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Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s přijetím věcného daru od společnosti AB Asistent, s.r.o., ve výši 6 000 Kč (invalidní 
vozík Meyra 3600) pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 a se změnou finančního 
plánu střediska ke dni 15. 12. 2014
SOUHLASILA
s poskytnutím finančního příspěvku na nákup šesti kusů stojanů pro umístění nauč-
ných panelů v rámci dokončení naučné ornitologické stezky
VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod názvem Zimní 
údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 pod ev. č. P13-62786/2014
a SCHVÁLILA
výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k této podlimitní veřejné 
zakázce a zadávací dokumentaci včetně příloh
SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou BONARON, s.r.o., Drahotínská 8/188, 
Praha 5 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k záměru 
Malování v objektech MŠ a ZŠ Praha 13
a návrh smlouvy o dílo předložený firmou BONARON, s.r.o.
VZALA NA VĚDOMÍ
1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Vojtěcha Šeferny z důvodu 
rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí, v platném znění
2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Ivy Arnoštové, první náhrad-
nice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí 
v r. 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí, v platném znění, ke dni 11. 12. 2014
SCHVÁLILA
oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané pod názvem Zateplení objektu tělocvičny Kovářova, včetně odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky ve smyslu § 86 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a POVĚŘILA
WARLICK, společnost s ručením omezeným, se sídlem Vlachova 1508, Praha 5 kom-
plexním zajištěním zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce v rozsahu
§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podli-
mitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění poz-
dějších předpisů, s názvem Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 pod 
ev. č. P13-00446/2015
a SCHVÁLILA
výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentaci 
k této zakázce
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle 
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
s názvem Zateplení objektu kina K Vidouli (Spolkového domu) pod ev. č. 403542
a SCHVÁLILA
oznámení o zakázce na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, odůvodnění 
veřejné zakázky ve smyslu § 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce
TRVÁ
na svém stanovisku a nesouhlasí s navrženou změnou části funkční plochy SV – D 
–  všeobecně smíšená na funkční plochu OV – F – všeobecně obytná na pozemcích 
parc. č. 416/1 a 416/3 a další, v k. ú. Stodůlky, Praha 5, při komunikaci Plzeňská
SOUHLASILA
se změnou složení Bezpečnostní rady MČ Praha 13, kdy starosta odvolal z funkce 
člena Bezpečnostní rady MČ Praha 13 Davida Zeleného a jmenoval novým členem 
zástupce starosty Petra Zemana s tím, že odvolací a jmenovací dekrety oba jmeno-
vaní převzali Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743
Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny pořádají 4. února od 13 
do 17 hodin zápis do 1. ročníku základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (tj. mentálním postižením, autismem, více vadami, poruchami učení 
a chování, vadami řeči...). Žáci bez mentálního postižení jsou vzděláváni s cílem ply-
nulého přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu po odeznění obtíží – nejdéle 
po absolvování 1. stupně ZŠ. Zápis se koná v 1. patře školy – vchod ze školního hřiště. 
K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte 
a odborná vyšetření. V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní 
termín zápisu. Případné dotazy na tel. 235 522 156 – Věra Kozohorská, ředitelka 
školy nebo 235 516 651 – Jaroslava Svatošová, vedoucí SPC. 
 Věra Kozohorská, ředitelka školy

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko, Podpěrova 1879/2 
Zápis se uskuteční v pondělí 23. března od 14 do 17 hodin v prostorách mateřské 
školy. Rodič (popř. zákonný zástupce) s sebou přinese občanský průkaz, rodný list 
dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ spolu s přílohami. Tiskopisy a bližší informace 
naleznete na www.cms-srdicko.cz. Zapisované dítě rodič přivede k zápisu. 
 Eva Kuchyňková, ředitelka školy 

Velkoobjemové kontejnery opět v březnu
V zimním období se kvůli dopravním problémům způsobeným počasím kontejnery 
na objemný odpad nepřistavují. Přistavovány budou od poloviny měsíce března. 
Harmonogram bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a také na internetových stránkách 
městské části www.praha13.cz. Michaela Líčková, OŽP

Možnost využití ledové plochy
Rada městské části schválila podmínky pro možnost využití ledové plochy Školního 
zimního stadionu Bronzová v období od 1. 1. do 30. 3. 2015 (nebo do ukončení sezony 
v závislosti na počasí) mimo čas vyhrazený pro veřejné bruslení nebo bruslení škol. 

Čas na využití ledové plochy pro soukromé nebo firemní akce se stanovuje 
na 6.30 – 7.30 a 19.30 – 22.00, každý den v týdnu. 

Cena je stanovena na 2 500 Kč na hodinu pro organizace a jednotlivce pořádající 
kurzy bruslení pro děti a mládež a na 6 000 Kč na hodinu pro organizace pořádající 
podnikové akce spojené s bruslením. 

Zájemci mohou zaslat svůj požadavek (měsíc/den/čas) na e-mailovou adresu 
mosovskye@p13.mepnet.cz. Požadavek bude zpětně potvrzen, v případě obsaze-
ného termínu bude nabídnut termín jiný. Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Sdělení úřadu a městské části

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 3. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 4. března 2015 od 10.00 

v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

Hlavním bodem programu zasedání zastupitelstva bude 

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2015.

Původně plánovaný termín 3. zasedání 4. 2. 2015 byl posunut s ohledem na to,

 že Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude projednávat rozpočet hl. města teprve 19. 2. 2015. 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zprávy ze zasedání rady
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Milí čtenáři,
přinášíme vám druhé letošní vydání zpravodaje Prahy 13. Na fotografii na obálku jsme 
tentokrát zkusili vyhlásit konkurz na Facebooku Šťastná třináctka. Za všechny zaslané 
fotografie děkujeme. Přestože počasí je letos vrtkavé, rozhodli jsme se nakonec pro za-
sněžené jeřabiny, které nám zaslala čtenářka Libuše Juráčková. 

Starosta David Vodrážka se v Přímé lince dotýká problému, který v posledních týd-
nech vzbudil velkou nevoli mezi obyvateli hlavního města a plnil stránky deníků – při-
pravovaných změn v MHD. Podrobněji se ale tímto tématem budeme zabývat v příštím 
čísle. Na str. 4 najdete zprávu o nabídce pronájmu parkovacích míst na zimním stadionu 
a o první fázi obnovy části vnitrobloku Fingerova v Nových Butovicích.

Redaktorka Eva Černá požádala o rozhovor nově zvoleného zástupce starosty Pavla 
Jaroše. Také pro vás připravila pozvánku do muzea voskových figurín, kterou najdete 
v její nové rubrice Víkendy bez nudy na str. 30.

Závěrem děkujeme za všechny zaslané příspěvky. Současně bych rád požádal přispěva-
tele: Posílejte nám prosím jen ostré snímky v dostatečném rozlišení (minimálně 300 dpi). 
Fotografie z mobilu o velikosti kolem 100 kB nebo rozmazané obrázky nemůžeme ani 
při nejlepší vůli do STOPu zařadit. Děkujeme za pochopení.

 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 9. 2. 2015 Distribuce: 27. 2. – 6. 3. 2015

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Bylo by reálné vysázet užitné stromy – 
jabloně, švestky nebo keře rybízu, an-
greštu? Pro děti je mnohem lepší, když si 
mohou ovoce utrhnout samy a ne jen 
koupit v supermarketu.

To máte určitě pravdu. Mnohé 
děti z města nevědí, jak vypadá 
strom, jehož ovoce mají ke sva-
čině. Vysazování ovocných stro-
mů je jistě dobrá věc, ale není to 
možné všude. Například ve vnit-
roblocích sídliště ovocné stromy 
nevysazujeme, protože ze zkuše-
nosti víme, že většina zralého 
ovoce spadne a hnije na zemi. 
To pak způsobuje zápach a láká 
na sídliště bodavý hmyz, což je 
nepříjemné a pro některé alergiky 
to může být i nebezpečné. Sna-
žíme se je tedy vysazovat 
na vhodná místa mimo sídliště. 
V roce 2006 odbor životního 
prostředí například obnovil starý 

ovocný sad mezi ulicemi Kluko-
vická a Oistrachova ve Stodůl-
kách a vysázel tam 23 malých 
ovocných keřů a 26 ovocných 
stromů různých odrůd – vedle 
jabloní, hrušní a švestek také 
kdouloně, moruše a mišpule. 
Staré jabloně byly odborně ošet-
řeny. Dalších 15 – 20 stromů 
a nové ovocné keře byly ve sto-
důleckém sadu vysázeny před 
třemi lety. Výhledově je pláno-
váno vysadit tam ještě další pás 
ovocných keřů. Ovoce z těchto 
dřevin je jedlé a můžete si je 
s dětmi natrhat. Moruše a miš-
pule jsou ale tvrdé a musí projít 
mrazem nebo se musí uvařit. 
Na cestě k Chabům jsou vysá-
zeny hrušně jako alej a v Krtni 
je skupina jabloní. I zde máme 
v plánu vysadit další ovocné 
stromy, které se do této krajiny 
dobře hodí. S dětmi můžete 

také zajít do arboreta při ulici 
K Sopce pod Malou Ohradou, 
kde se seznámíte s různými od-
růdami ovocných stromů a pře-
čtete si informace na panelech. 
V části zvané „Babiččin sad“ 
rostou dvě desítky původních 
vysokokmenných odrůd jabloní, 
hrušní a slivoní, ale i dříve oblí-
bený keř klokoč, kdouloně, miš-
pule nebo oskeruše.

V médiích byly zveřejněny připravované 
změny v městské dopravě v souvislosti 
s chystaným zahájením provozu trasy 
metra A do Motola. Dost nás to šokovalo, 
protože změny jsou zásadní a některé 
důležité linky se ruší nebo mění. Co s tím 
bude radnice dělat?  

My také nesouhlasíme s řadou 
změn, které ROPID (Regionální 
organizátor Pražské integrované 
dopravy) navrhuje. Je jasné, že 

v souvislosti s prodlou-
žením trasy metra musí 
k nějakým změnám 
dojít, ale nemusí být 
tak drastické. Vedení 
ROPIDu přislíbilo, 
že všechny navržené 
změny s městskými 
částmi projedná. Máme 
několik priorit, o které 
budeme bojovat. Ze-
jména budu dbát na to, 
aby bylo zachováno 
rozumné autobusové 
spojení na Velkou 
Ohradu a do starých 
Stodůlek. Zásadní je 
pro mě zachování 
dostatečné kapacity 

autobusové dopravy na Velkou 
Ohradu nebo zachování trasy 
linky 174. Občanům jsme nabídli 
možnost posílat své podněty 
k návrhům a řada lidí se vyjádřila 
i na našem Facebooku. Klíčové 
jednání s ředitelem ROPIDu 
bylo naplánováno na pondělí 
26. ledna, tedy na dobu, kdy už je 
toto číslo STOPu v tisku. O vý-
sledku jednání vás budeme infor-
movat v příštím STOPu. Mohu 
vás ale ujistit, že nepřipustím, aby 
změny vedly ke zhoršení mož-
ností cestování pro obyvatele 
městské části.

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

KONTAKTY

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011........................................hadravalibor@centrum.cz, praha13@anobudelip.cz
Česká strana sociálně demokratická...........................................stepan.hosna@email.cz

http://praha13.cssd.cz 
Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz 
 www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com 

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz 
 www.praha13.zeleni.cz
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Czech Point pomůže při ztrátě dokladů v cizině
Ztráta nebo odcizení dokladů v cizině je velmi nemilá životní zkuše-
nost. V Evropě to ještě lze řešit poměrně operativně, horší to je někde 
daleko, kam se cestuje letecky. V takové situaci se bez dokladů neobe-
jdete. V minulosti občan musel vyplnit na ambasádě příslušný formu-
lář, který byl odeslán faxem nebo mailem na příslušný odbor MV ČR, 
kde podle uvedených dat člověka ověřili a poslali zpět na ambasádu 
potvrzení. Poté mohl být vydán náhradní doklad, který mu umožnil 
návrat do vlasti. Problémem bylo, že to fungovalo pouze v pracovní 
době ministerstva – nešlo o on-line systém.

Začátkem února 2014 byla spuštěna nová agenda na rozhraní 

CzechPOINT@office, která využívá přístupu pracovníků zastupitel-
ských úřadů k referenčním údajům v základních registrech a slouží 
k on-line ověření totožnosti osoby, která na ambasádě nahlásí ztrátu 
dokladu totožnosti. Celý proces se tím maximálně urychlil – odpadá 
zdlouhavé vyplňování a zasílání formuláře, ověření v ČR a zpětné zasí-
lání na příslušný zastupitelský úřad. Současně se zvyšuje bezpečnost 
celého procesu, protože k ověření žadatele je použito více údajů než 
dříve, včetně údajů ze základních registrů. Nová agenda pomohla 
za necelý rok provozu téměř 2 000 občanům, kteří se dostali do sví-
zelné situace.  Z informací Ministerstva vnitra vybral Samuel Truschka

Pronájem parkovacích míst na zimním stadionu

Ve smyslu ustanovení § 36, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění 
o Hlavním městě Praze oznamuje Městská část Praha 13 svůj záměr 
pronajmout 83 parkovacích míst pod objektem Školního zimního sta-
dionu Bronzová, č.p. 1387 v k.ú. Stodůlky. Příjezd je z ulice U Jezera.
Podmínky pronájmu parkovacího místa
- pro uzavření nájemní smlouvy je rozhodné datum předložení 
 přihlášky do podatelny ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 
 158 00 Praha 5

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta
 je tříměsíční
- celkem 83 parkovacích míst pro osobní vozidla
- zákaz parkování vozidel na LPG a CNG
- zájemce uhradí 1 073 Kč jako zálohu na dálkové ovládání k vstupním 
 vratům, která bude v případě ukončení nájmu vrácena při vrácení 
 dálkového ovládání
Cena pronájmu parkovacího místa
Cena za jedno parkovací místo je 800 Kč měsíčně, včetně aktuální DPH.
Předložení přihlášky
Přihlášku předloží zájemce v zalepené obálce označené slovem 
„NEOTVÍRAT“ a textem Přihláška na pronájem parkovacího místa 
pod objektem Školního zimního stadionu Bronzová č.p. 1387 
do podatelny Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 
Praha 5 do 27. 2. 2015.
Obálky budou otevírány 2. 3. 2015. Zájemci obdrží informaci nejpoz-
ději do 15 dní po otevření obálek. Městská část Praha 13 si vyhrazuje 
právo tento záměr kdykoli zrušit.

Bližší informace poskytne odbor školství Úřadu MČ Praha 13. 
Přihláška k parkovacímu místu je k dispozici na www.praha13.cz 
v oblasti Jak si zařídit – Formuláře – Odbor školství nebo v informa-
cích v přízemí Úřadu MČ Praha 13.  Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Jak se změní vnitroblok Fingerova

Součástí revitalizace čtyř veřejných prostranství v Praze 13, kterou 
v posledních měsících loňského roku zahájil odbor životního prostředí, 
je také obnova části vnitrobloku Fingerova v Nových Butovicích. Jde 
o prostor po bývalém dětském hřišti v rohu vnitrobloku, které již před 
nějakou dobou dosloužilo a nevhodné herní prvky byly postupně de-

montovány. Začátkem prosince se bagr zakousl do nevzhledného 
oplocení a „výzdoby“ z betonových bloků. Železobetonu bylo na místě 
tolik (viz fotografie), že na jeho rozbití a odvoz potřebovala firma ně-
kolik dní. V současné době je již prostor zcela vyčištěn od stavebního 
odpadu a je připraven na zahájení výstavby venkovní posilovny. Bu-
doucí vzhled posilovny vidíte na schématu – bude na ní trenažer ly-
žování, veslování, běhu na lyžích a rotoped. Prostor bude oddělen per-
golou a doplněn lavičkami pro příjemné posezení. Projekt bude spolu-
financován z evropských fondů – konkrétně z Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost. Stavba bude zahájena v jarních měsících. 
 Samuel Truschka
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Téma STOPu

Zateplení je investicí do budoucnosti

V průběhu roku 2011 se radnici podařilo završit realizaci unikátního 
projektu Odpovědné školy Prahy 13, který byl zahájen v roce 2009. Jde 
o komplexní systém stavebních úprav a technologických změn, díky 
kterým se až o polovinu snížily náklady na vytápění, ohřev teplé vody 
a elektřinu, aniž by ve školách byla omezena tepelná pohoda a ostatní 
komfort. V letech 2010 – 2011 bylo zatepleno 17 škol a školek. Na tuto 
investici ve výši přes 500 milionů korun se podařilo získat 184 milionů 
z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. 
Ve druhé fázi byly ve školních budovách vybudovány lokální plynové 
kotelny s vysoce účinnými kotli a zaveden moderní systém regulace 
teplot v místnostech podle aktuální potřeby. Přeměna topných sys-
témů za 129 milionů korun byla financována metodou smluvně zaru-
čených úspor (Energy Performance Contracting – EPC) – náklady 
městská část postupně splácí výhradně z projektem dosažených úspor, 
které dodavatel garantuje. 

Rok 2013 byl v úsporách zatím nejúspěšněj ší. Proto se vedení 
Prahy 13 v loňském roce rozhodlo rozšířit úsporný projekt o MŠ Vla-
sákova a ZŠ Mládí. V obou školních budovách byl ve spolupráci s do-
davatelem úsporného projektu, společností ENESA, instalován systém 
regulace vytápění, který umožňuje dálkově nastavit teplotu v učebnách 
podle jejich momentálního využití. V Mateřské škole Vlasákova byl 
v listopadu nainstalován nový kondenzační kotel, což zvýší účinnost 
kotelny o 10 % a sníží náklady na opravu a údržbu. ENESA současně 
radnici doporučila a finančně podpořila úpravu systému měření a regu-
lace ve 12 školách a v domě dětí, která zvýší úsporu zemního plynu 
o dalších 3,5 až 5 %. Zmíněná regulační opatření a nový kotel pro 
MŠ Vlasákova stály přibližně 1 milion korun, z toho Praha 13 uhra-

dila 640 tisíc korun a ENESA přispěla částkou přibližně 420 tisíc Kč.
Na úspěšný projekt energetických úspor ve školách navázala radnice 

v roce 2012 zateplením všech tří poliklinik v majetku městské části. 
Polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice, Hostinského a Janského 
byly komplexně zatepleny a dostaly nová okna a dveře. Celková inves-
tice byla přibližně 76 milionů korun, z toho 15 milionů se podařilo 
získat z Operačního programu Životní prostředí. Kromě výrazného 
snížení nákladů na vytápění přinesla tato investice ještě další efekt 
– polikliniky s novou fasádou mnohem lépe vypadají.

Je zřejmé, že zateplování objektů se z dlouhodobého hlediska vy-
platí a je investicí do budoucnosti. Proto bude radnice v nastoupeném 
trendu pokračovat i v letošním roce. Rada městské části na svém prv-
ním letošním zasedání 12. ledna nastartovala dva významné projekty 
– zateplení Spolkového domu v ulici K Vidouli a zateplení tělocvičny 
v Kuncově ulici.

Spolkový dům ve Stodůlkách vznikl rekonstrukcí bývalého kina 
v roce 2002. Jeho součástí je polyfunkční sál a restaurace Staré kino. 
V sále se koná množství akcí Kulturního domu Mlejn, konají se zde 
plesy, divadelní představení pro děti, programy pro seniory, valné hro-
mady dobrovolných hasičů a další akce. Hlavní náplní připravované 
rekonstrukce bude zateplení střešní konstrukce. Současně dojde 
k úpravě vnitřních podhledů a částečně také elektroinstalací. Demon-
továny budou všechny dveře a okna ve fasádách a místo nich budou 
osazeny nové výplně s výrazně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. 

Součástí rekonstrukce budou také úpravy rozvodů vzduchotechniky 
do sálu, restaurace a kuchyně a nové větrání sociálního zázemí. Na reali-
zace těchto prací vyhlásila městská část veřejnou zakázku. Vlastní sta-
vební úpravy by mohly proběhnout od dubna do července tohoto roku. 
Vzhledem k tomu, že jde o projekt zaměřený na úsporu energie, poda-
řilo se získat příslib spolufinancování z fondů Evropské unie – kon-
krétně z Operačního programu Životní prostředí.

Dotaci z tohoto operačního programu by městská část měla získat 
také na zateplení objektu tělocvičny na křižovatce ulic Kovářova 
a Kuncova ve Stodůlkách. Tělocvičnu má v dlouhodobém pronájmu 
Basketbalová akademie Sparta Praha, o jejíž práci s dětmi a mládeží 
a skvělých sportovních výsledcích se můžete ve STOPu často dočíst. 
Cílem rekonstrukce objektu bude v první řadě snížení jeho energe-
tické náročnosti. V současné době se dokončuje projekt, poté bude 
zpracována zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodava-
tele. Jeho úkolem pak bude kompletní zateplení obvodových kon-
strukcí objektu a dojde také k výměně všech stávajících oken a dveří. 
Součástí zakázky bude ještě sanace svahu u objektu, která bude spočí-
vat ve výstavbě opěrné zdi a souvisejících stavebních úpravách. Před-
běžně se předpokládá, že rekonstrukční práce by mohly proběhnout 
od července do září tohoto roku. Samuel Truschka

Spolkový dům ve Stodůlkách
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Tělocvična v Kuncově ulici
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Zateplená budova FZŠ prof. Otokara Chlupa
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Kaleidoskop

Betlémy stále přitahují pozornost
Od poloviny prosince si mohli návštěvníci radnice prohlédnout krás-
nou výstavu 26 betlémů, které zapůjčili především obyvatelé městské 
části. Vystaveny byly betlémy vyřezávané ze dřeva, betlém modrotis-
kový nebo pletený, betlém v láhvi, plechový z Mexika. Hezké betlémy 
z papíru vyrobily děti a učitelky z mateřských škol. Několik škol se 
na výstavu přišlo podívat. „Největší úspěch měl u dětí miniaturní bet-
lém, který lze vidět pouze pomocí lupy. Děkujeme radnici za pěkný 
zážitek,“ napsala nám Dominika Marcinová ze ZŠ Mohylová. Pro 
velký zájem byla výstava, kterou zorganizoval a instaloval Bohdan 
Pardubický, prodloužena až do 16. ledna. Samuel Truschka 

Setkání víry a naděje
Na přelomu roku se Praha po 25 letech stala znovu pořadatelským 
městem pro Evropské setkání mládeže Taizé – setkání mladých věřících 
z různých křesťanských společenství Evropy i světa. Mladí křesťané 
do Prahy přijeli za modlitbami a krásnými písněmi Komunity Taizé, 
ale také poznat krásy Prahy, místní obyvatele, vrstevníky z jiných zemí 

a zažít konec roku nevšedním způsobem. Setkání probíhalo v mnoha 
kostelech a sborech, hlavním místem programů byly Letňany. Nejdů-
ležitějšími místy pro setkání však zůstala hostitelská společenství 
z Prahy a okolí, kde mladí poutníci bydleli, prožívali dopolední pro-
gram a silvestrovský večer. 

V Praze 13 se jako významná hostitelská společenství zapsaly Komu-
nitní centrum Svatého Prokopa na Slunečním náměstí, kostel Svatého 
Jakuba Staršího ve Stodůlkách a Křesťanské centrum Luka. Do těchto 
společenství se sjelo více než 300 mladých poutníků z Belgie, Běloruska, 
Francie, Chorvatska, Itálie, Holandska, Německa, Polska, Rumunska, 
Slovenska, Španělska, Ukrajiny a daleké Dominikánské republiky. 
Většinou bydleli v hostitelských rodinách v okolí, které netvořili jen 
věřící, ale také rodiny, které se rozhodly strávit konec roku jinak. Ne-
hrálo roli, kolik místa hostitelé měli, jaké jídlo mohli nabídnout či jaké 
byly jejich jazykové dovednosti. Hlavním pojítkem mezi hostiteli 
a hosty byla vzájemná důvěra a otevřenost. Vznikla více než přátelská 

pouta a mnozí se rozhodli zůstat v kontaktu. Účastníci prožili nádherné 
okamžiky a odjížděli se slzami radosti v očích. 

V Komunitním centru sv. Prokopa se setkávalo více než 165 účast-
níků setkání. Za doprovodu místní kapely pod vedením Jany Dukátové 
se ráno rozezněly písně z komunity Taizé. Přímluvné modlitby a žalmy 
byly čteny v pěti různých jazycích samotnými účastníky setkání. 
Ve skupinách si mladí sdělovali své dojmy a zamýšleli se nad tématy 
jako mír, solidarita, život ve víře, smysl života, odpuštění, přátelství, 
hodnoty lidství... Malý ale velmi odhodlaný tým organizátorů zajišťo-
val občerstvení, focení, moderování, informační servis, ztráty a nálezy, 
řešení potíží s ubytováním.

Silvestrovský večer začal v duchu modlitby za mír. Vrcholem pro-
gramu byl festival národů, který přinesl ochutnávku národních písní, 
tanců a folklóru ze všech koutů Evropy.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na úspěšném setkání podíleli 
a pomáhali – všem hostitelským rodinám, ředitelům škol, Úřadu MČ 
Praha 13 a odpovědným osobám z farnosti, především P. Adamu 
Lodkovi a Tomáši Vítkovi. Za celkovou realizační pomoc v průběhu 
setkání děkuji Veronice Hrušovské, Zdeňku Janečkovi, Václavu Kuče-
rovi a zejména Tereze Jaklové. Díky také všem, kdo přinesli občerstvení 
nebo nabídli novoroční oběd. 

Setkání po 25 letech mělo svoji symboliku – proběhlo 25 let od pádu 
komunizmu a nastolení demokracie, možnosti cestovat a setkávat se. 
Mladí lidé z různých míst mohli neklidnému světu symbolicky ukázat, 
že hodnoty jako solidarita, jednota, bratrství, tolerance, dialog a víra 
v lepší budoucnost nejsou ztracené.  Eliška Hrušovská, tým Taizé – Stodůlky
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Dlouhou chvíli nemám
Paní Ludmila Kudelová z Nových Butovic oslavila na Nový rok v ro-
dinném kruhu neuvěřitelně kulaté narozeniny – rovnou stovku. Čiper-
nou paní s úsměvem na tváři navštívil 13. ledna s pracovnicí občansko-
-správního odboru také starosta David Vodrážka, aby jí popřál pevné 
zdraví a předal kytici a dárkový balíček. 

Paní Kudelová pochází z Táborska, kde měli její rodiče hospodář-
ství. Měla 13 sourozenců a jako dítě byla prý tak slaboučká, že jí raději 
ani nenechali propíchnout uši. Ve dvou letech měla černý kašel a ro-
diče se báli, že to nepřežije. „A vidíte, jsem tady pořád,“ usmívá se 
paní Kudelová.

V dětství musela pomáhat s prací v hospodářství. Po škole prodá-
vala v obchodě a později, když měla děti, šila doma spodní prádlo. 

Ráda vypráví veselou příhodu, jak se svým synkem nakupovala v tex-
tilu látku – tříletý klučík zkušeně prohmatal materiál a před šokovanou 
prodavačkou hlasitě pronesl: „Z toho se ti to bude špatně šít.“

V Praze žije paní Kudelová od 15 let, bydlela na Břevnově, 
na Letné a na Vinohradech. Do Nových Butovic se přistěhovala před 
20 lety. Měla tři syny, má deset vnoučat a pět pravnoučat.

„Dlouhou chvíli nemám,“ směje se paní Kudelová, která si pořád 
sama vaří a uklízí. „Je to s podivem, ale pořád mi chutná jíst.“ Dokonce 
pekla i vánočku. Ještě donedávna pletla svetry a ponožky. 

Čte časopisy i knížky, dívá se na televizi a vypráví své vzpomínky 
vnučce, která ji ráda navštěvuje. 

„Jsem tady spokojená. Mám hrozně hodné sousedy, kteří mi vždy 
pomohou, když něco potřebuji,“ pochvaluje si jubilantka.

Přejeme paní Kudelové hodně zdraví, sil a aby jí vydržela dobrá 
nálada a optimistický pohled na svět.   Samuel Truschka 

Svatba jak ze seriálu
Obřadní síň radnice Prahy 13 se 7. ledna stala dějištěm nové epizody 
televizního seriálu Svatby v Benátkách. Natáčela se zde svatba Koníč-
kových, které hrají Vladislav Beneš a Stanislava Jachnická. Snoubenec 
je primář gynekologie a práce ho dohnala i během obřadu. „V seriálu 
už jsme se měli brát jednou, ale z vážných důvodů jsme museli svatbu 

odložit. Bereme se tedy teď, ale během obřadu mi zavolá jedna promi-
nentní pacientka, že začala rodit někde v lese, kde ji nemůže najít sa-
nitka. Tak radím s porodem po telefonu. Primář to nemá jednoduché,“ 
smál se Vladislav Beneš. „Svatba byla roztomilá, při natáčení jsem si 
vybavila svůj vlastní sňatek před třiadvaceti lety. Měla jsem tehdy po-
dobné pocity a při svatební řeči jsem dostávala záchvaty smíchu, stejně 
jako teď. Svatební šaty se mi moc líbí a při natáčení bylo veselo, přes-
tože jsme tu od brzkého rána,“ říká Stanislava Jachnická. Na výsledek 
se můžete podívat 19. února od 20.15 na Primě. Josef Ducký 3X
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Hřiště a zeleň procházejí obnovou
Dobrý den,
můžete mi prosím odpovědět, co se plánuje vybudovat uvnitř rondelu 
v Neustupného ulici? Došlo tady k likvidaci velké části keřů i stromů, 
laviček a dětských hřišť. Děkuji předem za odpověď.  Marta Krejčová

Dobrý den,
jedná se o revitalizaci 
parkové plochy a dvou 
dětských hřišť při ulici 
Neustupného. Horní část 
vnitrobloku Bellušova – 
Neustupného byla zařa-
zena do 1. etapy projektů 
realizovaných odborem 
životního prostředí v letech 
2008 – 2010. Spodní část 
vnitrobloku není dosud 
revitalizována. Byla zde 
dvě nevyhovující dětská 
hřiště s množstvím ne-
účelně rozmístěného mo-
biliáře. Celý prostor bude 

opticky i funkčně propojen. Jsou naplánovány nové výsadby stromů, 
keřů a trvalek, umístění nového mobiliáře a rekonstrukce obou hřišť. 
Zeleň potlačí hlučnost v okolí hřišť a vytvoří pro děti i maminky pří-
jemnější mikroklima v letních měsících. Na dětských hřištích se ob-
jeví šplhací kovové konstrukce se sítěmi, lezecká stěna, houpačky, 
aeroskate, houpadla, trampolína, pískoviště, lavičky ve tvaru telefonu. 
Podrobnosti o projektu najdete na www.praha13.cz v oblasti Měst-
ská část – Fondy Evropské unie – OPPK – Revitalizace veřejného 
prostranství P13. Dana Céová, odbor životního prostředí

Spokojení prvňáčci
Dcera od září navštěvuje 1. třídu v ZŠ Mohylová. První pololetí máme 
úspěšně za sebou a my bychom tímto moc rádi poděkovali naší úžasné paní 
učitelce Matyldě Sloupové z 1.A za motivující způsob výuky a obdivu-
hodný vztah k dětem. Dcera od prvního dne školu miluje, prázdniny a ví-
kendy jsou pro ni „za trest“. Stejný dík patří i asistence Zdeňce Davidové, 
která se na pohodové atmosféře ve třídě taktéž podílí. Přáli bychom všem 
rodičům, aby měli stejně nadšeného a šťastného prvňáčka jako my. 
Děkujeme! Hofmannovi, Lužiny

Průchod centrem byl uzavřen jen o svátcích
V období vánočních svátků byl průchod OC Lužiny uzavřen, přestože 
podle dohody, jak bylo zveřejněno, má být průchod obchodním centrem 
umožněn do konce provozu metra. Vzhledem k neobjasněné dvojnásobné 
vraždě v Brdičkově ulici se při průchodu parkovištěm opravdu necítím 
bezpečně. Marie Šestáková

Obchodní centrum bylo skutečně dne 24. 12. od odpoledních hodin 
a 25. 12., dále pak 31. 12. od odpoledních hodin a 1. 1. uzavřeno. 
Důvodem bylo, že v těchto dnech byly všechny obchody zavřené, 
takže předpoklad návštěvnosti centra byl minimální. Z bezpečnost-
ních důvodů bylo tedy rozhodnuto hlavní vstup do obchodního cen-
tra uzavřít. Jediným nájemcem, který nepřerušil provoz, bylo casino, 
kam ostraha casina doprovázela své hosty od vchodu. Za způsobené 
komplikace se obyvatelům omlouváme. Jinak je i o víkendech průchod 
centrem možný ve stejnou dobu jako ve všední dny.
 Petra Jandošová, manažerka OC Lužiny

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

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Co usnadní naše rozhodování?
Dobrý den, paní doktorko. Žiju v dlouhodobém manželství a mám pat-
náctiletého syna. Před rokem jsem se seznámil s jinou ženou. Je mi s ní 
dobře a chtěl bych s ní žít. Pořád se ale nemůžu rozhodnout. Už jsem se 
k ní odstěhoval, pak zase přestěhoval zpátky k rodině kvůli výčitkám, 
pak zase k ní. Není mi v celé této situaci dobře. S manželkou máme 
neutrální vztah. Konflikty jsou jen s tchýní, která nám stále řídí život. 
Co s tím vším?

Rozhodování je volba mezi dvěma možnostmi. Pro tazatele by určitě 
bylo nejrozumnější podniknout nejdříve všechny možné pokusy, jak 
co nejvíce omezit vliv tchýně na jeho manželství, aby v něm všichni 
mohli spokojeně zůstat. Přece jen je nezpochybnitelné, že všem dětem 
je nejlépe doma s oběma rodiči a většinou i ti dospělí zjistí, že po čase 
jsou si v základu partnerské vztahy podobné a rozpadem manželství 
se vztahy nezjednodušují, ale komplikují. Další důležitý moment, 
který je u tohoto příběhu potřeba zdůraznit, je, že obyčejné setkání 
na kávě s milou kolegyní v době, kdy máme doma nějaký problém 
a cítíme se nespokojeni, bývá třaskavina, která obvykle nekončí ani 
harmonií ani spokojeností. Pokud nějaký vztah vznikne, časem se vy-
víjí a potřebuje pokračování, nebo zaniká.

Klient se ale ptá, jak se rozhodnout nyní. Už mnohokrát jsme 
mluvili o teorii TADY A TEĎ a podle ní nemá význam vracet se 
do minulosti, pokud už nejde změnit. Žijme tedy přítomností. Berme 
situaci jako danou a bez úvah, co se mohlo nebo mělo dělat jinak.

Každý člověk má jiné tempo rozhodování. Někdo svá rozhodnutí 
střílí od boku raz dva a je mu tak dobře. Jiný potřebuje poměrně dost 

času na to, aby sám sebe ujistil, že jeho volba je správná. Nedá se říct, 
že jedna nebo druhá verze je správná. Jen u té druhé (oddalované 
rozhodnutí) je třeba „šetřit silami“. Opakované změny v rozhodování 
síly berou. Člověk je unavený a vyčerpaný psychickým stresem 
a trvá-li rozhodovací váhání dlouho, obvykle mu na konci chybí 
energie, která je pro rozhodnutí potřeba.

Nejzákladnější pravidlo pro snadnější rozhodnutí je termínování. 
Sami sobě stanovíme reálný termín – konkrétní datum podle situace, 
někdy třeba i s pomocí odborníka. Do tohoto termínu se k rozhodo-
vacímu procesu (k váhání, zda vybrat jednu nebo druhou možnost) 
nevracíme! Žijeme přítomností, nerozvíjíme představy a všechny 
možné verze coby kdyby. Ve stanoveném termínu je potřeba rozhod-
nutí realizovat a už ho neměnit! Sebejistým rozhodnutím možná 
někomu nechtěně ublížíme, ale všichni mají možnost se se situací vy-
rovnat a přizpůsobit se jí. Pokud pořád měníme svoje rozhodnutí 
i celou situaci, stává se ve vztazích velmi emočně citlivou a nezvlada-
telnou pro všechny, kterých se týká.

Rozhodování je proces, který se dá nacvičit – opakovaný pravidelný 
trénink převzetí zodpovědnosti za svoje jednodušší rozhodnutí a po-
stupné zvyšování náročnosti. Tento princip se odborně nazývá syste-
matická desenzibilizace. Je to jakési „otužování“, postupné přivykání 
si na daný postup. Odstranění úzkosti z toho, že se mám rozhodnout 
a převzít tak za svoje řešení zodpovědnost.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji, aby vaše nerozhodnost ne-
trvala příliš dlouho a vaše rozhodnutí byla neměnná, jistá a hlavně 
pokud možno správným směrem. PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

 tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Zeptali jsme se za vás

Odpovědi přinese čas a moje práce
V minulém vydání STOPu jsme dali v rubrice Zeptali jsme se za vás prostor nově zvolené zástupkyni 
starosty Marcele Plesníkové. Druhým nově zvoleným zástupcem starosty je Pavel Jaroš. Také jemu 
jsme položili pár otázek. Ty se netýkaly jen dopravy, životního prostředí nebo sociální péče, tedy 
oblastí, které má ve své kompetenci.

 

Vaše tvář byla donedávna pro většinu našich 
občanů neznámá a je pochopitelné, že se v sou-
časné době k vaší osobě váže řada vyřčených 
i nevyřčených otázek.
To chápu, vždyť toto je moje první volební 
období. Dosud jsem na třináctce nepůsobil 
ani jako člen zastupitelstva. Tady jsem 
opravdu nováčkem a hned ve funkci zástupce 
starosty. To ale neznamená, že s komunální 
politikou nemám zkušenosti. Ty sbírám 
od roku 2008, kdy jsem nastoupil jako poradce 
náměstka primátora. Praha je výjimečná tím, 
že je zároveň kraj a také obec, takže i magis-
trátní politiku považuji za komunální. Vím, 
že občané chtějí, aby se jejich život zlepšoval, 
což je pochopitelné a správné, a aby se také 
stále zlepšovaly činnosti a služby, které komu-
nální sféra nabízí. Na mně teď je, abych 
k tomu, spolu s kolegy, přispěl. A odpovědi 
na vyřčené i nevyřčené otázky? Ty přinese čas 
a moje práce. 
Víte, čeho byste chtěl v jednotlivých oblastech 
vaší působnosti dosáhnout?
V sociální oblasti bych považoval za úspěch 
vybudování Domu pro seniory, protože toto 
zařízení tady opravdu chybí. Domnívám se, 
že by měly dostat zelenou i startovací byty 
pro mladé manželské páry. Ne všichni mají 
možnost koupit si hned nový byt nebo si vzít 
hypotéku. A tyto byty by jim určitě v začát-
cích pomohly. Větší pozornost bychom měli 
věnovat i matkám samoživitelkám. Umím 
si představit, že by tady byl i azylový dům 
pro matky s dětmi, zaměřím se také na potřeby 
seniorů... Všechno ale stojí peníze. A ty pod-
statnou měrou rozhodují o tom, kolik z toho, 
co si občané přejí, budeme schopni realizovat. 

Co se týká životního prostředí zastávám 
názor, že přírodu musíme chránit a opatrovat. 
To v každém případě. Ale rozumně. Určitě 
nemám problém s tím, že by pár náletových 
dřevin udělalo místo něčemu smysluplnému. 
Rozhodně by mi ale vadil každý neopodstat-
něný zásah, který by naše životní prostředí 
zbytečně poškozoval. A doprava? Je nutné 
udržet v co nejpřijatelnější podobě dopravní 
obslužnost. Praha 13 má tu výhodu, že leží 
na trase metra. Co nás ale trochu trápí je do-
prava autobusová a propojenost s okolními 
městskými částmi.
Ve funkci zástupce starosty jste poměrně 
krátkou dobu. Jaké jsou vaše první dojmy?
Musím říci, že moji předchůdci a jejich kole-
gové odvedli obrovský kus práce. Když se člo-
věk projde po třináctce, je to vidět na každém 
kroku – nový a ekonomicky „úsporný kabát“ 
mají všechny naše školy, školky, polikliniky, 
zmizela původní šeď panelových domů. Cen-
trální park a řada sportovišť poskytují dětem 
i dospělým možnost příjemného využití vol-
ného času... Jak ale říká klasik, vždy je co 
zlepšovat.
V současné době budete asi daleko častěji 
jednat s lidmi. Jste diplomat?
Na jednání s lidmi jsem zvyklý. Nejsem příz-
nivcem dlouhých diskuzí o ničem, maxima-
listických verzí a nemám rád, když někdo 
operuje údaji typu – jedna paní povídala, říká 
se, dobře informovaný zdroj, který si nepřeje 
být jmenován, tvrdí... Vyhovuje mi, když se 
vše potřebné dozvím jasně, stručně a srozu-
mitelně, když mají jednání spád a když jsou 
požadavky, se kterými se na mě lidé obracejí, 
střízlivé a reálné. Jak se říká, musíme stát no-

hama na zemi. A k té diplomacii – mám 
zhruba tříletou zkušenost z práce na Mini-
sterstvu zahraničních věcí ČR, tak snad jsem 
se něco naučil.
O tom, že vaše práce vyžaduje komunikaci 
s lidmi, jsme už hovořili. Dokážete naslouchat 
a povídat si ještě i doma?
Myslím, že ano. Nejsem zvyklý nosit si problémy 
z práce domů a naopak věci, týkající se soukro-
mého života, do práce. I tak musím připustit, 
že od pondělí do pátku moc času na jakékoli 
povídání není. Ještě že máme víkendy.
Život nepřináší jenom výhry. I když si to rozhodně 
nikdo nepřeje, může se stát, že něco zkrátka 
nevyjde. Jak dokážete přijmout prohru?
Pochopitelně, že mě to štve. V drtivé většině 
ale hledám příčinu neúspěchu u sebe. Zkrátka 
jsem asi neudělal všechno proto, abych uspěl. 
Myslíte, že vám ještě zbyde nějaký čas 
na koníčky? Umíte relaxovat?
I když má člověk hodně práce, na odpočinek 
a koníčky by si čas najít měl. Rád sáhnu 
po nějaké dobré knížce, mou zálibou je mys-
livost, ale také cestování. Jsou místa, která mi 
stačí navštívit jednou, a ta, kam se rád vracím. 
Například do Vídně, do Paříže, ale také 
do jižních Čech... Mým opravdu velkým 
koníčkem je historie. Dokonce jsem hodně 
váhal, zda studovat ekonomii nebo historii 
na filozofické fakultě. Takže o místech, kam 
cestuji, toho dost vím. Je ale pravda, že s věkem 
se mění priority. Dříve jsem hodně cestoval 
s kamarády. To byly spíš poznávací dovolené, 
kdy jsme si za pár dnů prohlédli „půlku světa“. 
Když má člověk rodinu, mnohdy upřednostní 
lehátkovou dovolenou u moře. Bezvadně si 
„odpočinu“ i na chalupě. Baví mě práce na za-
hradě, pěstování růží, řezání a štípání dřeva, 
péče o stromy, skalku, ale když mám vzít 
do ruky kladivo nebo šroubovák, tak nejsem 
vůbec nadšený. Zkrátka kutil už ze mě nebude.  
Kdybyste mohl znovu rozhodnout, jakým smě-
rem se bude váš život ubírat, změnil byste něco?
Na to není jednoduché odpovědět. Většinou 
je člověk něčím limitován – místem, kde žije, 
finančními poměry... Kdybych se narodil 
znovu, asi bych chtěl být kunsthistorikem. 
Vždycky jsem obdivoval historické objekty, 
obdivuji starý nábytek, křišťálové lustry, staré 
koberce, krásné obrazy... Na startovní čáře ži-
vota ale nikdo dvakrát nestojí. Proto se snažím 
žít a pracovat tak, abych neměl čeho litovat 
a za co se stydět. Eva Černá

• Ing. Pavel Jaroš se narodil 
8. 10. 1966 v Praze
• Vystudoval VŠE v Praze – obor 
finance a úvěr
• Působil jako odborný asistent na katedře 
měnové teorie a politiky, v devadesátých 
letech působil v bankovní sféře, po roce 2000 
ve státní správě, v roce 2008 nastoupil 
na Magistrát hl. m. Prahy jako poradce 
náměstka primátora, poté jako šéf 
jeho sekretariátu 
• V listopadu 2014 byl zvolen zástupcem 
starosty Prahy 13 s kompetencí pro sociální 
politiku, životní prostředí a dopravu
• Je ženatý a má dvě děti (manželka Renata, 
dcera Kateřina 19 let, syn Adam 11 let)



 ÚNOR 2015 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22710

Badmintonová a squashová 
školička pro děti 

Nové sportovní centrum Jeremi u křižovatky Jeremiášova a Mukařov-
ského navazuje na úspěšnou školičku ve SportCentru Nové Butovice 
a zahajuje nábor nových zájemců. Všechny děti bez rozdílu výkon-
nosti, které mají zájem o squash a badminton, touhu zlepšovat se pod 
vedením profesionálních trenérů a které se chtějí seznámit 
s novými kamarády, jsou srdečně zvány. Registrace probíhá přes 
www.jeremi.cz na odkazu „Registrace školičky“ (vpravo nahoře). 
Lze si vybrat požadovanou hodinu v kterýkoli pracovní den. 
Více na info@jeremi.cz. Na vaše děti se těší tým badmintonových 
trenérů a squashový trenér Ruda Malý. -mš-

Měsíc plný kvízů a úkolů
Čtyřicet vybraných tříd z celé České republiky, 40 hrajících týmů, 
3 soutěžní disciplíny – to je soutěž o zdravém životním stylu Smart 
Life. A právě v této soutěži obsadili studenti a Běžci životem ze 4.b 
Gymnázia Jaroslava Heyrovského 3. místo. 

Kdy a jak správně jíst, jak cvičit i odpočívat, jak sestavit vhodný 
jídelníček? Tyto znalosti, i mnohem více, jsme museli my, studenti 
z kvarty b, prokázat během jednoho měsíce v různých kvízech a krea-
tivních úkolech (např. jsme zorganizovali dvanácti hodinový běh 
v oboře Hvězda). „Všichni, kteří se zúčastnili, se naučili mnoho no-
vého a přínosného pro náš zdravý život,“ říká Lukáš Radovanský, 
student již jmenované třídy. A mně nezbývá než poděkovat a pogratu-
lovat všem zapojeným studentům a popřát jim, ať si užijí výhru, a to 
ceny v hodnotě 10 000 Kč. Roman Harsa

Děkujeme dárcům Tříkrálové sbírky
V týdnu od 5. do 11. 1. se v Praze 13 konala Tříkrálová sbírka. 
Zahájil ji 4. 1. koncert sboru sv. Jiří z Vraného, který zdarma zazpíval 
v kostele sv. Jakuba St. a na dobrovolném vstupném se vybralo 3 923 Kč. 
Finanční úspěch sbírky závisí na kolednících – dobrovolnících. Letos 
se zapojilo 13 různě velkých skupinek. Měli svolení koledovat i v ob-
chodních centrech na Lukách, Lužinách i v Galerii Butovice, za to 
děkujeme. Štěstí do nového roku popřáli koledníci téměř 2 500 spolu-
občanům, což je bezkonkurenční výsledek za dobu konání sbírky, je-
jímž hlavním cílem je předání radostné zvěsti všem. Dárci podpořili 
projekty Farní charity Stodůlky na pomoc potřebným částkou 56 650 Kč. 
V celé republice sbírka přesáhla 81,5 mil. Kč. Děkuji proto vám všem 
za ochotu pomoci a vyprošuji Boží požehnání vám i vašim domovům.
 Helena Ryklová, Farní charita Stodůlky, www.stodulky.charita.cz

Měli jsme tradičně napilno
Naše hudební soubory Klíček a Notečka měly před koncem loňského 
roku tradičně napilno. Celý podzim trénovaly a v prosinci už jen roz-
dávaly radost. Maraton koncertů odstartovaly školní Vánoční slavnosti, 
hned nato jsme prožili naše nejhezčí vystoupení roku – Vánoční kon-
cert na radnici Prahy 13. Poprvé za celou dobu naší existence jsme 
však nevystupovali v atriu radnice ale v obřadní síni. Druhou prosin-
covou sobotu jsme zašli do Spolku pro ochranu Prokopského a Dalej-
ského údolí, kde už pět sezon účinkujeme v programu Světlo z Betléma. 
Pak jsme potěšili seniory v Praze 6 a 17. prosince jsme se připojili 
ke Zpívání v metru ve stanici Vltavská. S Vánocemi jsme se rozloučili 
již tradičním Tříkrálovým vystoupením v Domě sociálních služeb 
Lukáš. Nyní začínáme zkoušet jarní repertoár na soutěže, svátky 
a možná i festival mimo Prahu.
 Alena Panochová, vedoucí hudebních souborů při FZŠ Mezi Školami

Prevcentrum v Mohylce
V prosinci nás v Základní škole Mohylová navštívila dvojice předná-
šejících z Prevcentra, aby nám pověděla něco o kyberšikaně. První část 
proběhla formou her, ve druhé se už probíralo téma šikany přes do-
stupné technologie, především mobil a některými chválený, jinými 
zavrhovaný Facebook. Žáci představovali různé modelové situace a je-
jich úkolem bylo vymyslet, jak by se sami zachovali nebo jak by dotyč-
nému poradili. Denisa Klofátová
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Cvičení pro děti
Sportovní klub Hala Lužiny nabízí v I. pololetí 2015 
tato cvičení pro děti:

• cvičení rodičů a dětí (15 měsíců – 3 roky)
 – úterý, středa, čtvrtek 10.00 – 11.00

• míčové hry (6 – 8 let) – čtvrtek 15.30 – 16.30

• cvičení předškolních dětí (3 – 5 let) – středa 16.30 – 17.30 

• cvičení nejmladšího žactva (5 – 7 let) – středa 17.30 – 18.30

• všestranně zaměřené cvičení žáků (7 – 14 let) – pondělí 16.00 – 17.00

• rytmická gymnastika pro nejmenší dívky (3 – 5 let)
 – pondělí 16.00 – 17.00

• gymnastika, jóga, cvičení s hudbou pro dívky (5 – 9 let)
 – pondělí 17.00 – 18.00

• orientační běh pro dívky i chlapce (6 – 14 let) – pondělí 16.00 – 17.00
Zápisy se konají do 15. února (po, st 16.00 – 18.30 a út 10.00 – 11.00). 

Do tohoto data probíhají ve všech cvičeních také dny otevřených dveří. 
Přijďte a vyzkoušejte, které bude právě vašemu dítěti nejlépe vyhovo-
vat. Více na www.skhalaluziny.wz.cz. Případné dotazy zodpoví vedoucí 
cvičení dětí Dáša Kolandová, tel. 723 060 323, 
kolandovadagmar@seznam.cz. Dáša Kolandová

Sport

Cesta do O2 arény
Tým složený ze studentů kvart, kvint a sext Gymnázia Jaroslava Hey-
rovského se zúčastnil Poháru České florbalové unie středních škol, 
který bude mít finále v pražské O2 aréně v rámci florbalového Super-
finále (zápasy o mistra ČR, duben 2015). Studenti GJH úspěšně nakro-
čili do libeňské arény, když po výhře a remíze ve skupině (SPŠ dopravní 
6:3, Smíchovská SPŠ 2:2) vyhráli finále okresního kola nad SPŠ elek-
trotechnickou v Ječné 6:1. Nejdůležitějšími hráči kolektivního výkonu 
byli studenti 6.b Sebastian Jakob a Daniel Cejp společně s nejefektiv-
nějším střelcem Danielem Rileym (5 gólů). Poděkování ale patří všem 
studentům, kteří ke skvělým výsledkům přispěli. Přejeme úspěch v celo-
pražském kole, pak snad v pražské O2 aréně. Kuba Koráb

Je čas na malé ohlédnutí
Změna roku v kalendáři znamená pro náš basketbalový klub HB Basket 
posun do druhé poloviny letošní sezony. A tak je čas na ohlédnutí. 
Dorostenky vedou tabulku v 2. nejvyšší soutěži ČR a obě kategorie 
žactva se probojovaly do extraligové nadstavby.

K úspěchu našich starších kategorií se přidávají i kategorie minižactva. 
Všechny tři ročníky momentálně vedou bez porážky tabulky svých 
soutěží v Praze.

Naše přípravky se prvně utkaly v turnaji Nadějí, které pro naše nej-
mladší děti pořádáme. V boji o první turnajové vítězství bylo vidět 
hromadu snahy, bojovnosti a nasazení. Děti byly úžasné a plné hlediš-
tě nadšené. I zde nám roste další početná základna pro další ročníky 
našeho klubu. 

Pokud by se někdo ještě chtěl přidat, brány našich přípravek jsou 
stále otevřené. V Praze 13 trénujeme ve FZŠ prof. O. Chlupa, Finge-
rova 2186 (úterý 13.45 – 15.00 hod.) a ve FZŠ Trávníčkova 1744 
(14.45 – 16.00 hod.). Vše o nás najdete na www.hbbasket.cz. 
Za hráčky, rodiče a fanoušky HB Basketu přeji vše nej do roku 2015. 

Hanka Brejlová

Makču Pikču opět bez sněhu 
Na Štědrý den si v Centrálním parku naší městské části dávají už řadu 
let schůzku sportovci. Běh za Ježíškem na Makču Pikču pořádaný atlety 
z TJ Stodůlky Praha totiž už patří k vánoční pohodě stejně jako kapr 
nebo bramborový salát. Jenom se přitom o trochu víc zadýcháte. Do ne-
rovného souboje se strmou tratí se také letos pouštěla jedna dvojice 
za druhou a navzdory silnému větru byly vidět na tvářích všech přítom-
ných široké úsměvy. A právě ty jsou důvodem, proč se malí i velcí závod-
níci sejdou na úpatí Makču Pikču také za rok. Zbyněk Hnízdil

Sportovci se loučili se starým rokem 
Se starým rokem 2014 se sportovci rozloučili šestým závodem běžec-
kého seriálu Běh Metropole. Na čtyřkilometrovou trať Silvestrovsko-
-novoročního běhu v Centrálním parku Prahy 13 se přihlásilo čtyřicet 
osm mužů a žen z celé ČR i zahraničí. Startovní výstřel zazněl poslední 
den roku deset minut před půlnocí a běžci se za mrazivého počasí vy-
dali naplnit motto závodu „jak na nový rok, tak po celý rok“. Po proběh-
nutí prvním dvoukilometrovým okruhem se rok 2014 přehoupl 
do roku 2015 a za jedinečné atmosféry pod ohňostrojem rozsvícenou 
noční oblohou běžci dobíhali do cíle. Cílovou pásku proťal jako první 
Daniel Kučera z Jihlavy v čase 15:14 minut před druhým Miloslavem 
Kubíčkem z Prahy 13 a třetím Lukášem Čermákem z Prahy 5. Mezi 
ženami se vítězkou stala Uljas Egle v čase 16:04 minut před druhou 
Adélou Stráskou z Jihlavy a třetí Lucií Mlejnkovou z Moravan.

Všichni závodníci obdrželi účastnické přívěsky, vítězové medaile. 
Došlo i na přípitek s novoročním přáním sportovních i osobních 
úspěchů, ale především pevného zdraví.

Roman Jaroš, ředitel běžeckého seriálu Běh Metropole 
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NEPŘEHLÉD
NUTELNÁ

Na ulici se za ní automaticky otočíte. Je to přesně ten 
typ, který na sebe umí strhnout pozornost. A ještě větší 
překvapení Vás čeká, když ji poznáte blíž… Dynamický 
nadčasový design a barevné možnosti ColourConceptu 
jsou teprve začátkem. To, co se skrývá uvnitř, je stejně 
lákavé. Třeba nová generace motorů, které jsou až o 17 % 
úspornější, a nejmodernější technologie. I díky nim má 
nová Fabia bezkonkurenční jízdní vlastnosti. A při pořízení 
jedinečné Záruky Mobility Plus se zárukou prodlouženou 
na 5 let již není co řešit. Nová Fabia již od 239 900 Kč 
s klimatizací, 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou. Chcete 
vědět víc? Zeptejte se nás na on-line chatu, zavolejte 
na Infolinku ŠKODA 800 600 000 nebo nás navštivte 
a přesvědčíte se sami.

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA.

Zcela nová ŠKODA Fabia 
s novými úspornými motory

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 
vozů Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km AUTO STYL a.s.

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

mojeskodafabia.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

INZERCE

Živá malba nejen pro pobavení
Dne 11. prosince loňského roku byla za přítomnosti médií a mnoha 
významných hostů předána Základní škole praktické a Základní škole 
speciální Lužiny Živá malba. Jde se o nástěnnou malbu, která předsta-
vuje interaktivní stěnu se světelnými efekty a ozvučenými obrázky 
na motivy dětské knihy Garšpíkoviny aneb Bibi a čtyři kočky od spi-
sovatelky a patronky projektu Báry Nesvadbové. Na motivy této knihy 
vytvořil výtvarník Libor Škrlík dílo, které nyní zdobí rozlehlou stěnu 
na chodbě u šaten školy. Financování projektu se ujala ČSOB Po-
jišťovna a záštitu nad ním převzal primář dětského oddělení chru-
dimské nemocnice MUDr. David Kasal. 

Projekt Živá malba je zatím ojedinělý. Naše škola byla vybrána jako 
jediná za kraj Hlavní město Praha a je v pořadí druhá škola v ČR. 
Nástěnná malba poskytne žákům vedle zpestření výuky také řadu 
podnětů pro rozvoj pozornosti, soustředění, tvořivosti, fantazie, komu-
nikačních, ale i čtenářských dovedností. Je určena všem žákům školy, 
přínosná bude zejména pro žáky s autizmem, více vadami a těžším 
stupněm mentálního postižení. Školní družina využívá stěnu i v rámci 

projektu Už jsem čtenář, jehož součástí je v letošním ročníku četba již 
zmiňované knihy Báry Nesvadbové.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na realizaci i propagaci 
projektu podílejí. Poděkování také patří paní učitelce Petře Jarošové, 
která byla za naši školu koordinátorkou projektu. 
Více na www.skrlik.cz/projekty.html, http://chrudim.tv/video_1019.html.

                              Věra Kozohorská a Martin Marek 

Na dvacet minut učitelem
V jazykové třídě 8.A FZŠ Brdičkova se koncem loňského roku usku-
tečnil projekt „Jsem učitel/učitelka němčiny“. Každý žák měl 20 minut 
na to, aby látku na zvolené téma procvičil se svými spolužáky. První 
část tvořila gramatika, druhou pak slovní zásoba. Hned první „učitel“ 
nasadil laťku hodně vysoko. Velmi pečlivě, srozumitelně a zábavně 
byly ale připraveny i všechny další hodiny. Na závěr měli žáci i „učitel“ 
možnost daný výstup zhodnotit. V programech jsme se setkali s kří-
žovkami, pexesem, prací s mapou a dalšími zajímavými příspěvky. 
Z ankety, do které se žáci zapojili, vyplynulo velmi pozitivní hodno-
cení celého projektu, jehož cílem bylo nejen zopakování si získaných 
jazykových znalostí, ale také rozvinutí komunikačních dovedností 
a prohloubení sociálních vztahů ve skupině.   Kateřina Pavlíčková
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Pomáhají druhým

I nepotřebné mobily dokáží pomáhat
Ahoj, jmenuji se Nelinka Möllerová, pro přátele 
Šmoulinka. Na pomůcky a léčbu potřebuji moc 
korunek a ty mi pomáhají zajistit vaše staré, ne-
funkční a nepotřebné mobilní telefony. Proto vás, 
přátelé, i vaše přátele moc prosím, pokud máte 
doma v šuplíku, v práci či u známých mobil, který 
nevyužíváte nebo nefunguje, tak mi ho prosím 
darujte. 

Nelinka má diagnózu SMA II, což je spi-
nální maskulární atrofie, která je v současné 
době nevyléčitelná. Pokud u vás zahálí nepo-
třebný mobil, můžete ho odevzdat v informa-
cích v atriu radnice na Slunečním nám. 13 
nebo zavolejte či napište a na předání se do-
mluvíme. Já pak zajistím doručení i se jménem 
dárce mamince Nelinky. Za každý odevzdaný 
mobil dostane 10 Kč na pomůcky, které jí 
usnadní život. Informace na tel. 724 834 624, 
tomzluk@seznam.cz, facebook: vyřazené mo-
bily pomáhají dál.  Tomáš Lubovský 

Klub JednaTrojka
v únoru
Klub se nachází 
v Centrálním parku 
naproti golfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám (blízko bus za-
stávky Mládí a metra Luka). Je otevřený 
každé úterý, středu a čtvrtek od 14 do 20 
hodin. Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let 
z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení 
volného času. K dispozici je sportovní a vý-
tvarné vybavení, internet i příjemné posezení. 
Klub poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodi na, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování). 

Téma měsíce: Vztahy a komunikace

Program:
út  3. 2. Vyrážíme na bowling 
st  4. 2. Povídáme si a poznáváme se
čt  5. 2. Turnaj v šipkách 
út 10. 2. Výtvarná dílna 
st 11. 2. Hrajeme si a komunikujeme
čt 12. 2. Filmový klub 
út 17. 2. Muzikoterapie 
st 18. 2. Natáčíme videoklipy
čt 19. 2. Tvoření
út 24. 2. Vaříme v klubu
st 25. 2. Umění je také komunikace
čt 26. 2. Freestyle zábava 

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, facebook: klub jednatrojka.
  Marek a Helča

Nemusí končit 
na skládce
Na vybraných místech Prahy 13 najdete čer-
vené nebo bílé kontejnery, které jsou označeny 
logem Českého červeného kříže a logem 
Textileco Collecting & Recycling. Vložit 
do nich můžete oděvy, oděvní doplňky, ka-
belky a tašky, párovou obuv, hračky, povlečení, 
záclony, potahy, ubrusy nebo deky. Stejně 
jako v případě recyklace papíru, skla a plastů 
se veškeré vámi darované věci sváží na třídící 
linku, kde se ručně třídí tak, aby mohly být 
maximálně využity. 

Vybraný textil pomáhá potřebným nejen 
prostřednictvím Českého červeného kříže 
(distribuce do sociálních zařízení nebo oša-
covacích středisek, které ČČK provozuje), 
ale pomáhá také v rozvojových zemích. 
V Praze 13 jsou kontejnery umístěny 
na těchto místech: 

Archeologická (u metra Lužiny), křižo-
vatka Blattného – Běhounkova, Fantova 24, 
Hábova 18, K Zahrádkám 21 (u restaurace), 
křižovatka Kodymova – Běhounkova, Lýs-
kova 51, Petržílkova (MHD Bus Hůrka), 
křižovatka Šostakovičovo nám. – Vlachova, 
V Hůrkách (u hlídaného parkoviště). -red-

Tlumočení pro neslyšící pacienty v nemocnicích

Už sto tabletů, které neslyšícím umožňují ko-
munikovat s lékaři pomocí online tlumočníků, 
zapůjčila do nemocnic po celé České repub-
lice obecně prospěšná společnost Tichý svět 
(dříve APPN). Byly zakoupeny z výtěžku 
předloňského Adventního koncertu České 
televize a slouží ve stovce zdravotnických zaří-

zení označených modrobílou nálepkou Bez-
bariérové nemocnice pro neslyšící. Projekt po-
máhá neslyšícím pacientům překonat bariéry 
v komunikaci – jde především o porozumění 
informacím o zdravotním stavu nebo o postu-
pu léčby. Některé nemocnice, např. pražská Fa-
kultní nemocnice Motol, projevily také zájem 

Ředitelka Tichého světa Marie Horáková přednáší zdravotníkům ve FN Motol
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o přednášky Tichého světa o základech ko-
munikace s neslyšícími. 

Tichá linka je služba obecně prospěšné 
společnosti Tichý svět založená na tlumočení 
do znakového jazyka online „na dálku“. Zku-
šební provoz Tiché linky byl zahájen v říjnu 
2008 a od 1. 12. 2010 funguje nonstop. Jen 
v roce 2013 neslyšícím zajistila tlumočení 
v 25 249 případech. Čtrnáct tlumočníků se 
střídá podle předem naplánovaných služeb 
a díky podpoře Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR i soukromých dárců je služba 
zajištěna nonstop 365 dní v roce. 

Podstatou linky je možnost přenosu znako-
vého jazyka prostřednictvím webkamery v mo-
bilním telefonu, tabletu, notebooku nebo počí-
tači, kdy tlumočník přeloží sdělení do mluve-
ného jazyka a naopak. Letos jsme zavedli kate-
gorie tlumočených hovorů – kromě rozhovorů 
pacientů v nemocnicích také volání na úřady, 
hovory týkající se práce a zaměstnání, rodinné 
hovory. Součástí linky je také tlumočení akut-
ního nouzového volání na integrovaný záchran-
ný systém, které má absolutní prioritu napříč 
všemi kategoriemi. 

 Lucie Křesťanová, Tichý svět, o.p.s
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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

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše

Nejzranitelnějším místem jsou okna
V minulém díle našeho seriálu o ochraně bytů před vloupáním jsme 
se zmínili o důležitosti zabezpečení oken. Věnovali jsme se rámu, oken-
ním překladům a parapetům, okenním křídlům, závěsům, uzávěrům 
a kováním. Nyní se zaměříme na sklo, mříže a okenice.

Samotné sklo je nejslabším místem okenního prostoru. Běžně použí-
vané ploché sklo tažené nebo tabulové sklo plavené nezajišťuje dostateč-
nou ochranu. Pro zvýšení bezpečnosti prosklených ploch doporuču-
jeme používat výhod bezpečnostních fólií a bezpečnostních vrstvených 
nebo tvrzených skel.

Bezpečnostní fólie je tvořena vrstvami polyesterového filmu, tloušťky 
50 až 400 mikronů, je čirá a naprosto průhledná. Propustnost světla se 
pohybuje okolo 90 %. V případě úderu do skleněné tabule ošetřené bez-
pečnostní fólií zůstává popraskané sklo nalepené na fólii. Fólie se lepí 
na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až po okraj skla do tzv. polo-
drážky okenního křídla. Bezpečnostní fólie přináší následující výhody: 
Zpomaluje postup zloděje. 
Zamezí prohození předmětů (dlažební kostky). 
Chrání proti účinkům tlakové vlny při výbuchu. 
Zpomaluje šíření požáru. 
Je vhodným a účinným filtrem UV záření.

Používají se i tenčí fólie, které mají především ochránit osoby před 
pořezáním – při rozbití nehrozí vysypání střepů.

Bezpečnostní tvrzená skla jsou vyráběna technologií, která zajišťuje 
v celé ploše skla trvalé pnutí. Vnitřní pnutí skla po překročení pevnost-
ních mezí způsobí, že se sklo rozpadne na velké množství drobných 
neostrých úlomků. Výhody těchto skel:

Zvýšená mechanická pevnost (až 5x oproti obyčejnému plo-
chému sklu).
Zvýšená tepelná odolnost a odolnost proti tepelným změnám.
Zvýšená odolnost proti nárazu (až 3x oproti obyčejnému plo-

chému sklu).
Bezpečnost při lomu.

Tvrzená bezpečnostní skla se například používají u dveřních výplní 
vnitřních dveří či výplní nejrůznějších otvorových konstrukcí staveb. 
Při destrukci těchto výplní nedochází ke zranění osob.

V praxi se dále využívají bezpečnostní vrstvená skla. Jde o skla vyrá-
běná technologií lepení skel a vinylbutyralových fólií ve vrstvách, napří-
klad sklo-fólie-sklo. Výhody takto upravených skel:
Poskytují ochranu osob před zraněním v případě rozbití skla 

a ochranu předmětů před poškozením, proti krádežím a násilným 
útokům.
Snižují oslnění, odráží teplo, absorbují zvuk, redukují prostup 

UV záření.
Mezi bezpečnostní vrstvená skla lze zařadit i skla odolná proti 

střelným zbraním, která lze využít například při zasklívání suterénů 
obydlí apod.

Ke zvýšení ochrany oken zejména u rekreačních objektů se použí-
vají okenice, které se dělí podle konstrukce (otevírací, odnímatelné), 
umístění (vnitřní, vnější), uzávěru (uzamykací, uzavírací) a materiálu 
(dřevěné, plechové).

Do rizikových okenních prostorů v přízemí je vhodné montovat 
především pevné mříže. Základními požadavky na tento typ mříží 
jsou zejména:
Pevnost (mříže se nesmějí prohnout a tyče mříží roztáhnout). 

Spoje tyčí (prutů a příčníků) nesmějí být rozebíratelné. Nejlepší spojení 
tyče je svarem.
Ukotvení (většinou jsou do zdi zasazeny přímo pruty a příčníky 

mříže). Aby mříž mohla odolat vytržení, je žádoucí, aby byla hloubka 
ukotvení okolo 14 cm.
Velikost ok (musí zamezit prolézání). Vzdálenost mezi vertikálními 

pruty má být proto 10 cm a největší vzdálenost mezi horizontálními 
příčníky 20 cm. Minimální průřez se doporučuje 3,2 cm2.

Nadstavba – elektronika
Účinnost mechanických zábranných prostředků při ochraně oken 
a dveří umocňuje instalace elektronických zabezpečovacích systémů. 
Sem patří například detektory, ústředny, signalizační zařízení, přeno-
sové prostředky a PCO. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra 

Prevence

INZERCE
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Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Bezpečnostní opatření pokračují
V rámci opatření k zabezpečení klidu o vá-
nočních svátcích provedli strážníci OŘ MP 
Praha 13 sérii mimořádných akcí zaměře-
ných na veřejný pořádek, osoby bez domova 
a ochranu majetku občanů. Smyslem akcí 
bylo eliminovat negativní jevy spojené s kon-
zumací alkoholu na veřejných prostranstvích, 
užíváním psychotropních a návykových látek 
a v neposlední řadě i působit preventivně 
v oblasti majetkové trestné činnosti. Zamě-
řili jsme se na místa s vyšší kumulací proble-
matických osob, jako jsou stanice metra, 
obchodní centra a trvalá stanoviště osob bez 
domova a žebrajících. V nočních hodinách 

se hlídky zaměřovaly na vnitrobloky na sídli-
štích a veřejná parkoviště. Během akcí bylo 
zkontrolováno nespočet osob a zjištěno ně-
kolik desítek přestupků proti veřejnému po-
řádku, které strážníci zpravidla projednali 
na místě v blokovém řízení. Další obdobně 
zaměřené akce provádíme v lednu a plánu-
jeme také v únoru.

Pohřešovaná žena bloudila na sídlišti
Na Štědrý den v půl desáté večer přijalo naše 
operační středisko oznámení o starší zma-
tené ženě pohybující se v Zázvorkově ulici. 
Po příjezdu hlídky na místo vyšlo najevo, že 
se jedná o osmdesátiletou ženu, která je po-

hřešována v jednom 
z pražských do-
movů pro seniory. 
Dojít k tomuto zá-
věru ovšem nebylo 
vůbec jednoduché, 
neboť žena znala 
pouze svoje pří-
jmení a nevěděla, 
kde bydlí, jak se na území Prahy 13 dostala, 
ani důvod, proč se pohybuje zrovna v Zá-
zvorkově ulici. Po dohodě se zdravotníky 
odvezli strážníci ženu zpět do domova pro 
seniory a předali ji v pořádku ošetřovatelce.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Třebonická mládež měla úspěšný rok
Na konci ledna jsme opět hodnotili naši práci a to nejen za uplynulý 
rok, ale i za uplynulé pětileté volební období výboru SDH Třebonice. 
Léta to byla úspěšná a hodně věcí se nám podařilo jak v činnosti 
sboru, tak na poli soutěžním. Nejúspěšnější byl poslední rok, ve kterém 
naši mladí hasiči sbírali medaili za medailí. K úspěšné sezoně určitě 
napomohla i přestavba hřiště s tartanovým povrchem. 

Na valné hromadě 24. ledna byl zvolen nový výbor SDH Třebo-
nice, který povede sbor dalších pět let. Starostkou sboru byla znovu 
zvolena Marta Horáková, Filip Jordák se stal náměstkem starostky 
a jednatelem sboru, Lukáš Bican velitelem zásahové jednotky, Dana 
Cveklová hospodářkou sboru, Marta Horáková ml. vedoucí mládeže, 
Miloslav Šmíd referentem MTZ a Pavel Drda referentem prevence 
a výchovné činnosti. Členy výboru jsou Helena Lopatová, Monika 
Malá, Oldřich Dobiáš, Monika Michálková, Jan Richter, Hana 

Zlochová a Petr Shrbený. Předsedou kontrolní revizní rady byl zvolen 
Václav Horák, členy jsou Jana Pošmourná a Zdena Ernýgrová. 

 Monika Malá, SDH Třebonice 

Soutěž pro děti vyhlášena!
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje soutěž Požární 
ochrana očima dětí pro rok 2015. Soutěže se mohou zúčastnit děti, 
žáci a mládež do 18 let v rámci škol (mateřské školy, základní školy, 
základní umělecké školy, speciální školy, střední školy, učiliště) i mimo-
školní činnosti (domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skaut-
ské oddíly, zájmové kroužky). Namalujte obrázek hasičů, lidí, kterým 
hasiči pomáhají nebo zvířat v nebezpečí. Nechcete-li malovat, napište 
příběh. Do soutěže je možno přihlásit práce literární, výtvarné nebo 
zpracované pomocí digitálních technologií. Nejlepší práce ve všech 
věkových kategoriích budou oceněny. Základní kolo probíhá od 1. 2. 
do 30. 3. Podrobnosti k soutěži najdete na www.dh.cz.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

 Během 4. až 6. ledna došlo na parkovišti v ulici 
Modrá na Lužinách k vloupání nezjištěným způso-
bem do uzamčeného vozidla Škoda, ze kterého 
dosud neznámý pachatel odcizil vestavěnou navi-
gaci značky Columbus. Odcizením navigace a po-
škozením interiéru auta způsobil majiteli škodu 
přes 60 000 Kč.
 Dne 5. ledna po 22. hodině byl hlídkou Policie 
ČR v Kettnerově ulici kontrolován řidič osobního vo-
zidla Honda. Provedená orientační zkouška na pří-
tomnost omamných a psychotropních látek v těle 
schváleným přístrojem Drugwipe prokázala, že řidič 
řídil pod vlivem marihuany. Byl proto na místě zadr-

žen a po provedeném lékařském vyšetření mu bylo 
sděleno podezření z ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Ve lhůtě 14 dnů pro zkrácené přípravné řízení 
bude jeho věc předána státnímu zástupci a ná-
sledně soudu, který rozhodne o jeho potrestání. 
 Dne 24. prosince v době těsně po půlnoci využil 
neznámý pachatel v noční lince autobusu MHD 
mezi stanicemi Červeňanského a Luka nepozornosti 
ženy a z batohu jí odcizil peněženku s doklady a ho-
tovostí a způsobil jí škodu ve výši 4 000 Kč. 
 Druhý lednový den odpoledne odcizil neznámý 
pachatel z kapsy kabátu ženě, která cestovala auto-
busem MHD ze Smíchovského nádraží do ulice Ke Ka-

teřinkám v Praze 11, mobilní telefon značky Apple 
iPhone za 14 000 Kč. 
 Na Nový rok odpoledne došlo v Prusíkově ulici 
k vloupání do zaparkovaného uzamčeného vozidla 
VW Transporter. Nezjištěný pachatel z něho odcizil 
sportovní vybavení a dětskou autosedačku. Majiteli 
tak způsobil škodu 15 000 Kč.
 Dosud nezjištěný pachatel odpálil 30. prosince 
ve 21.25 dělobuch před vstupními dveřmi do pane-
lového domu na adrese U Jezera 2041/14. Poškoze-
ním skleněné výplně dveří způsobil bytovému 
družstvu škodu, která předběžně činí 4 000 Kč.
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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KRÁČEJÍCÍ STROMY. Koncem listopadu přistoupil odbor životního 
prostředí k přesazení dalších několika vzrostlých stromů na sídlišti 
Velká Ohrada. Prosincová sněhová kalamita práci přerušila, takže 
mohla být dokončena až v polovině ledna. Celkem se přestěhovalo pět 
stromů – dva z Krtně na Velkou Ohradu a zbylé tři v rámci Velké 
Ohrady. -red-
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MIKULÁŠ PRO PRVŇÁKY. V ZŠ Mohylová již několik let úspěšně 
běží projekt Pomáháme si navzájem, na kterém participují žáci z prv-
ních a pátých ročníků. Každý páťák dostane k sobě jednoho až dva 
prvňáčky a o ty se v průběhu celého školního roku stará. Stává se jejich 
patronem a prvňáčci tak získají prvního velkého kamaráda. Před Vánoci 
dělali žáci pátých tříd dětem Mikuláše, provedli prvňáčky naší tradiční 
vánoční výstavou, nechyběla společná besídka, zpívání koled a předání 
malých dárečků. Matylda Sloupová

PŘEDVÁNOČNÍ DÁREK. Ježíšek přišel do naší ZŠ praktické 
a ZŠ speciální Lužiny o něco dříve. Děti z rehabilitační třídy dostaly 
takříkajíc pod stromeček speciální stěnu, která jim usnadní nácvik 
jemné motoriky. Tuto stěnu škole věnovalo formou sponzorského 
daru místní bytové studio manželů Kremerových. Stěna je navržena 

tak, aby podpořila barevnou představivost a kreativitu žáků, je omyva-
telná, tudíž umožňuje použití různých technik výtvarné práce. Navíc 
umožňuje tvořit i dětem, které v důsledku svého handicapu nemohou 
pracovat v lavici. Již po několika dnech se těšila velké oblibě, takže 
ještě jednou děkujeme. Michaela Huslarová

STODŮLÁČEK NA PRAŽSKÉM HRADĚ. Ve středu 16. prosince 
a na Boží hod vánoční zpívaly děti z Pěveckého sboru Stodůláček 
spolu s Dětským Katedrálním sborem v prostorách Pražského hradu 
a v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Fotografie zachycuje 
poslední zkoušku. Michaela Gaydošová

PRVNÍ LETOŠNÍ KONCERT. 
Obřadní síň radnice se 15. ledna 
stala v tomto roce poprvé kon-
certním sálem. Své umění zde 
předvedli žáci a žákyně Základní 
umělecké školy Stodůlky a potě-
šili svým vystoupením své rodinné 
příslušníky, fanoušky i ostatní 
hosty. Na Novoročním koncertě 
se představily například malé ta-
nečnice, nadané zpěvačky a flét-
nistky, ale zahrála i celá dechová 
sekce a zazpíval dětský pěvecký 
sbor. Závěrečné vystoupení big-
bandu se zpěvačkami ukázalo, že 
mladí hudebníci ze „zušky“ jsou 
sehraná parta a umí poslucha-
čům nabídnout krásný hudební 
zážitek. -red-
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BRUSLENÍ NÁS BAVÍ. Od poloviny listopadu chodí žáci 5. A a 5. B 
FZŠ Trávníčkova pravidelně bruslit na zimní stadion. Již po osmé ho-
dině ráno vyjíždíme všichni na ledovou plochu. Základy bruslení jsme 
zvládli již ve druhém a třetím ročníku. V letošním roce pilujeme lad-
nost pohybů a rychlost, kterou si děti prověřují při závodech. Na ledo-
vé čtvrtky se těší nejen žáci, ale i učitelky. Helena Bumbálková

STUDENÁ NOVOROČENKA. Jak na Nový rok, tak po celý rok, praví 
pořekadlo. Prvního ledna odpoledne, kdy většina z nás odpočívá 
po novoročním obědě, se na Střeleckém ostrově uprostřed Vltavy již 
tradičně sešla skupina sportovních potápěčů, hasičů, policistů a záchra-
nářů. Ve 14.30 vstoupili společně do řeky a doplavali z ostrova přes jez 
a pod Karlovým mostem na Kampu do oblasti bývalých jatek, kde si 
připili na nový rok 2015. Letošního 34. ročníku akce se zúčastnilo cel-
kem 12 potápěčů. Vzhledem k mírné zimě a „teplé vodě“ stačil na při-
bližně pětačtyřicetiminutovou plavbu pro trénované borce neopren 
tloušťky 3 mm.  Plavce doprovázela početná skupina kamarádů a ro-
dinných příslušníků, kteří ze břehu dodávali morální podporu a zajiš-
ťovali občerstvení.  Jaroslav Matýsek

ZOOLOGICKÁ S REKORDEM. Pražskou zoologickou zahradu navští-
vilo v loňském roce celkem 1 382 243 lidí, což je historicky nejvyšší 
návštěvnost. Odhaduje se, že od otevření Zoo Praha na podzim 1931 
ji navštívilo 57 milionů návštěvníků. Mezi další významné úspěchy 
bezesporu patří i to, že v roce 2014 odchovala dosud nejvíce druhů 
zvířat a byla vyhodnocena jako sedmá nejlepší zoo na světě. -red-
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SLADKÉ POHLAZENÍ. Začátkem ledna byla na tržišti pod metrem 
Lužiny otevřena nová Čokoládová cukrárna. Je to místo s příběhem 
čokolády a kávy, s kterým se seznámíte prostřednictvím obrázků roz-
místěných na stěnách, navíc na vás díky interiéru dýchne francouzská 
atmosféra. Přijďte posedět a ochutnejte zajímavé zákusky, čokoládové 
speciality, skvělé ručně dělané pralinky... Spokojeni budete nejen vy, 
ale hlavně děti. -pf-

NENÍ DEŠTNÍK JAKO DEŠTNÍK. Víte, že první deštníky, i když 
podle místa, kde se používaly, šlo spíš o slunečníky, se objevily například 
v Číně, Mezopotámii, Egyptě nebo v Řecku před zhruba 4 000 lety? 
I když prošly značným vývojem, používají se dodnes. Na radnici si 
můžete prohlédnout deštníků hned čtrnáct. Ty se ale od těch, které si 
můžeme běžně koupit, dost liší. Vznikly totiž ve výtvarné dílně pro 
mládež v DDM Stodůlky, kam jednou měsíčně chodí dívky od 14 
do 18 let. Na deštníky podle vlastních návrhů malovaly barvami, které 
vydrží i v dešti. Práce jim sice trvala pěkných pár hodin, ale výsledek 
stojí za to. Kdyby se takové prodávaly, určitě by šly na odbyt. -če-
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Na ulici se za ní automaticky otočíte. Je to přesně ten typ, který na sebe umí strhnout pozornost. 
A ještě větší překvapení Vás čeká, když ji poznáte blíž… Dynamický nadčasový design a barevné 
možnosti ColourConceptu jsou teprve začátkem. To, co se skrývá uvnitř, je stejně lákavé. Třeba 
nová generace motorů, které jsou až o 17 % úspornější, a nejmodernější technologie. I díky nim 
má nová Fabia bezkonkurenční jízdní vlastnosti. A při pořízení jedinečné Záruky Mobility Plus 
se zárukou prodlouženou na 5 let již není co řešit. Nová Fabia již od 239 900 Kč s klimatizací, 
6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou. Chcete vědět víc? Zeptejte se nás na on-line chatu, 
zavolejte na Infolinku ŠKODA 800 600 000 nebo nás navštivte a přesvědčíte se sami.

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA.

mojeskodafabia.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

NEPŘEHLÉD
NUTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia s novými úspornými motory

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacz

ColourConcept – možnost 
individualizace

Nejnovější generace úsporných 
motorů

V případě financování 
se ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Záruka Mobility Plus 
s prodlouženou zárukou na 5 let

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení. 
Dostupný od 12/2014.

MOBILITA

PLUS

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 257
www.porsche-smichov.cz
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TOULKY

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Hrady a zámky objevované a opěvované
České a moravské hrady a zámky představují 
jedinečné, nenahraditelné kulturní dědictví. 
Výstava v Jízdárně Pražského hradu, přístupná 
pouze do 15. března, je více než prezentací 
naší tisícileté hradní a zámecké historie. Spo-
juje minulé s nejhlubším osobním přítomným. 
Když hned za středověkými karlštejnskými 
vraty, která pamatují kroky císaře Karla IV., 
čeká Kosmova kronika. A v té se poprvé ob-
jevuje praotec Čech a věštba kněžny Libuše. 
Jedinečná expozice vás vede historií českých 
zemí, deseti etapami reprezentovanými stov-
kami nejvýznamnějších a nejkrásnějších před-
mětů i symbolů své epochy ze sbírek hradů 
a zámků. Karlštejnský poklad, obrazy Mistra 
Theodorika, relikviář svatého Maura se svým 
strhujícím příběhem, hodnotou srovnatelný 
s korunovačními klenoty, mistrná okázalá 

barokní alegorie Pýchy z Kuksu od Matyáše 
Bernarda Brauna, romantismus 19. století 
„hradů spatřených“ v cestovním deníku Karla 
Hynka Máchy. Ale i moderní život počátku 
20. století ilustrovaný automobilem Benz 
z roku 1913 Karla V. ze Schwarzenbergu 
ze zámku Orlík, mechanickým vysavačem 
z Hluboké nebo portrétem Mechtildy Lich-
novské od Oskara Kokoschky z doby, kdy 
tvořil a žil u knížecího rodu Lichnovských 
na zámku v Hradci nad Moravicí. Mezi hlavní 
exponáty výstavy patří závěť prezidenta Masa-
ryka, v níž definuje „demokratický“ hrad jako 
sídlo hlavy demokratického státu a dějiště 
demokratické státní reprezentace. 

Vstup je bezbariérový, otevřeno je denně 
od 10 do 18 hodin. Plné vstupné stojí 150 Kč, 
snížené 80 a rodinné 300 Kč. Více informací
na www.npu.cz/hrady-objevovane.  Dan Novotný

Stalo se v únoru

Vznik Královského hlavního města Prahy
„Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Tam v lese 
místo jest, kde najdete člověka, jak tesá práh domu. I nazvete hrad, 
který na tom místě vystavíte, Prahou.“ Tak v kostce a pověsti pra-
vila kněžna Libuše. Jiný výklad jména Praha vychází se slova práh 
po říčním prahu či jezu, který se nacházel někde na místě dnešního 
Karlova mostu. Přes tento brod přecházeli lidé řeku. Protože se 
město začalo rozrůstat právě za tímto brodem, tedy prahem v řece, 
bylo nazváno Praha. Teď už ale doložitelná fakta. Na základě Dvor-
ského dekretu Josefa II., 12. února 1784, bylo založeno Královské 
hlavní město Praha. Vzniklo spojením samostatných královských 
měst: Starého Města pražského, Většího Města, Malé Strany, 
Hradčan s Novým Městem pražským, založeným v roce 1348 
Karlem IV. Čtyři pražské čtvrti byly za Josefa II. číslované řím-
skými číslicemi. Sídlo městské správy a městské rady bylo na Sta-
roměstské radnici. Město se v r. 1784 rozkládalo na 143 hektarech 
a bydlelo v něm něco kolem 76 000 obyvatel. V druhé polovině 
19. století byl připojen Josefov, Vyšehrad, Holešovice, Bubny 
a Libeň. Hlavní město Praha pak vzniklo 1. ledna 1922. Po Lon-
dýně, Paříži, Římě, Madridu a Berlínu je Praha šestým nejnavště-
vovanějším městem Evropy. Dan Novotný

Přírodou na východním okraji Prahy 
Tato procházka je vhodná pro všechny věkové 
kategorie včetně rodin s kočárky. Vyjdeme 
ze stanice metra B Černý Most, zahneme 
vpravo, dojdeme na konec zakrytého nástupi-
ště metra a přejdeme první můstek přes silnici. 
U domu Charita se dáme vpravo, přejdeme 
odbočku a na konci ulice vlevo kolem ortope-
die a rovně dojdeme k přemostění po pravé 
ruce, které přejdeme. Projdeme mezi půlkru-
hovými paneláky a dojdeme na nám. plukov-
níka Vlčka, kde projdeme vysokým průcho-
dem domu. Tam opustíme naučnou stezku 
vpravo přes parkoviště a přes můstek ke kru-
hovému posezení a dál dolů. Na rozcestí 
před loukou odbočíme vlevo po cyklostezce 
a na dalším kruhovém rozcestí vpravo dolů 
k rybníku Martiňák. Od rybníka jdeme vlevo 
stále po cyklostezce A 44 a okolo hřbitovní 
zdi do centra Dolních Počernic. Musíme se 
podívat do parku s památnými stromy a let-

ním jevištěm. V opraveném bývalém pivo-
varu můžeme posedět v restauraci Léta Páně. 
V období největšího rozkvětu před 1. světo-
vou válkou pivovar zásoboval 28 hospod 
v Praze a řadu dalších v okolí. V centru Počer-

nic lze zajít do malebného penzionu Český 
statek, kde výborně vaří. V knihovně prodá-
vají turistické známky a pohledy. Za zhléd-

nutí stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a zámek, ve kterém je dětský domov. Dnešní 
vzhled zámku pochází z období 1664 – 1769, 
kdy jej vlastnili hrabata z Colloredo-Waldsee. 
Z centra dojdeme k Počernickému rybníku, 
odtud po žluté na rozcestí V Ořešinách a dále 
po modré přes Xaverovský háj a Přírodním 
parkem Klánovice – Čihadla až k turistic-
kému rozcestí Nové Dvory. Zde bývala zaniklá 
vesnice Slavětice, naposledy zmiňovaná roku 
1589. Nedaleko býval také největší rybník 
Klánovického lesa, zrušený kvůli stavbě želez-
niční tratě Praha – Olomouc. Z Nových Dvorů 
jdeme stále po zelené kolem myslivny a pod-
jezdem pod tratí vlevo k železniční stanici 
Klánovice. Cestu nám zpestří tabule Lesní 
galerie se zvířátky a básničkami, které vytvo-
řily děti ze ZŠ v Újezdě nad Lesy pod vede-
ním paní Kazdové. 

Přátelé, vydejme se poznávat krásy Prahy 
a jejího okolí. Stále je co objevovat.
 Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Přípravný výbor k založení JZD (1949)
V roce 1949, 
když byl usta-
ven, nebyl 
v něm, kromě 
jednoho, 
žádný sedlák. 
Když bylo JZD 
založeno, do-
stalo do vínku 
obecní pozem-
ky a zbytek 
polností ode 
dvora tj. 8 ha, které byly v nájmu, jednalo se o zřízení družstevní 
prádelny. Za členy přistoupilo v té době mnoho občanů, ale během 
roku někteří vystoupili. Někteří se opět vrátili. Byl to chaos, zmatek 
a někdy i panika. Vtipálkové brousili svůj um skládáním průpoví-
dek a parodií: „Co sedláci, co děláte, koně máte a neoráte. Koně 
dal jsem do kolchozu, nechal jsem si jenom kozu. Koza mečí ne 
ne né, já chci taky do JZD.“ Na JZD vznikla průpovídka „Jedou 
zloději dědiny“. Vybral Dan Novotný
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Co s koupelnou v paneláku?
Z UMAKARTOVÉ LUXUSNÍ
REKONSTRUKCE JÁDRA

BEZ BOURÁNÍ !!
Obkladové desky 122 x 244 cm
v provedení jako obkladačky,

vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

spol. s r.o.

V Olšinách 61
Praha 10
“M” Strašnická

pondělí 14.00 - 18.00
úterý 10.00 - 14.00
středa 14.00 - 18.00
čtvrtek 10.00 - 14.00

www.koupelnyza3dny.cz

tel.: 274 810 848

LINEA

Inzerce

 

ss ís 12ti letou tradicís 122titi letetouo ttradidiccí

DDušan Procházka    Tel. 774 024 6466DDuDuššašan Procháházkzka   TTel. 774 020244 646464666
EE-m ilail d: dp.uklikliddyspra @va@seznam.czE-mE-mailail: d: p.up.ukliklidysdysy praprava@va@@sezseznamnam.cz.cz

Volejte zdarma  
800 888 905 
po-pá 09.00 - 17.30 

Cena: 3 200 000 Kč Cena: 5 950 000 Kč Cena: 9 980 000 Kč

Cena: 25 000 Kč/měs+popl. Cena: 22 000 Kč/měs+popl. Cena: 18 000 Kč/měs+popl.

P6-Na Petynce. Prodej bytu 2+1(62 m2)/ 

1. nadzemní podlaží/cihlový dům.

Stř. kraj, Vráž u Berouna. Prodej zděného 

RD ve výborném stavu/pozemek (2 223 m2).

P5-Smíchov, J. Plachty. Prodej luxusního 

bytu 3+1 (130 m2)/OV/B/G /sklep.

P5-Košíře, Nad zámečkem. Pronájem 

RD v osobním vlastnictví (150 m2).

P5-Smíchov, Na Neklance. Pronájem bytu 

4+1 (100 m2)/2x koupelna/po rekonstrukci.

P5-Jinonice, rezidence U Kříže. Pronájem 

bytu 3+kk (100 m2)/po rek./2x WC/B/G.

   
Štefánikova 29, Praha 5     

      
     

Prodáváme a pronajímáme 
nejvíce nemovitostí na Praze 5

                   Přijmu nové distributory na roznos STOPu.

            Bližší informace na tel. 603 728 140
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Program klubů seniorů únor 2015

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 2. 2.   Program klubu na 1. pololetí 2015 Svatava Bulířová

 9. 2.   Léčivé minerály a horniny nás pomáhají 

 uzdravovat Evžen Andres

  Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

16. 2.   Masopust v klubu I

23. 2.   Co si letos vyměním? Jiřina Focherová

 Naďa Žáčková

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 3. 2.   Přednáška IKEM MUDr. Pavla Petříková

10. 2.   Společenské hry, vzpomínka na Františka Nepila 

17. 2.   Procvičíme si paměť Milada Tomašovičová

24. 2.   Cvičení na židlích, společenské hry

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
 4. 2.   Novinky v léčbě cukrovky, zprávy z rady seniorů a informace  

 o přípravě rekondičního pobytu v září 2015 Jaroslav Pulchart

11. 2.   Společenské hry

18. 2.   Informace o službách, které poskytuje 

 Středisko sociálních služeb Prahy 13 Helena Hrdoušková 

25. 2.   Povídání při kávě a čaji                 

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

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

že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. 

v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR - územní organizace 
pro Prahu 5, 13, 16 a 17
 4. 2.   Promítání videa

11. 2.   Léčba diabetu

18. 2.   Nároky diabetiků

25. 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

Setkání s fotografií
Některé kočárkárny v bytových domech slouží původnímu účelu, jiné 
se postupně stávají skladištěm nepotřebných věcí. V Zázvorkově ulici 
28 přišli obyvatelé domu na možnost zcela jiného využití tohoto neby-
tového prostoru – v polovině ledna zde otevřeli minigalerii fotografií. 
Malá vernisáž výstavy Setkání s fotografií přilákala zhruba čtyřicítku 
lidí. Příchozí byli velmi spokojeni, někteří vyjádřili své názory i v pa-
mětním sešitu. Velký zájem byl nejen o fotografie, ale také o náhledy 
různých témat, kterým se autor fotografií František Kocmich dlouho-
době věnuje. Zaujaly také srovnávací fotografie z let výstavby sídliště 
a fotografie pořízené ze stejného místa nyní. Autor, který na podzim 
loňského roku získal druhé místo ve fotografické soutěži vyhlášené 
odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 Proměny třináctky, bude 
své fotografie měnit, takže návštěvníky minigalerie překvapí pokaždé 
novými snímky. Možná i těmi, které zaujaly porotu i návštěvníky vý-
stavy na radnici. František Kocmich je velkým příznivcem fotografo-
vání, není tedy divu, že je také aktivním členem Svazu českých foto-

grafů. Ačkoli žije v Praze 13, léto tráví ve Stodu u Plzně. Rád se toulá 
po Praze i českou krajinou. Přesto, že je fotograf amatér a samouk, 
měl ve Stodu autorskou výstavu. Některé jeho fotografie znají i čte-
náři STOPu. Více informací o minigalerii a také o autorovi fotografií 
získáte na www.kocmich.cz, frantisek46@seznam.cz. Eva Černá        
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Inzerce

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 

podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 

602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy. 

Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených, 

výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 

dopravy a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 

kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 

skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-

ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 222 961 238 

večer, 602 938 399.

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

 o Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva 

zdarma! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

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

 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle,

levně i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 

Tel. 602 817 588.

 o  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, www.elektrikarerben.cz, 

tel. 604 516 344.

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.

Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

 o Opravy aut. praček – Liška. 30 let praxe, 

tel. 602 937 117.

 o Malování, štukování, tapetování, lakování 

(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, 

koupelny, 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 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,

fl ádrování, tel. 736 691 087, www.malirina.cz.

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na 

vaši kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky 

na míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707. 

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 

Tel. 606 662 223. 

 o PODLAHY – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253.

 o Elektropráce Rada, montáž, rekonstrukce, opravy, 

revize, rada.luk@email.cz, tel. 773 693 369.

 o Nabízíme úklidy kanceláří. Jednorázové, občasné 

malé zakázky, mytí oken. Úklidy domácností a domů. 

Spolehlivé služby. Tel. 724 270 411, 728 793 769.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 

i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 

praxi. Mobil: 725 562 738, www.uctoolga.cz.

 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 MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 

– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-

vé látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 

a jiné. Nízké ceny! Na Veselí 2, P-4, parkoviště před 

obchodem. Tel. 241 402 270, www.molitany.cz.

 o Půjčky. Sloučení úvěrů. Oddlužení. Tel. 800 210 310.

 o Stříhání psů, Neustupného 1838, u metra Luka. 

Objednávky na tel. 739 029 625.

 o !VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 

družstev atd... Stěhování od A-Z. Malířské práce. 

Tel. 773 484 056.

 o VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, MEZD A DAŇ.PŘIZNÁNÍ.

Tel. 733 153 590, 251 623 003, strejcovajana@seznam.cz. 

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. – 

Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké 

vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-

kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 

E-mail: olaolda@volny.cz. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 

metodou profi  stroji. Ručně čistíme kožený nábytek, 

myjeme okna a podlahy. Zbavíme Vás špíny, prachu, 

roztočů, alergenů a skvrn různých původů. Rychle, kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818, 

www.cistimekoberce.cz.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence, daňová 

přiznání pro zaměstnance. Tel. 732 878 733, email: 

info@cz-exipo.com. Osobní přístup, komfortně, rychle.

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce by-

tového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba plotů 

z KB-Bloku, mirazilina@seznam.cz, tel. 608 861 908.

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu 

v prostředí vašeho domova a dle vašich časových 

možností. Volejte na tel. 774 901 193. 

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 

světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 

varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 604 794 209.

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 

řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243. 

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

 o Hodinový opravář – nabízím práci všeho druhu 

u vás doma nebo na chatě . Tel. 777 317 278, 

www.hodinovy-opravar.cz. 

 o Pedikérka nabízí své služby. Přijedu i za vámi! 

Tel. 775 925 581.

Služby

 
 

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA

Nová středomořská restaurace 
na náměstí v Hostivici

Citadela
Italský šéfkuchař Luca Norcia 
Vás zve na čerstvá a zdravá 

jídla. Otevřeno denně.

www.citadelahostivice.cz

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

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM

 a elektroniky
ANTÉNY, SATELITY – 
www.TVSERVIS.cz – v.siebert@volny.cz

tel. 733 311 747, 733 608 454     
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 o ŽEHLENÍ S DOPRAVOU ZDARMA nad 10 kg. 
Cena: 65 Kč/kg (pozn. 2,2 kg/hod.), přívoz a odvoz 80 Kč 
celkem. Tel. 721 443 980.

 o Malířské, lakýrnické a zednické práce. Vyklízení 
domů, bytů, půdních prostor, sklepů a zahrad. 
Odvoz stavebních materiálů. Tel. 731 409 833.

 o Bookkeeping, tax accounting for foreigners, 
expats. Personal approach, comfortably, quickly, profes-
sionally. Email: info@cz-exipo.com. +420 732 878 733. 

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

 o ZAMĚŘOVÁNÍ A PASPORTIZACE bytů, domů. 
Tel. 724 304 603. 

 o Ohlídám Vaše dítě kdykoliv. Jsem v důchodu. 
Tel. 241 431 479 – záznamník. Mail: triumfant@seznam.cz.

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

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

 o ANGLIČTINA –   INDIVIDUÁLNĚ, KVALITNĚ, 
TEL. 723 898 755.

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

 o Sídlo pro s. r. o., místo podnikání OSVČ od 190 Kč za 
měs. Tel. 728 991 247, www.sidloprofi rmupraha.cz.

 o Výuka angličtiny a MS Excelu. Tel. 775 133 610. 
Web: king-s-english.webnode.sk. První hodina zdarma!

 o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA – pro děti a dospělé. 
Vyučované obory: KYTARA, ZPĚV, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, 
ZOBC. FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ. Výuka probíhá 
zábavnou a individuální formou. INFORMACE: Martina 
Dvořáková, dipl. spec., e-mail: radostnahudba@seznam.cz, 
tel. 602 646 628.

 o English for kids (3. - 6. třída) s rodilým mluvčím 
na Hůrce, příprava na cambridgeské zk., tel. 603 925 391.

 o Terapie v pohybu
Chcete být v dobré fyzické a psychické kondici? Vyzkou-
šejte nejjednodušší přirozený pohyb - chůzi na čerstvém 
vzduchu. Skupiny od ledna, individuálně možno spojit 
s terapií. Více info na www.okoolo.cz, tel. 606 331 748 
nebo facebook okoolo.

 o Doučování a výuka angličtiny.
Lektorka angličtiny nabízí doučování pro děti nebo lekce 
pro dospělé. Tel. 737 541 649.

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

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

Různé

Vzpomínáme

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže|běžky|snowboardy | y|a|servis|ppprodeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjj|||||||||||||ssssssssssssjjjjjjjjjjjjjeeeeezzzzzdddddddoooooooové
SERVIS LYŽÍ 299,- 

pppppppůjjjjjjčovn

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

 o „Odešel jsi, ale v našich 
srdcích jsi stále.“ Dne 29. 1. 
to byl již rok od úmrtí pana 
Zdeňka Němce. Kdo jste ho
znal, vzpomeňte s námi. 
Manželka Jiřina, syn Zdeněk 
a dcery Jiřina a Eva s rodinami.

 o Dne 15. února 2015 vzpomeneme již 9. smutného 
výročí odchodu paní Marcelky PFOBOVÉ z Velké 
Ohrady, milující a vzorné maminky Tomáška 
a Karolínky. Dotrpěla 
v manželství nad ránem 
po sv. Valentinu ve věku 
33 let. Spí svůj věčný sen 
na Chodovském hřbitově 
(urn. hrob č. 781), 
v našich srdcích však žije 
dál. Nikdy nezapome-
nou a za vzpomínku 
přátelům děkují Bílkovi, 
rodiče. 

KARIÉRNÍ A HR PORADENSTVÍ

www.HRrozvoj.cz
e-mail: HRrozvoj@seznam.cz    Tel. 724 270 939 

        

RESTAURACE
HOSPÙDKA S VÝBÌREM PIV I SPECIÁLÙ  
    Naše nakládané hermelíny 
  svìtový unikát
 SKVÌLÉ 
        ŠPÍZY 
       peèené
na døevìném uhlí
   a nìco navíc...

více než 10 druhù  -  

K ZAHRÁDKÁM

t e l :  7 0 2  0 2 8  1 5 9

facebook.com/RestauraceKZahradkam
w w w . k z a h r a d k a m . c z

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

RK JUDr. VOSYKA, s.r.o.

Vše o penězích
pod jednou střechou

Partners market, OC Lužiny 2. NP, 
Archeologická 1, 155 00, tel.: 733 616 954,
e-mail: market.praha.luziny@partners.cz

 Bankovní účty
 Pojištění aut a domácností

 Cestovní pojištění
 Životní pojištění

 Hypotéky a půjčky
 Spoření na penzi

PM_Luziny_inz_58x85.indd   1 14.01.15   11:39
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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. 777 228 091 - NEJLÉPE, 222 967 064 
251 615 428 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

 ZDARMA

  Připravit děti na školu a pro život

  Povzbuzovat celoživotní lásku k učení 

  Učit aplikovat a převádět znalosti do praxe 

  Budovat komunikační a řečnické schopnosti 

  Rozvíjet kreativní myšlení a řešení problémů

  Podporovat vůdčí schopnosti a osobní rozvoj 

je technologicky nejvyspělejší mezinárodní koncept předškolního 
vzdělávání založený na nejnovějších výsledcích výzkumů 
zabalený do zábavného interaktivního dobrodružství.

www.

FASTRACKTM

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

tel: 774 055 525
železo - hliník - měď - mosaz - nerez- 

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

Prodej – koupě – pronájem

 o Pronajmu samostatnou garáž, ul. Archeologická, 
st. M – Lužiny. Uzavřený objekt garáží, 16 m2, 
2 000 Kč/měs., tel. 608 979 580, e-mail: rehos@seznam.cz.

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

 o Dlouhodobě pronajmu garážové stání v Běhounkově 
ulici. Pod vlastním uzavřením. 1 500 Kč/měs. 
Tel. 723 469 160.

 o Prodám garážové stání – Petržílkova 2570, stanice 
metra Hůrka, tel. 737 258 779.

 o Garáž v Nušlově ulici. Naproti vratům do objektu – 
snadný vjezd. 1 500 Kč/měs., dohoda možná, též prodej. 
Tel. 775 276 546.

 o Pronajmu garážové stání v bytovém domě 
Petržílkova 15 u metra Hůrka. Cena 1 500 Kč/měs. 
Tel. 605 417 156, email: marek.kerka@gmail.com.

 o Nabízíme k pronájmu volné nebytové prostory, 
70 m2, (bývalé potraviny). Nušlova 2, tel. 604 251 052.

 o DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastníka, převody 
bytů do vlastnictví, SVJ, družstevní právo. 
Tel. 724 304 603.

 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 druž-
stva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěho-
vání, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, 
privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované 
případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní 
výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávně-
ně 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.

Byty

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

www.elektroservisvolf.cz

Iva Illéšová T.I.P.  Tel. 773 782 353
úklid domácností, bytových domů, kanceláří 

www.uklid-tip.cz
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Program klubu Mlejn únor 2015

DIVADLO
 6. 2. pá 19.30  PUTIN LYŽUJE – Divadlo Líšeň

Politická fraška o obětech Putinovy vlády. Jevištní reportáž podle Ruského deníku 
zavražděné novinářky Anny Politkovské.

11. 2. st 19.30  FeRPLAY – Cirkus Mlejn 

Akrobatické pojednání o hravosti lidského druhu.

Pražská premiéra

19. 2. čt 18.30  MIMO PROVOZ (CZ, FR, CHE) 

Nový cirkus & pohybové divadlo. Projekt vznikl za podpory Nadace Karla Janečka. 

1. premiéra – zadáno

20. 2. pá 19.30  MIMO PROVOZ (CZ, FR, CHE) 

2. premiéra 

 7. 3. so 19.00  CHARLEYOVA TETA – Divadlo D13 

Jevan Brandon Thomas a jeho nejznámější převleková komedie všech dob. 
Hra z prostředí univerzitní oxfordské koleje 19. století slavila úspěch po celém světě, 
v Čechách především v podání Lubomíra Lipského v životní ženské roli. 

Premiéra

DĚTI
 1. 2. ne 15.00  JAK MLUVÍ SVĚT – Divadlo Karrosa

Pohádky Daisy Mrázkové. Příběhy, které malým i velkým otevírají čistý pohled 
na tajemství vztahů lidí a světa, ve kterém není nic zbytečné.

 8. 2. ne 15.00  SKŘÍTCI – Toy Machine

Stínové, loutkové představení pro děti od 3 let. Naše pohádka je ideální před usnutím 
a začátkem světa něčeho nejkouzelnějšího jako jsou naše sny.

15. 2. ne 15.00  POŠŤÁCKÁ POHÁDKA – Divadlo Karrosa

Loutková pohádka. Jedna z nejznámějších pohádek Karla Čapka vypráví o pošťáku 
Kolbabovi, poštovních skřítcích, dlouhém putování a taky o jednom dopise bez adresy, 
který musí být doručen do správných rukou.

22. 2. ne 15.00  MODREJ DRAHOKAMEN anóbrž Zelená Gizela
 a mrkvajzníci – De Facto Mimo

O dvou mrkvajznících, kteří by se klidně dál celé dny váleli, to by ale nesměli najít 
modrej drahokamen. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
12. 2. 9.00, 10.30  RADOST Z TÓNŮ

Netradiční poutavé setkání dětí s kvízovým povídáním o hudbě 
s hudebními ukázkami vybraných skladeb. 

13. 2. 9.00  HYGIENA KRVE – Divadlo Líšeň 

Komponovaný program na téma holocaustu v konfrontaci s projevy rasizmu a totality 
v současnosti – pro II.stupeň ZŠ a SŠ.

 4. 3. 9.00, 10.30  HODINA HUDEBNÍ VÝCHOVY JINAK – Tokhi El Ritmo

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
 8. 2. ne 18.00  TROCHU DO MODRA

 2. ročník bluegrassového festivalu

Účinkují: Lážo Plážo, R.A.C.R (Real American Country Revival), Sekvoj a Veget. 
Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Stodůlky

 4. – 6. 3. 18.00  PRAŽSKÉ PORTOVÁNÍ 2015 

Předkola 49. ročníku soutěže Porta

 6. 3. pá 18.00  HEXAGON – country zábava

Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Stodůlky

RŮZNÉ
 4. 2. st 18.00  TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO MARTINA

Taneční vystoupení

 7. 2. so 11.00  O STODŮLECKOU RŮŽI – DDM Stodůlky

 8. 3. ne 15.00  DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES

Folklorní soubor Lučinka vás srdečně zve na společenskou akci Dětský folklorní ples. 
Program je určený především pro děti, ale na své si přijdou zajisté i jejich rodiče. 
V programu vás čeká tradiční zahájení polonézou, vystoupení dětí z Lučinky, výuka 
tanců a bohatá tombola.

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

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

Dvě stě deset hodin živé hudby
V KD Mlejn probíhal od 1. června do 6. prosince již desátý ročník 
unikátní soutěže neprofesionálních hudebních skupin všech žánrů 
a hudebních stylů – Skutečná liga. Hlavním soutěžním kritériem je 
živé hraní a autorská tvorba soutěžících. Během deseti let trvání prošlo 
soutěží na dva tisíce účastníků a můžeme se pochlubit stovkami ode-
hraných koncertů. Skutečná liga za pomoci poroty, která je složená 
z výrazných hudebních osobností, hudebních publicistů, nakladatelů 
hudebních periodik a vůbec lidí pohybujících se aktivně v kultuře, 
vyhledává talenty a snaží se pomoci skupinám v profesním růstu 
i po ukončení soutěže. 

Do soutěže Skutečná Liga 2014 se přihlásilo 172 kapel. Skupiny sou-
těžily ve dvaceti šesti soutěžních dnech a porota tak byla svědkem téměř 
210 hodin živé hudby. Koncerty navštívilo cca 2 500 diváků. Svým roz-
sahem, kvalitou a unikátními soutěžními podmínkami nemá dnes sou-
těž Skutečná Liga 2014 konkurenci.

Souběžně s hlavní soutěží probíhá Skutečná liga Junior, ve které 
soutěží kapely do devatenácti let. Vítězná skupina základního kola 
automaticky postupuje do finále celé soutěže, kam se probojovalo cel-
kem pět kapel. Absolutním vítězem se stala skupina Ultima, na druhém 
místě se umístila kapela The New Morning a jako třetí se umístil vítěz 
Skutečné Ligy Junior, Stand Back 20 Feet. Další dvě finálové skupiny 
Supermarket Quartet a Herdek Filek skončily na čtvrtém a pátém 

místě. Porota udělila také ceny Music Talent Awards v kategoriích 
muzikant, zpěvák a zpěvačka roku, image a projev, cenu diváků a pří-
nos hudbě 2014. 

Děkujeme všem, kteří se na hladkém průběhu soutěže podíleli. Bez 
nich by Skutečná Liga 2014 nebyla úžasným kulturním zážitkem jak 
pro soutěžící, tak pro nás, pořadatele. Více na www.skutecnaliga.cz. 

 Za realizační team N.S.E.F. Production Lukáš Fousek

skupina Ultima
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Kalendář akcí únor

Úterý 20. 1. – pátek 6. 3.
Výstava obrazů Lojzy Štyndla
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky, 
Kovářova 1615/4 

Zveme vás na v pořadí již třetí výstavu Lojzy Štyndla. 
Její prví část si můžete prohlédnout do 6. března 
(út, pá 9.00 – 16.00, st, čt 12.00 – 19.00). Už 9. března začíná 
druhá část výstavy, která bude k vidění do 30. dubna. 
Více na http://galerie.Alois.wonderfulart.eu.

Čtvrtek 29. 1. – pátek 13. 2.
Architekti nemusí jen projektovat 
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice 

Městská část Praha 13 vás zve na výstavu obrazů trojice 
známých architektů: Ivo Obersteina, Tatjany Tiché a Pavly 
Hroudové. K vidění bude v úředních hodinách radnice až 
do 13. února.

Pátek 6. 2. • 19.00
Reprezentační ples Prosazu 
OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Občanské sdružení Prosaz a OREA Hotel Pyramida si vás dovo-
lují pozvat na v pořadí již devátý Reprezentační ples Prosazu. 
Výtěžek bude věnován na podporu osobní asistence projektu 
Doma je doma. Z programu: Václav a Jan Neckářovi, artisté 
a tanečníci agentury Pragoshow, taneční vystoupení, tom-
bola, vyhlášení asistenta roku... K tanci a poslechu bude 
hrát skupina April. Posláním organizace PROSAZ je pomá-
hat zdravotně postiženým žít normálně. Zajištěním přímé 
péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreač-
ních aktivit je zapojuje do běžného života. 
Vstupenky k zakoupení a další informace na telefonu 
296 113 214 nebo na prosaz@prosaz.cz. 
Cena vstupenky 280 Kč. Více na www.prosaz.cz.

Sobota 7. 2.
Pochod Kolo, kolo Mlejnský
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky

Start je tradičně z KD Mlejn – pro trasy 18 a 36 km od 8.00 
do 9.30, pro trasy 6, 10 a 14 km od 9.30 do 11.00. V cíli, 

v restauraci Mlejn v KD, vás budeme čekat od 11.30 do 19.00. 
Na startu dostanete popis trasy. Startovné pro děti 5 Kč, čle-
nové KČT poukázky na startovné a ostatní 20 Kč. Neseďte 
doma a přijďte se protáhnout. 
Více na www.kct-praha-karlov-turban.webnode.

Sobota 7. 2. • 14.00 – 17.00
Dětský karneval
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33

Na karneval srdečně zve Tělocvičná jednota Sokol Jinonice. 
Připraven je bohatý program – tanec, hry i soutěže o ceny. 
Přezutí s sebou. Vstupné je dobrovolné.

Pátek 13. 2. • 19.30 
Třináctého na třináctce s Michalem Bystrovem
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Srdečně zveme na první letošní koncert z cyklu Třináctého 
na třináctce. Slávek Klecandr si tentokrát opět pozval hudeb-
ního hosta, kterým bude překladatel, novinář, básník a mu-
zikant Michal Bystrov. Doporučené vstupné 100 Kč, bezba-
riérový vstup. Večery dlouhodobě podporuje Ministerstvo 
kultury ČR, MČ Praha 13, Nadace Život umělce a ČHF. Místa si 
můžete rezervovat do 12. 2. na 13na13@centrum.cz. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz. 

Sobota 14. 2. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice 

Soubor Divadla Glans vás zve na představení na motivy po-
hádky Boženy Němcové „O zlatých sušenkách”. Jednotné 
vstupné 70 Kč (pokladna je otevřena hodinu před začátkem 
představení). Na místě bude možno zakoupit malé občer-
stvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 14. a neděle 15. 2.
Mezinárodní výstava koček
Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6 – Dejvice

V rámci výstavy probíhají odborné přednášky od zkušených 
odborníků, které jsou otevřeny široké veřejnosti. Snahou 
organizátorů výstavy je také pomoci opuštěným kočičkám, 
proto je součástí akce i expozice kočiček hledajících nový 
domov z několika útulků nejen z Prahy. Celá výstava je do-
plněna neoficiálním veletrhem potřeb pro kočky a jejich 
chovatele a doprovodným programem pro děti a mladé 
chovatele. Více na www.starshow.eu, www.kockypraha.cz.

Sobota 14. 2. • 19.30
XXIV. 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 12. 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.

Neděle 15. 2. • 15.00
Karneval – kamarádi z večerníčků
SK Hala Lužiny, Bellušova 1877

Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny pořádá karneval plný 
masek kamarádů z pohádek na dobrou noc. Bližší infor-
mace získáte u Dáši Kolandové na tel. 723 060 323, 
na www.skhalaluziny.wz.cz, případně od cvičitelů v hodi-
nách cvičení.

Pondělí 16. 2. • 14.00 – 17.00 
Den otevřených dveří 
Církevní mateřská škola Srdíčko, Podpěrova 1879/2, 
Lužiny 

Zveme rodiče a děti, které mají zájem o naši mateřskou 
školu na Den otevřených dveří.

Středa 18. 2. • 17.00
CNG doprava v České republice
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615, Stodůlky

Zveme vás na prezentaci firmy Eco Power Energy, s.r.o., 
CNG doprava v České republice – přednosti a ekonomické 
výhody. 
Přijďte si poslechnout odborníky, diskutovat s nimi a ptát se 
na to, co vás zajímá, poznat výhody provozu vozů na CNG, 
přijďte se svézt ve vzorovém voze. V případě zájmu prosíme 
o potvrzení účasti na office@strategyone.cz, a to do 13. 2. 
Akce se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky.

Středy 18. 2. – 25. 3.
Základní škola Mohylová 1963, Lužiny
Jarní školička v Mohylce

ZŠ Mohylová připravuje pro své budoucí prvňáčky Jarní 
školičku, na kterou se můžete těšit každou středu.
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Čtvrtek 19. 2. • 18.00
Besharmonie ve Spolkovém domě
Spolkový dům, K Vidouli 727, Stodůlky

Studentský pěvecký sbor Besharmonie, který má své kořeny 
hluboko v Praze 13, vás srdečně zve na svůj koncert. Můžete 
si přijít poslechnout především provedení rockové mše 
Missa Rotna od dánského skladatele B. P. Holbecha, ale také 
výběr písní z muzikálu West Side Story i další kousky z na-
šeho repertoáru. 

Sobota 21. 2. • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří u České genea-
logické a heraldické společnosti v Praze
Fantova 1784, Stodůlky

Připraveny jsou ukázky rodokmenů a rodo-
vých kronik, poradenská činnost – jak začít s hledáním 
předků a sestavit rodokmen, pomoc se čtením starých listin, 
prodej knih a časopisů s genealogickou a heraldickou tema-
tikou, možnost prohlídky spolkové knihovny s více než 
8 000 svazky genealogické a heraldické literatury i burza 
starších knih. Více na www.genealogie.cz.

Sobota 21. 2. • 14.00
Mezinárodní den průvodců
Staroměstské náměstí 13 

Také letos pořádáme pro širokou veřejnost u příležitosti Mezi-
národního dne průvodců bezplatné prohlídky Prahy a dalších 
měst. Sraz účastníků je před domem U Kamenného zvonu 

na Staroměstském náměstí 13. Na prohlídky se není třeba 
předem hlásit. Letošní trasy povedou ze Staroměstského 
náměstí na náměstí Republiky. Je jich celkem pět, včetně 
jedné prohlídky pro rodiny s dětmi. 
Více na www.asociacepruvodcu.cz.

Středa 25. 2. • 14.30 – 17.00
Tvořivé ručičky
FZŠ Trávníčkova 1743 (učebna A216)

Pod názvem Tvořivé ručičky se ukrývá několik tematicky za-
měřených setkání určených dětem i dospělým. A co je pro 
vás připraveno? 25. 2. Zvíře – dokreslená koláž, 25. 3. Veliko-
noce – jarní tvoření, 22. 4. Galerie hlavního města Prahy – 
výstava a workshop. 20. 5. Tričko – dekorování tupováním, 
17. 6. Prázdninový deník – přebal z ručního papíru (sešit 
vlastní). Vstupné je 50 Kč za osobu. 
Více na www.zstravnickova.cz.

Sobota 14. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727

Již po desáté pořádá tuto akci Klub seniorek Stodůlky. Čeká 
vás spousta zábavy i bohatá tombola a různá překvapení. 
Vstupné dobrovolné.

Sobota 28. 3. • 13.30
Jízda k zahájení sezony 2015
Start je v Dobříči na náměstí 

Cyklistický spolek Stodůlky vás zve na jízdu k zahájení se-
zony 2015. Trasa vede z Dobříče do Loděnic, následuje 
Sv. Jan, Bubovice, Vysoký Újezd, Rudná a Sobín. Cíl bude 
u restaurace Mlejn v Kovářově ulici ve Stodůlkách. Vyjížďka, 
která není myšlena jako závod, je dlouhá přibližně 40 km. 
V případě špatného počasí (déšť, sníh) se pojede v neděli 
29. března, start je v 10.00. 
Více informací na www.csstodulky.cz, css@csstodulky.cz.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Neděle 15. 2. • 15.00
Karneval ve Stodůlce

Budeme tancovat, malovat, soutěžit a hrát si. Pro děti 
od 3 let bez rodičů. Cena 100 Kč. Počet míst je omezen. 
Rezervace na info@mcstodulka.cz.

Více informací o činnosti minicentra nebo o jedno-
tlivých akcích získáte na tel. 604 289 820 nebo 
na www.mcstodulka.cz.

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

Neděle 1. – sobota 28. 2. 
Krása stvoření – refektář

Výstava obrazů Miloše Kouteckého inspirovaných vesmírem 
a malovaných unikátní technikou na sametovém plátně. 
Výstava je prodejní. 

Neděle 8. 2. • 17.00 
Let´s Go – kostel sv. Rodiny

Koncert mezinárodní akapelové skupiny, na programu jsou 
americké spirituály.

Středa 11. 2. • 19.00 
Koncert k Mezinárodnímu dni nemocných – 
kostel sv. Rodiny

Představí se orchestr Archioni Plus pod vedením Michala 
Macourka, na programu Bachovo koncertantní umění.

Od Popeleční středy 18. února do Velikonoc budou vzhledem 
k postnímu období kulturní aktivity v domově omezeny.
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

Středa 4. 2. • 14.30 – 17.00 
Karneval 

Zveme vás na tradiční dětský karneval, tentokrát s tématem 
„Pojďte s námi do pohádky“. Představíme si masky, zatan-
číme si a pobavíme se při plnění zábavných úkolů. Karneval 
je určen především pro děti 2,5 – 8 let. Vstupné 40 Kč. Pro-
síme, z kapacitních důvodů se včas nahlaste v recepci DDM, 
na tel. 251 620 266 nebo na info@ddmstodulky.cz. Karne-
val se koná v přízemí žlutého vchodu. Přezutí s sebou.

Pátek 6. 2. • 18.30 – 20.30 
Workshop jógy – posílení středu těla

Budeme se věnovat sla-
dění dechu a pohybu 
v ásánách ve stylu 
hathajógy. Workshop 
není vhodný v těhoten-
ství, po úrazu, závažnější 
operaci nebo při zánětu 
šlach. S sebou si vez-
měte podložku na jógu 
(lze i půjčit), ručník 
a deku. Přihlásit se mů-
žete osobně v recepci 
DDM Stodůlky nebo na pohyb@ddmstodulky.cz. Vstupné 
150 Kč se platí ihned při přihlášení. Akce se koná v tanečním 
sále číslo 3 – lektorka Eva Šimánková.

Sobota 7. 2. 
O Stodůleckou růži 2015

Taneční skupina D.A.R., DDM Stodůlky a Klub Mlejn pořádají 
taneční soutěž O Stodůleckou růži 2015. Rádi tancujete? 
Chcete ukázat ostatním, co vás baví a co umíte? Tak pojďte 
zkusit štěstí. Soutěž je vypsána ve věkových kategoriích 
mini (6 – 8 let), děti (8 – 12 let), junioři (12 – 15 let), 
dospělí (nad 15 let). Soutěžní disciplíny v kategoriích začá-
tečníci a pokročilí jsou disco dance – sólo, duo, malá skupinka 
a hip hop – sólo, duo, malá skupinka. Stačí si připravit 1 minu-
tu choreografie. Soutěž je otevřena všem tanečním skupi-
nám a zájemcům. Více informací a přihlášku naleznete 
na stránkách DDM Stodůlky, Taneční skupiny D.A.R. – 
www.dar-dance.unas.cz, na facebooku a informace 
získáte i na tel. 777 645 592.

Neděle 15. 2. • 15.00 
Akademie DDM Stodůlky
Spolkový dům, K Vidouli 727

Přijďte se podívat do Spolkového domu Stodůlky na vystou-
pení, která pro vás připravili účastníci hudebních a pohybo-
vých kroužků DDM Stodůlky pod vedením svých lektorů. 
Podrobnější informace najdete na www.ddmstodulky.cz.

Pondělí 23. – pátek 27. 2. • 8.00 – 16.30
Tradiční příměstský tábor

Tábor o jarních prázdninách je určen dětem z 1. – 5. třídy. 
Probíhá denně, cena za týden je 600 Kč. Podrobnější infor-
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mace a zájemku ke stažení najdete na webových stránkách 
domu dětí.

V březnu pořádáme již 10.  
ročník hudební soutěže 
Doremifa. Zpíváte nebo 
muzicírujete rádi? Přijďte 
si zazpívat nebo zahrát 
na flétnu, kytaru, klavír či 
jiný nástroj. Nebo vezměte 
s sebou své rodiče či ka-
marády a pojďte vystoupit 
společně! Stačí si připravit 
1 píseň nebo skladbu. 
Na akci je nutné přihlásit 
se předem. Podrobnější 
informace naleznete na www.ddmstodulky.cz. 

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

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

Pojďme společně děti připravit na školu  
a pro život. Věříme, že lidský život lze nejvíce ovlivnit 
v předškolním věku, kdy dětský mozek pracuje na plné ob-
rátky. Děti u nás rozvinou potenciál a výrazně zlepší komu-
nikační schopnosti, kreativitu, koncentraci, kritické myšlení 
a sebevědomí. FasTracKids učební programy jsou určeny 
pro děti od 6 měsíců do 8 let. Také v únoru se může přihlásit 
do kurzů: FasTrack Signing – znakování (děti do 2 let), 
FasTrack Tots (děti 2 – 3,5 roku), FasTrac Kids (děti 3 – 8 let) 
a FasTrack Music (1 – 8 let). Využijte ukázkové lekce zdarma. 
Pro vaše dítě zajistíme i netradiční a poutavou narozenino-
vou oslavu.

Zveme vás na pravidelné víkendové kurzy vaření s dětmi 
ve věku 3 – 11 let s názvem Kuchtíci v akci. Tentokrát se 
zaměříme na zoo a Valentýna. Únorové termíny jsou 8., 
14. 2. a 28. 2. V sobotu od 9.30 do 12.30 pro děti 5 – 11 let, 
v neděli od 9.30 do 11.30 pro děti 3 – 5 let. Programová 
náplň kurzů a přihlášky jsou na www.varenisdetmi.cz. 

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

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

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

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

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

Pátek 13. 2. • 19.30
Třináctého na třináctce

Zveme vás na tradiční koncert Slávka Klecandra a jeho 
hostů. Vstupné dobrovolné.

Sobota 14. 2. 
Setkání starších a nemocných obyvatel Prahy 13 

Program: 9.00 – 10.15 slavení eucharistie, 10.15 – 13.00 
společenská část setkání.

Úterý 24. 2. • 18.30
Prokopská zastavení 

Zveme vás na další přednášku z cyklu Prokopská zastavení, 
tentokrát na téma: Likvidace lepry. 
Přednáší prezident Arcidiecézní charity Praha Dr. Vojtěch 
Eliáš. „Jakožto misijní společnost podporujeme péči o ce-
lého člověka. Nevidíme jen nemoc – lepru nebo tuberku-
lózu, proti kterým zajišťujeme léčbu, ale pomáháme 
odstraňovat i důsledky nemoci vyloučení ze společnosti, 
ztrátu práce, smyslu života. Cílem není vyléčit lepru, cílem 
je uzdravit člověka.“

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 

Páteční herna pro děti se cvičením končí!

Z organizačních důvodů se páteční herna v MC Prokůpek 
od února ruší. Maminkám, které mají zakoupenou perma-
nentku zbývající peníze vrátíme. 
Kontaktujte prosím Evu Dolákovou, tel. 605 451 060.

Více informací u Magdalény Dobromily Staňkové 
na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz.

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

Nedělní divadélko 

Zveme děti na nedělní pohádky, začínáme v 11.00, 
vstup zdarma. 
 1. 2. Jak zlatník ke štěstí přišel, 
 hraje Bářino cestovní divadlo. 
 8. 2. Prasečí slečinky, hraje Divadýlko z pytlíčku
15. 2. Hrnečku vař, hraje Divadelní společnost Kejklíř
22. 2. O dvanácti měsíčkách, hraje soubor Romaneto

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt 9 – 12 hod. Přihlášení předem 
není nutné.

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou pohádky – 
říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne od 10.30 navíc: 
3. 2. – kazatel David Novák – Láska a nenávist, dvě sestry. 
Jak tu druhou omezit?
9. a 10. 2. – karnevalová herna – přijďte si užít dopoledne 
trochu jinak a nejlépe v masce  
Středy – 9.30 – pohybové nebo hudební okénko pro děti 
(s doprovodem dospělého) – střídá se co týden, 10.30 – 
konverzační angličtina pro dospělé se Stacy Nofzinger. 
Nový kurz (4. 2. – 10. 6.), cena 1 100Kč/pololetí nebo 
jednorázově 100 Kč/lekci. Hlídání dětí zajištěno.
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy, Mirkou 
a papouškem Petem, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Herna bude v době jarních prázdnin od 23. do 27. 2. 
zavřená. Více se o nás a o programu dozvíte 
na www.rybicky.13ka.cz.
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Kalendář akcí únor

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

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana

Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, 
výpravy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. 
Vedoucí Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

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 – 18.15
Robinson

Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. 
Podívejte se na www.klubrobinson.cz.

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

Happy Mondays – každé únorové pondělí mají vstup 
za korunu všichni, kteří přinesou starý mobil na podporu 
strážců pralesa.

Cestovatelské přednášky s CK Livingstone – úterní podve-
čery patří v zoo exotickým dálkám. Ve Vzdělávacím centru 
u hlavního vchodu proběhne cyklus přednášek, který před-
staví úžasné kouty světa, jimiž vás provedou ostřílení cesto-
vatelé. Přednášky začínají v 18.00, vstupné na přednášku 
činí 50 korun.

•  3. 2. Ludmila Puldová, horalka: Nepál
• 10. 2. Martin Kratochvíl, filmař: Nepál – Horní Dolpo
• 17. 2. Lukáš Krejčí, lezec: Východní Afrika
• 24. 2. Karel Wolf, cestovatel: Nový Zéland s dodávkou

Sobota 7. a neděle 8. 2. 
Setkání v Africkém domě

Sobota 14. a neděle 15. 2. 
Výpravy za obyvateli Indonéské džungle

Neděle 15. 2. 
Pravý český masopust

Sobota 21. – neděle 22. 2. 
Seznamte se s gaviály

Neděle 22. 2. 
Zooškola pro dospělé – zbavte se fobií 

Máte strach z hadů nebo pavouků a chtěli byste mu čelit? 
Pak je tento den určen právě vám! Nutno předem objednat 
na zooskola@zoopraha.cz.

Pátek 27. 2. 
Mezinárodní den ledních medvědů

Každý z nás může pomoci záchraně arktické domoviny 
oblíbených chlupáčů. Přijďte a zjistěte jak!

Sobota 28. 2. 
Objevte tajemné velemloky

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

OC LUŽINY s.r.o., Archeologická 2256, 155 00 Praha 5
T: 251 556 580 E: info@ocluziny.cz W: www.ocluziny.cz Přímo na stanici metro B - Lužiny
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Autor: Pavel Talaš

TO JSOU TEDA FÓRY

Protože únorové počasí bývá vrtkavé, pozveme 
vás někam, kde určitě nebude pršet ani foukat – 
do Muzea voskových f igurín v Celetné ulici 6. 

Je to už téměř dvacet let, kdy bylo v Praze 
otevřeno první Muzeum voskových figurín. 
Přijďte si prohlédnout špičkovou práci před-
ních českých sochařů, architektů, kostymérů 
a vizážistů. Rozsáhlá expozice je rozdělena 
do několika poschodí. V první části se sezná-
míte s důležitými postavami temného stře-
dověku, další představuje velikány nejen 

našeho kulturního a politického života s tri-
bunou diktátorů, celé jedno patro pak patří 
sportovcům, výtvarníkům a důležitým osob-
nostem světa kultury. A s jakými osobnostmi 
se zde můžete potkat? „Celou osmdesátku 
vyjmenovat nemůžeme, tak snad jen pár 

jmen,“ říká provozní ředitel muzea Ladislav 
Derner. „Návštěvníci se u nás mohou potkat 
s Karlem IV., Rudolfem II. i krásnou Sirael, 
Antonínem Dvořákem, Bedřichem Smeta-
nou i Matkou Terezou, Franzem Kafkou, 
T.  G. Masarykem, ale také se Švejkem, 
Albertem Einsteinem, Karlem Gottem, 
Leninem i Barackem Obamou, Jaromírem 
Jágrem... Rád bych čtenáře STOPu pozval 
i na výjimečnou výstavu, která byla prodlou-
žena do října letošního roku. Proslulé mu-
zeum voskových figurín Madame Tussauds 
přivezlo loni v dubnu do našeho muzea kou-

sek Hollywoodu. Vidět mohou 
voskové dvojníky největších 
hvězd – Brada Pitta s Angelinou 
Jolie, nechybí George Clooney, 
Johnny Depp, Bruce Willis, 
miláček dětí mimozemšťan E.T. 
a další. Vstup na tuto výstavu je 
součástí prohlídky Muzea vos-
kových figurín Praha. Vstupné 
činí 160 Kč pro dospělého 
a 100 Kč pro děti. Otevřeno je 
denně od 10 do 21 hodin. 
Více na tel. 224 215 585, 
www.waxmuseumprague.cz, 
info@waxmuseumprague.cz.“

A když už budete v centru, využijte zvýhod-
něné kombinované vstupné a na Můstku 3 
navštivte také Zrcadlový a křišťálový labyrint 
– jeden z největších zrcadlových labyrintů 
v Evropě a Kaleidoskopické kino, kde op-
tický kaleidoskop prezentuje umělecké fil-

mové záběry tak, že máte dojem, že se díváte 
na obrovskou trojrozměrnou kouli. Pomocí 
sestavy zrcadel tak vzniká neuvěřitelná podí-
vaná. Otevřeno je denně od 10 do 20 hodin.

  Eva Černá

 Pan Novák k manželce: „Doufám, že sis nepomyslela nic zlého, když jsem se k ránu 
vrátil s monoklem pod okem.” 
„Kdepak, drahý, když ses vrátil, tak jsi ho ještě neměl!”

 V Michalovcích otevřeli nový pivovar. Zaslali vzorky nového piva do Výzkumného 
ústavu pivovarského a sladařského v Praze na vyhodnocení chuťových a dalších 
vlastností. Za 3 týdny jim přišel rozbor z Prahy se stručnou informací: Vaše kobyla 
je zdravá.

 Syn se doma učí gramatiku: „Tati, jaký je to čas: Maminka se potká se sousedkou?”

„Ztracený, synku, ztracený!”
VAŠÍM OBJEKTIVEM. Bouřku nad Novými Butovicemi zachytil svým fotoaparátem 
pan František Kocmich. 

VÍKENDY BEZ NUDY
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Únorová křížovka Čtenářská soutěž

Nově otevřená Čokoládová cukrárna na tržišti u metra Lužiny nabízí poctivé cukrářské 
výrobky se zaměřením na kvalitní čokoládové speciality, čokolády a pralinky. Je to 
místo s příběhem čokolády a kávy, který najdete na stěnách. Přijďte i vy ...TAJENKA. 
Otevřeno mají po – pá 8 – 19 hod., so – ne 11 – 19 hod. Více na tel. 608 444 005, 
www.cokoladovacukrarna.cz nebo na www.facebook.com/Cokoladovacukrarna.

Milí čtenáři, jak jsme vás již informovali, bude v letošním roce první část čtenářské 
soutěže věnována především dětem. Druhá část soutěže, kterou jsou tři otázky, 
zůstane beze změny. Na ně mohou odpovídat děti i dospělí. 

Správné odpovědi z ledna:

Křížovka – Nový Rok

Rébus – učitelka, pracuje s dětmi ve škole

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 

v Galerii Butovice získává:

Eliška Chvojková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 

Vítek Slíva, Stodůlky

Barbora Hrubcová, Vidoule

Daniel Flek, Lužiny

Soutěžní otázky na únor:
1) Kdo pořádá soutěž Požární ochrana očima dětí?
2) Kdy proběhnou v Zoo Praha výpravy za obyvateli Indonéské džungle?
3) Jak se rozloučili sportovci se starým rokem?

Správné odpovědi na lednové otázky: 
1) Kdy můžete vidět ve Mlejně komedii Večer tříkrálový? 

Komedii Večer tříkrálový jste mohli vidět 29.1. ve Mlejně.
2) Jak dlouho již sídlí Česká genealogická a heraldická společnost ve Stodůlkách?

Česká genealogická a heraldická společnost sídlí ve Stodůlkách již 17 let.
3) Kde probíhá výstava Terakotová armáda?

Výstava Terakotová armáda probíhá na holešovickém výstavišti.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 

Renáta Ličáková, Stodůlky

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

2) Rébus – který obrázek nemůžeme nakreslit jedním tahem?

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: ŠPÍZ PEČENÝ NA DŘEVĚNÉM UHLÍ
Výherci: Martin Ditter, Lužiny; Lucie Vránková, Stodůlky; 
Zdena Müllerová, Stodůlky
 Připravila Petra Fořtová

a) b) c) d)

1) Křížovka – doplň přísloví: Na Hromnice o ...



www.smart-byty2.cz

= jen několik metrů od stanice metra

= kompletní občanská vybavenost bez nutnosti dojíždění 

=  jen 15 minut do centra Prahy nebo na letiště

= tři parky v docházkové vzdálenosti

= energetická náročnost budovy skupiny B

= ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací

= modulové bydlení (spojení bytů podle potřeb majitele)

= příprava technologií pro inteligentní ovládání bytu

= více informací naleznete na www.smart-byty2.cz

= pro více informací volejte zdarma 800 340 350

www.smart-byty2.cz / Praha, Nové Butovice / 800 340 350

Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), volejte zdarma +420 800 340 350, email: smart@trigema.cz / www.smart-byty.cz / byty.trigema.cz / www.trigema.cz


