím 
z kapacitních důvodů nemohlo 
ukončit povolení provozu VLT 
ve všech hernách. K faktickému 
zrušení herního místa tedy  
patrně dojde až někdy v průběhu 
tohoto roku, termín nebyl  
upřesněn. 

Abych se ale vrátil k otázce,  
zda kontrolujeme dodržování  
zákazu propagace heren. Samo-
zřejmě, že kontrolujeme. Náš 
ekonomický odbor, který má tuto 
problematiku na starosti, zkont-
roloval a průběžně kontroluje 
všechna herní místa. Nutno říci, 
že při kontrole nebylo zjištěno 
žádné porušení vyhlášky, které  
by vyžadovalo zahájení správního 
řízení. Vyhláška zakazuje  
reklamu na loterie, nabízení nebo 
oslavování loterií a jejich hraní, 
jakož i jinou formu propagace 
na veřejně přístupných místech 
vně budov, včetně billboardů. 
Provozovatelé heren zákaz pro-
pagace vesměs dodržují, přestože 
vyhláška úplně konkrétně  
neuvádí, co je ještě povoleno  
a co je zakázáno. Zmizely blika-
jící nápisy a běžící texty zvoucí 
ke hře a nabízející hráčům akční 
slevy nebo drink zdarma ke hře, 
zmizely svítící čísla lákající 
výší jackpotu. Výrazné označení 
HERNA nebo KASINO ale  
zakázané není, naopak - každá 
tato provozovna musí být ozna-
čena názvem, aby bylo zřejmé,  
co se zde provozuje.  
Samozřejmostí je také zřetelné 
označení vchodu - ZÁKAZ 

VSTUPU OSOBÁM MLAD-
ŠÍM 18 LET. Herny musí mít 
navíc neprůhledná okna a dveře, 
aby kolemjdoucí neviděli dovnitř. 
Tuto zásadu všichni provozova-
telé dodržují. Příslušné orgány 
kontrolují a budou nadále  
kontrolovat i dodržování dalších 
povinností provozovatelů heren 
a kasin - např. zajištění dohledu 
nad dodržováním zákazu vstupu 
osobám mladším 18 let. U kasin 
se kontroluje také to, zda je do-
držována povinnost kontrolovat 
totožnost osob při vstupu do  
kasina, zda je vedena evidence 
návštěvníků a zda je monitorován 
prostor a uchovávány záznamy 
z kamer v souladu se zákonem. 
Kontroly heren bude provádět 
také Městská policie.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA KONTAKTy

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



Informace z radnice
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Od 14. ledna nabízí radnice Prahy 13 občanům městské části 
v problematické situaci základní právní poradenství. Rada MČ 
Praha 13 schválila tento záměr 16. prosince 2013.

Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní 
právní poradenství zdarma. Návštěvní hodiny jsou dvakrát týdně  
– v úterý 14.00 – 16.00 a ve čtvrtek 9.00 – 12.00. Poradna sídlí 
ve 2. patře radnice na Slunečním náměstí v místnosti č. 344. Zájem- 
ce o právní radu musí být občanem Prahy 13, to znamená, že má 
na území městské části trvalý pobyt nebo zde vlastní nemovitost. 
Musí se předem telefonicky objednat na tel. 235 011 144, 228  
nebo na bezplatné lince 800 130 000 a ve sjednanou hodinu přijít. 

Centrum právní pomoci je určeno pro lidi, kteří se ocitli v proble-
matické situaci a nevědí si sami rady. Advokátka Mgr. Iva Jermanová, 
která pro radnici službu zajišťuje, má na každého klienta 30 minut 
a poskytne mu zcela zdarma základní právní radu, jak v konkrétním 
případě postupovat. Během svého pobytu ve Velké Británii se  
inspirovala modelem právního poradenství, které tam běžně funguje.

„Lidé ve složité situaci by měli mít možnost získat základní právní 
radu bezplatně,“ říká Iva Jermanová. „Když může např. advokáty 
ex offo pro trestně stíhané osoby platit stát, proč by nemohli dostat 
právní radu bezúhonní občané v obtížné životní situaci? Je třeba,  
aby se lidé, kteří se z různých důvodů dostali do nějakého problému, 
dozvěděli, že jejich problém má řešení a aby ho začali řešit co  
nejdříve. Zvláště v případech, ve kterých figurují děti, je potřeba najít 
cestu z problému co nejrychleji.“

Smyslem centra je pomoci klientovi uvědomit si, že problém  
je třeba řešit, zorientovat se v souvisejících zákonech, nasměrovat  

ho, kam se obrátit, 
jaké dokumenty si 
obstarat a jak dále po-
stupovat. Další právní 
služby (zastupování 
při jednáních, sepiso-
vání žaloby apod.) už 
ale bezplatně poskyto-
vat nemůže.

Radit bude v oblasti 
rodinného a pracov-
ního práva, náhrady 
škody, ve spotřebitel-
ských záležitostech, 
v otázkách nájmu 
a podnájmu, dluhů, 
migrace, v problema-
tice menšin i v trestně 
právní oblasti.
Kontakt: Centrum právní pomoci, Úřad MČ Praha 13, Sluneční  
náměstí 13, 2. patro, č. dveří 344. Je třeba se objednat v informacích 
radnice na tel. 235 011 144, 235 011 228 nebo na bezplatné lince 
800 130 000.
Návštěvní hodiny: út 14.00 – 16.00, čt 9.00 – 12.00. Návštěva je 
možná jen po předchozím objednání. Služba je poskytována pouze 
občanům Prahy 13.  

Samuel Truschka

Centrum právní pomoci poradí bezplatně

Pozor na Platnost řidičského Průkazu

K 31. 12. 2013 pozbyly platnosti řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. 
Jejich držitelé byli povinni si je do uvedené lhůty vyměnit za nové. Přes rozsáhlou  
mediální kampaň jsou v hlavním městě tisíce řidičů, kteří si průkaz dosud nevyměnili. 
Pokud si před koncem roku stihli podat alespoň žádost, obdrželi potvrzení, se kterým 
mohli řídit ještě 20 dní od podání žádosti. 
V současné době už platí pouze jediný typ řidičského průkazu, vydávaný od 1. 5. 2004. 
Řidičům, kteří se při silniční kontrole prokáží neplatným řidičským průkazem, hrozí  
bloková pokuta od policie ve výši 2 000 Kč, ve správním řízení 2 500 Kč. Máte-li neplatný  
řidičák a chcete se vyhnout pokutě, zbývá vám jediná možnost – požádat o nový průkaz 
a do jeho vydání neřídit. Protože už se nebude jednat o výměnu ze zákona, zaplatíte 
za výměnu správní poplatek ve výši 50 korun. O výměnu občané Prahy žádají na registru  
řidičů odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova 35. 
V současnosti platné řidičské průkazy (viz foto) mají platnost 10 let, již od letošního 
května tedy budou postupně pozbývat platnosti průkazy vydané v roce 2004.  
Kontrolujte si tedy raději platnost řidičského průkazu častěji. -red- FO
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Restaurace na radnici opět  
v provozu
Od pondělí 3. února bude po delší přestávce opět otevřena restaurace 
umístěná v suterénu budovy Úřadu MČ Praha 13 na Slunečním  
náměstí. 

Nová restaurace „Třináctka“ bude mít otevřeno každý pracovní den 
od 11.00 do 23.00. V případě zájmu bude nájemce akceptovat přání 
o provoz v sobotu nebo neděli pro soukromé akce - svatby, promoce, 
oslavy narozenin, třídní srazy atd. Na přání připraví pro zájemce  
speciální menu nebo raut.

Denně v době od 11.00 do 15.00 bude v nabídce polední menu 
s garantovanou cenou 89 Kč. Polední menu bude sestaveno ze šesti 
různých jídel a dvou polévek. Cena zahrnuje hlavní jídlo a polévku 
s pečivem. V odpoledních hodinách budete moci ochutnat výbornou 
českou i mezinárodní kuchyni, na přání vám bude jídlo zabaleno 
s sebou. 

Restaurace bude akceptovat stravovací poukázky typu Ticket  
Restaurant a Sodexo. Tým restaurace „Třináctka“ zve k návštěvě a těší 
se, že se stanete jejími stálými klienty. Přijďte také ochutnat. -red-
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Moderní technologie zkvalitní výuku

Téma STOPu

Radnice Prahy 13 spravuje celkem 10 základních škol. Do moderni-
zace a zkvalitňování školních budov investuje každoročně nemalé  
prostředky. Všechny školy byly zatepleny, postupně probíhá rekon-
strukce šaten a sociálního zařízení, modernizují se sportovní areály 
škol. Investuje se také do technického zařízení sloužícího pro výuku  
– např. interaktivní tabule mají již ve všech školách.

Ve druhé polovině loňského roku zahájila radnice revoluční projekt 
vybavení základních škol audiovizuální technikou, který přinese nové 
možnosti pro zintenzivnění výuky. Rada městské části vyhlásila veřej-
nou zakázku a 20. ledna, po výběru nejvhodnější nabídky hodnotící 
komisí, schválila výběr dodavatele požadované techniky.

Projekt předpokládá vybavení speciálních učeben v osmi základních 
školách, jedné učebny v každé škole. (Nezapojily se školy Mohylová 

a Mládí, které daly přednost dalším interaktivním tabulím.) Každá 
z osmi učeben bude vybavena 30 tablety, řídícím počítačem pro  
učitele, interaktivní tabulí, dataprojektorem a ozvučením. Zařízení 
umožní přenášet obraz z tabletu kteréhokoli žáka a ukázat tak jeho 
postup spolužákům. Učitel bude mít trvalý přehled o tom, jak žáci 
pracují. Současně může snadno zadat třeba test a žáci mohou mít  
okamžitě zpětnou vazbu, kde udělali chybu. Do tabletů je také možno 
nahrát multimediální učebnice a širokou škálu výukových programů 
pro všechny hlavní předměty, včetně matematiky. Učitelé budou 
v rámci projektu proškoleni, aby uměli systém efektivně využívat.

Pokud bude po uplynutí zákonných lhůt s vybraným dodavatelem 
uzavřena smlouva, budou technologie v audiovizuálních učebnách  
nainstalovány v průběhu nejbližších měsíců. Samuel Truschka

Audiovizuální učebna díky úsporám energie
Před dvěma lety jsme vás ve STOPu informovali o projektu Odpovědné 
školy Prahy 13, díky němuž městská část ušetří během 10 let za energii 
minimálně 240 milionů korun. Projekt spočívá v kombinaci zateplení 
budov a změny systému vytápění ve všech 31 školách a školkách.  
Modernizace byla realizována metodou energetických služeb se záru-
kou úspor (EPC), takže Praha 13 splácí veškeré náklady jedině  
ze skutečně uspořených peněz.

Projekt přináší dokonce vyšší úspory, než se předpokládalo. Starosta 
David Vodrážka prezentoval projekt v listopadu na odborném energe-
tickém semináři Svazu měst a obcí. „Během prvních dvou let již byla 
dosažena úspora provozních nákladů na spotřebu energie ve výši přes 
49 miliónů korun,“ uvedl starosta na semináři.

Díky úspěšnosti projektu se dodavatel celého systému úspor, společ-
nost ENESA, a. s., rozhodl věnovat 550 000 korun na vybavení tří 
škol audiovizuální technikou. Za tyto prostředky byly zakoupeny dvě  
interaktivní tabule do ZŠ Mohylová a FZŠ Trávníčkova,  
FZŠ Brdičkova získala kompletní vybavení audiovizuální učebny. 

Na slavnostním předání audiovizuální učebny ve FZŠ Brdičkova  
12. prosince 2013 poděkovali řediteli společnosti ENESA Ivo  
Slavotínkovi místostarosta Petr Zeman a ředitelé tří obdarovaných 
škol. „Když se ukázalo, že jsme uspořili více, než se čekalo, věděli jsme, 
že chceme podpořit tyto školy,“ řekl ředitel Ivo Slavotínek. Žákům 
školy, kteří hostům předvedli využití učebny při hodině angličtiny,  
přinesl na oslavu otevření třídy dort se symbolem klíče.   

Fakultní základní škole Brdičkova pomohla učebna vybavená datapro-
jektorem a tablety výrazně rozšířit možnosti výuky matematiky  
a cizích jazyků. „Velmi důležité je i to, že se žáci na tyto hodiny 
opravdu těší a užívají si je,“ dodává ředitel školy Jan Šafir.

Samuel Truschka

Konverzace řízená přes displej 
Fakultní základní škola Mezi Školami má od listopadu dvě nové jazy-
kové učebny. Necelých 400 tisíc korun za vybavení učeben zaplatila 
z uspořených prostředků sama škola, částkou 40 tisíc korun přispěli 
rodiče žáků. V obou třídách je nainstalován dataprojektor, jsou zde 
sluchátka s mikrofony a systém umožňující učiteli řídit komunikaci 
mezi žáky pomocí dotekové obrazovky. Učitel sleduje konverzaci  
vybraných dvojic a uděluje jim pokyny do sluchátek. 

Samotná instalace lavic a technologie trvala pouhé tři dny. „Rozhodli 
jsme se zprovoznit třídy v průběhu školního roku a naučit se je  
využívat za pochodu. Alespoň hned zjistíme a odstraníme případné 
nedostatky,“ vysvětluje ředitel školy Petr Vodsloň. „Zatím ale s nimi 
máme vynikající zkušenosti. Děti tato forma výuky víc baví, takže  
nezlobí a pracují.“

Samuel Truschka
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Záchranná služba  
vyjíždí ze Stodůlek
Nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. města 
Prahy předal 19. prosince starosta Prahy 13 David Vodrážka společně 
se svými zástupci řediteli ZZS Zdeňku Schwarzovi. Stanoviště 
vzniklo u křižovatky ulic Oistrachova a Vackova na sídlišti Stodůlky, 
bezprostředně u hlavní Jeremiášovy ulice, což umožňuje snadný výjezd 
sanitních vozů do terénu. 

Výjezdové stanoviště, sestavené z plně vybavených mobilních buněk  
se zastřešeným prostorem pro parkování sanitek, vybudovala během 
jediného měsíce Praha 13. Výstavba stála přibližně 4,6 milionu korun. 
Částkou 3 miliony korun výstavbu dotovalo hl. m. Praha, zbytek  
uhradila Praha 13.

 „Mobilní stanoviště ve Stodůlkách je naším jubilejním 20. výjezdo-
vým stanovištěm na území Prahy,“ řekl ředitel ZZS Zdeněk Schwarz. 
„Podobné stanoviště tohoto typu je pouze na Jižním Městě. Vážíme si 
přístupu Prahy 13, protože pro operativnost záchranné služby je nové 
stanoviště velkým přínosem.“

„Jsem moc rád, že se podařilo stanoviště vybudovat a že jsme  
se na jeho vzniku mohli podílet,“ řekl starosta David Vodrážka.  

„Pro obyvatele Prahy 13 je důležité, že umístění stanoviště výrazně 
zkrátí dojezdové časy k akutním případům v naší oblasti.“   

„Někdy rozhodují skutečně okamžiky a každá ušetřená minuta jízdy 
může rozhodnout o záchraně života,“ dodává zástupce starosty  
Aleš Mareček.

Na stanovišti je od ledna v pohotovosti stálá služba. Stanoviště  
samotné není určeno k provádění zdravotnických úkonů. Je ale vyba-
veno veškerým zdravotnickým materiálem pro zásobování sanitních 
vozů, které odtud vyjíždějí s lékaři k pacientům a převážejí je  
do zdravotnických zařízení.  Samuel Truschka

Tříkrálová solidarita
Také v letošním roce se Farní charita Stodůlky 6. ledna zapojila  
do celostátní Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR. Do budovy 
radnice zavítala trojice mudrců v důstojných ornátech, vedená stodů-
leckým farářem Adamem Lodkem. V atriu je přivítal zástupce sta-
rosty Petr Zeman, který také hned odevzdal příspěvek. Postupně  
se připojila celá řada pracovníků úřadu, kterým tři králové na oplátku 
zazpívali a odměnili je perníčkem a cukrem. Další trojice koledníků 
obcházely i další místa v městské části, vybíraly od dobrodinců pří-
spěvky a pokud to bylo možné, napsaly na jejich veřeje křídou požeh-
nání C+M+B 2014. Výtěžek nebyl v době uzávěrky znám, protože 
zapečetěné schránky se odevzdávají do Arcidiecézní charity Praha, 
kde se dary sčítají a větší část se vrací do místních charit.

„Při loňské Tříkrálové sbírce jsme vybrali celkem 47 012 Kč, z toho se 
nám vrátilo 65 %, to znamená 30 000 Kč,“ vysvětluje ředitelka  
Farní charity Stodůlky Helena Ryklová. „Peníze byly tehdy využity 
na lyžařský tábor pro děti z ekonomicky slabších rodin a na zajištění 
Dnů nemocných a starších obyvatel Prahy 13. Z letošní sbírky  
budeme pomáhat sociálně slabším rodinám a přispívat na letní tábory, 
lyžařské kurzy, doučování a na školní pomůcky.“

V rámci celé Prahy se podle předběžných odhadů vybraly více než 
2 miliony korun. Je potěšitelné, že i v době krize jsou mnozí lidé 
ochotni přispět na dobročinné účely. Svědčí o tom i další sbírky  
a humanitární akce, o kterých píšeme na jiných místech STOPu. 
Všichni dobrodinci zaslouží velký dík.  Samuel Truschka
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Poděkování pěstounům
Ne zcela běžné setkání se uskutečnilo 18. prosince. Ve spolupráci 
s obecně prospěšnou společností Dobrá rodina uspořádala radnice 
Prahy 13 odpoledne s pěstounskými rodinami, věnované problematice 
pěstounské péče. Zúčastnili se zejména pěstouni z Prahy 13,  
se kterými dlouhodobě spolupracuje náš sociální odbor. Pracovníci 

odboru zároveň rozvíjejí při podpoře a provázení pěstounů širokou 
spolupráci s o.p.s. Dobrá rodina. Akce se uskutečnila pod patronací 
tajemnice úřadu Kateřiny Černé, která účastníky přivítala společně se 
zástupcem starosty Alešem Marečkem. Za Dobrou rodinu vystoupil 
s příspěvkem o aktivitách organizace ředitel rozvoje Radek Zdráhal. 

Je třeba připomenout, že pěstounská péče nastupuje tam, kde  
nefunguje péče biologických rodičů. Mnoho pozornosti se věnuje  
známým negativním důsledkům ústavní péče, přesto velké procento 
dětí v institucionální výchově zůstává. Péče pěstounů není nijak  
jednoduchá a snadná. Je zapotřebí se vyrovnat se změnou životního 
stylu, ke kterému při přijetí dítěte do rodiny dojde. Dítě si navíc při-
náší z biologické rodiny do vínku svoje fyzické a psychické dispozice, 
s čímž pěstouni musí počítat a tento fakt respektovat. Přitom je rodina 
vedena tím nejušlechtilejším zájmem – péčí a starostí o svěřené dítě, 
které péči a pomoc potřebuje a je na ni odkázáno.

Pro účastníky byl připraven kulturní program, občerstvení a všichni 
obdrželi malý vánoční dárek jako poděkování za péči, kterou dlouho-
době dětem věnují. 

Z reakcí zúčastněných pěstounů bylo patrné, že jim společně strávené 
odpoledne udělalo radost. Nejen proto, že slyšeli slova uznání,  
poděkování a obdivu, ale také proto, že se mohli vzájemně obohatit 
o své zkušenosti s péčí o děti, s jejich výchovou, ale i z jednání  

s organizacemi a institucemi. Pěstounům patří trvalý dík. Je dobře,  
že zájem o problematiku pěstounské péče stále roste. Předvánoční  
setkání nazvané Díky, pěstouni je toho příkladem. 

Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

Kronika Stodůlek měla výstavu
V lednu měli návštěvníci radnice mimořádnou příležitost vidět v atriu 
radnice originály proslulé stodůlecké kroniky. Kronika Stodůlek,  
kterou v letech 1956 až 1991 psal pan František Vlasák, je zcela  
jedinečným fenoménem dějin Prahy 13. Před ním vedl kroniku učitel 
Eduard Pešan, ta byla zabavena Okresním národním výborem.  
Kronikář Vlasák, povoláním malíř pokojů, vytvořil zcela unikátní dílo 
obrovské kulturní hodnoty. Skvělým krasopisem a osobitým stylem 
popisoval události a dění ve Stodůlkách a často přitom čerpal z histo-
rických pramenů, tisku i literatury. Prokázal při tom velký rozhled 

a také výtvarné nadání, protože proložil text stovkami barevných  
ilustrací. Vzhledem k historické hodnotě třísvazkového originálu  
kroniky s dvěma tisíci stran rozhodla rada městské části před lety 
o pořízení digitální faksimile, která byla na výstavě představena  
společně s jednotlivými svazky kroniky. O vytvoření digitální kopie  
se tehdy významně zasloužil Bohdan Pardubický z kanceláře starosty, 
který také celou výstavu připravil.

Na vernisáži výstavy 13. ledna přivítal zástupce starosty Petr Zeman 
současnou kronikářku Prahy 13 Věru Opatrnou a kronikářova syna 
Františka Vlasáka, který se také zajímá o historii a léta sbíral materiály 
o dějinách stodůleckých statků. Samuel Truschka
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Psycholog nebo psychiatr?
Dobrý den, paní doktorko. Vy jako psycholog mi můžete napsat nějaké 
prášky na depresi? Nejsem blázen, ale už je mi opravdu zle, mám  
v životě moc komplikací najednou. Nechci ale k psychiatrovi, co by si 
o mně řekli známí, a co kdyby mě tam někdo viděl?

Rozdíl mezi psychologem a psychiatrem je ještě pro hodně lidí  
nesrozumitelný a odborná péče obou může mít před okolím hanlivý 
podtext.

Psycholog je člověk s odborným terapeutickým vzděláním a mnoha 
zkušenostmi, který nám nebude říkat, co děláme špatně a co máme 
dělat jinak a jak. Není vědma a každý si za svá rozhodnutí ve svém 
životě neseme svojí zodpovědnost sám. Může nás ale vyslechnout 
jako emočně nezaujatý člověk. Někdy i to pomůže. Může nám  
pomoci zpřehlednit náš vlastní život, když se cítíme do životních 
okolností zamotaní a emoce nám vše tolik komplikují, že vnímáme 
pouze chaos. Může pomoci najít různé verze možného řešení, naučit 
nové techniky, které nám usnadní případnou změnu, pomoci  
s načasováním, když máme z důvodu úzkosti tendenci rozhodnutí 
odkládat, vyhýbat se mu, utíkat ze situací. Tyhle běžné obranné me-
chanismy nám totiž mohou pomáhat, ale i škodit. Vlastní rozhod-
nutí v přehledné situaci bude pro nás snazší. Psycholog nemůže 
předepisovat žádné léky, i když jejich účinky, možnosti a efekty 
dobře zná, ale může nám nabídnout podporu, ventilaci a různé  
efektivní metody a techniky. Psycholog může pracovat na základě 
smluv se zdravotní pojišťovnou (pro klienta zdarma se záznamy 
do zdravotní dokumentace) nebo v privátním sektoru jako péče  
hrazená klientem (v Praze v rozmezí 400 – 2 000 Kč za hodinu,  
bez jakýchkoli záznamů, případně i anonymně).

Jsou ale momenty, kdy rozhovor ani systematická psychoterapie 
sama nestačí. Neznamená, že jsme „blázni“, ale třeba jen, že jsme 
v náročné situaci, ze které potřebujeme pomoci ven. Spousta z nás 
sáhne po bylinkách na zklidnění (některé zdaleka nejsou tak ne-
vinné, jak se říká). Někdo sáhne po lécích na uklidnění, které bere 
sousedka. Tady bych byla hodně proti! Každý potřebuje něco jiného 
a odborník tomu opravdu rozumí lépe než sousedka. Řekne nám 
správné dávkování, rizika i alternativní možnosti. Někdo sáhne 
po alkoholu. Pozor, alkohol násobí aktuální emoce. Když nám  

minule pomohl vylízat se z bryndy, teď nás v ní může pěkně vymá-
chat. Mohou nastat situace, kdy je skutečně nejvhodnější dané  
období podpořit odpovídající farmakologickou léčbou – např. anti-
depresivy. Jsou to léky, na které nevzniká závislost a mohou pomoci 
zajistit zázemí ke změnám v našem životě, které nás z nepříjemné 
situace vyvedou. Antidepresiva jsou dlouhodobě užívaný lék (užívání 
minimálně půl roku), který může předepsat psychiatr nebo i prak-
tický lékař. Antidepresiva bez psychoterapie mívají jen dočasný 
efekt. Po ukončení jejich užívání beze změn v životě se stává, že se 
dostaneme tam, kde jsme začali. Takže léčba antidepresivy (většinou 
psychiatr) by měla téměř vždy být doplněna odbornou psychoterapií 
(většinou psycholog). Péče psychiatra je téměř vždy vázaná 
na smluvní zajištění zdravotní pojišťovnou, je tedy hrazená  
ze zdravotního pojištění včetně předpisu léků a zápisů do zdravotní 
dokumentace.

Přeji všem čtenářům časopisu STOP psychické zdraví a když 
někdy náhodou přijde do života mráček, aby našli tu správnou  
podporu u toho svého odborníka.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 

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

odPovídá Psycholog
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Vychovaného psa už vám domácí nezakáže 
Jsem nájemníkem bytu. Jak se změnilo mé postavení po 1. lednu 2014? 
Někde jsem slyšel, že od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku 
mohu v bytě chovat psa, a to i přes to, že mi to majitel bytu zakázal.

Váš nájemní vztah se od 1. 1. 2014 řídí novým občanským zákoní-
kem. Nájem je jednou z výjimek, kdy do starých právních vztahů za-
sahuje nový zákoník, který starší vztahy „převede“ do nového režimu. 
Je to proto, že nájemní vztahy jsou obvykle dlouhodobé a je tedy 
praktické, aby se řídily novým právem již od okamžiku účinnosti 
nové právní úpravy.

V novém občanském zákoníku se projevuje snaha zákonodárce  
o co nejméně formalistický přístup i v ustanoveních o nájmu bytu. 
Smluvním stranám tedy nový zákon při uzavírání nájemní smlouvy 
klade do cesty co nejméně překážek a zároveň, jako doposud, chrání 
nájemce jako slabší smluvní stranu, která si zasluhuje vyšší míru 
ochrany. Postavení běžného nájemce se tak změnilo jen velmi málo, 
především došlo k odstranění některých již překonaných institutů 
souvisejících s výpovědí nájmu bytu (přivolení soudu, bytové  
náhrady). 

Teď však k Vašemu dotazu: Podle ustanovení § 2258 nového  
občanského zákoníku máte právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li 
chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřimě-
řené poměrům v domě. Zajímavé je, že podle ustanovení § 2254  
tohoto zákona se nepřihlíží k ujednáním zkracujícím nájemcova 
práva. Lze tak říci, že chovat zvíře v bytě můžete a navíc toto Vaše 
právo nemůže nájemní smlouva ani dost dobře vyloučit. Podmínkou 
však bude, aby Váš čtyřnohý miláček nepůsobil problémy právě  
ostatním lidem bydlícím v domě. Pes, který ostatní neobtěžuje  
hlukem ani zápachem, je podle nového občanského zákoníku  
vítaným obyvatelem Vašeho bytu. Tím spíše nelze mít námitky proti 
chování např. akvarijních rybiček. 

V případě, že však Váš pes po celý den štěká a obtěžuje okolí,  
popř. v domě znečišťuje společné prostory, může Vám pronajímatel 
jeho chov v bytě zakázat. Zákon pamatuje i na nepořádné páníčky  
a výslovně stanoví, že vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených  
nákladů na údržbu společných částí domu, tyto náklady nahradíte 
pronajímateli. 

Mgr. Jan Houser, advokát AK ROTT s.r.o., Musílkova 1311/5e,

www.akrott.eu, jan.houser@akrott.eu, tel. 235 318 118

odPovídá Právník
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Co se to tu staví?
Čas od času vás ve STOPu informujeme o připravovaných a probíhajících stavbách na našem území. Každého, kdo prochází okolo plechových ohrad nebo 
vybagrované jámy, samozřejmě zajímá, jaká stavba zde vznikne. Zatímco u staveb, jejichž plány se teprve rodí a vyvíjejí, nejsou stavitelé příliš sdílní, 
jakmile už je jasno, rádi se o informace podělí. Tři vznikající stavby vám nyní představíme.

Metronom Business center 
Jde o nejnovější projekt developerské společnosti HB Reavis Group 
v České republice. Administrativní centrum, které se od poloviny roku 
2013 staví přímo u vstupu do stanice metra Nové Butovice, nabídne 
přes 31 000 m2 kancelářských ploch a 1 700 m2 pro maloobchod 
a služby. Součástí projektu jsou dvě patra s restauracemi a obchody. 
Bude upraveno veřejné prostranství, vznikne parková a relaxační zóna 

a náměstí se stromy u vchodu do metra, které zpříjemní současný  
neutěšený vzhled tohoto místa. 
Jednotlivá patra objektu poskytnou ve třech výškově stupňovitých  
částech budovy variabilní a komfortní kancelářské prostory  
od 250 do 4 500 metrů čtverečních vybavené moderními technolo- 
giemi, např. velkokapacitní vzduchotechnikou. Dokončení stavby  
je naplánované na počátek roku 2015.

Britská čtvrť IV, V ,VI a náměstí
V těsné blízkosti nového západního výstupu ze stanice metra Stodůlky, 
na území vznikajícího Západního Města, jsou v současné chvíli posta-
veny tři etapy projektu Britská čtvrť (I, II, III) s celkem 450 novými 
byty. Čtvrtou etapu (137 bytů) a pátou etapu (96 bytů) developerská 
společnost Finep aktuálně staví. Šestá etapa se 144 byty, která vstou-
pila do prodeje na konci roku 2013, je ve stadiu před zahájením 
stavby. Na vizualizaci nově vznikajícího náměstí je vidět nová centrála 
Vodafone, která je ve výstavbě a měla by být dokončena v tomto roce. 
Vzniká zde zelení lemované náměstí s místní infrastrukturou obchodů 
a služeb, které pravidelně přibývají (např. plzeňská restaurace  
Bekovka, pekárna Paneria, dm drogerie markt, Sushi bar a další). 

připravil Samuel TruschkaBytový projekt SMART 
Hned vedle vznikajícího administrativního centra Metronom  
vyroste bytový projekt české developerské společnosti Trigema.
Dvě osmipatrové budovy nabídnou necelé tři stovky nových bytů 
a dvě patra pro komerční prostory, které přinesou místním obyvate-
lům převážně obchody, restaurace a uměleckou galerii. Celkem tedy 
necelých 2 000 m2 využitelné plochy. 
Dům spadá do energetické kategorie B a bude mít rozvody pro tech-
nologie chytrého bydlení, což pro obyvatele a nájemníky znamená ne-
malou úsporu energie a vyšší komfort obývání. Domy budou vybaveny 
podzemními garážemi pro nové obyvatele. Začátek výstavby je pláno-
ván na léto 2014 a první byty by měly být připravené k nastěhování 
na podzim roku 2015.
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Aby nikdo 
nemusel 
být sám

V roce 1998 vznikl v Praze 13 první klub seniorů.  
Po celou dobu ho vede paní Svatava Bulířová.  
V krátkém ohlédnutí nám tato neuvěřitelně  
energická dáma prozradila něco málo o sobě,  
o činnosti klubu, ale také o tom, jak všechno před 
patnácti lety začalo. A protože dnes už v Praze 13  
působí klubů seniorů devět, postupně vám krátce 
představíme každý z nich. Dnes to budou kluby dva – 
Klub seniorů Stodůlky a Turistický klub seniorů.  
Teď ale dáme prostor paní Bulířové.

Narodila jsem se 1. dubna 1928 v Mostě. Otec tam pracoval jako 
úředník báňského úřadu. Když vznikla v Praze jeho pobočka, dostali 
jsme tady byt, takže do 1. třídy jsem už chodila ve Vršovicích. Křtěná 
Vltavou sice nejsem, ale od útlého dětství jsem doma tady. Na Most 
ale stále vzpomínám a poměrně často tam jezdím. Přes všechny 
změny, kterými toto město prošlo, dům, kde jsem se narodila, ještě 
stojí. Rodinu mám ale v Liberci a okolí. Odtud pocházel můj otec 
a jsou tam všichni příbuzní, se kterými stále udržuji kontakt. Jeden 
druhému jsme se zkrátka neztratili. 
Vystudovala jste gymnázium a začala učit.
Ano, hned po maturitě jsem začala učit na základní škole, protože mě 
nepřijali na vysokou. Tu jsem dálkově vystudovala později. Ve dne 
jsem učila, večer studovala. Nebylo to jednoduché. Na druhou stranu 
jsem při studiu mohla využít praktické zkušenosti ze zaměstnání  
a naopak. Tak nějak jedno na druhé navazovalo. 
Stát se učitelkou, to bylo vaše přání?
Mě to nikdy ani nenapadlo, ale otec rozhodl a bylo. O tom se zkrátka 
nediskutovalo. On byl tak zvyklý z domova. Jeho otec o tom, co budou 
dělat jeho synové, rozhodl také sám. Jeden – tatínek – byl úředník, 
další stavitel a třetí zdědil hospodářství. Musím ale přiznat, že i když 
o mé budoucnosti otec rozhodl beze mě, byla jeho volba správná. 
Práce mě vždycky bavila a naplňovala, děti jsem měla ráda, takže jsem 
otci jeho výběr nikdy nevyčítala. Naopak.
Práce pedagoga rozhodně není jednoduchá. Jaké předpoklady  
by měl dobrý učitel mít?
Velkou trpělivost a hlavně schopnost dětem porozumět. Měl by umět 
správně odhadnout míru nároků a nezatěžovat děti zbytečnostmi. 
Důležité také je, aby věděl něco o tom, v jakém prostředí  

dítě vyrůstá. To mu potom pomůže lépe žáka pochopit, najít s ním 
společnou řeč... 
Ze svého prvního působiště jste přešla do školy, která se od 
ostatních poměrně dost lišila. Které předměty jste vyučovala?
Nastoupila jsem do školy, která patřila pod výzkumný ústav pedago-
gický. Tam se vyučovalo podle učebních osnov, které, dříve než se uve-
dou do praxe, se tři roky „zkoušely“. A které předměty jsem učila? 
Biologii a zeměpis na druhém stupni.

Vím, že nemáte děti. Bylo to proto, že jste si jich v práci užila 
dost a dost?
Já jsem opravdu děti neměla a ani jsem se neprovdala. Důvod byl ale 
zcela jiný. Měla jsem přítele, s kterým jsme chtěli založit rodinu. Byl 
to úžasný člověk, ale... Byl velký šprýmař, skládal například verše. 
Na tom by nebylo nic zvláštního, dnes by se jim každý zasmál. Jenže 
tehdy se psal rok třiapadesát. Jednu neděli dopoledne spadla klec. Můj 
přítel skončil na čtyři roky v Jáchymově. Když se vrátil, přežil jen dva 
roky. A já? Už jsem zkrátka nepotkala takového muže, s kterým bych 
chtěla zestárnout. Zůstala jsem sama a všechen čas jsem věnovala 
svým žákům a také seniorům. V Praze 1, kde jsem učila, jsem v roce 
1969 založila klub seniorů. Byl jiný než ty, které známe z třináctky. 
Tehdy jsme měli celkem dost peněz od ROH, takže jsme mohli orga-
nizovat poměrně velká společenská setkání, členům jsme přidávali 
na lázně, na rekreace... Bylo to zkrátka v jiném duchu. Když jsem se 
přestěhovala na třináctku, začala jsem se zajímat o to, zda také tady 
něco podobného existuje. Zjistila jsem, že ne.
To jste ale pomohla změnit. 
Už tehdy byl na radnici zájem o to, aby nějaký klub pro seniory vznikl, 
ale chyběly prostory. Tenkrát byl starostou Petr Bratský a ten se spolu 
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RuDOLf NECHVáTAL, VěRA MATOuŠKOVá, VEDOuCí SOCIáLNíHO ODBORu 
HELENA HáJKOVá A SVATAVA BuLířOVá NA PřEDVáNOČNíM SETKáNí SENIORů

K VýZNAMNéMu žIVOTNíMu JuBILEu PřIŠEL PANí BuLířOVé  
POBLAHOPřáT I STAROSTA DAVID VODRážKA
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s vedoucím sociálního odboru Rudolfem Nechvátalem a jeho kolegy-
němi Věrou Matouškovou a Evou Vyšnou nejvíce zasadili o to,  
aby klub vznikl. Je ale pravda, že tento nápad se na radnici setkal 
s podporou celého vedení. V roce 1998 se našly prostory v Běhoun-
kově ulici (dnes se scházíme v Domě sociálních služeb Lukáš) a první 
klub seniorů byl na světě. Stala jsem se jeho vedoucí a myslela si,  
že ho povedu pouze chvíli. A vidíte, ta chvíle trvá patnáct let. 
Byl o členství zájem?
Ze začátku jsme mnoho členů neměli, protože lidé o klubu nevěděli. 
Teprve poté, co se o něm začalo psát ve STOPu, se situace výrazně 
změnila a zájemců bylo tolik, že velmi brzy vznikl klub další. Dnes už 
je klubů seniorů devět a pokud vím, všechny jsou plné. Seniorů v naší 
městské části přibývá a úměrně k tomu přibývá i počet zájemců 
o členství v některém z klubů. Jsem přesvědčená, že klub seniorů  
s pořadovým číslem devět není poslední.
Jak klub začínal po programové stránce?
Nejprve jsem využívala vědomostí, znalostí a ochoty členů klubu. Sešli 
se tam lidé různých profesí, zájmů, zkušeností, takže jejich vyprávění 
byla nejen poučná, ale zároveň pomohla bližšímu seznámení. Téměř 
každý člen měl nějaké známé z řad odborníků, kteří k nám, tehdy za-
darmo, přišli přednášet. Dnes je jiná doba. Ale i když je všechno čím 
dál víc o penězích, stále se najdou skupinky i jednotlivci, kteří k nám 
přijdou bez jakýchkoli finančních nároků. Dělají to pro svou i naši  

radost. My ale nečekáme jenom na to, až nás někdo přijde pobavit, 
dokážeme se bavit sami. Nemůžeme být pořád vážní a zabývat se jen 
vážnými věcmi a tématy. Uděláme si třeba karneval, slavíme naroze-
niny a svátky členů klubu... Někteří senioři využívají nabídek střediska 
sociálních služeb nebo radnice – studují univerzitu třetího věku, jezdí 
na výlety, chodí na setkání seniorů, hrají pétanque, chodí na počítače... 

Patnáct let, týden co týden, samozřejmě kromě letních prázdnin, 
vymýšlíte náplň schůzek. Není to na jednoho člověka trochu moc?
Na jednoho by to opravdu bylo moc, ale já mám to štěstí, že jsem 
na přípravu programu nikdy sama nebyla. Vždycky se našel někdo, 
kdo byl ochoten pomoci. Nikdy mě nikdo nezklamal.
Určitě byly akce, které se vám vryly do paměti.
To víte, že ano. A není jich málo. Byly to určitě některé výlety, před-
nášky nebo oslavy narozenin. Např. jeden z našich členů - Bohumil Fořt, 
my mu říkáme Miloušek – přesto, že byl strojař, má úžasný písemný  
projev. Když nám přečetl, co napsal pro oslavence, bylo to pokaždé  
ozdobou programu. Určitě nezapomenu na to, když nám přišel zazpívat 
sólista opery Slovenského národního divadla Jiří Wiedermann...  
Kdybych měla zmínit všechno, co bylo za těch patnáct let něčím  
výjimečné, nezapomenutelné, tak by to zabralo celou stránku. 
Na třináctce bydlíte už dlouhé roky, jste spokojená?
Praha 13 se rok od roku mění k lepšímu a musím zdůraznit,  
že seniorům přeje. Vedení radnice nám vychází maximálně vstříc 
a lidé z jiných městských částí nám mnohdy závidí. A mají co.  
My se sice snažíme, abychom byli samostatní, děláme co můžeme,  
ale bez pomoci to už nejde. A teď nemluvím jen o penězích.  
Pro nás je důležitá podpora, pochopení, to, že nás ostatní berou  
na vědomí, že nám vyjdou vstříc...
Co byste popřála do dalších let nejen seniorům vašeho klubu?
Já bych přála všem seniorům, nejen současným, ale i těm budoucím, 
aby našli vždycky to, co jim ke spokojenému životu schází. Někdy je 
to pomoc, jindy možnost s někým sdílet radosti i starosti, někdy může 
scházet přítel... Zkrátka – aby nikdo nemusel být sám. Jsou to právě 
kluby seniorů, kde tohle všechno můžeme najít. A to je jedno  
z poslání, které tyto kluby mají. Eva Černá

Miloslava Lukešová,  
vedoucí Klubu seniorů Stodůlky

Prvním vedoucím našeho klubu byl pan František Podzemský.  
Nejprve jsme se scházeli na Vidoulích u Spolkového domu. Hasiči 
tam měli přívěs, který nám dovolili používat. Ale byla tam zima, tak 
jsme začali chodit do sokolovny, pak jsme měli schůzky ve Mlejně, 
nyní se každý pátek od 13 do 15.30 scházíme v Domě sociálních  
služeb Lukáš. Program schůzek předem neplánujeme, jen oslavy 
svátků a narozenin. Víte, my se všichni známe dlouhá léta, takže  
si povídáme, zazpíváme si, vzpomínáme... Dřív jsme vyráželi na  
výlety, ale dnes už nám to tak dobře nechodí. To ale neznamená,  
že bychom se nudili. Je nás sedmnáct, nejstarší je paní Marie  
Havlůjová, které bude 97 let, takže přivítáme, když nám nějaký  
nový člen sníží věkový průměr .“

Věra Bernhäuserová, 
vedoucí Turistického klubu seniorů

Náš klub zahájil činnost posledního ledna 2013. Dnes máme přes 
30 členů, takže kapacita je vyčerpaná. Scházíme se každé úterý od 
14 do 16 hod. v klubovně v Heranově 1547/7, ale hlavní náplní na-
šeho klubu je turistika. Každý čtvrtek za každého počasí chodíme na 
vycházky (okolo 5 km po Praze) nebo pořádáme výlety (okolo 10 km 

mimo Prahu). A jak vybíráme místa vycházek a výletů? Někteří 
z členů, ale i já, jsme toho už hodně nachodili s Klubem českých  
turistů, takže řadu tras už máme prošlých. To je dost důležité, protože 
nemůžeme vyrazit do míst, která by byla těžko schůdná. Jindy se 
řídím návrhy členů, zkrátka se vždycky nějak dohodneme. Viděli jsme 
už hodně krásných míst a máme spoustu zážitků a určitě nás jich ještě 
hodně čeká. Kdybychom seděli doma, byli bychom o to všechno ochu-
zeni. Navíc mezi členy klubu vzniklo nejedno nové přátelství.  -če-
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VýLET SENIORů NA ZáMEK DOBříŠ 

OSLAVENCI Z KLuBu SENIORů I, KTERýM PřIŠLI POBLAHOPřáT STAROSTA DAVID VODRážKA,  
JEHO ZáSTuPCE ALEŠ MAREČEK A řEDITEL STřEDISKA SOCIáLNíCH SLužEB JIří MAŠEK

TuRISTICKý KLuB SENIORů NA JEDNOM Z VýLETů
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Blahopřejeme
V říjnu loňského roku se dožil 80 let pan  
Václav Škába (* 11. 10. 1933), dlouholetý  
fotbalista a jeden ze zakladatelů oddílu ledního 
hokeje TJ Sokol Stodůlky. Vážíme si všeho,  
co pro TJ Sokol Stodůlky vykonal, a moc mu 
děkujeme. Do dalších let přejeme hodně štěstí, 
pohody a především zdraví.

Václav Sailer, předseda TJ Sokol Stodůlky

Jak na Nový rok…
V samotném závěru roku se pod záštitou starosty Prahy 13 Davida 
Vodrážky uskutečnila poslední sportovní akce roku 2013 v České  
republice – Silvestrovsko-novoroční běh metropole. 
Celkem 62 závodníků z celé republiky se postavilo na startovní čáru 
v Centrálním parku Prahy 13, aby ve 23.50 hod se zazněním startov-
ního povelu „jak na Nový rok, tak po celý rok“ vyběhli na čtyřkilomet-
rovou trať. V potu tváře a za ohlušujícího rámusu petard a barevné 
světelné show na noční obloze přivítali závodníci příchod nového 
roku. Minutu a padesát pět vteřin po půlnoci, již v roce 2014, přivítali 
početní diváci nejrychlejší běžce – v kategorii mužů Davida Jandu 
a v kategorii žen Alici Obertovou, oba z Prahy 13.  
V cíli čekaly všechny závodníky účastnické medaile, přípitek šampaň-
ským a perníkové prasátko pro štěstí. Po dekorování nejrychlejších 
běžců došlo i na rozdělování cen – poukázek na vstup do SportCentra 
Nové Butovice. Praha 13 vyhrála aktivitou svých obyvatel také mezi 
dvanácti zúčastněnými v kategorii měst a městských částí. Kdo tam 
nebyl, přišel o nezapomenutelný zážitek. Další možnost máte opět  
na Silvestra, těším se na vás na startovní čáře.

Roman Jaroš, ředitel závodu

Za Ježíškem na Makču Pikču
Již po šestnácté se na Štědrý den sešli na úpatí haldy Makču Pikču 
v Centrálním parku sportovní nadšenci, ale i naprostí amatéři, aby zde 
změřili síly se svými kamarády nebo si Během za Ježíškem jen zkrátili 

čekání na večerní nadílku. Letošní ročník přichystal pro všechny 
účastníky náročné podmínky. Bylo sice příjemně teplo, ale terén byl 
kluzký a místy rozbahněný. Nejrychleji, stejně jako v minulém roce, 
zdolal náročnou trať Martin Vachata, atlet pražské Dukly, kterému 
ovšem zdatně sekundovali borci z pořádajícího TJ Stodůlky Praha. 
Pro tuto akci ovšem vždycky platilo, že vítězem je každý, kdo se vy-
drápe až na vrchol. To se letos povedlo více než stovce sportovců. 
Během celého závodu vládla báječná předvánoční atmosféra a vůbec  
jí nekazil fakt, že se ani letos nepodařilo Ježíška na Makču Pikču chy-
tit. Nakonec, může se to podařit třeba za rok. Přijďte to taky zkusit!

za TJ Stodůlky Praha Jiří Hejbal 

Pingpong za zvuků koled
V sobotu 14. prosince se za zvuků koled konal ve FZŠ Trávníčkova 
21. vánoční turnaj ve stolním tenisu. U rozsvíceného stromečku se 
sešlo 58 sportovců, kteří bojovali v šesti skupinách na patnácti stolech. 
Hodně úspěchů jim přišel popřát i ředitel školy František Hanzal. 
Bylo vítězů, ale nebylo poražených. Nikdo neodešel s prázdnou. Všichni 
si odnášeli nějakou cenu – poháry, sošky stolního tenisty, diplomy, 
medaile, ale i sladkosti. O den později, tedy v neděli 15. prosince  
zde proběhlo vánoční klání 39 mentálně postižených sportovců.  
Medaile jim předali místostarosta Petr Zeman a jeho asistent Bohdan 
Pardubický. Všechny teď čeká příprava na květnový turnaj Zlatá mušle. 
Děkujeme za dobré podmínky FZŠ Trávníčkova i radnici Prahy 13.

Jaroslav Lapáček, vedoucí trenér stolního tenisu při fZŠ

Turnaj volejbalových veteránů
Již třetí ročník turnaje stodůleckých volejbalových veteránů se koná 
v sobotu 22. února od 9.00 hod. v tělocvičnách ZŠ Bronzová. 
Turnaj je určen smíšeným družstvům volejbalových veteránů – hrát 
mohou muži, kteří letos dosáhnou věku minimálně 49 let, v týmu 
musí být minimálně dvě ženy (bez jakéhokoli omezení věku).  
Kapacita turnaje je maximálně 8 družstev. Prezence je od 8.30  
do 8.45. hod. Družstvo (6 hráčů) platí startovné 600 Kč.
Utkejte se pod vysokou sítí!
Závazné přihlášky se složením startovného je možno podat  
do 18. února u Jaroslava Matýska, tel. 607 613 652,  
e-mail: matysekj@p13.mepnet.cz. 
Při zahájení bude za účasti zakládajících členů připomenuto založení 
volejbalového oddílu Stodůlky, který má dlouholetou tradici a nadále 
sdružuje sportovce od nejmladšího věku až po veterány. Partnerem 
turnaje jsou Středisko sociálních služeb Prahy 13 a ZŠ Bronzová.

Jaroslav Matýsek

Sportujte ve druhém pololetí
Sportovní klub Velká Ohrada ve spolupráci 
se Školním sportovním klubem při  
ZŠ Janského nabízí zájemcům možnost  
vyžití v následujících sportech:
Minibasket a všestranné cvičení  
(chlapci, dívky, 1. stupeň) – út 16.30 – 18.00 
Cvičení předškoláků  
(chlapci, dívky od 4 let) – út 15.30 – 16.30
Brännball (chlapci, dívky 1. stupeň) – út 15.30 – 16.30 
Míčové hry, brännball (chlapci, 2. stupeň) – út 16.30 – 17.30 
Badminton (chlapci, dívky od 8 let) – st 15.30 – 16.30
Desetiboj OVOV (chlapci, dívky od 6 let) – čt 15.15 – 16.15 
Sálová kopaná (chlapci, dívky, 1. stupeň) – čt 16.30 – 17.30 
Atletika (chlapci, dívky od 6 let) – čt 15.15 – 16.15 
Basketbal (chlapci, dívky, 2. stupeň) – pá 14.00 – 15.00 
Počítače, psaní všemi 10 (bez věk. omezení) – út 14.15 – 15.00 
Připravujeme také zážitkový kurz v Chorvatsku – 30. 5. – 8. 6. 2014  
– vhodné i pro rodiny s dětmi.
Vodácký tábor Lipno 2014 bude začátkem hlavních prázdnin.
Více informací na www.skvelkaohrada.cz, tel. 724 249 283.

Jana Civínová, SK Velká Ohrada
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Pomáhají druhým

Klub JednaTrojka 
v únoru
Klub se nachází v Centrálním parku v ulici K Zahrádkám (blízko bus 
zastávky Mládí a metra Luka). Je otevřený každé pondělí, úterý a středu 
od 14 do 20 hodin. Dětem a mládeži ve věku 13 – 19 let z Prahy 13  
nabízí možnost aktivního trávení volného času. K dispozici je sportovní 
a výtvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub poskytuje  
bezplatné informace, podporu a pomoc v životních tématech dospíva-
jících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc  
s hledáním brigády a nabídka doučování). 
Téma měsíce: Sebepoškozování
Program:
po  3. 2. – Pondělní rozjezd 
út  4. 2. – Filmový klub 
st  5. 2. – Masopustní rej 
po 10. 2. – Klub s Lů a Ív  
út 11. 2. – Sněhové radovánky
st 12. 2. – Valentýn na dohled – výtvarná dílna
po 17. 2. – Bude noc v klubu?
út 18. 2. – Bude noc v klubu?
st 19. 2. – Jdeme se klouzat
po 24. 2. – Filmový klub
út 25. a st 26. 2. – Dny naruby
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, facebook: klub jednatrojka.

Těší se na vás Lucka a Ivča

Momentální scéna aneb prosazuj se
Každý z nás v něčem vyniká a je originální. Každý z nás vnímá svět kolem 
nás po svém. Důležité je, abychom měli možnost se poznat. Občanské 
sdružení POHODA, společnost pro normální život lidí s postižením, se 
rozhodlo umožnit právě lidem s postižením, aby prostřednictvím projektu 
Momentální scéna aneb prosazuj se ukázali, co v nich je.  
Projekt odstartoval v září loňského roku vernisáží karikatur Ukaž své 
pravé já, na kterých byli originálním způsobem ztvárněni klienti  
společnosti POHODA. 
Od té doby probíhají pravidelně v kavárně a mléčném baru Bílá vrána 
zajímavé výstavy, divadelní představení, autorská čtení, koncerty  
a filmové projekce. Autory jsou lidé s postižením, ale i ti, kteří se 
touto problematikou zabývají a chtějí postižené spoluobčany podpořit. 
V současnosti probíhá výstava obrazů malovaných perem od Jiřího 
Šedého, která potrvá do 3. února.
Všechny akce měly a mají společného jmenovatele – „jinakost“. Pokud 
tento ojedinělý projekt navštívíte, můžete si odnést vstupné v podobě 
mýdla, které v rámci spolupráce dodává občanské sdružení Prosaz. 
Projekt dále podporují Konto Bariéry, společnost PRE a internetový 
obchod Kytary.cz. Je možné zakoupit roční permanentku, díky které 
získáte vstup na všechny akce zdarma, nebo slevu ze vstupného. 
Pokud byste chtěli vystoupit nebo vystavovat a zapojit se tak do 
projektu, kontaktujte manažera a autora projektu Zorana Dukiće,  
tel. 777 913 458, fundraising@pohoda-help.cz. Více o programu 
na www.bilavrana.cz. 

Zoran Dukić

Můj nový život
Letošní, v pořadí již osmý, vánoční jarmark v ZŠ Janského je už 
za námi, ale příjemný pocit z prožité akce zůstává. Děti se těšily nejen 
na prodej svých výrobků ve stáncích, ale také na program, který 
ve svátečně vyzdobené tělocvičně následoval. Po vystoupení členů 
České filharmonie Jany Kubánkové a Jiřího Posledního si přítomní 
prohlédli výstavu fotografií z akce, kterou pomohl uspořádat výtěžek 
loňského jarmarku (50 805 Kč). Výstava je součástí unikátního  
projektu Můj nový život. Novinkou letošního programu byla tombola, 
do které cenami přispěli učitelé a vychovatelé školy.
„Naše škola už dlouhou dobu spolupracuje s motolskou klinikou  

dětské hematologie a onkologie,“ řekla zástupkyně ředitele školy 
Marcela Kolářová. „Před dvěma lety jsme navázali užší spolupráci 
s pracovníky projektu Můj nový život, který vznikl v roce 2010 na  
základě iniciativy dětské onkoložky MUDr. Lucie Cingrošové z FN 
Motol a umělecké fotografky Kamily Berndorffové. Jejich společným 
záměrem bylo zvýšit zájem veřejnosti o léčené onkologicky nemocné 
děti a jejich rodiny. A byli to právě MUDr. Lucie Cingrošová a pri-
mář pro hematologii MUDr. Vladimír Komrska, CSc., kteří dětem 
za jejich snahu pomáhat přišli osobně poděkovat. Poděkování patřilo 
také učitelům, rodičům a dalším sponzorům (SodaStream, pan Jiří  
Šimáček z Restaurantu Čertův Mlýn a stálí hosté restaurace U koziček), 
bez kterých by se akci nepodařilo v takovém rozsahu zorganizovat.“
Letošní výtěžek 47 036 Kč poputuje opět na konto projektu  
Můj nový život.  

Eva Černá

Taškařice ve Mlejně

V sobotu 11. ledna oslavilo v KD Mlejn občanské sdružení Rett  
Community (občanské sdružení rodičů a přátel dívek postižených 
Rettovým syndromem) své 10. narozeniny. Na 400 malých i dospě- 
lých diváků čekala Pohádková taškařice – dětské zábavné pásmo plné  
písniček a pohádek. Celým programem provázely herečka Zdeňka 
Žádníková Volencová a duo Vanda a Standa. Během pětihodinového 
zábavného programu mohly děti i jejich rodiče slyšet písničky Vandy 
a Standy a Petra Skoumala, vidět loutkové představení Rodinného  
divadla, soutěžit, tancovat a nechat si namalovat na obličej svou oblí-
benou postavičku z dětských snů. Během programu také zatancoval 
folklorní soubor Lučinka a zazpíval chlapecký sbor Pueri gaudentes. 
V rámci celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem mohly děti 

zažít kouzlo interaktivního čtení pohádek s hudbou i projekcí od he-
rečky Zdeňky Žádníkové Volencové a principála Rodinného divadla 
Aleše Vymětala. Celý výtěžek akce bude zdvojnásoben nadací Divoké 
Husy a bude použit na projekty podpory občanského sdružení Rett 
Community. Děkujeme, že jste se s námi bavili.  
Více na www.rett-cz.com. 

Renée Lavecká
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Čeká je celostátní kolo
Letošního ročníku České lingvistické olympiády se ve školních kolech 
zúčastnilo 1 576 studentů. Moc nás těší, že i naši studenti dosáhli  
vynikajících výsledků a čtyřem nejlepším se podařilo postoupit  
do celostátního kola. To proběhne v únoru na Univerzitě Karlově. 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského budou reprezentovat Karolina 
Kukrálová z 5.B a Dominik Šepák, Filip Kubiš a Marie Marešová 
z 6.A. Přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech. 

Eva Girethová

Děti mají o čtení zájem
V ZŠ Mohylová již druhým rokem běží v rámci spolupráce s mateřskou 
školou Sluníčko pod střechou projekt Čteme předškolákům. Žáci 
5. ročníků se pravidelně vydávají do školky a čtou mladším kamarádům. 

Nejde ale jen o předčítání, žáci s textem tvořivě pracují, vymýšlejí si 
pro děti otázky k textu, kreslí vlastní ilustrace... Jedním z cílů projektu 
je vyvolat u předškoláků zájem o čtení a knihy, na druhé straně jde 
o schopnost sebeprezentace našich páťáků. V pátém ročníku žáci také 
pracují na projektu Vydáváme časopis. Ten vytvoří, sestaví, vytisknou, 
svážou a postarají se o jeho distribuci. Nakonec s ním na společné  
hodině čtení seznámí naše prvňáčky. 

Matylda Sloupová a Petra Jiránková

Cvičení pro děti
SK Hala Lužiny letos nabízí dětem tyto sportovní aktivity:

 cvičení rodičů a dětí (15 měsíců – 3 roky) – út, st, čt 10 – 11 hod.
 cvičení rodičů se sourozenci (1,5 – 7 let) v jedné hodině –  

čt 15.30 – 16.30 hod. 
 cvičení předškolních dětí (3 – 5 let) – st 16.30 – 17.30 hod.
 cvičení nejmladšího žactva (5 – 7 let) – st 17.30 – 18.30 hod.
 všestranně zaměřené cvičení žáků (7 – 14 let) – po 16 – 17 hod.
 rytmická gymnastika pro nejmenší dívky (3 – 5 let) –  

po 16 – 17 hod.  
 gymnastika, jóga, cvičení s hudbou pro dívky (5 – 9 let) – 

po 17 – 18 hod.  
 orientační běh pro dívky i chlapce (6 – 14 let) – po 16 – 17 hod.

Celý únor jsou při všech cvičeních dny otevřených dveří.  
Přijďte a vyzkoušejte, co bude vašemu dítěti vyhovovat nejlépe. 

Více na www.skhalaluziny.wz.cz nebo u Dáši Kolandové  
na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz.

Dáša Kolandová

Tvořivý klub se loučí
V ulici Janského na Velké Ohradě řadu let působil Klub lidové tvorby 
Praha. Od 1. ledna má nové působiště v Kulturním a rodinném centru 
Knoflík v Praze 9 na Proseku, ul. Jablonecká 724/2 (trasa metra C, 
stanice Prosek). Zájemci o výuku se mohou přihlásit na tel. 
728 477 933. Program je uveden na  www.kmcknoflik.cz.                         

                     za Klub lidové tvorby Praha Eva Muková

Informace pro rodiče 
a žáky 5. tříd
Základní škola Kuncova otevře ve školním roce 
2014/2015 dvě nebo tři 6. třídy, které rozdělí do čtyř 
studijních skupin. Nabízí rozšířenou výuku: 

 matematiky a informatiky (počítačů)
 jazyků (AJ – FJ, AJ – NJ, AJ – ŠpJ, AJ – RJ, AJ – IJ)
 tělesné výchovy (judo, basketbal)
 výtvarné výchovy (výtvarný seminář, dějiny umění)

Do matematické a jazykové studijní skupiny budou bez přijímací 
zkoušky přijati žáci, kteří v 1. pololetí 5. třídy prospěli s vyznamená-
ním. Do sportovní a výtvarné skupiny všichni uchazeči, pokud na  
pololetním vysvědčení 5. ročníku neměli sníženou známku z chování 
a žádnou známku horší než trojku. Žáci všech skupin mají většinu 
předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí pouze 
na výuku dle specializace.

ZŠ Kuncova zajišťuje výuku 6 cizích jazyků (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠpJ a IJ). 
Výuka dvou cizích jazyků je povinná pro všechny žáky II. stupně  
nejpozději od 7. ročníku.

Podrobnější informace o škole a přijímacím řízení včetně přihlášek 
do budoucích 6. tříd naleznete na www.zskuncova.org. Vyplněné  
přihlášky zasílejte nejpozději do 13. 6. 2014 na adresu školy.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Soutěž pro  
šikovné děti

se zájmem o angličtinu

Ve středu  
12. března  
od 9 hod.  
se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 koná 
XIV. ročník soutěže pro žáky 5. tříd 
v angličtině. Žáci si budou moci vyzkoušet 
své znalosti v zábavných jazykových testech, 
hádankách, doplňovačkách, křížovkách i na  
počítači, ústně pak ve volné disciplíně (písnička, 
básnička atd.). Přihlášky u p. zástupkyně 

Šoukalové na tel./fax 
235 514 369, 
235 514 356, 
ajsoutezbronzova@seznam.cz, 
www.zs-bronzova.cz nebo je 
zašleme poštou. 
Soutěž se koná pod záštitou  
starosty Davida Vodrážky 
a ÚMČ Praha 13 za podpory 

redakcí časopisů Bridge 
a R&R Rainbow.

Alena Šoukalová
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Z policejního deníku

 Nezjištěný pachatel v noci z 8. na 9. ledna rozbil 
sklo předních dveří u dvou vozidel Škoda Fabia, zaparko-
vaných v Kettnerově ulici. Z obou odcizil z palubních 
desek airbag spolujezdce a části povinné výbavy. Majite-
lům tak způsobil škodu ve výši 6 000 Kč za poškození  
vozidla a 20 000 Kč za odcizené věci.

 Dne 8. ledna odpoledne ohlásili strážníci Městské 
policie Praha 13 našemu oddělení nález odcizeného  
vozidla Fiat, zaparkovaného v Brdičkově ulici. Po ověření 
v policejní evidenci pátrání po vozidlech a zajištění  
stop bylo vozidlo protokolárně vráceno majiteli,  
kterému bylo odcizeno začátkem prosince 2013  
v Horních Počernicích. 

 Začátkem ledna jsme přijali oznámení ženy, které 
byla v jednom z našich obchodních domů odcizena  
kabelka s peněžní hotovostí, mobilním telefonem,  
platební kartou a klíči od bytu. Svou kabelku si položila 
na nákupní vozík. Během asi hodinového nákupu si  
ničeho nevšimla a ani neví, kde o svou kabelku v obchodě 
přišla. Ke krádeži došlo začátkem prosince, tedy měsíc 
před oznámením.

 Dne 9. ledna odpoledne rozbil nezjištěný pachatel 
na parkovišti v ulici Trávníčkova pravé přední sklo osob-
ního auta a odcizil z něho batoh. Poškozenému způsobil 
škodu ve výši 15 000 Kč. Při parkování před základními 
školami nebo školkami v době zahájení nebo konce výuky 

se nejedná o ojedinělý případ takového vloupání do vozi-
dla. Žádám proto rodiče dětí, kteří doprovázejí své děti 
do školy nebo školky, aby nenechávali vůbec žádné své 
věci uvnitř vozidla. Už před odjezdem z domova je po-
třeba vše uložit do zavazadlového prostoru a ten před 
školou už neotvírat.

 V době mezi 31. prosincem a 3. lednem  
postříkal neznámý pachatel v ulici Janského barvou 
ve spreji fasády dvou panelových domů a v dalších  
dvou domech poškrábal a pomaloval barvou výtahy.  
Majitelům tak způsobil celkovou škodu ve výši  
35 000 Kč. 

Za Místní oddělení PČR Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Třebonický sbor hodnotil a plánoval
V sobotu 18. ledna proběhla valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů Třebonice. Hodnotil se uplynulý rok ve sboru, co se povedlo, 
jaké byly nedostatky. Práci výboru a celého sboru zhodnotila 
starostka sboru. Následovaly zprávy zásahové jednotky, družstva 
žen a kroužek mladých hasičů zhodnotila jejich vedoucí. Valné  
hromady se kromě členů sboru zúčastnili také vzácní hosté  
– zástupci okolních sborů, Městského sdružení hasičů Praha,  
zavítal mezi nás i starosta městské části David Vodrážka se svým 
zástupcem Davidem Zeleným. 

Rozloučili jsme se s mládeží, která nám již odrostla z řad dětí i do-
rostu. Spolu s panem starostou jsme přivítali do sboru ty nejmenší 
nové hasiče – přípravku SDH Třebonice, družstvo Dráčků, kde jsou 
děti ve věku 3 – 6 let. Na památku děti dostaly šerpu s datem vstupu 
a dráčka Soptíka, který mladé hasiče doprovází. Na závěr byly pře-
dány věrnostní stužky a medaile členům i poděkování hospodářce 
sboru. Zároveň byl schválen i plán práce a akcí pro tento rok. 
O tom, co se u nás děje, vás budeme každý měsíc informovat.

Marta Horáková, SDH Třebonice

Seznam se bezpečně 
Začátkem ledna do naší školy zavítali pánové ze Seznam.cz  
a zpěvák a tanečník Ben Cristovao, aby nám pověděli, jak se bez-
pečně seznámit na internetu a jaká nebezpečí nám hrozí, když  
cokoli podceníme. Programem provázel Miroslav Vaňura, který 
moderoval oba dva díly filmu Seznam se bezpečně. Zhlédli jsme 
druhý z filmů o nástrahách a pastích v kyberprostoru, kde si  
nikdy nemůžeme být zcela jisti, s kým že si to vlastně píšeme,  
a jak se chránit. Prostřednictvím filmu jsme poznali osudy mladých 
lidí, kteří se díky internetu stali zneužívanými nebo málem, kdyby 
někdo nezakročil. Na naše otázky pak odpovídal manažer pro  
internetovou bezpečnost společnosti Seznam.cz Martin Kožíšek 
a o své zkušenosti s internetem se podělil i Ben Cristovao. 

Pavlína Procházková, 8. A, ZŠ Mládí

hasičské okénko Prevence

Poctivý nálezce 
Dne 22. 12. 2013 se na Obvodní ředitelství 
MP Praha 13 dostavil mladý muž, který 
v jedné z místních provozoven nalezl na ba-
rovém pultu větší hotovost a rozhodl se ji 
odevzdat prostřednictvím městské policie 
majiteli. Uvedl, že peníze v restauraci zřejmě 
zapomněl jeden z hostů, který byl v podna-
pilém stavu. Není bez zajímavosti, že nálezce 
nemá trvalé bydliště a má tzv. úřední adresu 

na Úřadě MČ Praha 13. Tímto bychom  
mu chtěli poděkovat za jeho poctivost  
a příkladné jednání.

Další odcizená auta jsou na světě
V době mezi 8. a 16. lednem provedli stráž-
níci našeho obvodního ředitelství na svěře-
ném území několik kontrol zaměřených 
na vyhledávání odcizených motorových  
vozidel. V rámci akce byly prověřeny zhruba 

4 000 motorových 
vozidel. Během 
kontrol nalezli 
strážníci dvě odci-
zená osobní auta  
registrovaná 
v Praze. Případy  
si na místě převzali 
kolegové z místního oddělení Policie ČR. 

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Městská Policie



Střípky

 ÚNOR 2014 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22716

ADVENTNí TřINáCTKA. Skvělá a rok od roku vyzrálejší kapela 
Oboroh naplnila 13. prosince prostor Komunitního centra sv. Prokopa 
nádhernými adventními písněmi z připravovaného alba. Posluchačů 
přišlo tolik, že byl pro ně otevřen i prostor kostela. Večer zpestřilo vy-
stoupení romského písničkáře Milana Gunára, ale hlavní část programu 
stála na hlasu a kytarách Slávka Klecandra, hlasu a klávesách Romana 
Dostála, baskytaře Jaroslava Jetenského a bubnech Libora Ježka. Byl 
to pro nás pro všechny velký hudební svátek. Na příštím koncertu 
cyklu Třináctého na Třináctce uvítá Slávek Klecandr 13. února  
svébytnou písničkářku Žofii Kabelkovou. Poděkování za podporu 
koncertů patří Městské části Praha 13 a Nadaci Život umělce.
 Petr Linhart

PřEHLíDKA MLADýCH TALENTů. Velkým koncertem se 16. ledna 
představili žáci Základní umělecké školy Stodůlky. V obřadní síni  
radnice přivítal diváky zástupce starosty Petr Zeman spolu s ředitel-
kou školy Bojanou Kljunić. Všichni přítomní pak tleskali sólovým  
vystoupením hudebníků, tanečním číslům i skvělé souhře bigbandu 
a flétnové sekce. Žáci umělecké školy i tentokrát dokázali, že jim  
nechybí talent ani správné nadšení pro hudbu. -st-

DRžTE NáM PALCE. Taneční skupina D.A.R. se každý rok účastní 
jak ligových soutěží určených pro sóla a dua, tak soutěží pro velké 
choreografie. V prvním pololetí tohoto školního roku proběhlo 5 soutěží, 
kde se naše tanečnice opět dokázaly umístit na výborných místech. 
Jedno z nejlepších bylo umístění Nicole Paulerové, která z 60 tanečnic 
obsadila 20. místo. Některé naše soutěžící postoupily do vyšších a pro-
fesionálnějších ligových úrovní a v celkových žebříčcích se za tuto  
taneční ligovou sezonu všechny umisťují v první dvacítce (např.  
ze 120 tanečnic). Držte nám palce i v nadcházející sezoně velkých  
formací, kde se opět pokusíme útočit na přední příčky. Více na  
dar-dance.unas.cz nebo na stránkách DDM Stodůlky. Michaela Gaydošová

JAK SE BRáNIT KYBERŠIKANě. V ZŠ Mohylová realizujeme  
prevenci rizikového chování různými formami. V rámci školního  
projektu Osobní bezpečí jsme absolvovali preventivní program na téma 
Šikana a kyberšikana, v dnešní době tolik aktuální. Žáci se dozvěděli, 
na co si dávat pozor při práci s počítačem, v jakém věku si mohou  
založit Facebook a jaké nástrahy na ně čekají. V různých modelových 
situacích si mohli vyzkoušet, jak se mají zachovat a odnesli si praktické 
informace, které budou moci uplatnit v životě. Anna Cudráková

KDYž SE řEKNE VáNOČNí PROGRAM. Druhou adventní neděli 
jsme se sešli na již tradičním předvánočním setkání Baltíků. Děti 
z počítačových kroužků občanského sdružení TIB předvedly své 
vánoční programy. Od pohádek, kvízů až přes elektronické vánoční 
přání a Visual Basic. Pomocí ankety pak rodiče a kamarádi vybírali 
nejhezčí programy. Neměli lehký úkol, protože všechny byly opravdu 
povedené. Tyto programy postoupily do celostátní soutěže Vánoce 
s Baltíkem, kterou organizuje TIB. Výhercům gratulujeme.  
Více na http://tib.cz. Barbora Dudková
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NOVOROČNí PLAVáNí. Ani letos neporušila parta nadšenců 
z Prahy 13 a okolí několikaletou tradici a na Nový rok se ponořila  
do chladivých vln Vltavy. Téměř hodinového plavání ze Střeleckého 
ostrova na Kampu se zúčastnilo na 20 otužilců z řad hasičů, policistů 
a záchranářů. Díky příznivému počasí se sportovní výkon obešel snad 
i bez nachlazení. -st-

POCHOD SE SBíRKOu. Za velmi příjemného slunečného počasí se 
na Štěpána turisté zúčastnili 5. ročníku pochodu Od metra k metru. 
Na kontrole u kostela sv. Vavřince v Butovicích čekal na účastníky čaj 
a vánočka. Mohli také nasypat do sběrné nádoby víčka pro Kristýnku. 
Všem, kteří do této dobročinné sbírky přispěli, patří velké poděkování. 
Nejvíce pochodníků šlo krátkou trasu, která vedla Prokopským údo-
lím, přes vyhlídku na Děvíně a kolem radlického židovského hřbitova, 
o kterém mnozí vůbec nevěděli. Ulicí Franty Kocourka, po schodech, 
ze kterých je úchvatný pohled na Vyšehrad a část Pavího vrchu, došli 
do cíle v restauraci U Peronu. Letos půjdeme 26. prosince zase – start 
bude na Smíchovském nádraží. Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha-Karlov

PYžAMOVý BADMINTON. V sobotu 18. ledna se ve Sportcentru 
Nové Butovice uskutečnil letos první badmintonový turnaj smíšených 
dvojic. Vzhledem k tomu, že počasí na horách lyžařům nepřeje, byl 
o turnaj velký zájem. Pořadatel pojal celý turnaj jako pyžamovou párty. 
Sešlo se 20 dvojic a nikomu nevadilo hrát v pyžamu. Některé modely 
pocházely ještě od našich babiček a dědečků, jiné byly podle posled-
ních módních trendů. Každopádně zvítězila dobrá nálada a sport. 
Po osmi kolech byli vyhlášeni vítězové a všichni si za zvuku tří kytar 
zazpívali až do pozdních večerních hodin.  Lenka Cajkářová

VELKý DáREK ZVířATůM. Vánoční charitativní akce mají v ZŠ 
s RVJ Bronzová dlouholetou tradici. Poslední sbírka byla určena  
Záchranné stanici Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.  
Výtěžek předali 19. prosince žáci pořádající 9. B zástupcům záchranné 
stanice ve škole za přítomnosti členů Školního parlamentu, vedení 
školy a místostarosty Davida Zeleného. Pod vánočním stromkem bylo 
uloženo 495 kg materiální pomoci a symbolický šek na 11 468 Kč, 
které byly převedeny bezhotovostně. Žáci na oplátku obdrželi  
Pamětní list za pomoc pražské přírodě, pozvání na tři ekologické  
programy a možnost přespat ve srubu v areálu Zookoutku Malá 
Chuchle. Akce potvrdila, že naši žáci a jejich rodiče mají nejen  
štědré dlaně, ale hlavně dobré srdce. Taťána Tomsová, třídní učitelka 9. B

ZIMNí OLYMPIáDA V CHLuPOVCE. Tradiční tematický týden 
jsme ve FZŠ profesora Otokara Chlupa věnovali zimním olympijským 
hrám. Nechyběl zahajovací ceremoniál, při kterém jsme si zazpívali 
hymnu školy, zástupci tříd si postupně předali olympijskou pochodeň 
a paní ředitelka za pomoci maskota Chlupíka zapálila olympijský 
oheň. Pak žáci vytvářeli plakáty, stavěli stadiony, navrhovali medaile, 
zkoušeli zimní sporty a zjišťovali zajímavosti z historie novodobých 
zimních olympijských her. Děti z 1. stupně se setkaly s předním  
českým hráčem curlingu panem Snítilem, starší žáci zase besedovali  
s hokejistou J. G. Havlem, účastníkem olympiády 1968 a mistrovství 
světa 1969. V závěru týdne se představily jednotlivé státy – třídy  
1. stupně, které si vymyslely názvy a navrhly vlajky. Všechny výstupy 
byly k vidění na velké výstavě ve vestibulu školy. Zuzana Majstrová
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Nevídáno, blecha dokonale okována
Přímo na nádvoří Strahovského 
kláštera se nachází Muzeum 
miniatur s díly Sibiřana  
Anatolije Koněnka. Jeho nej-
známějším dílem, od roku 1997 
zapsaným i v Guinnessově 
knize rekordů, je knížka o roz-
měrech 0,9 x 0,9 mm. Písmeny 
vysokými pouhých 0,07 mm je 
v ní vytištěna Čechovova  

povídka Chameleon. Knížečka 
má třicet stránek z jemné bře-
zové kůry. Text je doplněn třemi 
kresbami. Najdete tu také něko-
lik miniaturních replik slavných 
pláten namalovaných na kous-
kách mamutích klů o rozměrech 
10x10 mm, portrét Čechova 
na polovině makového zrnka, 
drobounké kopie mistrovských 
děl Leonarda da Vinciho, Salva-
dora Dalího, Sandra Botticelliho 
i Rembrandta, karavanu vel-
bloudů v uchu jehly, vlak na vlasu 
i trojrozměrnou Eiffelovu věž 
vysokou 3,2 mm. Ta blecha je tu 
taky, byla prvním Koněnkovým 
dílem – okovával ji 7,5 let. 
Na zadních nožkách má zlaté 
podkovičky připevněné minia-
turními hřebíčky, v předních drží 
zlaté nůžky, visací zámek a klíč.  
Otevřeno je každý den od 9 

do 17 hodin, za hodinku si všechno 
stačíte prohlédnout a to, prosím, 
za pouhých 70 (resp. 50) korun.

Století valčíku a polky
Až do 17. března se v Českém 
muzeu hudby, v Karmelitské  

ul. 2/4, můžete nechat unášet 
světem tanečních parketů,  
bálů a společenskou noblesou  
19. století. Finále výstavního 
cyklu Monarchie představuje  
taneční a hudební unikáty, jako 
originální rukopis nejslavnější 
české polky Škoda lásky Jaromíra 
Vejvody nebo autograf polky 
z Prodané nevěsty Bedřicha 
Smetany. Interaktivní, taneční 
a zábavná výstava vás zasvětí 
do taje tance nejen za časů císaře 
pána, představí honosnou pleso-
vou módu, vějíře a taneční po-
řádky, společenská pravidla i to, 
co se k tanci hrálo v Praze, Vídni, 
či na venkově. Děti zjistí, jak 
těžké to měly dámy v krinolíně 
a jak se váže kravata nebo motý-
lek. Otevřeno je každý den, 
kromě úterka, od 10 do 18 hodin. 

Dan Novotný

Právě se vracím z Hradu
Většině z nás se vybaví, pod dojmem dlouholeté masáže soudruhů, balkon paláce 
Kinských na Staroměstském náměstí s triumfujícím Gottwaldem. Ta slova znamenala 
na dalších 40 let, s malým nadechnutím v roce 1968, konec nadějím a víry obyvatel 
Československa v lepší demokratický život. Zkušenost s předválečnou krizí, mnichov-
skou bezmocí a válkou dala jasnou představu o tom, co už nikdo nechtěl zažít. Přesto 
se od roku 1946, za podpory všehoschopných soudruhů, před očima všech lidí, řítila 
s rachotem k zemi jejich vlastní republika. Tenkrát dospěl a vládu převzal většinový 
a pohodlný, alibistický a dodnes vítězící přístup k veřejným věcem, spočívající v tom, 
že „oni“ (asi politici, prezident a parlament) se postarají. Dnes i tenkrát. Politici, až 
na čestné výjimky, tak dlouho bezzubě taktizovali, až to prokaučovali, s vlastním de-
misním gólem, do vítězného února. Pak říkali, že prezident se měl postarat. Ne, my 
jsme se nestarali a nestaráme o to, kde žijeme, o vlastní veřejný život. Tenkrát i dnes. 
A máme skvělou výmluvu – za všechno můžou „oni“. A my, oběti, pak můžeme dál 
jen na všechno nadávat. A mimochodem, ten proslov o vracení se z Hradu nepřednesl 
Gottwald triumfálně z balkonu paláce Kinských na Staroměstském náměstí, jak jsme 
se učili ve škole. Pronesl ho s topornou snahou o udržení rovnováhy a s dlouhými  
orientačními pauzami, z korby náklaďáku na Václaváku. Starejme se.                       

Dan Novotný  

Hroby a únor 1948
Po únorovém vítězství pracujícího lidu začaly teprve ve Stodůlkách pomalu vyrůstat 
průmyslové podniky: Konstruktiva, Mototechna, Inženýrsko – průmyslové stavby, 
podniky tyto poskytly četné pracovní příležitosti ženám, které byly dosud v domác-
nosti. Obrazem toho, že se lidem vede dobře a že mají dostatek peněz, je i místní 

hřbitov. Téměř všechny hroby jsou nově 
upraveny, mají nové kamenné obložení, 
pomníky, mramorové desky. Jen  
ojedinělé staré hroby jsou ještě postaru 
obrostlé trávou. Staré pomníky, kříže, 
náhrobní desky jsou vyhazovány a na-
hrazovány novými, které však nic nepo-
vídají. Ty staré náhrobní desky mluvily. 
Ať se podíváme kamkoliv, všude je vidět 
blahodárný vliv Vítězného února 1948, 
který přivedl naší republiku na cestu  
budování socialistické společnosti  
a k šťastnému životu našeho lidu.          

Vybral Dan Novotný

Barokním okolím Lysé nad Labem
Do Lysé, o níž první zmínky najdeme v Kosmově kronice, se dosta-
nete třeba vlakem z Masarykova nádraží. Od nádraží se vydáte 
po červené kolem výstaviště přes Husovo náměstí na náměstí Bedřicha 
Hrozného, kde je i jeho muzeum a roste zde památný jírovec maďal. 
Naproti stojí kostel sv. Jana Křtitele z r. 1719 se sochami svatých  
od M. B. Brauna, z nichž nejcennější je socha sv. Jeronýma.
Od rozcestníku budete pokračovat po červené kolem zámeckého 
parku a pak asi 5 km po rovince mezi polemi a krásnými borovými 
lesy. Minete mysliveckou střelnici a dojdete do malebné obce Stará 
Lysá. Na návsi můžete obdivovat nádhernou památnou pětisetletou 
lípu a opravenou zvoničku. Po červené značce a zároveň po naučné 
stezce Krajinou Rudolfa II. dojdete na rozcestí s kaplí, památným  
lipovým stromořadím a informativní tabulí o naučné stezce. Na další 
křižovatce s rozcestníkem se napojíte na modrou a borovými lesy  
dojdete na rozcestí Pařeziny u Závor. Odsud budete pokračovat  
po žluté až na rozcestí sv. Václava. Cestou uvidíte stavby související 
s pitnou vodou, protože se pohybujete nedaleko Káraného. Na roz-
cestí sv. Václava si můžete sednout na odpočívadle a posvačit.  

Z původního komplexu 
se zachovala jen kaple 
s reliéfem zavraždění 
sv. Václava a sochami  
andělů Smrti a Života  
od M. B. Brauna. Odsud 
dojdete po červené kolem 
dostihového závodiště 
zpět do Lysé na náměstí 
B. Hrozného. Doporučuji 
zastávku v příjemné cuk-
rárně a návštěvu zámec-
kého parku. V zámku 
dnes sídlí Dům seniorů. Za F. A. Šporka byl areál barokně upraven 
a je dekorován bohatou sochařskou výzdobou z dílen M. B. Brauna 
a I. F. Platzera. U vstupní brány najdete památný platan javorolistý 
a u budovy zámku památný jírovec maďal. Sbíráte-li turistické známky, 
zastavte se po cestě na nádraží v infocentru na Husově náměstí.  
Přeji mnoho zážitků z celodenního výletu.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan
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Pod záštitou zástupce starosty Aleše Marečka vyhlašuje odbor  
životního prostředí fotografickou soutěž pro obyvatele Prahy 13  
nazvanou Proměny třináctky v obrazech. Podmínkou soutěže je nalézt 
v rodinných či jiných archivech historickou fotografii určitého místa 
v Praze 13 a pořídit novou fotografii tohoto místa tak, aby bylo 
možné porovnat jeho proměnu v průběhu času. Není podstatné  
časové období, které mezi snímky uběhlo, hlavní podmínkou je, aby 
fotografie zachytily změnu. Nejdůležitějším kritériem také není kva-
lita snímků. Počítáme s tím, že staré snímky budou pouze naskeno-
vané. Po uzávěrce soutěže budou nejzajímavější snímky vyhodnoceny 
a oceněny. Rádi bychom z fotografií uspořádali také zajímavou výstavu.
Prostřednictvím soutěže se snažíme motivovat veřejnost, aby se zají-
mala o své okolí, pamětihodnosti, zajímavá místa, přírodní památky, 
stavby, kulturní a obchodní centra, která se v Praze 13 nacházejí. 
Podmínky účasti v soutěži: Poskytnout dvojici fotografií (novou 

i starou) v elektronické podobě o maximální velikosti dohromady 
10 Mb (to je max. velikost přílohy jednoho mailu). 
Soutěžící doplní informace o fotografii – její název (max. 30 znaků) 
a popis snímku s přibližným rokem pořízení u historické fotografie 
(max. 160 znaků), dále uvede své jméno, adresu a telefon.  
Každý soutěžící může do soutěže zaslat maximálně šest fotografií  
(3 páry). Fotografie je možné zaslat e-mailem na adresu  
fotosoutez@p13.mepnet.cz nebo předat osobně na OŽP, v kanceláři  
č. 521. Pro případné další informace nás můžete kontaktovat na  
tel. 235 011 472. Uzávěrka soutěže je 31. srpna 2014.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v září. Výherci  
obdrží od MČ Praha 13 hodnotné ceny. Tři nejlepší dvojice fotografií 
budou odměněny přenosným diskem pro ukládání elektronických dat. 
Vítězné fotografie budou prezentovány na webových stránkách Prahy 
13 a ve STOPu. 

Zabere Asuán žabinec?
Vodní nádrž Asuán se nachází u „malé sopky“, malého Diabázu, kus pod 
Jeremiášovou ulicí v Prokopském údolí. Nebyla stavěna jako rekreační,  
hygienik v ní koupání nikdy nepovolil. Přesto se v ní někteří v létě  
koupali a mnohem více bylo těch, kteří se na jejím břehu jen slunili. Tuto  
pohodu narušilo loňské zarůstání žabincem. Zaznamenal jsem ho koncem 
srpna. To byla zarostlá zhruba západní třetina nádrže ve směru na  
přítok Prokopského potoka. Přispělo k tomu zřejmě poněkud šílené počasí  
– dlouhá zima, povodeň počátkem června, velká vedra a sucho v červenci 
a v srpnu, nevylučujíce nějakou tu bouřku a 4. srpna i ničivou vichřici. 
Otázkou je, co s tím. Byla by jistě škoda, kdyby tato vodní nádrž, sloužící 
jako zdroj vody na hašení v případě požáru, klesla na úroveň žabincem 
zarostlého rybníka. Co na to správce vodní nádrže Lesy Praha? 

Jan Zeman

Obyvatelé Prahy 13 si od léta všímali znečištění rybníků například 
v Panské zahradě i v retenční nádrži Asuán. V loňském roce došlo 
k abnormálnímu výskytu sinic, řas a bakterií. Bylo ověřeno, že se jedná 
o důsledek eutrofizace vody. Tento odborný termín označuje znečiš-
tění vod živinami – zvýšeným procentem dusíkatých látek, látek  
s obsahem fosforu a draslíku ve vodě. Ty se do vody dostávají napří-
klad splavováním hnojiv povrchovou vodou z polí. Jinou možností je 
rozklad rostlinného materiálu (například listí) ve stojaté vodě. Nad-
měrné množství živin ve vodě později způsobuje přemnožení vodních 
organizmů rostlinného i živočišného původu v nádržích. Jejich rozkla-
dem se voda zakaluje, někdy i zapáchá. Vniká i další nežádoucí jev – 
nadměrné zarůstání břehů i dna nádrží vodními rostlinami, které je 
nutné průběžně odstraňovat, aby nedošlo ke zmenšování vodních 
ploch. Proces eutrofizace je bez venkovního zásahu nevratný a má  

narůstající intenzitu. Eutrofizace může být způsobena také přísunem 
živin odpadními vodami. Odpadní vody představují vydatný zdroj  
dusíku a fosforu. Vodní nádrže v Praze 13 zadržují vodu z dešťové  
(nikoli splaškové) kanalizace. V některých případech bylo ale zjištěno 
zaústění splaškových vod do dešťové kanalizace. Díky tomu Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s., provádějí průzkum v povodí. Proces  
zjištění případných znečišťovatelů je dlouhodobý, složitý a nákladný. 
Průzkum se provádí kamerovými prohlídkami dešťové kanalizace. 
Problém špatného napojení splaškové kanalizace je zjišťován ve staré 
zástavbě i u objektů kolaudovaných v poslední době. V případě  
takových zjištění se potrubí přepojuje.

Lesy hl. m. Prahy a Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Fotografická soutěž – Proměny třináctky v obrazech

Souhlas s užitím fotografií pro neziskové účely a aktivity ÚMČ Praha 13
Zasláním fotografií účastník soutěže souhlasí s nekomerčním využitím jím pořízených fotografií pro účely ÚMČ Praha 13 v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. 
v platném znění o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Souhlas je poskytován k užití autorského díla v souladu s aktivitami 
MČ Praha 13 pro neziskové účely a bezplatně. Souhlas je poskytován jako nevýhradní a je poskytován v následujícím rozsahu: časový rozsah: neomezený; teritoriální rozsah:  
neomezený; množstevní rozsah: neomezený – ke všem známým způsobům užití díla. Účastník dává také souhlas k tomu, že v případě výhry v soutěži může být zveřejněno jeho 
jméno a fotografie na webových stránkách MČ Praha 13 a v časopise STOP. Dana Céová, odbor životního prostředí
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Ve zdravém těle zdravý duch
Rok 2012 byl Evropským parlamentem a Radou EU vyhlášen  
Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. 
Praha 13 se významně zapojila a s cílem podpořit aktivity seniorů 
v tom pokračovala i v roce 2013. Městská část a Středisko sociálních 
služeb přišly s řadou volnočasových aktivit, které se zaměřily na rozvoj 
fyzické a duševní pohody seniorů. Velmi populárním se stalo chození  
s holemi Nordic Walking („severské chození“). V průběhu roku  

proběhlo pět tematických pochodů. Senioři navštívili SDH Stodůlky 
v hasičárně na Velké Ohradě. Také se šlo na exkurzi do Staňkova  
rukodělného pivovaru do Třebonic. Jeden z pochodů byl téměř  
vysokohorský, to když několik seniorských odvážlivců vystoupalo 
na vidouleckou stolovou horu. Svůj sportovní úspěch pak oslavili 
v hospodě U Petrů. V září se v rámci festivalu volného času konal  
pochod Napříč MČ Praha 13. Senioři si při této příležitosti prohlédli 
KD Mlejn, podívali se do klubovny občanského sdružení Proxima  
sociale, kde se dozvěděli o sociálních programech a projektech  
v městské části. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva v Domě 
dětí a mládeže Stodůlky, který představil své činnosti, některé vhodné 
i pro samotné seniory. Závěrečný pochod se pak konal v říjnu v den 
jmenin Lukáše, kdy se šlo v hojném počtu od radnice do Lukáše. 

Významným datem se pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 
stalo 10. září 2013, kdy v Lukáši proběhlo slavnostní otevření sportov-
ního areálu. Senioři se tak dočkali dobudování celého areálu, který  
obsahuje 5 cvičebních prvků pro seniory a hřiště pétanque. Celková 
hodnota všech cvičebních prvků činila 209 tisíc korun, z toho Nadace 
správného životního stylu přispěla 109 tisíci, MČ Praha 13 se podílela 
75 tisíci a Středisko sociálních služeb Prahy 13 pak 25 tisíci korun. 

Součástí areálu je hřiště pro pétanque (bulodrom) za 75 tisíc Kč, plně  
financované městskou částí. Současně se uskutečnil 1. ročník turnaje 
v pétanque o pohár starosty. Toho dne začali senioři v městské části 
aktivně hrát tuto atraktivní hru. Zájem z jejich strany je velký,  
o čemž svědčí i to, že sami o své vůli dali dohromady družstvo, které 
oficiálně reprezentuje Prahu 13 ve 3. ročníku Zimní UBUligy  
(viz www.ubulodrom.cz/ubuliga). Ke zdokonalení jejich sportovních 
dovedností v pétanque probíhají v Lukáši jednou týdně v úterý  
pravidelné tréninky. 

V průběhu minulého roku se v Lukáši realizovaly další aktivity, 
které významnou měrou přispívaly k podpoře duševního zdraví. Velmi  
populární bylo studium univerzity třetího věku, kterého se aktivně  
trvale účastní přes dvacet studentů. Další aktivitou bylo cvičení paměti. 
Je to činnost, která stimuluje všechny druhy paměti návštěvníků 
kurzů. I tato cvičení, která probíhají formou hry, jsou velmi oblíbená. 
Pod vedením odborných lektorů byly vloni organizovány souběžně 
dva kurzy pro začátečníky a pokročilé, účastnilo se pravidelně okolo 
dvanácti osob. A nakonec je třeba zmínit výuku na počítačích. Probíhá 
zpravidla jednou týdně ve středu dvě hodiny a je zdarma. Zájemci se 
učí ovládat internet, zakládat soubory a složky a dále používat elektro-
nickou poštu. Zájem je velký a učebna je často plná k „prasknutí“.

Aktivní prožití volného času je velmi důležité pro kohokoli z nás  
a pro seniory obzvlášť, protože udržuje dobrý fyzický stav a celkovou 
duševní pohodu. Dalším přínosem a skvělým signálem je, že všechny 
zmíněné aktivity si senioři v minulém roce vzali víceméně za své  
a začali se spolupodílet na jejich organizaci a zajímat se o ně. A to je 
dobře, protože jen aktivity, které jsou žádané a nikoli vnucované, mají 
smysl. A takové bude i městská část podporovat a se seniory společně 
rozvíjet, protože v nich přirozeně vytváří osobní ambice hýbat se  
a vítězit nad sebou. 

Aleš Mareček, zástupce starosty 
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Kulturní dům Mlejn zve 20. 3. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 25.
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 3. 2. Od rovníku ke Stolové hoře  
 – cestopisný dokument H + Z.  františek Kundrát
10. 2. Karneval je opět zde členové klubu
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) františek Kundrát
17. 2. Káva o čtrnácté františek Kundrát
24. 2. Vývoj české státnosti Petr Baubín
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) františek Kundrát

24. 2. Schůzka rehabilitovaných vojáků – od 11 hod. Petr Baubín

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 4. 2. Život a dílo Jaroslava Ježka Eva Abrahamová
11. 2. Orchestr Ivanky Ježkové  
 nám zahraje ve stylu country Ivanka Ježková
18. 2. Vzpomeneme na spisovatele Františka Nepila (video)
25. 2. Posezení u kávy, společenské hry
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
 5. 2. Na piano nám zahraje Josef Skalička
12. 2. Novinky v léčbě diabetu a informace 
 ze zasedání rady seniorů Jaroslav Pulchart

19. 2. Hrajeme Bingo Roman Kosan
26. 2. Přednáška pracovnice IKEMu Dr. Jana fitznerová

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

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

Svaz diabetiků ČR  
– Územní organizace  
pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 5. 2. Léčba diabetu II
12. 2. Promítání videa
19. 2. Nároky diabetiků
26. 2. Členská schůze

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš,  
Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu 
je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace služba,  
a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. 
Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Druhý turistický klub se rozjíždí 
Ve čtvrtek 9. ledna se v klubovně v Heranově ulici sešli zájemci o pěší 
turistiku na první ustavující schůzce nového klubu seniorů. Prostory 
klubovny jen stěží pojaly zájemce. Vedoucí klubu Jitka Chejnová 
všechny přivítala a seznámila s plánem výletů. Do klubu se přihlásilo 
přibližně 30 zájemců, což je z organizačních důvodů nejvyšší možný 
počet. Zatím bude klub chodit jen po Praze a blízkém okolí, s přícho-
dem jara však na sebe náročnější výlety nenechají dlouho čekat. 
Prvního výletu se v neděli 12. ledna zúčastnilo 19 turistů. Vydali  
se do obory u letohrádku Hvězda a k mohyle na Bílé hoře. „Z první  
schůzky mám velmi dobrý pocit,“ říká vedoucí klubu Jitka Chejnová. 
„Sešli se příjemní lidé a myslím, že vznikne docela prima parta.“  
Držíme paní Chejnové palce a všem členům nového turistického klubu 
přejeme mnoho úspěšně zdolaných kilometrů a zajímavých zážitků. 

Iva Dvořáčková, odbor sociální péče a zdravotnictví Trénink paměti v Lukáši pokračuje 
Ve čtvrtek 20. února od 10.00 startují ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13 kurzy trénování paměti pro seniory. Kurzy budou stejně  
jako v loňském roce probíhat v počítačové učebně střediska, Trávníč-
kova 1746, vchod A, 1. patro. Povedou je odborní lektoři společnosti  
Senior-Help. 
Jsou vítáni všichni, jak pokročilí, tak úplní začátečníci. Na místě  
se dozvíte vše o organizaci a průběhu kurzu. 
Kurz obsahuje 5 hodin tréninku, jednu hodinu tréninku za týden.  
Hodina cvičení stojí symbolických 20 Kč jako loni (za celý kurz tedy 
zaplatíte dohromady 100 Kč). Bližší informace získáte a přihlásit se 
na kurz můžete osobně v kanceláři střediska u paní Aleny Hrabětové 
(1. p., vchod A), po telefonu na číslech 725 393 061, 251 616 388 
nebo e-mailem na sekretariat@sssp13.cz.  
Pokud se rozhodnete přihlásit, těšíme se na vás.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ



Inzerce

 ÚNOR 2014 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22922 ÚNOR 2014 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22922

Inzerce

 o Dne 25. 1. 2014 oslavili 50. výročí svatby manželé 
Jaroslava a Jindřich Slabí ze Stodůlek. Do dalších 
společných let přejí zdraví, spokojenost a lásku děti 
Jaroslav, Jindřiška a Roman s rodinami.

 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 Provádím zednické a obkladačské práce, obklad 

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

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

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

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

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

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

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o KPK Zděnek Veselý - www.kpkpodlahy.cz. 

Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 

štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.
 o Kácení a řez vzrostlých stromů stromolezeckou 

technikou. Tel. 606 527 091. 
 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. 

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

 o ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁž, REVIZE, VýMěNA DIgESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEšPOR. 

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

 o Fa Udržal – podlahářství –  pokládka a prodej. 
Byty, domy schodiště, komerční prostory.  
Tel. 603 271 240.

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

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

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

 o Přestavby bytů – celkové rekonstrukce a stavební 
úpravy – rekonstrukce koupelny – všechny stavební 
řemesla – štukování – podlahy – elektro – malování. 
www.eurocoral.cz  –  volejte ihned, tel. 774 560 666. 

 o Malování, štukování, tapetování, lakování /okna, 
dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupel-
ny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

 o Opravy aut. praček - Liška. 25 let praxe, 
tel. 602 937 117.

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

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

 o Masáže, ruční lymfodrenáž, lávové kameny, 
relaxační. Metro Stodůlky, tel. 775 968 051,  
www.evavojackova.cz

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

 o Stavební práce na klíč - Fa. Kytír - rekonstrukce 
bytů, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. 
Cena, spolehlivost. Tel. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz. 

 o !!! Upozornění!!! Odvoz starého nábytku k likvi-
daci. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd... Likvidace 
veškerého odpadu. Tel. 777 227 840. 

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd.,  
mirazilina@seznam.cz, mob. 608 861 908. 

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

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

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

 o Vedení účetnictví a daňové evidence, persona-
listika a zpracování mezd. Daně - DPH, DPPO, DPFO, 
silniční daň. Ostatní daně. Účetnictví SW Pohoda. 
Tel. 604 524 716, e-mail: lenkahajkova@o2active.cz. 
Kancelář: Praha 13 a 2.

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 - metro Lužiny, 
 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - VODA, PLYN, TOPENÍ, 
kanalizace. Tel. 608 606 379, petr.stojovsky@seznam.cz. 

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Služby

Blahopřejeme Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 

odklad přiznání do 30. 6. 2014        
tel. 602 666 655, info@ucetnictvilepe.cz

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5
Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  

opravy v doMácnosti.    tel. 723 207 010.

            www.TVSERVIS.czwww.TVSERVIS.cz
OPRAVY TELEVIZORŮ  všech značek a druhů, i v bytě
OPRAVY PC monitorů, videorekordérů, DVD, satelitů, elektroniky, ovladačů

ANTÉNY, SATELITY opravy, montáže, prodej přijímačů

733 311 747     733 608 454      v.siebert@volny.cz
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Inzerce

 o Dne 25. 1. 2014 oslavili 50. výročí svatby manželé 
Jaroslava a Jindřich Slabí ze Stodůlek. Do dalších 
společných let přejí zdraví, spokojenost a lásku děti 
Jaroslav, Jindřiška a Roman s rodinami.

 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 Provádím zednické a obkladačské práce, obklad 

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

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

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

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

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

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

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o KPK Zděnek Veselý - www.kpkpodlahy.cz. 

Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 

štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.
 o Kácení a řez vzrostlých stromů stromolezeckou 

technikou. Tel. 606 527 091. 
 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. 

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

 o ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁž, REVIZE, VýMěNA DIgESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEšPOR. 

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

 o Fa Udržal – podlahářství –  pokládka a prodej. 
Byty, domy schodiště, komerční prostory.  
Tel. 603 271 240.

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

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

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

 o Přestavby bytů – celkové rekonstrukce a stavební 
úpravy – rekonstrukce koupelny – všechny stavební 
řemesla – štukování – podlahy – elektro – malování. 
www.eurocoral.cz  –  volejte ihned, tel. 774 560 666. 

 o Malování, štukování, tapetování, lakování /okna, 
dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupel-
ny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

 o Opravy aut. praček - Liška. 25 let praxe, 
tel. 602 937 117.

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

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

 o Masáže, ruční lymfodrenáž, lávové kameny, 
relaxační. Metro Stodůlky, tel. 775 968 051,  
www.evavojackova.cz

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

 o Stavební práce na klíč - Fa. Kytír - rekonstrukce 
bytů, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. 
Cena, spolehlivost. Tel. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz. 

 o !!! Upozornění!!! Odvoz starého nábytku k likvi-
daci. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd... Likvidace 
veškerého odpadu. Tel. 777 227 840. 

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd.,  
mirazilina@seznam.cz, mob. 608 861 908. 

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

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

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

 o Vedení účetnictví a daňové evidence, persona-
listika a zpracování mezd. Daně - DPH, DPPO, DPFO, 
silniční daň. Ostatní daně. Účetnictví SW Pohoda. 
Tel. 604 524 716, e-mail: lenkahajkova@o2active.cz. 
Kancelář: Praha 13 a 2.

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 - metro Lužiny, 
 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - VODA, PLYN, TOPENÍ, 
kanalizace. Tel. 608 606 379, petr.stojovsky@seznam.cz. 

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Služby

Blahopřejeme Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 

odklad přiznání do 30. 6. 2014        
tel. 602 666 655, info@ucetnictvilepe.cz

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5
Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  

opravy v doMácnosti.    tel. 723 207 010.

            www.TVSERVIS.czwww.TVSERVIS.cz
OPRAVY TELEVIZORŮ  všech značek a druhů, i v bytě
OPRAVY PC monitorů, videorekordérů, DVD, satelitů, elektroniky, ovladačů

ANTÉNY, SATELITY opravy, montáže, prodej přijímačů

733 311 747     733 608 454      v.siebert@volny.cz
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 o !!! STěHOVÁNÍ !!! Stěhování všeho druhu,odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci.Doprava po Praze zdarma. 
Tel. 777 227 840.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. – 
Přecechtělova 2228, P-5. Nízké ceny - dámské krátké 
vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310.

 o Pedikérka nabízí své služby. Přijedu i za vámi! 
Tel. 775 925 581.

 o PROVÁDÍME VEšKERÉ DOMÁCÍ OPRAVY, rekonstruk-
ce bytových jader za přijatelné ceny, umývání oken, po-
kládka koberců a PVC, štukování, malování, veškeré služby 
i pro seniory. Zavolejte nás, když jste v nouzi, pomůžeme. 
Tel. 774 180 229, 223 018 058. 

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

 o Stříhání psů, Neústupného 1838, u metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

 o Modeláž nehtů, gellak, www.gel-nehty.cz, 603 890 000.
 o Profesionální masáže: cena 250 Kč/1 hod. 

Relaxační či silné dle přání (přírodní oleje). 
Tel. 737 076 955, ulice Ovčí Hájek. Těším se .

 o Sdružení řemeslné-stavební, tel. 776 056 550, 3XM.eu.
 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 

světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 
varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. 
Tel. 604 794 209.

 o Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 
křesla a židle mokrou metodou profi  stroji Karcher - zbavte 
se prachu a roztočů, které nevidíte, ale pořád jsou s Vámi. 
Rychle, kvalitně a levně. Doprava ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 o Prodlužování řas metodou řasa na řasu. 
Studio Ambra, Sluneční nám. 2561/3, Praha 13. 
Tel. 604 884 885.

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

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

 o Stříhání psů všech plemen. Citlivý přístup ke 
zvířatům. Tel. 602 322 302, www.strihanipsupraha5.cz.

 o Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd živnost-
níkům, fi rmám, bytovým družstvům a SVJ, zpracování 
daňových přiznání. Cena služeb příznivá. Praha 13, 
Tel. 603 189 826.

 o Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! štuky, 
stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.

 o Vedení účetnictví a DE pro PO, FO, bytová 
družstva a SVJ včetně účetního a daňového řešení převodů 
bytů do osobního vlastnictví. Tel. 604 234 151, 
mail: borkova@gmail.com.

 o Nově otevřené občerstvení - vestibul metra 
Luka. Polední menu (polévka, hl. jídlo, nápoj) 
za 85 Kč. Otevřeno 10.00 - 18.00. Těšíme se na vás.

 o Kurzy šperkařských technik a potřeby pro 
šperkaře. Velká Ohrada - bližší info na www.vensy.cz 
nebo na tel. 603 438 999. 

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

 o MěŘENÍ PŘEKYSELENÍ TěLA a chybějících vitamínů 
v těle. Najde příčinu i řešení při únavě, depresi, arytmii, 
nadváze, vysokém tlaku, diabetu, dně, bolesti kloubů 
a zad. Praha 13. Tel. 608 155 338.

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

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

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

 o Ateliér rozvoje kreativity pro děti a dospělé 
zaměřený na rozvoj osobního potenciálu, rozvíjení svých 
snů, umění zacházet se strachem prostřednictvím umělec-
kého vyjádření. Děti jsou vedeny k rozvoji své přirozenosti, 
svých daností. Více na www.ateliercreative.cz.

 o Vyměním byt 2+kk v Praze za chatu se zahradou. 
Tel. 606 423 744, jdvorakx@seznam.cz, RK ne.

 o Převody bytů do vlastnictví, prohlášení vlastníka, 
smlouvy o převodu, zakládání SVJ. Tel. 724 304 603. 

 o Vyměním magistr. byt 3+1 před plán. privatizací 
za menší obecní byt. Tel. 604 607 008.

 o Vyměním státní byt 2+kk na P9-Střížkov za 
garsonku či dvougarsonku na Praze 13. Z rodinných 
důvodů. Tel. 607 565 679.

 o Vyměním zděný obecní byt 2+1 Praha 4 - Krč za 2+1 
nebo 2+kk Praha 5, 13, 17. Dohoda. Tel. 732 761 603. 

 o Koupím byt 2+kk nebo 3+1. Dluhy nevadí, platba 
v hotovosti. Tel. 603 702 911, mail: dosjit.@seznam.cz.

 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 
vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, 
exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi kompli-
kované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní 
výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně 
obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám 
náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek apod. 
Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel. 222 941 032 
nebo 603 420 013.

 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Tel. 605 859 306.
 o Nabízím k pronájmu nebytové prostory, 3+1, 68 m2, 

8 NP v ul. Hostinského, 16 000 Kč + poplatky. Vhodné 
pro zdrav. pracoviště, není podmínkou. Volné ihned. 
Tel. 777 294 540, zichova.eva@seznam.cz.

 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. Tel. 728 995 661.
 o Hledáme kadeřnici, manikérku a pedikérku na ŽL.

Více na tel. 777 806 455, www.moneka.cz. 
 o Hledáme konzultanta - prodavače (znalost práce 

na PC), www.nugamedical.cz, tel. 776 785 694.

Různé Prodej - koupě - pronájem

Zaměstnání

Byty

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

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

BYLINKÁŘSKÁ PORADNA
prodej bylin a koření, Praha 13, Nové Butovice, 

Suchý vršek 2120/4, tel. 777 068 141

 Hledáme kadeřnici na ŽL  
do kosmetického studia u metra B  
- Hůrka. Info na tel. 736 608 308.

Záloha okamžitě!    Hledáme byty k prodeji.  
Vyřešíme exekuce, zástavy, právní servis zajištěn.

Tel. 605 260 736. 

PORUCHY UČENÍ
PROBLÉMY SE ČTENÍM, PSANÍM..

NÁPRAVY INDIVIDUÁLNĚ  
I VE SKUPINÁCH

VÍCE NA www.ucimejinak.cz

Bachova květová terapie  pomoc ve složitých životních situacích
konzultace a výběr esencí dle individuálních  

potřeb
Mgr. Jitka Sedláčková,

tel. 235 521 340, 602 284 962
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Inzerce

 o Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko a ať 
ti ještě dlouho svítí sluníčko... Dne 17. 12. 2012 
oslavila 65. narozeniny paní Marie Šulcová. Vše 
nejlepší přejí Renata, Martin, Dan a kočičáci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

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

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

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

střechy rodinných i panelových domů.

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁
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Inzerce

Prodej a servis
jízdních kol
Seydlerova 2146/13, Praha 5 158 00
tel:+420 603 820 074
e-mail:info@centralbike.cz

Prodáváme kola značek 

Trek a FelT
Provádíme 

kompletní servis jízdních kol
Celoroční slevy na vybraná kola a díly až 20%

více informací na

www.centralbike.cz

centralbike_1_2013.indd   1 18.1.13   10:48
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Inzerce

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

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

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

Fa Kaše

PÁNSKÉ OBLEKY 
přímo ze skladu, www.pierresimon.cz

Pod Kavalírkou 18, P-5       tel. 602 330 811

ELEKTROSERVIS VOLF
opravy: myčky, pračky, sporáky. 
Tel.: 251 622 255, 776 184 186

www.elektroservisvolf.cz

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

Tel. 602 282 357
E-mail: Lucaa@volny.cz

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

 

FA PETR STREJC

ŘETízkové ŽAluziE do PlASTovÝCh okEn,  

vERTikální láTkové ŽAluziE

l dřevěné žaluzie l látkové rolety l sítě proti hmyzu

l lamelové dveře l garnýže a záclonové pojezdy

l výsuvné markýzy l zastínění teras, slunečníky

l čištění vertikálních žaluzií

l předokenní bezpečnostní rolety

l montáž doplňků VELUX

l zaměření – montáž – zdarma 

602 742 781    
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Již 18 let s vámi na Praze 13 
Čištění koberců – oken – čalounění 
Úklid bytových domů a dalších prostor 
Půjčovna strojů na praní koberců 

Vyklízíme sklepy a jiné objekty 
 
 

jenčová kameny_listopad_
strana 30_sloupec1_2inz.

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

V H rkách 1296/10, 158 00, Praha 13
tel./fax: 296 186 126, 721 222 343

KUPON NA SLEVU

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz
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DIVADLO
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

14. – 16. 3. pá – ne   STODŮLECKÝ PÍSEČEK 2014
17. ročník regionální přehlídky experimentujícího divadla s výběrem na Šrámkův Písek 
a studentského divadla s výběrem na Mladou scénu. Pořádají o.s. KlubKO a partneři: 
Hl. m. Praha, Městská část Praha 13, MKČR a KD Mlejn. 

20. 3. čt 18.00   REVIZOR – Divadelní soubor Hrobeso/Ty-já-tr
Klasická divadelní satira. „Smích je velká věc. Ničeho se lidé nebojí tolik, jako smíchu,“   
N. V. Gogol.

Zvýhodněné vstupné pro seniory.

DĚTI 
Začátky představení v 15.00, není-li uvedeno jinak.

2. 2. ne   AŤ ŽIJE KOCOURKOV! – Vojta Vrtek
Divadelní představení pro děti i dospělé. Satirický příběh s nadsázkou a ironií vypráví, 
kterak dva bývalí starostové města Kocourkova putují světem a hledají někoho, kdo by 
jim poradil. Otázka zní: „Kdo může za zkázu Kocourkova?!“

9. 2. ne   VODNICKÁ POHÁDKA – Divadlo Koňmo
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, neboli kdo chce kam, pomozme mu tam...! 
Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou 
Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým čertem.

2. 3. ne   TANEČNÍ STUDIO MIRABEL
   Představení pro děti.

9. 3. ne   VO HLOUPYM HONZOJ A HUBATEJ MARJÁNĚ, KTERÁ 
SKRZE PEKLO K NAPRAVENÍ PŘINDE – Divadlo Xaver

Stará lidová pohádka ze sběru Josefa Štefana Kubína, hraná dřevěnými marionetami. 
Úspěšná inscenace oceněná dvěma cenami za přínosnou dramatizaci lidové tvorby. 

19. – 23. 3. st – ne   PŘEHLÍDKA K MEZINÁRODNÍMU DNI DIVADLA PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST V BŘEZNU
10. 3. po 9.00   VO HLOUPYM HONZOJ A HUBATEJ MARJÁNĚ, KTERÁ 

SKRZE PEKLO K NAPRAVENÍ PŘINDE – Divadlo Xaver 
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.

KONCERTY
26. 2. st 19.30   OZVĚNY PORTY před novým ročníkem PORTA 2014

5. – 7. 3. od 18.00  PORTA 2014
   Pražská předkola Porty 2014. Pořádá Klub Porta Praha.

12. 3. st 19.30  LOKÁLKA – 40 let

RŮZNÉ
5. 2. st 18.00   TANEČNÍ CENTRUM MARTINA

   Taneční vystoupení
8. 2. so 11.00  STODŮLECKÁ RŮŽE 

   Tradiční taneční soutěž
13. 3. čt 15.00  DOREMIFA 

   Hudební soutěž DDM Stodůlky

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 10.00 do 18.00 
a vždy hodinu před představením  Email: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13
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Inzerce

Prodej a servis
jízdních kol
Seydlerova 2146/13, Praha 5 158 00
tel:+420 603 820 074
e-mail:info@centralbike.cz

Prodáváme kola značek 

Trek a FelT
Provádíme 

kompletní servis jízdních kol
Celoroční slevy na vybraná kola a díly až 20%

více informací na

www.centralbike.cz

centralbike_1_2013.indd   1 18.1.13   10:48

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

Inzerce

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

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

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

Fa Kaše

PÁNSKÉ OBLEKY 
přímo ze skladu, www.pierresimon.cz

Pod Kavalírkou 18, P-5       tel. 602 330 811

ELEKTROSERVIS VOLF
opravy: myčky, pračky, sporáky. 
Tel.: 251 622 255, 776 184 186

www.elektroservisvolf.cz

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

Tel. 602 282 357
E-mail: Lucaa@volny.cz

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

 

FA PETR STREJC

ŘETízkové ŽAluziE do PlASTovÝCh okEn,  

vERTikální láTkové ŽAluziE

l dřevěné žaluzie l látkové rolety l sítě proti hmyzu

l lamelové dveře l garnýže a záclonové pojezdy

l výsuvné markýzy l zastínění teras, slunečníky

l čištění vertikálních žaluzií

l předokenní bezpečnostní rolety

l montáž doplňků VELUX

l zaměření – montáž – zdarma 

602 742 781    
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Již 18 let s vámi na Praze 13 
Čištění koberců – oken – čalounění 
Úklid bytových domů a dalších prostor 
Půjčovna strojů na praní koberců 

Vyklízíme sklepy a jiné objekty 
 
 

jenčová kameny_listopad_
strana 30_sloupec1_2inz.

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

V H rkách 1296/10, 158 00, Praha 13
tel./fax: 296 186 126, 721 222 343

KUPON NA SLEVU

Dva dny plné pohádek
V neděli 19. ledna proběhla v KD Mlejn první část Festivalu sólové 
tvorby pro děti. Jedinečnost této přehlídky spočívá v tom, že každou 
pohádku hraje pouze jeden interpret.

První a zbrusu novou pohádku zahrál Víťa Marčík junior, syn  
známého loutkáře z Jižních Čech. Jeho Malý princ podle Exupéryho 
byl poněkud náročnějším, ale poučným vyprávěním o smyslu života, 
které překvapivě dobře zvládla i většina nejmenších diváků. Ivana  
Pernicová pak zahrála klasiku O Smolíčkovi. Děti zaujala maska je-
lena s velkým parožím, na kterém vozila malého Smolíčka. Příjemnou 
atmosféru vytvořila originální hudba v živém podání Karla Vostárka.

Bohatý byl i doprovodný program. V předsálí proběhla tradičně   
výstava loutek, tentokrát také masek a to vše z dílny Karla Vostárka. 

Nechyběla ani ukázka řezby loutek ze dřeva. Václav Krčál dokázal 
svými dláty během hodiny vykouzlit před očima dětí například  
krásnou hlavičku draka. Děti i s rodiči se mohly zúčastnit výtvarné 
dílny. Vyrobily si jednoduché loutky z kartonových tubusů a s nimi  
si mohou teď zahrát svoje divadélko i doma. Vysvobozením z nudy  
při čekání na lístky byly ve foyer krátké pohádky členů rodiny  
Polehňových.

Druhá část festivalu proběhla v neděli 26. ledna, diváci zhlédli po-
hádku Malý Amadeus. Izraelská herečka, která ji hraje, byla hostem 
z nejvzdálenější země za 12 let historie festivalu. Nedělní odpoledne 
opět doplnila cirkusová dílna, výstava, minipohádky ve foyer a závěrem 
Tuč a Ňák. Organizátoři festivalu – Klub Mlejn a sdružení KlubKO  
– už začali přemýšlet o tom, co nového přinese festival příště.

Eliška Brtnická, dramaturg programů pro děti, KD Mlejn, e-mail: eliska@mlejn.cz
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Čtvrtek 2. 1. – pondělí 31. 3.
Výstava obrazů Bohuslava Doležala
Městská knihovna Praha – pobočka Stodůlky,  
Kovářova 4/1615
Tentokráte si vás dovolujeme pozvat na výstavu obrazů 
pana Bohuslava Doležala. Jde o pro něho trochu netypickou 
kolekci realistických i fantazijních motivů z přírody, jako 
protipól k tvorbě surreálně laděných grafik a obrazů. 
K zhlédnutí je necelá dvacítka děl, která vytvořil v rozmezí 
posledních deseti let. O jeho obrazech se říká, že jsou to 
dramata ticha a samoty, ale jeho umělecké pábení není tak 
jednoduché. Má široký tvůrčí záběr, ale o tom se můžete 
přesvědčit na vlastní oči v knihovně. A kdo by se chtěl dově-
dět více z tepla domova, může se podívat na jeho stránky: 
www.bohuslavdolezal.cz.

Pondělí 3. – pátek 14. 2.
Výstava keramiky
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Zveme vás na výstavu keramiky. Svá dílka zde představí 
místní keramické kroužky a dílny. 

Sobota 8. 2. • 9.00 – 17.00
Flerjarmark na Lukách 
Křesťanské centrum Třináctka v OC Luka  
(vchod z boku nad pekárnou)
Na v pořadí již pátém Flerjarmarku si můžete přímo 
od tvůrců z kreativního světa Fler.cz zakoupit originální 
oděvy, šperky, módní a bytové doplňky, keramiku, hračky... 
Kromě již tradičních výtvarných workshopů pro vás připra-
vujeme novinky v podobě soutěží o krásné ceny a mnoho 
dalšího. Sledujte naše webové stránky a facebook.  
O výborné občerstvení se jako vždy postará Mléčný bar Bílá 
vrána! Vstup je zdarma! Více na www.fler.cz/aaadesign, 
http://fb.com/flerjarmarknalukach,  
http://ekoplanta.cz/flerjarmark.

Sobota 8. 2. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice

Nenechte si ujít Tři pohádky pro Tebe (O dvou chroustech, 
O zmrzlém králi a O poštovském panáčkovi) – hraje soubor 
Divadla Glans. Jednotné vstupné 70 Kč. Pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem představení. Na místě bude 
možno zakoupit malé občerstvení. Bližší informace najdete 
na www.divadloglans.cz.

Sobota 8. 2. • 10.00 – 17.00
Umisťovací výstava opuštěných koček
KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4-Chodov
Zveme vás na první valentýnskou umisťovací výstavu  
opuštěných koček. Každá z nich by ráda odevzdala celé své 
srdíčko novému majiteli. Přijďte si v čase známém rozdává-
ním lásky pro trochu té lásky kočičí. Výstavy, jejímž pořada-
telem je o.s. Kočičí domov Sluníčko, se zúčastní 16 sdružení 
a ochranářských organizací se 100 zvířátky z celé ČR. 
Vstupné je 35 Kč. Více na www.kocicidomovslunicko.cz.

Sobota 8. 2. • 19.30
XXIII. 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 Smeč. Při předtančení se představí taneční 
oddíly jednoty včetně účastnic mistrovství světa dívčích for-
mací, připravena bude i bohatá tombola. Vstupné je 150 Kč. 
Předprodej vstupenek od 13. 1. ve vestibulu sokolovny 
(úterý 18.00 – 19.00 a pátek 16.00 – 17.00 hodin), možnost 
rezervace na tel. 775 216 604 nebo na 
bdvh@seznam.cz. Více na www.sokoljinonice.cz.

Pondělí 10. 2. • 15.00
Starostenská zabijačka
Sluneční náměstí, Nové Butovice
Starosta Prahy 13 David Vodrážka všechny srdečně zve 

na Starostenskou zabijačku. Nenechte si ujít možnost 
ochutnat tradiční zabijačkové speciality.

Čtvrtek 13. 2. • 11.00
Zážitkový den nejen s počítači 
Radlická 50, Praha 5 (metro Anděl, výstup směr 
Na Knížecí)
Občanské sdružení M’am’aloca zve každého, komu je víc než 
50 let a má zájem učit se nové věci, na zážitkový den s počí-
tači a moderními technologiemi. Na akci zájemce velmi leh-
kou formou seznámíme např. s užitečností internetu, 
s programy na zpracování fotek, tablety, chytrými telefony 
atd. Na konkrétních příkladech ukážeme, že internet  
i moderní technologie mohou výrazně ulehčit i zpříjemnit 
život. Akce je bezplatná a zahrnuje menší občerstvení.  
V případě zájmu se registrujte na tel. 723 345 766 nebo na  
tereza.sichova@mamaloca.cz. Více na www.mamaloca.cz.

Pondělí 17. – pátek 28. 2. 
Královská obora Stromovka – povodně 2002
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Výstavu zajímavých fotografií z povodní ve Stromovce  
a následné obnovy tohoto unikátního parku pro vás připra-
vil odbor životního prostředí. Autorky výstavy jsou Jitka  
Janovičová a Michaela Kudrnová z Odboru městské zeleně 
a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy. Jste  
srdečně zváni. Výstavu si můžete prohlédnout v úředních 
hodinách radnice.

Středa 19. 2. • 14.00 –18. 00
Dílničky pro tvořivé ručičky
Fakultní základní škola Trávníčkova
Výroba valentýnských přáníček a masopustních masek.

Sobota 22. 2. • 9.00
Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj 
Tělocvičny ZŠ Bronzová, Luka
Volejbalový oddíl Stodůlky pořádá 3. ročník Stodůleckého 
veteránského volejbalového turnaje smíšených družstev. 
Přijďte fandit. Více na str. 12. 

Sobota 22. 2. • 14.00 
Mezinárodní den průvodců

Sraz je v parku na Karlově náměstí
V rámci mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu  
pořádají pražští průvodci pro širokou veřejnost prohlídku 
Nového Města. Sraz účastníků je u severní fontány (blíže 
k Novoměstské radnici) v parku na Karlově náměstí. Prů-
vodci si připravili několik prohlídkových tras. Pro rodiny 
s dětmi je nachystána speciální prohlídka a soutěže. Tato 
propagační akce seznamuje veřejnost s prací turistických 
průvodců a koná se každoročně po celém světě. Prohlídka  
je bezplatná. Účast na prohlídce není třeba předem  
objednávat.

Pondělí 24. 2. • 13.00 – 17.00
Den otevřených dveří
Církevní mateřská škola Srdíčko,  
Podpěrova 1879, Lužiny
Zveme rodiče a děti, které mají zájem o prohlídku naší  
mateřské školy na Den otevřených dveří.

Sobota 1. 3. • 15.00
Karneval pro děti
SK Hala Lužiny, Bellušova 1877
Akci pořádá Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny. Bližší  
informace získáte u Dáši Kolandové na tel. 723 060 323 
nebo na www.skhalaluziny.wz.cz, případně od cvičitelů 
v hodinách cvičení.

Neděle 2. 3. • 15.00
Tajemství zlaté harfy
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky

Taneční studio Mirabel zve všechny do Mlejna, kde vystoupí 
s reprízou benefičního představení, taneční pohádky pro 
děti a rodiče Tajemství zlaté harfy. Děti z kurzů irského 
tance tuto pohádku secvičily, vyrobily rekvizity i kulisy  
a výtěžek z premiéry v Salesiánském divadle věnovaly  
Dílně Gawain.

Sobota 8. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Akci pořádá Klub seniorek staré Stodůlky. Čeká vás spousta 
zábavy, bohatá tombola a různá překvapení.  
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 13. 3. • 10.00 – 17.00  
Masopust
Sluneční náměstí, Nové Butovice
Připraven bude bohatý program pro děti i dospělé.

 
DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Sobota 8. 2. • 15.00
Karneval ve Stodůlce
Budeme tancovat, malovat, soutěžit a hrát si. Pro děti  
od 3 let bez rodičů. Cena 100 Kč.  
Rezervace na info@mcstodulka.cz.
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Pondělky, úterky, čtvrtky, 
pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – miniškolička (od 2,5 let)
Zápis do kurzů probíhá po celý rok. Více informací získáte 
na telefonu 604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz. 

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

Čtvrtek 6. 2. • 15.00
Napříč Persií, zemí Boha a slunce – klub domova
Přednáška s projekcí Luboše Vránka. Nechte se překvapit 
přívětivými lidmi, pouštní krajinou, zemí opěvovanou  
skvělými básníky plnou pohádkových mešit a paláců,  
navštívíme krásná města, dávnověké bazary a úžasné  
perské památky.

Středa 12. 2. • 19.00
Slavnostní koncert Jaroslava Svěceného  
– kostel sv. Rodiny 
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Miloslav Klaus 
– kytara. Vstupné 150 Kč dospělí, 100 Kč senioři a studenti. 
Vstupenky získáte v předprodeji ve vrátnici domova,  
tel. 235 323 248 a v den konání koncertu v kostele  
(až do naplnění jeho kapacity).

Neděle 16. 2. • 17.00
Pohádky a příběhy – kostel sv. Rodiny
Benefiční koncert z orchestrální řady Archioni Plus pod  
vedením Michala Macourka

Čtvrtek 6. 3. • 15.30
Jarní koncert – refektář
Zveme vás na koncert mezzosopranistky Virginie Walterové 
a jejích žáků. Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné 
sbírky, která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu 
domova pro nemocné seniory.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Sobota 8. 2. 
Taneční soutěž O stodůleckou růži 2014
Klub Mlejn, Kovářova 1615/4
DDM Stodůlky, Klub Mlejn a Taneční skupina D.A.R.  
vás všechny zvou na již tradiční taneční soutěž. Přijďte  
zafandit tanečníkům, kteří vám předvedou svoje vystou-
pení, ať už jako sólo, duo nebo malá skupinka,  
a to v kategorii Hip Hop nebo Disco Dance. Uvidíte úplné  
začátečníky, ale taky elitní tanečníky z celé republiky. 
Vstupné je 50 Kč. Těšíme se na vás.

Pondělí 17. – pátek 21. 2. • 8.00 – 16.30
Tradiční příměstský tábor
O jarních prázdninách jsme pro děti z 1. – 5. třídy připravili 
tradiční příměstský tábor. Cena za týden je 600 Kč.  
Podrobnější informace a přihlášku ke stažení najdete 
na našem webu.

Čtvrtky 6. a 13. 3.
Amatérská hudební soutěž Doremifa 
Doremifa se stává předkolem celostátní hudební soutěže 
Karlovarský skřivánek. Letos se bude konat již 9. ročník.  
6. března v odpoledních hodinách se budeme těšit  

na jednotlivce, menší skupiny nebo rodiče s dětmi z řad 
zpěváků, klavíristů, flétnistů či kytaristů. Postačí, když bu-
dete umět jednu skladbu či píseň. 13. března se představí 
pěvecké sbory či různá hudební seskupení a kapely. V maxi-

málně 15 minutách budou moci ukázat, co si připravily.  
Více na našem webu nebo na slapankova.p@centrum.cz.

Více informací o všech nabízených aktivitách a pří-
městském táboru získáte na www.ddmstodulky.cz, 
tel. 251 620 266, nově také na facebooku:  
DDM Stodulky.

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, 
Jinonice

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

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

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

Čtvrtek 13. 2. • 19.30
Třináctého na třináctce s Žofií Kabelkovou
Srdečně vás zveme na první letošní koncert z cyklu  
Třináctého na třináctce. Slávek Klecandr si tentokrát opět 
pozval hudebního hosta, kterým bude originální a svébytná 
písničkářka Žofie Kabelková. Doporučené vstupné 100 Kč, 
bezbariérový vstup. Místa si můžete rezervovat  
do 12. 2. na 13na13@centrum.cz.  
Více informací na www.trinactnatrinact.blog.cz. 

Úterý 25. 2. • 18.30 
Beseda o španělských misionářích
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového 
cyklu Prokopská zastavení. Téma: Beseda o španělských  
misionářích v Praze – augustiniánech. Večerem provází 
P. Juan Provecho, OSA, ředitel školy MŠ a ZŠ sv. Augustina 
v Praze.

Prokopské volnočasové centrum  
pro děti i dospělé
(Program je tvořen nejen pro maminky na mateřské 
s dětmi.)

Pondělky • 14.30 – 16.00
Lekce keramiky 
pro děti od 4 do 12 let, cena je 750 Kč za průkazku 
na 12 lekcí (průkazka je přenosná) nebo 80 Kč  

za jednorázovou návštěvu kroužku. Při nákupu dvou  
průkazek pro sourozence zaplatíte 1 400 Kč.  
Zápis na p-v-c@s z.

Úterky • 9.30 – 11.30 
Otevřené společenství maminek  
na mateřské dovolené

Čtvrtky • 10.00 – 10.45 
Hudební škola Yamaha 

Více informací získáte na tel. 251 610 850, 
251 627 400, mail@centrumbutovice.cz,  
www.centrumbutovice.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Od pondělí 3. 2. 
Hathajóga pro začátečníky i středně pokročilé
Základní škola Mohylová, Lužiny
Každé pondělí 19.30 – 20.45 a středu 18.30 – 19.45.  
Vinyása flow jóga (dynamická forma) pro středně pokročilé 
v pondělí 18.00 – 19.15. Kontakt: Iveta Wollerová,  
tel. 720 484 465, ivetawollerova@seznam.cz,  
www.dona-meduna.webnode.cz.

Pátky 7., 14., 28. 2. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Dopolední program pro děti 0 – 5 let a jejich rodiče. Bylinky 
s MDS každý 2. pátek v měsíci. V pátek 21. 2. herna nebude.

Pátek 14. 2. • 10.30 – 11.30
Bylinky pro děti a maminky  
s Magdalénou Dobromilou
Léčivá síla červeného zelí. Vstupné za přednášku a hernu 
(včetně svačiny) 130 Kč, prosíme nahlásit předem u MDS.

Více na www.mcprokupek.cz, K Řeporyjím 4, Praha 5,  
Třebonice. Přihlášky předem na akce Magdalény  
Dobromily Staňkové (MDS) v Třebonicích: SMS na tel. 
775 690 806, majdas@volny.cz,  
www. bylinkypromaminky.blogspot.com.

MOMENTÁLNÍ SCÉNA  
– MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA
Kodymova 2526/4  
(proti Kauflandu ve Stodůlkách)

Čtvrtek 6. 2. • 19.00
Kresby...
Vernisáž výstavy obrazů a vizí, autorka Federika Sodomová.

Pondělí 17. 2. • 19.00
Filmové pondělí
Animované filmy, vstupné – dvě role toaletního papíru.

Pátek 21. 2. • 16.00
Vystrašená strašidla – Divadlo Sester Brokových
Udělejme si karneval z divadla. To, že strašidla straší, určitě 
víte, co se ale stane, když se strašidla vystraší? A kdo vyhraje 
soutěž o nejstrašnějšího strašáka? Přijďte se podívat, jak se 
vzájemně strašidla straší, a zapojte se do karnevalu, který 
jste ještě nezažili. Staňte se sami těmi nejstrašnějšími stra-
šidly – možná nakonec vystrašíte nejvíc sami sebe! Mýdlové 
vstupné 35 Kč, mimi mýdlo 20 Kč.

Pátek 28. 2. • 19.00 
Momentální proměny s Beyours – benefiční večer
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I ženy s mentálním postižením chtějí vypadat dobře a mají 
zájem o to, jak je okolí vnímá. Rozdíly neděláme. Mýdlové 
vstupné 35 Kč. 
Nevíte, co je mýdlové vstupné? Místo papírové vstupenky 
dostanete mýdlo vyrobené v chráněné dílně.  
O projektech, se kterými se v Mléčném baru Bílá vrána  
můžete setkat, se dočtete na str. 13. 

Více na www.barbilavrana.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt 9 – 12 hod. Během jarních prázd-
nin Prahy 13 (17. – 23. 2.) bude zavřeno. Přihlášení předem 
není nutné.

Pondělky a úterky – vše na téma Pohádky – písničky, 
básničky, výtvarné tvoření. Během dopoledne navíc bude: 
10. a 11. 2. karnevalová herna – nejlépe v masce   
a 25. 2. v 10.30 diskuze s kazatelem D. Novákem – Rozdíly 
mezi církvemi.
Středy – volná herna, pohybové hrátky pro děti s pomocí 
dospělého, konverzační angličtina pro dospělé
Čtvrtky – herna s angličtinou pro děti (cca 2 – 4 roky 
s doprovodem), výtvarné tvoření pro děti

Neděle od 9. 3. • 16.00 
Kurz výchovy dětí
Pět nedělních večerů o výchově dětí do 10 let – praktické 
promluvy, videa, diskuse... Témata: Budování pevných  
základů, Pět jazyků lásky, Nastavení hranic, Vztahy a zvlá-
dání hněvu, Hodnoty a zodpovědnost.  
Cena: 300 Kč (500 Kč za pár) – v ceně je občerstvení  
a příručka, se kterou budeme pracovat.  
Přihlášky do 16. 2. na adresu ava.prchal@volny.cz. 
Hlídání dětí bude zajištěno.

Více na rybicky.13ka.cz.

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

Pátek 7. 2. • 16.00
Karneval

Pondělky – volná herna, cvičení pro těhulky
Úterky – volná herna s hudební chvilkou,  

cvičení s miminky (od 3 měsíců), cvičení rodičů  
s dětmi, cvičení „školkových“ dětí, bodystyling.
Středy – (hravé) studio pro rodiče s malými dětmi,  
pohybově – taneční kurz pro děti 3 – 5 let, volná herna.
Čtvrtky a pátky – volná herna

Více informací na www.skritcipraha.cz,  
tel. 723 607 070 (K. Šrámková).

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

Neděle • 19.00 – 20.30
Setkání, které se od „klasických“ bohoslužeb  
v něčem liší
Aktuální témata najdete na www.13ka.cz/vecerni nebo 
na facebook.com/viravotazkach.

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let.  
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 frantisek.duda@gmail.com.

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory
Více na 604 442 535, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson
Pro děti od 9 do 13 let. Více na www.klubrobinson.cz,  
vedoucí Daniel Jokl, tel. 724 841 722,  
daniel.jokl@volny.cz.

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

Happy Mondays – každé únorové pondělí  
má vstup za korunu každý, kdo přinese starý mobil  
na podporu strážců pralesa.

Sobota 8. 2.
Den chovatelů želv

Na vaše otázky ohledně želv a chovu plazů vám odpoví  
odborníci na slovo vzatí. 

Neděle 9. 2.
Sita a Diri slaví
Oslavte s námi 1. narozeniny slůněte a orangutana.

Sobota 15. 2.
Zbavte se fobií
Bojíte se pavouků či hadů a chcete se této fobie konečně 
zbavit? Pak je dnešní den určený právě vám. Nutno předem 
objednat na zooskola@zoopraha.cz.

Neděle 16. 2.
Jak bydlí ptáci?
Jaro se blíží. Tušíte, jak má vypadat správná ptačí budka? 
Pokud ji správně vyrobíte a umístíte, může vám na zahradě 
zahnízdit právě váš oblíbený ptačí druh.

Pondělí 17. 2. – neděle 2. 3.
Jarní prázdniny v zoo
Zpestřete si prázdniny návštěvou zoo a otestujte své znalosti 
v kvízové zoostezce.

Neděle 23. 2.
Od pólu k pólu
Oslavte s námi Mezinárodní den ledních medvědů! 

Bližší informace nejen o programu získáte na tel. 
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Pozvánka na vycházku

to jsou teda fóry

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
 Ne 9. 2. MASARYKOVO A HLAVNÍ NÁDRAŽÍ. Prohlídka Masarykova a Hlavního 
nádraží nám přiblíží vznik a vývoj železnice v Českých zemích a především v hlavním 
městě, kde měl fenomén železnice velký vliv na bourání městského opevnění a rozvoj 
města. Začátek akce ve 14.00 před vstupem do Masarykova nádraží (z Havlíčkovy ul.,  
zastávka tram. č. 14, 24, 26). Cena 100/70 Kč. Mgr. Martina Štrachová
 St 12. 2. PRAHOU REFORMAČNÍ S NÁVŠTĚVOU SV. MARTINA VE ZDI. Vycházka 
připomene místa spojená s obdobím české reformace. Zahájíme ve staroměstském kos-
tele sv. Martina ve zdi, odkud se vydáme do kostela sv. Jiljí, Betlémské kaple a Liliovou 
ulicí ke Staroměstské mostecké věži. Začátek akce v 15.00 před vchodem do kostela  
sv. Martina ve zdi. Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová
 Út 18. 2. ZPĚVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI – PROHLÍDKA HLAHOLU. 
V rámci Roku české hudby 2014 se podíváme do krásné secesní budovy jednoho z nej-
starších pěveckých spolků. V interiéru můžete obdivovat poslední velké dílo Alfonse 
Muchy. Začátek akce v 15.00 před budovou Hlaholu (Masarykovo nábřeží 16, Praha 1). 
Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová
 St 26. 2. KDE SE PIVO VAŘÍ ANEB ZA ZLATÝM MOKEM DO NOVOMĚSTSKÉHO 
PIVOVARU. Navštívíme Novoměstský pivovar, který byl r. 1993 založen v místech, kde 
se již na počátku 15. století připomíná právovárečný dům. POZOR! Omezený počet účast-
níků na 2×20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15.30 
u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí (Praha 1, Nové Město). Cena 100/70 Kč + 
jednotné snížené vstupné do objektu 60 Kč (cena bez konzumace). Ing. Bohumil Kocourek 
Vyprodané vycházky a další podrobnosti naleznete na www.prazskevychazky.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@prague.eu

 Sluha: „Lorde, proč jste přišel na svou svatbu ve smokingu a ne ve fraku?“
Lord: „Bral jsem si vdovu a ve fraku chodím pouze na premiéry.“

 Přijde Pepíček domů a povídá:
„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky.“
„Vážně?“
„Ale nééé, jenom si to představ.“

 Potkají se dva kamarádi a jeden se ptá: 
„Tak co, Lojzo, co je u tebe nového?
„Ále, žena mi utekla s mým nejlepším přítelem.“
„Franta přece nikdy nebyl tvůj nejlepší přítel.“
„Teď už je!“

 Manželka odsouzeného se při první návštěvě ve věznici  
  vyptává: „Jak se cítíš? Zvykneš si tady?"
  „Neměj strach, už jsem si zvyknul. Je to tady jako doma. 
  Nikam nesmím a jídlo taky za moc nestojí!"

uMíMe si Poradit
V lednovém vydání jsme odstartovali novou rubriku s názvem Umíme si poradit. Vás, naše 
čtenáře, jsme požádali, abyste naše „rady“ vyzkoušeli a podělili se o vlastní dobré a osvěd-
čené nápady nebo zkušenosti, které nám usnadní práci, ušetří čas i peníze. 
J Paní Dana Sýkorová ze Stodůlek nám poradila, jak předejít lámání zutých vyšších 
kozaček. Stačí dvě PET lahve. Seřízneme dno, odšroubujeme víčko a zasuneme do boty. 
Stojí jako přibité a navíc, jsou-li kozačky vlhké, vysychají.
J Na řadu domácích škůdců existují nejrůznější chemické spreje a přípravky. Ty se 
však mnohdy v bytě nedají použít. Můžeme ale zvolit daleko šetrnější řešení.
Když vám do bytu vlezou mravenci, není lehké se jich zbavit. Shlukují se podél dveří, 
oken, pod fasádou a samozřejmě se snaží dostat až do domu nebo bytu. Tam je objevíte 
u stoupaček, topení... Věděli jste, že nesnášejí vůni skořice, badyánu nebo hřebíčku? 
Když koření nasypete na jejich oblíbená místa, zbavíte se jich a navíc si krásně provoníte 
byt. Stejné účinky má i sůl, pálivá paprika nebo pepř.
J Hlavně v koupelně a na toaletě se přes veškerou čistotu mohou objevit rybenky.  
Ty milují vlhkost, naopak nesnášejí určité vůně – levanduli, vanilku nebo vůni citrusů. 
Stačí pár kapek esenciálního olejíčku a je po problému.
J Věděli jste, že majonézu můžeme použít nejen v kuchyni? Je prý výborný vlasový 
kondicionér i maska na obličej, posiluje nehty, usnadňuje odstranění odumřelé kůže  
na loktech i chodidlech, uklidňuje sluncem spálenou kůži a natřete-li majonézou listy 
květin, budou se nádherně lesknout.

Své příspěvky do rubriky zasílejte na stop@p13.mepnet.cz nebo na adresu redakce:  
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13.

Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Autorkou fotografie je paní Dana Altmanová. Podaří-li se 
i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do  
redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. Za všechny, které jste 
nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.
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Království železnic je skvělá expozice pro malé i velké. Železniční modely jezdí, svítí, 
otevírají se, reagují na střídání denního a nočního cyklu a některé jsou uzpůsobené 
tak, abyste je mohli sami ovládat. To ovšem není všechno, Království železnic dispo-
nuje …TAJENKA, naučných panelů a řadou interaktivních prvků. Můžete se tedy těšit 
na největší prezentace populární Mašinky Tomáš v Evropě, unikátní papírový Šípův 
model Prahy, největší expozici současné produkce LEGO a další. Pro zábavu je k dispo-
zici dětský Pompo koutek plný hraček, malý a velký kinosál, kde se promítají pořady 
s železniční tématikou, XBOX, automobilový trenažér a další.
Otevřeno je denně od 9.00 – 19.00 hodin. Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz.

V tomto čísle budeme hledat našeho známého autora, který se narodil v rodině židov-
ského obchodníka s koloniálním zbožím, ale od svých 15 let žil v Praze, kde dokončo-
val gymnázium. Spolupracoval také s Lidovými novinami jako sloupkař, fejetonista 
a soudní zpravodaj. Řadil se k tzv. Pátečníkům. Roku 1995 mu byl in memoriam udě-
len Řád T. G. Masaryka II. třídy. Ve svých zejména humoristických románech se zaměřil 
na zobrazení tragikomedie maloměstského života. Některým z jeho děl se dostalo 
také filmového zpracování. Mezi skvěle filmově ztvárněné patří například Muži  
v offsidu nebo Hostinec U kamenného stolu. Název knihy, který společně se jménem 
autora určitě nebude těžké uhodnout, vám jistě napoví náš obrázek nebo stačí zmínit 
jméno Péťa Bajza a hned všichni jistě víte, na co se ptáme. 

V lednu správně odpověděli ti, kteří uvedli Jacka Londona  
a knihu Bílý tesák.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s  
v Galerii Butovice získává:
Kateřina Teplá, Nové Butovice
Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Amálie Nedbalová, Lužiny
Jiřina Pavelková, Stodůlky
Martin Hub, Stodůlky

Soutěžní otázky na únor:
1) Na kdy je připraveno představení pro seniory za zvýhodněné vstupné?
2) Po kolikáté se konal tradiční běh za Ježíškem na Makču Pikču?
3) Kdy a kde proběhne amatérská hudební soutěž Doremifa?

Správné odpovědi na lednové otázky: 
1) Na kdy je stanoven zápis do prvních tříd základních škol?
Zápis byl stanoven na 23. a 24. ledna.
2) Jak se jmenuje občanské sdružení, které pořádá 11. 1. 2014, ke svému 10. výročí, 
zábavný program pro děti v KD Mlejn?
Občanské sdružení se jmenuje Rett Community.
3) Kde probíhá výstava Secese/Vitální umění 1900?
Výstava probíhá v Obecním domě.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Jana Ivanová, Nové Butovice

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února na adresu redakce:  
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 
251 619 236, 235 011 465.

připravila Petra fořtová
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Křížovku připravil: Petr Šimek

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. února.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 
soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Lednová tajenka: PŘÍJEMNĚ PROŽITÉHO DNE
Výherci: Dana Nechanická, Stodůlky; Jitka Pitelová, Velká Ohrada;
Zdena Müllerová, Stodůlky

připravila Petra fořtová
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