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Krása zrozená z hlíny



Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA – uplatnění připomínky do návrhu Územního plánu Chrášťan:  
Požadujeme rozvoj funkčních ploch VK (výroba, skladování), především zastavitelných 
ploch Z1, Z2 a Z3, časově koordinovat s kompletním dobudováním mimoúrovňových 
křižovatek zajišťujících oboustranné sjezdy a nájezdy na Pražský okruh v úseku mezi 
MUK Třebonice a MUK Na Radosti. 
SCHVÁLILA – a vyhlásila podmínky pro udělení grantů z rozpočtu městské části 
Praha 13 v oblasti sportu, kultury a jiného využití volného času pro rok 2014  
a JMENOVALA – komisi pro rozdělení těchto grantů
VZALA NA VĚDOMÍ – zprávu o realizaci dodávky kulturních služeb za rok 2013  
pro účely vyúčtování dlouhodobého grantu poskytnutého MČ Praha 13 na období 
2011-2015 KD Mlejn, o.p.s., a zprávu nezávislého auditora o účetní závěrce  
k 31. 12. 2013
VZALA NA VĚDOMÍ – návrh nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby v hlavním městě 
Praze (Pražské stavební předpisy)
SOUHLASILA – s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč Povltavské  
fotbalové akademii, o. s., na uspořádání série fotbalových turnajů na hřišti ZŠ Klau-
sova, Praha 13 
SOUHLASILA – s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění 
pozdějších předpisů 
VZALA NA VĚDOMÍ – předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé  
období k termínu 31. 12. 2013 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ  
ze dne 20. 1. 2014 a splnění uložených úkolů 
SCHVÁLILA – výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem  
spol. PROMINECON CZ, a. s., se sídlem Revoluční 25/767, Praha 1, k veřejné zakázce 
na stavební práce vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Rekonstrukce sociál-
ního zařízení v objektech mateřských škol na území Prahy 13, neboť nabídka byla dle 
předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby 
zadavatele a předložený návrh smlouvy o dílo
Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO – návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2014 v těchto navrhovaných  
objemech:

Příjmy: 
 Daňové příjmy: 47 130 000 Kč 
 Nedaňové příjmy: 4 500 000 Kč 
 Transfery: 275 680 600 Kč 
Celkem příjmy: 327 310 600 Kč

Výdaje: 
 Neinvestiční výdaje: 296 954 200 Kč 
 Investiční výdaje: 18 743 500 Kč 
Celkem výdaje: 315 697 700 Kč 

Financování:  11 612 900 Kč 
Výdaje včetně financování:  327 310 600 Kč 
Přebytek:  11 612 900 Kč 

Více informací k rozpočtu v článku na str. 5.

ZVOLILO – v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů, paní Danielu Gruberovou do funkce přísedící Obvod-
ního soudu pro Prahu 5 
SCHVÁLILO – v plném rozsahu realizaci dvou projektů OŽP financovaných z fondu 
OPPK (revitalizace  vnitrobloku a veřejných prostranství) a souhlasí s jejich dofinanco-
váním ze zdrojů MČ Praha 13 v případě úspor z jiných projektů 
SOUHLASILO – s předložením projektové žádosti na investiční záměr OŽP Rekon-
strukce dětského hřiště v ulici Petržílkova s celkovým rozpočtem 5 mil. Kč v rámci  
vyhlášené 13. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu  
Praha – Konkurenceschopnost a s předložením projektové žádosti Mobilní aplikace 
Praha 13 s celkovým rozpočtem maximálně 1,9 mil. Kč v rámci vyhlášené výzvy 
k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurence-
schopnost 
VZALO NA VĚDOMÍ – předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13  
za uplynulé období k termínu 31. 12. 2013 včetně zápisu z jednání Kontrolního  
výboru ZMČ ze dne 20. 1. 2014 a splnění uložených úkolů 

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Sdělení úřadu a městské části
Rekonstrukce vodovodu v okolí ulice Armády
Již od 17. března zahájí Pražská vodohospodářská společnost rozsáhlou rekonstrukci 
dosluhujících vodovodních řadů v ulicích Armády, Vlasákova, K Vidouli a U Cikánky. 
Výkopové práce samozřejmě způsobí i určitá dopravní omezení. Více informací 
v článku na str. 5 a průběžně na www.praha13.cz.

-red-

Žádosti o kulturní granty do 14. března
Rada MČ vyhlásila 27. ledna granty z vlastního rozpočtu městské části pro oblast kul-
tury, sportu a využití volného času pro rok 2014. Jsou opět vyhlášeny dva grantové 
programy: podpora pravidelné celoroční činnosti a spolupořadatelství MČ při organi-
zování akcí pro občany Prahy 13. Uzávěrka pro příjem žádostí o granty je 14. 3. 2014. 
Žadatelé musí být zaregistrováni v Registru organizací volného času MČ Praha 13 
a ještě před podáním žádosti zkontrolovat a aktualizovat všechny údaje uvedené  
v registru. Subjekty, kterým bude grant přiznán, musí uzavřít grantové smlouvy 
do 30 dnů po vyhlášení výsledků, jinak nárok na udělený grant zanikne. Podrobné 
podmínky pro udělení grantu a potřebné formuláře najdete na www.praha13.cz  
v oblasti Volný čas. Konzultace poskytuji do 12. 3. na tel. 235 011 210  
nebo e-mailu pardubickyb@p13.mepnet.cz.

Bohdan Pardubický, odbor kancelář starosty

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

Eva Kuchyňková, ředitelka školy

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

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

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

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

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

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

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

Vážení čtenáři,
dočkali jsme se měsíce, ve kterém by mělo začít jaro a na to už se všichni těšíme. 
V únoru si určitě většina z nás užila sledování zimní olympiády. Ve STOPu se k ní vracíme 
alespoň prostřednictvím komiksu Pavla Talaše. Hlavní zdejší události uplynulého měsíce 
se objevují v Kaleidoskopu, kde se dočtete třeba o starostenské zabijačce nebo o výstavě 
keramiky, která byla inspirací i pro obálku tohoto čísla. 
Starosta David Vodrážka představuje letošní schválený rozpočet a některé plánované 
investice, v Přímé lince zase podrobněji popisuje chystanou revitalizaci vnitrobloků. 
Druhé Téma STOPu se zabývá sociální problematikou a úzce souvisí s rubrikou Fórum, 
která předkládá názory zastupitelských klubů na možnosti, jak pomoci sociálně slabším 
občanům ze strany městské části. Věřím, že vás zaujme i rozhovor Evy Černé se Zbyňkem 
Schwarzem, úspěšným reprezentantem na Světových hrách transplantovaných, který 
žije v Nových Butovicích. Prostřednictvím vyprávění vedoucích představujeme činnost 
dalších dvou klubů seniorů. V nepravidelné rubrice Památky Prahy 13 vás seznámíme 
s dějinami usedlosti Chaby, která je kulturní památkou. 
Přejeme čtenářům příjemné očekávání jara a všem ženám k jejich svátku, snad už 
rehabilitovanému, hodně úcty a lásky. 

Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 10. 3. 2014 Distribuce: 28. 3. – 4. 4.

Před třemi lety bylo upraveno několik 
vnitrobloků na sídlištích. Pak se několi-
krát psalo, že se bude pokračovat i jinde, 
ale pořád nic. Asi to nějak usnulo, že?
Vůbec to neusnulo, my jsme už 
před dokončením první revitali-
zace věděli, že chceme pokračo-
vat a měli jsme připraveny tipy 
na další vnitrobloky, které by 
měly projít celkovou proměnou. 
A není také pravda, že se zatím 
nic neděje. Těch prvních šest vni-
trobloků jsme dokončili na pod-
zim 2010, v roce 2011 jsme 
provedli omlazení vnitrobloku 
Mohylová, kde vznikl hezký par-

čík a konečně v uplynulém roce 
proběhla revitalizace vnitrobloku 
Hábova na sídlišti Stodůlky. 
Tam bylo vybudováno nejen 
velmi zajímavé dětské hřiště, ale 
došlo tam i k výrazným změnám 
sadové úpravy a k výsadbám 
nových stromů a keřů.

Komplexní revitalizace celé-
ho vnitrobloku je vždy finančně 
velmi náročná. Kromě kácení 
a sázení stromů musí zpravi-
dla dojít k zemním pracím, 

k likvidaci různých betonových 
pozůstatků z doby výstavby sídli-
ště, k rekonstrukci rozpadajících 
se zídek a schodišť a k vybudo-
vání nových kvalitních cest. 
Velmi nákladnou položkou jsou 
také dětská nebo sportovní hřiště, 
která se většinou musí vybudovat 
úplně nově, protože ta původní 
již nesplňují požadavky norem 
na bezpečnost a trvanlivost ma-
teriálu. Právě kvůli finanční ná-
ročnosti je příprava takové 
revitalizace velmi odpovědnou 
záležitostí a způsob financování 
se musí důkladně promyslet. 

Jdeme do toho jedině v přípa-
dech, kdy je možné získat ně-
jaké dotace, nejlépe samozřejmě 
z fondů Evropské unie. Na zmí-
něnou úspěšnou revitalizaci z let 
2009 – 2010, která stála přibližně 
60 milionů, jsme získali 38 mi-
lionů korun, tedy téměř dvě tře-
tiny, z Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost. 

V průběhu loňského roku 
připravil odbor životního pro-
středí další dva větší projekty 

revitalizací. První z nich se týká 
poměrně členitého vnitrobloku 
Trávníčkova – Fantova na sídlišti 
Lužiny. Měla by upravit skoro 
všechny zelené plochy. Doslu-
hující hřiště pro nejmenší děti 
bude rekonstruováno a získá tvar 
lodi. Rekonstrukcí projde také 
zahloubené sportoviště, které 
bude současně odhlučněno 
díky pryžovému povrchu. 
V okolí domu sociálních služeb 
Lukáš vznikne nová parková 
úprava s vycházkovou trasou 
pro seniory a odpočívadly. Počítá 
se s obnovou keřů, vysazením 
nových stromů i kvetoucích 
trvalek. 

Druhý z projektů řeší obnovu 
tří různých ploch. První z nich 
je spodní část vnitrobloku 
Bellušova – Neustupného, kde 
musí být obnovena dvě nevyho-
vující dětská hřiště, které este-
ticky doplní a odhluční výsadba 
nových keřů. Na hřištích se 
objeví například šplhací kovové 
konstrukce se sítěmi, stěna 
na lezení, houpačky a trampolína. 
Druhou upravovanou plochou 
bude neutěšený prostor s dezo-
látní dlažbou před Fakultní zá-
kladní školou Trávníčkova. 
Plocha dostane nové dlážděné 
povrchy, opěrné zídky, lavičky 
i výsadbu. Posledním obnovova-
ným místem bude prostor ne-
funkčního dětského hřiště 
ve vnitrobloku Fingerova. Za-
staralé herní prvky byly už v mi-
nulosti demontovány, zmizet 
musí také nehezké betonové 
monolity okolo hřiště. Vznikne 
tu venkovní posilovna se třemi 

posilovacími stroji, pergolou 
a estetickým mobiliářem.

Díky kvalitně zpracovaným 
projektům nám byla na obě zmí-
něné akce přislíbena podpora
Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost. V listo-
padu 2013 byl potvrzen příslib 
dotace ve výši téměř 23 milionů 
korun. První letošní zasedání za-
stupitelstva Prahy 13 uskutečnění 
projektů schválilo a souhlasilo 
rovněž s uvolněním podílu měst-
ské části ve výši 8 milionů korun 
z prostředků získaných prodejem 
bytového fondu. 

V nejbližší době budou vyhlá-
šeny veřejné zakázky na dodava-
tele obou těchto velkých akcí, aby 
mohly být co nejdříve zahájeny. 

SLOVO ŠÉFREDAKTORA KONTAKTY

Starosta Prahy 13 
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz
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Poplatku podléhají psi starší než 3 měsíce.
Sazby a splatnosti poplatku za psa (na základě vyhlášky č. 23/2003 Sb. 
hl. m. Prahy) jsou pro MČ Praha 13 následující:
  v rodinném domě 600 Kč za rok a jednoho psa – splatnost

 do 31. 3. každého roku;
  v provozovně 600 Kč za rok a jednoho psa – splatnost

 do 31. 3. každého roku;
  v bytovém domě 1 500 Kč za rok a jednoho psa – splatnost

 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8. každého roku.
Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 % – výše poplatku 
se stanovuje podle počtu psů chovaných jednou osobou.

Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají 
pouze důchod (invalidní, vdovský, starobní, sirotčí). Tyto osoby po 
předložení potřebných dokladů platí za psa roční poplatek ve výši 
200 Kč se splatností do 31. 3. každého roku.

Úřad MČ Praha 13 rozesílá kompletně vyplněné složenky všem, 
kdo jsou k poplatku za psa přihlášeni. Je to nadstandardní služba 
pro občany, zejména proto, aby chovatelé psů nemuseli při platbách 
složitě zjišťovat svůj variabilní symbol a minimalizovala se tak 
případná chybovost při poukazování plateb.
Platbu za psa lze provést:
  přímou hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ

 Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13 (pondělí a středa 
 8.00 – 18.00; úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00 hodin)
  hotovostní úhradou složenky prostřednictvím poboček Pošty, s.p.
  hotovostní úhradou složenky v pobočkách České spořitelny, a.s.
  bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13

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

Je nutno zdůraznit, že tvrzení o tom, že chovatel neobdržel složenku, 
není důvod k nezaplacení poplatku za psa. Jestliže držitel psa nezaplatí 
poplatek v předepsaném termínu, vystavuje se nebezpečí, že tento 
poplatek bude zvýšen a vymáhán exekučně!

Nezaplacení poplatku také není signálem pro příslušný úřad, že 
držitel psa již nemá povinnost poplatek platit (pes uhynul, byl předán 
jiné osobě, poplatník se odstěhoval apod.). Není-li pes řádně a doloži-
telně odhlášen, poplatková povinnost i nadále trvá!

Případné dotazy směřujte na odd. daní a poplatků ekonomického 
odboru Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411, 
fax: 235 011 414, e-mail: zavitkovskaz@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO
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Ve Stodůlkách proběhne obnova vodovodu 
V době od 17. března do přibližně 31. července bude prováděna 
nezbytná obnova dosluhujících vodovodních řadů v ulicích Armády, 
Vlasákova, K Vidouli a U Cikánky. Celkově se jedná o obnovu vodo-
vodního řadu v délce asi 1 200 metrů z litiny o vnitřním průměru 
DN 100 (v ulici Vlasákova má průměr DN 80).

Investorem stavby je Pražská vodohospodářská společnost, a. s., 
zhotovitelem společnost INOS Zličín, a. s.
Obnova bude realizována v následujících úsecích: 
  ulice Armády od křižovatky s ulicí K Vidouli po ulici K Zahrádkám
  ulice Vlasákova od ulice Armády směrem k ulici Na Dolnici
  ulice K Vidouli od ulice Armády za křižovatku s ulicí U Cikánky 

 (včetně uličky vedoucí ke Spolkovému domu)
  ulice U Cikánky od náměstí Na Lužinách po křižovatku 

 s ulicí K Vidouli

Součástí prací bude i přepojení jednotlivých vodovodních přípojek 
na nově budovaný řad.

Celá akce bude rozdělena do osmi etap, které s sebou přinesou 
i nezbytná dopravní omezení. Zhotovitel přislíbil maximální možnou 
vstřícnost vůči obyvatelům dotčených nemovitostí. 

Obyvatelé těchto nemovitostí budou vždy v předstihu zhotovi-
telem informováni o nutných dopravních omezeních v „jejich“ části 
ulice. V určité etapě prací bude muset být na nějakou dobu zrušena 
autobusová zastávka Nová kolonie v obou směrech. Termín tohoto 
omezení bude ještě upřesněn. 

Nenastanou-li nepředvídatelné okolnosti, bude zásobování vodou 
zachováno v plném rozsahu. O krátkých výlukách při přepojování 
budete v předstihu informováni.

Aleš Mareček, zástupce starosty
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Rozpočet na rok 2014 byl schválen
První zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, které se uskutečnilo 

5. února, mělo na programu celkem 16 bodů, ale tím nejdůležitějším 
byl bezpochyby rozpočet městské části na rok 2014. Po poměrně 
rozsáhlé rozpravě, která ke schvalování rozpočtu patří, byl schválen 
původně předložený návrh pouze s malou změnou. (Na základě této 
schválené úpravy rada dorovná z provozní rezervy městské části 
neinvestiční příspěvek pro středisko sociálních služeb a rozpočet 
odboru sociální péče a zdravotnictví na úroveň předchozího rozpočtu.)

Jak tedy schválený rozpočet Prahy 13 na rok 2014 vypadá? 
Předpokládá výdaje ve výši 
327,3 milionů Kč. Je tedy při-
bližně o jeden milion nižší než 
rozpočet na rok 2013. Ten byl 
kvůli úsporným opatřením do-
konce o 18 milionů nižší než 
předchozí, takže to letošní sní-
žení není tak výrazné. Stejně 
jako v předchozích letech počítá 
i letošní rozpočet s přebytkem 
ve výši 11,6 milionu korun 
na splátku jistiny úvěru na stav-
-bu radnice. Výstavba radnice 
bude zcela splacena v roce 2018.

Příjmy rozpočtu tvoří vždy 
několik složek. Tou největší bý-
vají převody ze státního roz-
počtu a z rozpočtu hl. města 
Prahy, řadí se sem také převod 
prostředků z vlastní hospodář-
ské činnosti městské části (např. 
z nájmů nebytových prostor). 
Součet těchto převodů tvoří do-
hromady částku 275,7 milionu korun. Předpokládané daňové a neda-
ňové příjmy, tedy např. příjmy ze správních a místních poplatků, činí 
51,6 milionu korun. 

Většinu výdajové stránky rozpočtu tvoří neinvestiční výdaje. Jde 
o téměř 297 milionů Kč. Tradičně nejvyšší částka bude vynaložena 
na oblast školství – 74 milionů korun. Na oblast životního prostředí 
vydáme přibližně 45 milionů korun, většina z této částky půjde 
na údržbu a úklid zeleně, chodníků a např. likvidaci černých skládek 
apod. Na údržbu komunikací ve správě městské části a na dopravní 
značení bude čerpáno 7 milionů, na zdravotnictví a sociální oblast 
půjde 6,7 milionu korun.

Investiční výdaje tvoří menší část schváleného rozpočtu. Je to proto, 
že do rozpočtu jsou zahrnuty pouze ty investice, které nebudou finan-
covány z prostředků získaných prodejem bytového fondu. Investiční 
akce hrazené z těchto prostředků součástí rozpočtu nejsou a jsou 
do něj zařazovány postupně v závislosti na průběhu veřejných zakázek 
na dodavatele. Teprve ve chvíli, kdy veřejná zakázka skončí výběrem 
nejvhodnější nabídky, je totiž zcela zřejmé, kolik bude investiční 

záměr stát. Podmínkou samozřejmě je, že všechny tyto akce musí být 
schváleny zastupitelstvem městské části. 

Ve schváleném rozpočtu jsou tedy plánované investiční výdaje 
pouze ve výši 18,7 milionu Kč. Většinu této částky (13 milionů) tvoří 
splátka jistiny za energetické služby. Jde o již zrealizovaný úsporný 
projekt přeměny topných systémů ve školách, o kterém se ve STOPu již 
několikrát psalo a díky němuž ušetříme ročně více než 24 milionů 
korun. Zbývající částka na investice bude rozdělena následovně – 
necelý milion tvoří splátka za výstavbu hasičárny pro SDH Stodůlky, 

za 2,4 milionu opravíme 
na hřbitově ve Stodůlkách hřbi-
tovní zeď a márnici, která už re-
konstrukci nutně potřebuje. 
Důležitou akcí odboru životního 
prostředí za necelé 2 miliony 
korun je oprava hráze rybníka 
v Třebonicích, který se v posled-
ních letech několikrát vylil 
z břehů. Kamerová prohlídka 
zjistila, že odvodní potrubí je 
zarostlé kořeny vrby a poško-
zené. Bude vybudováno nové 
průtočnější potrubí, zrušeno ne-
funkční brouzdaliště, opravena 
prosakující drenáž a upraveno 
okolí rybníka. 

Další investiční akce na letošní 
rok schválené zastupitelstvem 
budou financovány z prostředků 
získaných prodejem bytových 
domů. Proběhne rekonstrukce 
sportovního hřiště ve vnitrobloku 

Pavrovského – Prusíkova – Přecechtělova na Velké Ohradě, kde bude 
instalováno nové sportovní vybavení a pryžový povrch, který hřiště 
odhluční. Lednová rada znovu vyhlásila veřejnou zakázku na pořízení 
domu pro seniory, která musela být loni zrušena, protože se nepřihlásil 
žádný uchazeč. Dům pro seniory je naší prioritou, proto jsme zakázku 
vyhlásili opakovaně.  

V únoru jsme na radě schválili výběr firmy, která provede rekon-
strukci sociálních zařízení v celkem 14 mateřských školách. Je naplá-
nována tak, aby většina prací proběhla o letních prázdninách, 
s výjimkou těch školek, které mají v létě službu. 

Do konce dubna chceme zrealizovat projekt vybavení osmi základních 
škol audiovizuální technikou, schválený zastupitelstvem v loňském roce. 
Každá z osmi zúčastněných škol získá jednu třídu s tablety pro žáky, 
interaktivní tabulí s dataprojektorem a řídícím počítačem pro učitele. 

Připravovaným projektem revitalizace dalších sídlištních vnitrobloků 
se podrobněji zabývám v Přímé lince na str. 3. O realizaci našich 
investičních záměrů vás budeme ve STOPu průběžně informovat. 

David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Keramické dílny se předvedly
Až do 14. února se mohli návštěvníci radnice potěšit výstavou kera-
mických prací. Kurátor výstavy Bohdan Pardubický tentokrát připravil 
vitríny pro tři vystavovatele – Ateliér Koníček při FZŠ Mezi Školami, 
Keramickou dílnu FZŠ Brdičkova a Keramickou dílnu Domu dětí 
a mládeže Stodůlky. Všechny tři dílny předvedly průřez tvorbou vý-
tvarníků, kteří v nich tvoří – od malých dětí až po mládež. Díky tomu 
byla na výstavě k vidění zdařilá dílka začátečníků, zvonky nebo kolo-
rované postavičky vykrájené formičkou, ale i vyzrálé sošky či nádoby 
těch pokročilejších. Na výstavu se s paní učitelkou přišly podívat i děti 
z mateřské školy v Běhounkově ulici. Možná, že pěkné výtvory ně-
koho inspirovaly natolik, že by to chtěl také zkusit. Pak není nic jed-
noduššího, než si některou z dílen vybrat a přihlásit se. 

Samuel Truschka

Pětapadesát let s láskou spolu
Smaragdovou svatbu oslavili 7. února na radnici manželé Miroslav 
a Jitka Hniličkovi ze Stodůlek. To rozhodující „ano“ pro společný 
život si řekli před 55 lety – 5. února 1959 na Staroměstské radnici. 
Celá ta léta naplnili činorodou prací – paní Hniličková učila na gym-
náziu a na učilišti, pan Hnilička pracoval v loděnici a pak učil odborné 

technické předměty. Vychovali dvě děti, mají pět vnoučat a už 
i pravnučku. Prožili také spoustu společných zážitků, které je velmi 
sblížily. V mládí spolu vystupovali v souboru lidových tanců, v sou-
časné době se účastní akcí turistického klubu seniorů a pomáhají 
s úklidem, údržbou a sázením stromů v pražských lesích. Pan Hnilička 
tráví hodně času vyřezáváním drobných postaviček ze dřeva, má již 
slušnou kolekci a za sebou několik úspěšných výstav. Manželka je mu 
při tom velkou oporou. 

Na smaragdové svatbě manželům blahopřál radní Vítězslav Panocha 
a kromě květin a pamětního listu jim předal také osobní dárek. 
Ve slavnostním proslovu mimo jiné řekl: „Kolik lásky, trpělivosti,  
tolerance a porozumění, ale i ústupků a přizpůsobování se. To vše 
k vašemu manželství patří. Můžete se ohlížet zpět s hrdostí a uspoko-
jením. Patří vám dík za to, že jste pilně a poctivě pracovali ve svých 
profesích a při tom dobře vychovali své děti a vnoučata, ze kterých 
máte zajisté radost. Patří vám rovněž poděkování za to, že jste byli 
svým nejbližším vždy dobrými pomocníky a rádci, přátelům a zná-
mým dobrými kamarády a byli všem stále užiteční.“
Oslavencům zazpívaly také dětské soubory Klíček a Notečka a blaho-
přáli jim zástupci úřadu, jejich blízcí a přátelé. Připojujeme se ke gra-
tulaci a přejeme jim pevné zdraví, hodně sil, lásky a úsměv na tváři, 
který k těmto sympatickým manželům prostě patří.

Samuel Truschka
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Zabijačka přilákala stovky lidí
První starostenská zabijačka se uskutečnila v pondělí 10. února 
na Slunečním náměstí. Přestože slunečné dopoledne se překlopilo 
do velmi chladného a větrného odpoledne, přitáhla lákavá nabídka 
a příjemná vůně spoustu zájemců. Úderem třetí hodiny se rozběhla 
nabídka hotových zabijačkových dobrot. Starosta David Vodrážka  

přítomné přivítal a vysvětlil smysl celé akce: „Jde o to, aby se zejména 
děti dozvěděly, že jitrnice nerostou na stromech a aby měly možnost 
vidět, jak se vyrábějí ručně. A hlavní samozřejmě je, abyste si mohli 
koupit kvalitní speciality za rozumné ceny.“
Zájem o zabijačkové dobroty byl skutečně velký a frontou prošlo mi-
nimálně pět stovek lidí, zejména těch dříve narozených, kteří si odná-
šeli domů jitrnice, prejt, ovar a tlačenku nebo přímo na místě 
ochutnali guláš či výbornou zabijačkovou polévku. Děti s obdivem 
sledovaly řezníky, kteří se zručností kouzelníka na ukázku předváděli 
ruční plnění jitrniček. Čekání na voňavé dobroty krátil účastníkům  

lidový harmonikář, který zahrál sérii známých šlágrů ze staré Prahy.
Kdo zabijačku nestihl, může se těšit na letošní masopust, který se 
koná před radnicí v sobotu 15. března od 11 do 16 hodin.  
Více v pozvánce na str. 4. Jste zváni!

Samuel Truschka 

Zemřel mistr dobrého jídla 
Dne 28. ledna 2014 
ve věku nedožitých 60 let 
náhle zemřel pan Jaromír 
Sadílek, majitel restaurace 
Svatý Prokop na Malé 
Ohradě a provozovatel ob-
čerstvení na mnoha akcích 
Prahy 13 pro veřejnost. 
Všichni ho znali jako skvě-
lého restauratéra, velkého 
gurmána, ale zejména dob-
rosrdečného a veselého 
člověka, který rád pomohl 
a nezkazil žádnou legraci. 

Ve svém oboru byl uznávaným odborníkem, působil jako manažer  
kulinářské akademie Asociace kuchařů a cukrářů ČR, získal řadu  
ocenění a spolupracoval s mnoha domácími i zahraničními  
kuchařskými kapacitami.
Mnoho let spolupracoval s městskou částí při organizaci kulturních 
a společenských akcí, pořádal kurzy vaření pro seniory a semináře se 
známými kuchaři. Vytvořil tradici oblíbených a celopražsky proslulých 

Stodůleckých pivností, které sám každoročně organizoval. Zemřel  
nečekaně uprostřed pilné práce a s mnoha plány do budoucna. Nejen 
jeho blízkým, ale všem, kdo pana Sadílka znali, bude chybět jeho nad-
šení pro věc, laskavý humor a také speciality, které tak rád připravoval. 
Odešel, ale zapsal se navždy do našich vzpomínek. 

David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Obec a sociální témata 
Ekonomická krize, nezaměstnanost, zadluženost... Pojmy, které  
v posledních letech slýcháme prakticky každodenně. Pro řadu z nás  
to mohou být slova vzdálená, pro někoho hodná obav a pro stále se 
zvyšující počet lidí reálná každodennost. V roce 2011 spadalo přes 
150 000 domácností v České republice do kategorie chudoby, to zna-
mená, že se ocitly pod hranicí životního minima. Z dostupných statis-
tických údajů nelze konkrétně dovodit, jaká je situace u nás v Praze 13. 
Praha sice patří mezi regiony s vysokou produktivitou práce a rela-
tivně nízkou nezaměstnaností, to ale neznamená, že se počet lidí bez 
zaměstnání a závislých na některé z dávek Úřadu práce nezvyšuje.  
Aktuální republikový počet nezaměstnaných dosáhl čísla 630 000  
a je tak historicky nejvyšší. Nezaměstnanost v procentech dlouhodobě 
roste i v Praze – na současných 5,4 %. 

Obdobně tomu je i s objemy a počty vyplácených dávek hmotné 
nouze pobočkou Úřadu práce ČR v naší městské části. Rostou v pod-
statě všechny, počet vyplacených příspěvků na živobytí stoupl mezi-
ročně o necelých 30 %, počet příspěvků na bydlení o 20 % a doplatků 
na bydlení o 25 %. Nezaměstnanost, výpadek příjmů, zadluženost 
a potenciální nebo faktická ztráta bydlení postihují nejen lidi bez kva-
lifikace, matky samoživitelky, věkově starší zaměstnance, ale i seniory.

Důležitou otázkou na úrovni místní samosprávy je, do jaké míry 
může řešit témata „vysoké“ sociální politiky, když disponuje pro-
středky neúměrně menšími. Domnívám se, že možnosti jsou značně 
omezené. Pokud jde o běžnou sociální práci, zaměstnává radnice  
v odboru sociální péče a zdravotnictví pracovníky, kteří přijdou 
do styku s lidmi bez příjmů či bez domova. S mnohými z nich, 
za předpokladu, že svoji sociální situaci chtějí odpovědně řešit, mohou 
nacházet a někdy i nacházejí řešení. Stejně tak pracovnice z oddělení 
sociálně právní ochrany dětí mají přehled o potřebách samoživitelek 
a sociálně znevýhodněných rodin s dětmi.

Významnou roli v sociální práci hrají organizace poskytující sociální 
služby, které tak přímo doplňují možnosti sociálních pracovnic rad-
nice. Praha 13 pak ze svého rozpočtu některé z těchto organizací  
finančně podporuje. Objem vyplacených finančních prostředků i po- 
čet podpořených organizací každoročně roste. Velký důraz byl dán  
na terénní programy, služby sociální prevence, asistenční, poradenské 
a pobytové služby. V loňském roce bylo podpořeno 49 projektů  

v různých oblastech sociální péče. To již samo o sobě naznačuje, jak 
širokou škálu témat musí tato práce v Praze 13 řešit.

Asi největší rezervou v podpoře sociálně slabých rodin je nedostatek 
bytů pro sociální účely. Ze zbývajících zhruba 90 bytů po dvou vlnách 
privatizace bytového fondu jsou některé byty postupně pro tyto účely 
vyčleňovány. Potřeba je však mnohem vyšší než nabídka. Možný roz-
voj bytového fondu pro sociální účely je obsažen v dokumentu Místní 
agendy 21 v kapitole Zajištění krizového bydlení pro osoby sociálně 
slabé. Koncepční dokument se zaměřuje na vybrané cílové skupiny 
a jim odpovídající návrhy řešení, včetně potřeby vytvoření jednotné 
bytové politiky obce, dostupného nájemního bydlení pro sociálně 
slabé a startovacího bydlení pro mladé rodiny. Zpětná investice 
do rozšiřování bytového fondu se v současné době jeví jako krok zpět, 
z dlouhodobého hlediska je to však zřejmě jedna z mála účinných 
metod. Dle statistické projekce počtu obyvatel Prahy 13 se dá k roku 
2025 předpokládat dvojnásobný počet osob starších 65 let oproti sou-
časnosti, tedy zhruba 12 500 seniorů. A to je velmi konzervativní 
odhad. Radnice si tuto skutečnost uvědomuje, a proto vypsala veřej-
nou zakázku na pořízení domu pro seniory. Vyšší počet ekonomicky 
neaktivních obyvatel sice automaticky neznamená vyšší ekonomickou 
nesoběstačnost, přesto se ale zvyšuje pravděpodobnost nárůstu počtu 
osob neschopných hradit standardní tržní nájemné. V roce 2012 byl 
průměrný starobní důchod v ČR ve výši 10 793 Kč, přičemž index 
spotřebitelských cen dopadá na domácnosti seniorů více než na eko-
nomicky aktivní populaci. V konečném důsledku to seniory řadí mezi 
ohrožené cílové skupiny. 

Podstatně hůře lze předvídat makroekonomický vývoj v České  
republice, případnou nezaměstnanost a její dopad na množství lidí, 
kteří se ocitnou na hranici chudoby. Podle aktuálních údajů Ministerstva 
práce a sociálních věcí je v současné době na pomoci státu v oblasti 
bydlení závislých více než čtvrt milionu lidí. Důstojné bydlení je  
nepochybně základním lidským právem každého člověka. Garantem 
práva na bydlení by měl být stát a toto právo by měl realizovat pro-
střednictvím samosprávných celků. Chybějící státní koncepci sociál-
ního bydlení lze považovat za problém. Zákonná úprava sociálního 
bydlení by měla v odůvodněných případech poskytovat přiměřenou  
a důstojnou ochranu a podporu sociálně znevýhodněným skupinám 
obyvatel.

Petr Syrový, odbor sociální péče a zdravotnictví
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ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Obecně lze říci, že sociální politika obce 
nemůže být vykonávána bez souladu s poli-
tikou státu. Konkrétně sociální bydlení do-
posud není uzákoněno. Obec by však měla 
konat odpovědnou politiku, která na jedné 
straně vytváří podmínky pro podnikání, 
tj. pro rozvoj a ekonomickou udržitelnost 
regionu a zde žijících obyvatel, na straně 
druhé určuje podmínky pro ochranu a pod-
poru obyvatel, kteří si z různých důvodů 
nemohou zajistit vlastní soběstačnost. 
V oblasti bytové politiky, kdy městská část 
disponuje necelými 90 byty a z toho 7 pro 
potřeby sociálního bydlení, se jako opti-
mální jeví další postupné zvyšování počtu 
takto vyčleněných bytů. Ať už ze stávají-
cího bytového fondu nebo nákupem dal-
ších. Otázkou také zůstává výstavba 
startovacích bytů pro mladé rodiny.  
V oblasti sociální jde pak zejména o kva-
litní síť sociálních služeb, které reagují 
na nejrůznější situace obyvatel Prahy 13. 

Za klub ČSSD Aleš Mareček 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Jde o bezchybnou práci orgánů sociální péče, 
dnes však ztížené převedením vyplácení  
sociálních dávek na úřady práce. Jde o ne-
zvyšování beztak vysokého nájemného 
v obecních bytech, byť jich je dnes v Praze 13 
málo. Jde o zajištění bydlení nebydlícím 
na ubytovnách, ač jsou s tím spojené pro-
blémy. Případ, kdy byl tzv. nepřizpůsobivý 
občan vyloučen i z ubytování na ubytovně 
v Heranově, není přijatelný. „Vytvářet“ bez-
domovce je snadné. Integrovat je zpátky 
do společnosti je těžké a nejednou i téměř 
nemožné. Praha 13 potřebuje nejen starto-
vací byty pro mladé a dům pro seniory,  
ale i sociální (výší nájemného) byty a uby-
tovny pro nebydlící. Právo na bydlení musí 
v prvé řadě respektovat stát. Stav, kdy zákon  
o obcích a zákon o hlavním městě Praze 
nezná povinnosti v oblasti bydlení, je tristní. 
Bydlení není zboží jako každé jiné. Bydlení 
je jedno ze základních lidských práv.  

Ing. Jan Zeman, CSc., předseda klubu zastupitelů KSČM

 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Sociální bydlení patří k často používaným 
pojmům v oblasti bytové politiky. Česká  
republika potřebuje nový zákon o sociál-
ním bydlení, který by přesně definoval 
pojem sociální bydlení, vymezil jeho cílo-
vou skupinu, rozdělil pravomoci a kompe-
tence a uložil také konkrétní povinnosti. 
Současná právní úprava je roztříštěná 
a právní předpisy upravují pouze jednotlivé 

aspekty sociálního bydlení bez účinné  
provázanosti. Máme-li definovat cílové 
skupiny osob, pro které bude sociální byd-
lení určeno, jedná se o seniory, osoby se 
zdravotním postižením, osoby sociálně 
znevýhodněné, osoby s psychickým one-
mocněním a mladé rodiny, tzv. klienty  
startovacích bytů. Sociální bydlení by mělo 
být poskytováno zpravidla na dobu určitou 
za zvýhodněné nájemné. Cílem je motivace 
klientů k mobilizaci svých schopností tak, 
aby byli schopni dosáhnout standardního 
(tržního) bydlení, pokud je to v rámci dané 
cílové skupiny možné.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS 

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Nejprve bychom měli definovat, co je  
sociálně slabá rodina a o jakou skupinu 
osob půjde. V obecné rovině by se pravdě-
podobně jednalo o matky s dětmi (samo- 
živitelky), mladé začínající rodiny, osoby  
se zdravotním postižením anebo také  
o seniory s nízkým důchodem. Sociální  
situaci těchto rodin nebo osob by měl řešit  
především stát, a to nastavením vhodného 
sociálního systému. V otázce bydlení může 
pomoci i obec, která má ze zákona povin-
nost starat se o své obyvatele žijící v daném 
území a která by jim mohla nabídnout 
vhodné a cenově dostupné bydlení. Je  
otázkou, zda by měla MČ Praha 13 inves-
tovat do výstavby nových bytů nebo pořídit 
byty v domech, které jsou ve vlastnictví 
BD, SVJ nebo developerů. Mělo by jít 
o dostupné bydlení se sociální podporou 
státu. Při přidělování bytů by měli být 
upřednostňováni občané žijící v dané  
lokalitě a mělo by se jednat o dočasné,  
nikoliv trvalé řešení jejich tíživé životní  
situace, do níž se může dostat prakticky 
každý z nás. 

Eva Vítková, Pavel Slepička a Vítězslav Panocha, OK Prahy 13

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY 13

Sociálně slabým rodinám pomáháme 
všichni hlavně placením daní. Hlavní pro-
blém spatřujeme v tom, že se při procesu 
„rozdělování“ významná část peněz ztratí, 
potažmo odkloní, případně neúčelně vyna-
loží. Těmto jevům chce hnutí SNOP 13 
v první řadě bránit. Jedna sociální skupina 
programově žije z dávek. I tito lidé musí 
mít střechu nad hlavou. Je to obvykle byd-
lení špatné a velmi drahé. Stát jej ovšem 
milerád majitelům takových ubytoven 
hradí. Druhá skupina je ochotna pro sebe 
něco dělat. Příslušníci této skupiny  
obvykle nekřičí, i když jejich děti nežijí 
zrovna důstojným životem. Těmto lidem 

chceme aktivně pomáhat. Například  
vzkříšením družstevní výstavby. Obce by 
mohly družstvům darovat pozemky, které 
dnes šmelí developerům. Možná je i přímá 
podpora ušetřenými prostředky, zrušením 
nákupů luxusních aut a elektromobilů pro 
naše radní. Hlavně ale otevřeme radnici 
dobrým nápadům. Pro naše seniory  
postaví SNOP 13 krásný domov.

Libor Jirků, Klub SNOP 13 

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Pro nás je důležité, aby městská část byla 
schopna poskytnout rodinám i jednotliv-
cům, kteří se dostanou do bytových a ji-
ných problémů, účinnou podporu. Sociální 
služby by měly na území MČ dobře fungo-
vat, a to včetně terénních pracovníků, kteří 
jsou připraveni pomáhat, aby si lidé bydlení 
udrželi. Protože ne vždy bývá obdobná 
snaha úspěšná, je třeba mít k dispozici  
sociální byty, které se dají na dobu určitou 
za zvýhodněných podmínek nabídnout 
těm, kdo je potřebují. Sociální byty by měly 
být rozmístěny po celém území MČ tak, 
aby nevznikala „ghetta“ sociálně slabých. 
Ještě podstatnější je fungující prevence, aby 
se naši spoluobčané nedostávali do obtíží. 
Bydlení většinou ztrácejí kvůli předlužení, 
proto podporujeme dluhové poradenství, 
posilování finanční gramotnosti prostřed-
nictvím výuky na školách a také nulovou 
toleranci vůči hazardu, tedy vymístění 
všech heren a kasin z území Prahy 13.  

Zuzana Drhová, Marcela Plesníková, 

Klub Strany zelených a občanů Prahy 13 

TOP 09

Nejlepší způsob, jak pomáhat sociálně  
slabým rodinám, je podpora kvalitního 
vzdělání a jeho dostupnost pro všechny 
děti. Společnost má ale umět i jinak pod-
pořit rodiny, které se dostaly do potíží, 
třeba kvůli vážné nemoci nebo kvůli ztrátě 
živitele rodiny. Jde o kompromis mezi  
odpovědností rodiny, jejího širšího spole-
čenství, obce a státu. Od institucí státu 
získá rodina v takové situaci finanční  
podporu, obec  může například poskytnout 
azyl typu malometrážního bytu na dobu 
určitou. Taková pomoc je důstojným řeše-
ním, které umožňuje lidem v nouzi stabi- 
lizovat svoji situaci a poté se postavit 
na vlastní nohy. Klub zastupitelů TOP 09 
není pro to, aby městská část nakupovala 
nebo stavěla další sociální byty, ale bude- 
me prosazovat, aby se současná kapacita 
dobře a cíleně využívala pro skutečně  
potřebné. 

Za klub TOP09 Kateřina Helikarová a Lenka Kotková

Jak by měla městská část pomáhat v sociální oblasti?
Sociální politika by měla být především úkolem státu. Ten však, jak se zdá, na řešení sociálních problémů postupně rezignuje. Mají se města a obce angažovat 
v pomoci sociálně slabým občanům a jak? Abychom zjistili názory jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části, položili jsme jim následující otázku:  
Jak byste řešili situaci sociálně slabých rodin, zejména otázku jejich bydlení?



Zbavte se starého počítače
Je pravda, že můžu odevzdat nefunkční počítač na radnici?
Tato možnost skutečně bude, ale pouze ve dnech 1. – 3. dubna.  
Nezisková organizace ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem  
vyřazených elektrozařízení, pořádá akci, při které je možno  
odevzdat staré počítače a notebooky v jakémkoli počtu.  
Hl. město Praha současně vyhlásilo pro městské části soutěž  
o co nejvyšší počet odevzdaných počítačů. 
Na radnici Prahy 13 bude možné počítače nebo notebooky odevzdat  
1. a 3. 4. od 8.00 do 13.00 a 2. 4. od 8.00 do 18.00 v informacích  
v přízemí. Pozor! Nepřijímají se monitory a tiskárny.
Můžete je ale samozřejmě odevzdat ve sběrných dvorech. Nejbližší 
jsou v Puchmajerově ulici v Jinonicích nebo v ulici V Sudech  
v Radotíně. Otevírací doba je od 8.30 do 17.00, v sobotu do 15.00.

Jana Gilíková, odbor životního prostředí 

Internetové seznamování
Ráda bych ukončila nefunkční vztah a seznámila se s nějakým novým 

mužem. Zaregistrovala jsem se do různých internetových seznamek,  
ale je tam trochu chaos. Hodně lidí píše, někteří ani nečekají na odpověď 
a zase hned mizí. Někteří si chtějí jen psát. Jak se na internetovém  
seznamovacím poli pohybovat, abych byla úspěšná?

Naše manželství se nepovedlo. Rozvedli jsme se před půl rokem. Žena 
už má nového přítele. Moje místo v naší bývalé rodině u dětí nahradil on 
a žijí dál spokojeným rodinným životem. Já jsem sám. Rád bych si našel 
novou ženu. Zkoušel jsem oslovovat kolegyně v práci, ženy v knihovně, 
u lékaře, většinou jsou zadané. Mám zkusit nějakou seznamku?

Hodně vztahů se rozpadá a lidé hledají vztahy nové. Na podruhé 
je to obtížnější už kvůli zkušenosti, že se to nemusí povést a že roz-
pad vztahu bolí. Už taky máme ve svém životě vybudovaná nějaká 
pravidla, zvyky, povinnosti a závazky... Napodruhé je to opravdu 
komplikovanější. V mojí ordinaci je zhruba stejné množství žen 
i mužů, kteří nemohou nalézt nového partnera. Často zkoušejí i in-
ternetové seznamování. Je to velmi rychlé, po krátkém přihlášení se 
obvykle úplně zdarma nebo za malý poplatek objeví nabídka pro-
tějšků se všemi možnými parametry i fotografií. Tento rychlý 
„servis“ může zpočátku ohromit nekonečnými možnostmi. Protějšky 
píší, komunikují, ani jsme nemuseli vyjít z domu. Komunikace ale 
někdy tak rychle mizí, jak rychle vzniká. Také není výjimkou, že pa-
rametry protějšku, jeho fotografie a psaní vůbec nejsou pravdivé. 
Důvěřiví jedinci, hledající usilovně vztah, mohou snadno uvěřit, 
i když v reálném kontaktu by byli obezřetnější. Někteří účastníci se 
vůbec nechystají vystoupit z anonymity, je to jen jejich způsob „ko-
munikace“, doplnění sociálních kontaktů a zajištění pocitu, že je 

o ně zájem. Někteří hledající si tak dlouho píší s protějškem a sami 
si spřádají svoje představy o něm, že jsou potom při reálném setkání 
zklamaní. Ti, kteří by rádi našli reálného partnera, se také logicky 
ptají, zda předchozí vztah protějšku skončil. Vadí jim, když stále žije 
se stávajícím partnerem – nechtějí začít nový vztah s někým, kdo te-
prve začne procházet obdobím rozpadu nebo ukončení předchozího 
vztahu. Pokud někdo uvede, že je single, nemusí tomu tak být. Proto 
platí – chceme-li najít nového partnera na internetu, napišme svoje 
údaje pravdivě, nedůvěřujme všemu, co je psáno, nevytvářejme si 
představy z dlouhého dopisování, ale pokusme se o reálné setkání. 
Domluvme si ho na veřejném místě (např. v restauraci). A i poté, 
když začneme vytvářet vztah, je lepší opatrněji. Mám dost příběhů 
mých klientů, kdy se nový partner ihned nastěhoval, protože neměl 
kde bydlet, půjčil si nějaké peníze a pak rychle zmizel... 

Některá negativa internetového seznamování mohou být zmír-
něna na Speed date setkání. Jde o anonymní setkání zájemců o nový 
vztah přihlášených na společenský seznamovací večer, kde je stejný 
počet mužů a žen přibližně odpovídajícího věku. Večer je veden zku-
šeným organizátorem. V průběhu všichni muži se všemi ženami 
mluví 3 – 5 minut. Pokud by účastník rád někoho ještě někdy viděl, 
zaškrtne ho na formuláři. Je-li přání oboustranné, pořadatel předá 
kontakty. Pak už je jen na nich, jak, kdy a kde se chtějí dále pozná-
vat. Odpadá riziko trapnosti – jde o příjemný společenský večer. Je 
zachovaná rychlost internetového seznamování, bonusem je setkání 
s konkrétní osobou, a přesto je zajištěna anonymita. Zůstává, bohu-
žel, riziko vymýšlení, nepravdy a nejistoty. Na to je třeba myslet stále.

S blížícím se jarem přeji všem čtenářům probouzející se přírodu,  
sluníčko, pohodu a lásku. A těm, kteří ji teprve hledají, otevřené oči 
všude a odvahu jít jí naproti. PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

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

NA CO SE PTÁTE

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Nespravedlivé výpovědi se můžete bránit 
Zaměstnavatel se rozhodl v naší f irmě propouštět. Vybral si pár zaměst-
nanců a s většinou z nich rozvázal pracovní poměr dohodou. Já jsem jeho 
návrh odmítl, protože živím rodinu a nejsem si jist, zda bych rychle našel 
novou práci. Od té doby mám v práci velké problémy. Vše vyvrcholilo asi 
před dvěma týdny, kdy jsem byl zaměstnavatelem osočen, že mou vinou 
byly poškozeny na pracovišti nějaké věci. Věci ale byly poškozeny někým 
jiným, já jsem s tím neměl co společného. Zaměstnavatel mi přesto dal vý-
pověď pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, protože si myslí, že 
jsem měl své spolupracovníky hlídat. Dělá teď ze mě odstrašující případ 
pro ostatní, kteří se rozhodli pracovní poměr neukončit. Co mám dělat?

Z Vašeho popisu je zřejmé, že zaměstnavatel s Vámi ukončil pra-
covní poměr dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce. Zaměstnavatel 
měl ovšem ve výpovědi jasně uvést skutečnosti, ve kterých spatřuje 
porušení „pracovní kázně“ (právě tento termín zákon dříve užíval). 
Předpokládejme, že se tak stalo. Typickým příkladem porušení pra-
covní kázně je požívání alkoholu a jiných návykových látek na praco-
višti či neomluvená absence. Jako zaměstnanec jste opravdu povinen 

řádně hospodařit s prostředky svěřenými Vám zaměstnavatelem 
a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, 
ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými 
zájmy zaměstnavatele. To však samozřejmě neznamená, že by každé 
menší porušení povinností mělo být důvodem ke skončení pracov-
ního poměru. I kdyby došlo z Vaší strany k porušení povinností za-
městnance, toto porušení by muselo být tak závažné a intenzivní, aby 
mu umožňovalo použít bez pochybností ustanovení § 52 písm. g) zá-
koníku práce. Domníváte-li se, že zaměstnavatel tak činil spíše pro 
výstrahu ostatním, neadekvátně prokázané situaci a tedy neplatně, 
oznamte zaměstnavateli písemně, že trváte na dalším zaměstnávání.

V dalším kroku doporučuji obrátit se na advokáta, aby Vám po-
mohl připravit žalobu na určení neplatnosti výpovědi z pracovního 
poměru. Tato žaloba musí být soudu podána ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. V této žalobě se budete 
domáhat i náhrady mzdy za dobu, kdy nemůžete pokračovat v práci, 
nebo do doby, než dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Mgr. Jan Houser, advokát AK ROTT s. r. o., 

Musílkova 1311/5e, www.akrott.eu, jan.houser@akrott.eu, tel. 235 318 118

ODPOVÍDÁ PRÁVNÍK
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Basketbalové naděje
Do letošních sportovních soutěží vstoupili žáci a žákyně ZŠ Kuncova 
velmi dobře. Nejdříve získali několik druhých a třetích míst v přespol-
ním běhu a ve stolním tenisu. Poté zabodovali v obvodních kolech 
v basketbalu, ze kterých přinesli celkem tři první místa s postupem 
do krajského semifinále. Zatímco cesta basketbalového týmu dívek 
8. – 9. tříd skončila po vítězství v semifinále 6. místem v krajském  
finále, výběru stejně starých chlapců se podařilo získat 1. místo v se-
mifinále i v krajském finále. Vítězství chlapců je o to cennější, že tre-
nér Pavel Šenk postrádal tři klíčové hráče. Zbývající sedmička se tak 
postarala o nečekané vítězství a postup do kvalifikace v Sokolově,  
kde se bude hrát o účast v republikovém finále. Také tým chlapců  
6. – 7. tříd v obvodním kole vybojoval v improvizované sestavě 
1. místo a krajské semifinále popř. finále je tak teprve čeká.  
Připomeňme, že v kategorii chlapců 6. – 7. tříd jsou žáci ZŠ Kuncova 
mistry republiky školních basketbalových týmů a bylo by skvělé, 
kdyby tituly z let 2012 a 2013 mohli obhajovat i letos. Za vynikající 
reprezentaci školy i Prahy 13 hráčkám i hráčům děkuji a blahopřeji 
jim i trenéru Pavlu Šenkovi k výborným výsledkům.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy 

 

Máme florbalové mistry Prahy 
Florbalisté Gymnázia Jaroslava Heyrovského obsadili v Poháru  
pražských škol mladších žáků (ročníky 2000–2002) 1. místo a mohou 
se pro letošní školní rok 2013/2014 titulovat mistři Prahy. Do praž-
ského finále postoupili z 1. místa v obvodním kole naší městské části 
a následného 2. místa v pražské semifinálové kvalifikaci. Průběh praž-
ského finále drželi již od úvodu studenti GJH pevně ve svých rukou 
a až na počáteční mírné zaváhání vyhráli všechny zápasy. Absolutní 
výhrou v Praze si zajistili postup do semifinále mistrovství ČR, které 
se konalo 11. února v Teplicích. Tam družstvo vyhrálo oba zápasy. 
Konkrétně se ZŠ Karlovy Vary 8:7 a s Gymnáziem Litvínov 10:4. 
Tím se florbalisté gymnázia Jaroslava Heyrovského kvalifikovali 
do finále mistrovství ČR, které se bude konat 10. – 11. března v Plzni. 
Držíme palce. Jakub Koráb

Trenérskou taktovku  
převzal Brazilec 
Na lednové tiskové konferenci představili zástupci volejbalového 
klubu fungujícího při České zemědělské univerzitě v Praze médiím 
nového trenéra mládeže. Dvaatřicetiletý Brazilec Rafael Jose Petry 
bude mít na starosti práci s mládeží v klubu ČZU Praha (chlapecké 
kategorie), která je pro tento oddíl tradiční.
ČZU Praha si vždy zakládala na kvalitní a dlouhodobé výchově 
vlastní mládeže, což se odráží i na vyhodnocení tohoto klubu Českým 
volejbalovým svazem jako nejlepšího mládežnického v České repub-
lice v posledních třech letech. Rafael Petry si osvojil moderní způsoby 
tréninku jak v Brazílii, kde mimo jiné vedl juniorský reprezentační 
tým děvčat, tak v Portugalsku. „Je pro mne čest být zde a připojit se 
ke klubu ČZU Praha. Jsem tu, abych dělal svoji práci, pomohl s roz-
vojem mladých hráčů a věřím, že výsledky budou vidět,“ okomentoval 
Rafael Petry začátek svého angažmá.  Nikola Štefková

Lenost u toho nebyla
V pátek 17. ledna odpoledne ředitel Základní školy s rozšířenou  
výukou jazyků Bronzová Nikola Hladík slavnostně zahájil turnaj 
v líném tenise Nikola Cup 2014. Na 5. ročníku turnaje se sešlo celkem 
12 soutěžních dvojic. Hned na začátku proběhlo losování spoluhráčů 
s cílem, aby nikdo z příchozích nehrál s vlastním partnerem nebo 
partnerkou. Vznikly tedy zcela nové soutěžní páry. V řadách účastníků  
byl chvíli rozruch, ale nakonec všichni bojovali jako lvi. Hrálo se 
ve dvou tělocvičnách na 6 odehraných zápasů. V pozdních večerních 
hodinách bylo rozhodnuto. Vítězem se poprvé v historii turnaje  
stal pořadatel Nikola Hladík s tenisovou partnerkou Evou Matulovou. 
Celý večer provázela skvělá sportovní atmosféra, kterou podpořilo 
dobré jídlo z dílny přítomných žen. Muži přispěli zajištěním  
pitného režimu.  Jaroslav Matýsek 
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Špatný konec jsem si 
nikdy nepřipouštěl

Badminton patří mezi nejstarší sporty na světě. Záznamy o něm pocházejí 
ze 7. století, kdy už tuto hru, zvanou Di-Dčijan-Dsi, hráli Číňané. Od roku 1992 

je badminton zařazen mezi olympijské sporty. V lednovém STOPu jsme zveřejnili 
článek Transplantace výkonům nevadí o držiteli řady medailí a úspěšném sportovci 

Zbyňku Schwarzovi, kterého právě badminton provází téměř celým životem. 
V 70. a 80. letech ho hrál na vrcholové úrovni. Nyní, po transplantaci jater, 

je členem Českého týmu transplantovaných (CTT) a pravidelně 
reprezentuje Českou republiku na Mistrovství Evropy 

a Světových hrách transplantovaných. 

Transplantace – slovo, které mnohé lidi srazí na kolena. Jak jste se 
s tímto verdiktem lékařů vyrovnal?
V roce 1980, vlastně díky tomu, že jsem se jako sportovec musel podro-
bovat pravidelným lékařským kontrolám, mi byla diagnostikována žlou-
tenka typu A i B. Játra mají naštěstí tu vlastnost, že když alespoň jejich 
část zůstane nezasažená nemocí, mohou „normálně“ fungovat. Takže ani 
při větší námaze jsem neměl žádné problémy. Bral jsem nějaké podpůrné 
léky, lékaři mě sledovali, postupný vývoj toho onemocnění u mě trval 
více než dvacet let. V transplantaci jater vyústil v roce 2009. To víte, že 
jsem sdělení lékařů nebral na lehkou váhu, ale jiné řešení nebylo. Po zá-
kroku mi řekli, že sice musím dodržoval určitá pravidla a omezení, ale 
sportu se vzdát nemusím. Takže asi po dvanácti dnech jsem „hupsnul“ 

na kolo a zhruba po dvou měsících vzal opět do ruky raketu. Tehdy mě 
moc podržela rodina. Díky ní a díky sportu jsem všechno poměrně rych-
le zvládnul. Navíc mi bylo jasné, že když co nejdřív nezačnu žít normál-
ním životem, všechno se změní a to jsem nechtěl. Myslím, že nějaký 
špatný konec jsem si nikdy ani nepřipouštěl. Člověk zkrátka musí bojo-
vat. A teď nemyslím jen ve sportu. V pražském Institutu klinické a expe-
rimentální medicíny, kde se transplantace uskutečnila, jsem se dozvěděl 
o existenci Českého týmu transplantovaných. Stal jsem se členem 
a v roce 2011 na Světových hrách transplantovaných ve švédském 
Göteborgu získal svou první zlatou. O tom jsme ale hovořili už v lednu.
Určitě jsou případy, kdy díky transplantaci lidé sportovat přestali, 
bývá to i naopak? 
Všichni moji kamarádi z českého týmu transplantovaných sportovali už 
před tím, i když ne na vrcholové úrovni. Když člověk sportuje, tak se 
po transplantaci ke sportu vrací daleko snáz. O tom, že by někdo začal 
až po ní, nevím. To ale neznamená, že takoví lidé nejsou. Ono se o tom 
i těžko mluví. Když jsem s kamarády, hovoříme o dnešku, o zítřku, ale 
o minulosti se baví málokdo. Všichni víme, že jsme transplantovaní, že 
něco předcházelo, ale nerozebíráme to.

Zažil jste atmosféru závodů vrcholových sportovců, ale i sportovců 
transplantovaných.
To ano. Nezaznamenal jsem žádný velký rozdíl. Všichni si fandí, po-
vzbuzují své favority, atmosféra je bezvadná ... Například Světových her 
transplantovaných, kde jsou zastoupeny nejrůznější druhy sportu mimo 
kontaktních, se účastní kolem dvou tisíc sportovců. Výpravy Ameriky 
nebo Británie mají dvě stovky lidí, naše tak deset až patnáct. I tady je to 
hodně o penězích, u nás navíc není tak početná základna transplantova-
ných sportovců.
Podle mého názoru badminton nepatří mezi finančně nejnáročnější 
sporty. Je to opravdu tak?
Ano, dá se to tak říci. Budete-li ale patřit mezi naši vrcholovou špičku, 
už to platit nebude. Nicméně rodiče, kteří své dítě přihlásí do nějakého 
kurzu nebo školičky rozhodně nemusí mít strach, že je to finančně 
zruinuje. Koupí raketu, tenisky, tričko, šortky, nějaký ten plasťák a jde se 
na to. Možná i díky menší finanční náročnosti se počet malých a mla-
dých hráčů zvyšuje, což je výborné.
Zmínil jste plasťák. Jakým vývojem procházely rakety a míčky? 
Rámy raket byly dříve vyráběny ze dřeva a výplet byl z ovčích střívek, 
které byly nahrazeny umělými materiály jako jsou nylon, polyamid... 
Nyní rakety bývají vyráběny z karbonových nebo optických vláken, 
titanu nebo keramických materiálů. Já jsem začínal s dřevěnou raketou 
za 120 korun. Později jsem si vozil rakety ze zahraničí, většinou 
Yonexky. Míčky jsem zprvu používal plastové, říkali jsme jim svišťáky, 
pak se přešlo na míčky z pravého husího peří. 
Hrál jste tenis, potom badminton. Můžete tyto dva sporty srovnat? 
Většina lidí si myslí, že tenis je fyzicky náročnější a daleko rychlejší. 
Tak to musím oponovat. To je mylný názor. Před nějakým časem se pro-
vádělo měření, které potvrdilo, že badminton je třikrát náročnější než 
tenis (co se týče pohybu, výdeje energie, rychlosti...). Ono se to nezdá, 
ale tenis se hraje na větším prostoru a je tam odskok míče, badminton 
se hraje přímo z voleje. A rychlost míče? Ta je obdivuhodná. Nejlepší 
světoví hráči dosahují ve smečích rychlosti až 400 kilometrů za hodinu.
Badminton se hraje do 21 bodů na dva vítězné sety. Hraje se stejně jako 
v tenise dvouhra, čtyřhra a smíšená čtyřhra.
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Se spoluhráčkou Jaroslavou Balcarovou při ligovém zápase

Stříbro ve dvouhře mužů v kat. 60+ na Světových hrách transplantovaných 
v jihoafrickém Durbanu
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Kam o letních prázdninách?
Letní prázdniny plné zážitků a dobrodružství
Přehled všech letních táborů Domu dětí a mládeže Stodůlky (7 výjezd-
ních a 21 příměstských) s různým zaměřením a pro různé věkové kate-
gorie najdete na www.ddmstodulky.cz. Ke každému táboru tam jsou 
podrobnější informace a přihláška k vyplnění. Opravdu je z čeho vybírat, 
tak neváhejte a přihlaste se, tábory se postupně zaplňují. Více informací 
o všech pořádaných letních táborech získáte také na tel. 251 620 266.

Tábor na Šumavě
Dětský sportovní klub Motýlek při SK Harmony pořádá na Soumarském 
mostě již 26. ročník dětského letního tábora. Tábor probíhá ve dvou tur-
nusech – I. turnus 12. – 26. 7., II. turnus 26. 7. – 9. 8. Cena je 3 500 Kč 
za osobu, při platbě do 30. dubna je poskytnuta sleva ve výši 200 Kč/
osoba. Více informací a přihlášku naleznete na www.dskmotylek.info.

Letní soustředění, tábor nebo měšťáček s Lučinkou
Tradiční letní soustředění malinkých dětí z Lučinky se bude konat 
16. – 23. 8. ve Vřesníku u Humpolce. Budeme jezdit na ponících, podni-
kat výlety po okolí a hrát si na zahradě. Nebude chybět ani taneční pří-
prava na další školní rok. Hlásit se mohou i děti ve věku 5 – 8 let, které 
nejsou členy našeho souboru. Na letní soustředění navazuje letní tábor, 
který se bude konat 23. – 30. 8. rovněž ve Vřesníku u Humpolce. Zvané 
jsou všechny děti ve věku 5 – 12 let z Lučinky, jejich sourozenci, kama-
rádi, ale i veřejnost. Jezdíme na osvědčené místo a moc se těšíme. 

Pokud však nechcete své děti poslat na celý týden mimo Prahu, 
přihlaste je na náš měšťáček – pětidenní příměstský tábor 20. – 25. 7. 
v Praze 13 (KD Mlejn). Tábor je určený dětem od 4 let. Každý den si 
zatancujeme, pohrajeme si na hřišti, naobědváme se a vyrazíme na výlet. 
Více informací na www.fslucinka.wz.cz. 

Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá ve dnech 9. – 23. 8. klasický letní 
tábor pro holky a kluky ve věku 1. až 9. třídy ZŠ. Děti zažijí mnohá 
dobrodružství v napínavé celotáborové hře, naučí se tábornickým 
dovednostem, podniknou výlety do okolí pěšky či na koni a poznají 
mnoho nových kamarádů. Fotografie z loňského ročníku a více infor-
mací naleznete na www.tsmirabel.cz. V případě zájmu nás můžete 
kontaktovat na pekarkova.k@tsmirabel.cz nebo na tel. čísle 737 685 067.

V televizi můžeme badminton sledovat minimálně. Jsou při zápasech 
někdy vidět obdobně impulzivní reakce jako v tenisu?
Myslíte mlácení raketami a podobně? Sem tam. Občas se nějaké 
ty emoce nebo diskuze s rozhodčím objeví. Ale vrcholoví hráči se tomu 
vyhýbají, protože jakmile dáte najevo emoce, ztrácíte koncentraci, 
rozhodíte se a při té rychlosti je hodně těžké dát se dohromady. Pak 
během dvou minut ztratíte pět bodů jen to fikne.
Připravujete před zápasem nějakou taktiku, sledujete herní styl 
soupeře...?
Určitě. Když jsem hrál první ligu, tak to byl takový český mlýnek. 
Všichni jsme se znali, věděli jsme, co a jak kdo hraje. Přesto se taktizo-
valo, připravovala se strategie...
Jak vypadá váš trénink?
Není to jako zamlada, nicméně... Ještě stále hraji za Meteor, chodím 
na tréninky do Radotína. Samotný trénink má několik fází. Už nemohu 
vletět na kurt jako kdysi. Nejdřív se rozcvičím, zařadím protahovací 
a zahřívací cviky a pak se jdu rozehrát. Trénuji dvakrát týdně, někdy si 
ještě jdeme zahrát s kamarády z CTT. A co se týká soutěží 
- dnes už nehraji singl, to už bych asi neuběhal. V deblu nebo v mixu se 
potkávám s hráči i o dvě generace mladšími a celkem se mi daří hrát 
vyrovnané zápasy nebo i zvítězit. A když člověk takového mlaďocha 
porazí, tak to vůbec není špatný pocit .

Jaké jsou vaše sportovní plány?
Koncem srpna by mělo být mistrovství Evropy v polském Krakově. Rád 
bych tam jel, ale ještě chodím do zaměstnání, tak uvidíme. V roce 2015 
se bude v Argentině konat Mistrovství světa transplantovaných a tam 
bych se moc rád dostal. To je takový vrchol, kterého chce každý sporto-
vec dosáhnout.
Věnujete se ještě nějakému dalšímu sportu?
Na to už mi nezbývá čas. Jediné, čemu se ještě párkrát týdně věnuji, 
je kolo. Mám takovou trasu Prokopákem do Hlubočep a zpátky. Takže 
od jara do podzimu kolo, když už to počasí nedovolí, sednu na rotoped.
Co vás ještě baví?
Luštím křížovky, sbírám vláčky a rád skládám puzzle. Sbírám hlavně 
holandské a francouzské mistry 18. století. Momentálně skládám 
Rembrandtovu Noční hlídku z 1 500 dílků. Je to dost obtížné, už jsem 
s tím dvakrát praštil a to jsem teprve ve čtvrtce. Uvidíme, kdy se mi 
to podaří dodělat.
Od kdy jste na třináctce a jak se vám tady bydlí?
Od roku 1993, kdy jsme tady získali družstevní byt. A jak se mi tady 
líbí? Samozřejmě, že i tady jsou nějaké problémy. 
Například s parkováním. V tom ale nejsme nijak výjimeční. V jiných 
městských částech je situace mnohdy daleko horší. Ale jinak je to 
v pohodě. Všechno je po ruce a přitom to máme kousek do přírody. 
Takže spokojenost. Eva Černá

Zbyněk Schwarz
  Narodil se 27. 4. 1951 v Praze.
  Vyučil se automechanikem v ČSAD, následně vystudoval strojní průmyslovku, 

pracoval v PZO Motokov, v Modřanských strojírnách, v roce 1989 začal podnikat.
  Nyní pracuje na sile v Řeporyjích na pozici silomistra.
  Sportu se věnuje odmala, nejdříve hrál tenis, od roku 1964 badminton. 

Propracoval se do juniorské reprezentace ČR, přestoupil do mistrovského celku 
Meteor Praha, za který hraje dosud. 
  V roce 1967 poprvé vybojoval titul mistra republiky v družstvech, získal mnoho 

titulů za družstva i za jednotlivce, v roce 1973 se stal mistrem republiky ve smí-
šené čtyřhře, další medaile přidal jako transplantovaný sportovec.
  V roce 2011 na Světových hrách transplantovaných (WTG) ve švédském 

Göteborgu získal pro ČR zlatou medaili ve dvouhře mužů v kategorii 60+ 
a s mladším kolegou zlatou medaili ve čtyřhře mužů v kategorii 45–50 let. 
  V roce 2013 byl na WTG v jihoafrickém Durbanu stříbrný ve dvouhře mužů 

v kat. 60+ a bronzový v atletice v hodu kriketovým míčkem.
  Zbyněk Schwarz je ženatý, s manželkou Jitkou mají dceru Janu (26 let) a syna 

Zbyňka (24 let).

Světové hry transplantovaných – Göteborg 2011 – zlato ve čtyřhře mužů 
v kategorii 45–50 let
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Starobylá usedlost 
s pohnutou historií
Chaby. Místo s tajuplným názvem a dlouhou 
historií. Osada uprostřed polí, která zažila těžké 
doby a přesto přetrvala staletí. Dnes je součástí 
Prahy 13 a patří k nejstarším pamětihodnostem 
městské části. Dvě zdejší původní zemědělské 
usedlosti byly totiž prohlášeny kulturními 
památkami. Na okraji osady stojí navíc 
významný památný strom – lípa srdčitá, která 
je nejmohutnější, obvodem kmene přes 660 cm 
nejsilnější a svým stářím kolem 260 let nejstarší 
lípou v celé Praze. Malebná osada je nyní 
paradoxně ve stínu mamutího nákupního 
centra, které je k ní otočeno svými plechovými 
zády. Na jižní stranu je naopak krásný výhled 
na zelenou stráň, krteňský kostelík a Řeporyje. 
Chaby rozhodně stojí za návštěvu. Pokud jste 
tam nikdy nebyli, udělejte si výlet na kole nebo 
pěší procházku od nového výstupu ze stanice 
metra Stodůlky. Objevíte ostrůvek z jiné doby, 
který si zachoval svoji atmosféru, přestože je 
obklopen rozrůstajícím se velkoměstem.

Místní název Chaby má podobně jako Chabry svůj původ od slova 
„chrabrý“ (Antonín Profous: Místní jména v Čechách, díl II, Praha 
1949). Mohlo jít buď o jméno zakladatele, nebo vyzdvižení statečnosti 
místních obyvatel. Středověká osada je poprvé zmiňována kolem roku 
1360. V roce 1371 ji královna Alžběta, manželka Karla IV., darovala 
nedalekému krteňskému kostelu. Vlastníci se střídali, několik set let 
patřila část osady kostelu sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském. 

Zmínka o tom je v česky psané listině z roku 1466 (Archiv český 
XXVI., Praha 1909) i v soupisu půdy z poloviny 18. století, kde je jako 
vlastník části Chab uveden Tomáš Josef Opolský z Polehrad a druhé 
části právě zmíněný kostel (Tereziánský katastr český, edice, Praha 
1964). V roce 1700 měly prý Chaby 28 obyvatel. Morová rána, která 
postihla české země od července 1713, si vyžádala 24 obětí v Řepory-
jích, jednu oběť v Třebonicích a jednu v Chabech. V tzv. Stabilním 
katastru, tedy soupisu půdy pořízeném v 1. polovině 19. století, je 
v Chabech zapsáno 5 majitelů pozemků – s jejich příjmeními se 
ve Stodůlkách setkáte dodnes. Velmi pěkně je osada zobrazena 
na indikační skice z roku 1840, mapové příloze ke Stabilnímu 
katastru. Chaby tehdy patřily do Rakovnického kraje. 

V rámci správní reformy v roce 1864 byly Chaby a Třebonice 
spojeny se Zličínem. Toto spojení vydrželo jen do roku 1891, kdy se 
ze Zličína stala samostatná obec. V rámci katastrálního území 
Třebonic zůstaly Chaby dodnes. V roce 1974 se spolu s Třebonicemi 
a Stodůlkami staly součástí velké Prahy. 

Velmi pohnuté časy prožili obyvatelé usedlostí v Chabech 
i ve 20. století, zejména po komunistickém převratu v roce 1948. 
Vyprávět o tom může pan Ivan Jelínek, jehož otec Rudolf Jelínek 
a celá rodina zažili komunistické šikanování na vlastní kůži. Rod 
Jelínků vlastnil zemědělskou usedlost v Chabech od roku 1860. Ko-
munistickému režimu byli soukromí zemědělci trnem v oku, a proto 
je buď přinutili vstoupit do družstva, nebo je zlikvidovali jiným způso-
bem. Právě to potkalo Rudolfa Jelínka a jeho rodinu. V září 1950 
byl Krajským soudem v Praze ve zcela vykonstruovaném procesu od-
souzen k jednomu roku těžkého žaláře a 50 000 korunám pokuty, 
konfiskaci veškerého zemědělského majetku, k trvalé nezpůsobilosti 
vykonávat zemědělské povolání a ke ztrátě čestných občanských práv 
na dobu tří let. To vše za údajnou sabotáž s odůvodněním, že „jako 
samostatný zemědělec od podzimu 1948 neplnil povinnosti vyplýva-
jící z jeho zaměstnání a plnění povinností obcházel s úmyslem ztížiti 
provádění jednotného hospodářského plánu“. Smyslem procesu bylo 
zastrašit ostatní sedláky, rozsudek byl pro výstrahu zveřejněn i v tisku. 

„Přijeli pro něj v noci jako pro vraha,“ vypráví Ivan Jelínek. „Já byl 
tehdy malý kluk, ale pamatuji si, že to byl černý sedan. Sebrali ho 
a hned vzali také jeho lovecké pušky, které měl doma, protože byl 
nimrod. Odseděl si celý rok a pak ještě dalších sto dní, protože jsme 
neměli na zaplacení vyměřené pokuty. Vězení mu bylo navíc ztíženo 
čtvrletně postem a tvrdým ložem, což se podepsalo i na jeho zdravot-
ním stavu. Po propuštění z vězení pracoval ve skladu v Praze, ale to se 
jim zdálo málo, tak ho příkazem přemístili až do Libčic, kam musel 
denně složitě dojíždět a těžce pracovat v cihelně.“

V roce 1952, smutnou ironií to bylo na státní svátek 28. října, byli 
Jelínkovi vystěhováni ze statku do bytovek v obci Dřetovice–Brodce, 
což byla samota na Kladensku. Bydlelo jich pět ve dvou místnostech 
se suchým záchodem přes dvůr. Rudolf Jelínek pak dostal práci 
ve Státním statku v Buštěhradě, kde ručně poklízel ve velkém prase-
čáku pro asi 150 prasat. Vězení a těžká dřina mu podlomily zdraví 
a zemřel ve 49 letech po druhém infarktu. Perzekucí trpěl také bratr 
Ivana Jelínka, který samozřejmě nesměl studovat a měl se rozhodnout, 
zda bude pracovat v dolech nebo jezdit s koňmi. Po vojně pak řadu let 
jezdil s nákladním autem.

Po násilném vystěhování rodiny Jelínků byla na statek v Chabech 
nastěhována jiná rodina se třemi dětmi. Jelínkovi se s nimi později 
seznámili a navštěvovali se. 

Ivan Jelínek po vystudování strojní průmyslovky na Kladně dostal 
„umístěnku“ až do Ústí nad Labem a pak pracoval 20 let v Mostě, 
odkud se v roce 1978 přestěhoval do Slaného.

Po roce 1989 se Jelínkovi konečně dočkali spravedlnosti, i když to 

Kulturní památka čp. 2 v současnosti

Dům čp. 2 na začátku rekonstrukce
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nebylo úplně snadné. Rudolf Jelínek byl plně rehabilitován rozhod-
nutím Okresního soudu Praha-západ z 25. 9. 1990, které označilo 
původní odsuzující rozsudek za neplatný od samého počátku. Used-
lost s původním čp. 2 (dnes čp. 110) byla Ivanu Jelínkovi vrácena 
v restitucích v roce 1992, předala mu ji celkem bez problémů společnost 
Agras Chýně. Byla mu také přiznána spíše symbolická náhrada 
za škody na objektu ve výši 240 000 korun. Posléze dostal zpět i při-
lehlý objekt čp. 3 (dnes čp. 169). Zabavené pozemky byly rodině vrá-
ceny v letech 1993–1994, některé bohužel také včetně černých skládek, 
které na nich v průběhu mnoha let vyrostly, v podstatě s tichým sou-
hlasem úřadů.

Všechny vrácené budovy byly naprosto zdevastované, protože je 
dlouhá léta nikdo neudržoval. Podobný osud měla ostatně většina 
vyvlastněných statků, ve kterých hospodařila JZD nebo státní statky. 
Pan Jelínek se po restituci pustil do rekonstrukce na vlastní náklady 
a protože zpočátku neměl žádné prostředky, pracoval na tom o víken-
dech vlastními silami. 

V dubnu 1993 byl objekt čp. 2 prohlášen za kul-
turní památku. V odůvodnění se píše, že jde o hod-
notný soubor klasicistních objektů se starším jádrem, 
které jsou cenným příkladem vývoje vesnické archi-
tektury v okolí Prahy. Klasicistní přestavba staršího 
jádra domu, brána a chlév byly datovány do 1. pol. 
19. století, stodola přibližně do roku 1830. Kulturní 
památkou se současně stal také nedaleký zemědělský 
dvůr čp. 1 jiného vlastníka, který se věnuje koním 
a provozuje jízdárnu.

Přestože památková ochrana historických objektů je jistě chvály-
hodný počin, panu Jelínkovi to při rekonstrukci usedlosti paradoxně 
způsobilo dost velké problémy. Musel žádat o souhlas se všemi staveb-
ními zásahy a všechno jezdit konzultovat na památkový úřad. Ten ho 
například donutil změnit plány a střechu stodoly pokrýt dvojitými 
bobrovkami, což vyšlo o 300 tisíc korun dráž než plánovaná krytina. 
Pan Jelínek se bránil, ale neuspěl a musel dokonce na střeše vytvořit 
vlny s větracími otvory, kvůli kterým mu do stodoly sněží. Vše samo-
zřejmě plně na vlastní náklady. 

Rekonstrukci musel pan Jelínek začít v kulturní památce čp. 2, přes-
tože si chtěl pro bydlení upravit novější sousední dům čp. 3. Tam ale 
sídlil jakýsi jezdecký klub, jehož vedoucí neuznával restituce a odmítal 
dům opustit. Vše nakonec skončilo u soudu, který se táhl dlouhých 
pět let a teprve potom se podařilo dům vyklidit. 

Po náročné rekonstrukci byla budova čp. 2 zkolaudována v roce 
2000, dům čp. 3 v roce 2006. Pan Jelínek nakonec obnovil oba objekty 
ke spokojenosti své i památkářů. Dnes už na všechny ty starosti vzpo-
míná s úsměvem, se zalíbením se dívá na rybníček a louky směrem 
ke krteňskému kostelu a je rád, že je po mnoha letech zase doma.

Samuel Truschka

Pan Ivan Jelínek před opraveným domem čp. 3Zdevastovaný byl i druhý dům

Část zápisu z Josefského katastru, 1785, Národní archiv v Praze

Chaby na indikační skice z roku 1840, Národní archiv v Praze
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Eva Lefl erová, 
vedoucí Klubu seniorů staré Stodůlky
První vedoucí našeho klubu byla paní Lidmila Heltová, já klub vedu 
od roku 2006. Scházíme se každý čtvrtek od 13 do 15.30 hodin 
v Domě sociálních služeb Lukáš. Klub má 34 členek. Jsme samé ženy. 
Známe se od mládí, kdy jsme chodily do Sokola, na plesy... My nejsme 
klub seniorek, ale klub kamarádek . A program? Platíme si příspěvky 

a pak někam vyrazíme autobusem. Chodíme ale i cvičit, každoročně 
připravujeme ve Spolkovém domě Dětský karneval, společně oslavu-
jeme svátky a narozeniny, občas nám přijde zahrát Sparťanka, chodíme 
plavat, do divadla... Hlavně si ale povídáme. Nevím, jak je to možné, 
ale pořád máme o čem. Možná, že nejlépe činnost našeho klubu vy-
stihne ohlédnutí za uplynulým rokem, které každoročně připravuje 
naše kronikářka Marie Světlíková. 

Loni jsme od začátku roku připravovaly ceny do tomboly pro již 
osmý dětský karneval. Konal se 2. března a povedl se. Využily jsme na-
bídku slev na vstupné pro vybraná představení pražských divadel a po-
stupně jsme navštívily představení Holky z kalendáře v divadle ABC, 
Víš, že neslyším, když teče voda v divadle U Hasičů, Tančírna v Diva-
dle Radka Brzobohatého nebo Mamzelle Nitouche v Karlíně.

Jaro jsme vítaly nákupem sazenic v Litoměřicích na Zahradě Čech. 
Také jsme ve škole navštívily budoucí kosmetičky a manikérky 
a za levný peníz využily jejich služeb. V listopadu se některé z nás při-
hlásily do výzkumu k diplomové práci vysokoškolačky Veroniky, která 
nabízela pětiměsíční cvičení v bazénu, zaměřené na zlepšení pohybli-
vosti. Cvičí se jednou týdně v bazénu ZŠ Weberova v Praze 5. Cviky 
jsou vydatné, dynamické i zábavné. Ostatně, my už několik let cvičíme 
každé pondělí pod vedením Jindry Michlové v tělocvičně, takže to 
v bazénu zvládáme skvěle. Vloni nechyběly ani výlety – do Mariánských 
Lázní nebo do Borovan na Borůvkobraní, kde jsme neodolaly nabídce 
borůvkových koláčů a lívanců, prodávala se tam keramika, textil, sýry, 

kytky, grilovalo se maso... Odpoledne jsme ještě stihly
muzeum v Kojákovicích a prohlédly si nádobí, oblečení, nábytek 
a venkovské nářadí. V září jsme navštívily podzimní Šumavu – 
Modravu, Kvildu, Jezerní Slať, Srní, Stachy. Navštívily jsme také
adventní trhy na hradě Křivoklát.

Nenechaly jsme si ujít ani akce, pořádané naší radnicí. Společně 
s členy ostatních klubů jsme 1. října ve Spolkovém domě oslavily 
Mezinárodní den seniorů, o tři dny později jely ty nejhodnější z nás  
na výlet do Plzně, blížící se Vánoce jsme vítaly ve Spolkovém domě. 
Farní úřad a MČ Praha 13 už před lety vytvořily úžasnou tradici – 
Vánoční koncert. Vždy 25. prosince v 17 hodin v kostele sv. Jakuba St. 
ve Stodůlkách je na programu vánoční mše Jakuba Jana Ryby Hej 
mistře, nastudovaná a provedená pod taktovkou J. Kubíka. Kostel je 
po všechna ta léta, co se Rybovka hraje a zpívá, naplněný k prasknutí. 

Takový byl náš loňský klubový rok – pestrý, snad i trochu užitečný 
a pro nás veskrze příjemný.

František Voříšek,
vedoucí Klubu seniorů a přátel Vidoule
Vloni jsme oslavili 10 let trvání našeho klubu, jehož první vedoucí 
(do února 2009) byla paní Alena Heltová. Scházíme se každou první 
středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů. Když klub začínal, 
chodili jsme na výstavy, procházky… Ale teď jsme o deset let starší 
a tomu přizpůsobujeme i program. Mezi větší akce patří Setkání 
rodáků, kdy mezi nás přijdou bývalí členové, známí a kamarádi 
z Vidoulí, kteří se odstěhovali, mnohdy i do zahraničí. Náš klub má 
pětadvacet členů, ale když máme setkání, je nás i sedmdesát. Každo-
ročně pořádáme výlet, to je prima akce a někteří z nás se účastní 
i dalšího, který pořádá pan starosta. Naše činnost je „zdokladována“ 
ve dvou kronikách. Jedna obsahuje fotografie, druhou, textovou, vede 
Jiří Jindra a ilustracemi ji doplňuje Jaroslav Vlček.  Eva Černá

Aby nikdo
nemusel
být sám II

V únorovém vydání jsme spolu s paní Bulířovou 
zavzpomínali na dobu před patnácti lety, kdy v naší městské 
části vznikl první klub seniorů. Dali jsme prostor také 
Miloslavě Lukešové, vedoucí Klubu seniorů Stodůlky 
a Věře Bernhäuserové, vedoucí Turistického klubu seniorů, 
které nás v krátkosti seznámily s činností svých klubů. 
A protože na třináctce působí už takovýchto klubů devět, 
poprosili jsme o rozhovor další vedoucí.

VÝLET DO PLZEŇSKÉHO PIVOVARU

SETKÁNÍ RODÁKŮ V ROCE 2003
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Pomáhají druhým

Stacionář v Lukáši má volná místa
Vážené seniorky a vážení senioři, 
denní stacionář ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13 Vám nabízí místo pro společenská 
setkávání. Cítíte se osamělí nebo čekáte přes 
den sami v bytě, až se Vaši blízcí vrátí večer 
z práce, a vadí Vám to? V pracovních dnech 
od 8.00 do 16.30 hod. můžete využít spole-
čenské prostory denního stacionáře v našem 
středisku (Trávníčkova 1746). Zde se můžete 
potkávat se seniory podobných zájmů a zba-
vit se pocitu samoty a opuštěnosti.

V našem stacionáři o Vás bude dobře po-
staráno. Zajištěna je pro Vás celodenní strava 
a řada zajímavých činností, spočívajících 
v hraní her, cvičení paměti či ve zhotovování 
různých výrobků pro potěšení své i ostatních. 
Nudit se rozhodně nebudete. Osobním pří-
stupem našich pečovatelek si brzy vytvoříte 
dojem příjemného rodinného prostředí.

Naše zařízení dále nabízí koupání v bezba-
riérové vaně, masáže, pedikúru, rašelinové  
zábaly nebo světelnou terapii Bioptron.  
Klientům je k dispozici zahrada s altánem, 

hřištěm na pétanque a pěti cvičebními fitness 
stroji určenými speciálně pro seniory. 

Náš denní stacionář je bezbariérovým  
sociálním zařízením, určeným pro seniory 
a osoby se zdravotním handicapem, kteří jsou 
postiženi či ohroženi ztrátou soběstačnosti 
a nemohou být proto přes den sami.

Doprava klientů do stacionáře a zpět domů 
je zajišťována vozy střediska, které jsou  
vybaveny i zvedací plošinou pro přepravu  
vozíčkářů.

Informace o našich službách je určena 
i všem lidem, kterým nezůstává lhostejný 
život seniorů, ať už jde o jejich rodinné  
příslušníky nebo jen o známé či sousedy  
odvedle.

Více informací o službách, provozu  
denního stacionáře a cenách za služby najdete 
na www.sssp13.cz. Své dotazy posílejte  
na adresu pecovatelskasluzba@sssp13.cz nebo 
zavolejte na 235 517 647 a 724 952 592. 

Jiří Mašek, 

ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Kvalifikace pro 
hendikepované
Občanské sdružení TAP umožňuje lidem 
s hendikepem vzdělávat se v zajímavých  
oborech, díky kterým mohou získat uplatnění 
na trhu práce. Vzdělávací kurzy STUDEO 
jsou jeho třetím projektem financovaným  
ze strukturálních fondů (Operační program 
Praha – adaptabilita) Nyní se otevírá sedm 
bezplatných kurzů v těchto oborech: zpraco-
vání zvukového záznamu, účetnictví, komuni-
kační dovednosti, anglický jazyk, základy IT, 
postprodukce a reklama. Samotná výuka pro-
bíhá v bezbariérových prostorách v Praze 
na Vyšehradě pod vedením kvalifikovaných 
lektorů, kteří se věnují vyučovanému tématu 
profesionálně. Kurzy jsou bezplatné a jsou  
určené lidem s hendikepem, kteří jsou starší 
15 let, ukončili základní stupeň vzdělávání 
a dlouhodobě žijí v Praze. 
Více na www.studeo.cz/programy  
nebo napište na e-mail dan@studeo.cz.

Daniel Suchánek, koordinátor projektu

Čím dříve, tím lépe
Co je to raná péče? Je to podpora rodinám, 
ve kterých se narodilo dítě s postižením. Naše 
poradkyně přicházejí do rodin, kde se dítě cítí  
nejlépe. Pomáhají rodičům a radí jim, jak 
s dítětem pracovat a využít co nejlépe jeho 
schopnosti. Neméně důležité je, že rodičům 
dítěte s postižením dodávají naději, kterou 
v těžké situaci potřebují možná nejvíc.
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Rané péče se liší svojí specializací. Raná 
péče EDA pomáhá těm rodinám, kde vyrůstá 
dítě s postižením zraku. Zrak je naučená čin-
nost, stejně jako třeba chůze. A ačkoli nikdo 
neočekává, že dítě bude hned po narození 
chodit, všichni si myslíme, že bude vidět. 
Pokud ovšem nastane nějaká komplikace 
a vidění se nemůže rozvíjet, přirozenou reakcí 
mozku je zrak potlačit a posilovat ostatní 
smysly. Společným úkolem poradkyň a rodičů 
je tedy zrak stimulovat a dítě motivovat. 
U některých zrakových vad tak můžeme  
zachránit až 80 % vidění. Proto, čím dříve se 
na nás rodiny obrátí, tím lépe. 
Kontakt: Raná péče EDA, o. p. s., Trojická 2/387, 
128 00, Praha 2, www.ranapece.eu/praha, 
facebook: Raná péče EDA, o.p.s.

Lenka Bártová, fundraiser Rané péče EDA

Klub JednaTrojka v březnu
Klub se nachází v Centrálním parku  
v ulici K Zahrádkám (blízko bus zastávky 
Mládí a metra Luka). Je otevřený každé  
pondělí, úterý a středu od 14 do 20 hodin. 
Dětem a mládeži ve věku 13 – 19 let  
z Prahy 13 nabízí možnost aktivního  
trávení volného času. 

K dispozici je sportovní a výtvarné  
vybavení, internet i příjemné posezení.  
Klub poskytuje bezplatné informace,  
podporu a pomoc v životních tématech  
dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex,  
drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním  
brigády a nabídka doučování). 

Téma měsíce: Zdravý životní styl aneb  
hubneme do plavek 

Program:
po  3. 3. – Pondělní rozjezd 
út  4. 3. – Filmový klub 
st  5. 3. – Muzika... 
po 10. 3. – Vypěstuj si jídlo..! 
út 11. 3. – Klub s Ivčou 
st 12. 3. – Turnaj v šipkách
po 17. a út 18. 3. – Dny naruby 
st 19. 3. – Budeme jíst!
po 24. 3. – Prostě klub
út 25. 3. – Filmový klub 
st 26. 3. – Turnaj ve fotbálku
po 31. 3. – Deskovky, co‥?
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, facebook: klub jednatrojka.

Těší se na vás Lucka a Ivča



 BŘEZEN 2014 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22718

Bezpečně na horách

Před odjezdem řádně zabezpečte svůj dům nebo byt. Dobu nepří-
tomnosti sdělte pouze důvěryhodným osobám. Zvláště riskantní 
je zveřejňovat dobu odjezdu na dovolenou na sociálních sítích. 
Mnoho lidí má na Facebooku velmi konkrétní informace o místě 
bydliště a o svém majetku. To vše výrazně zvyšuje riziko vloupání 
do bytu. Poučte o tom i své děti! Požádejte někoho, aby vám vybíral 
schránku a kontroloval byt či dům. Není dobré mít po dobu nepří-
tomnosti zatažené závěsy nebo stažené rolety a žaluzie.

Vozidlo je důležité před cestou zkontrolovat, zejména brzdy,  
pneumatiky, osvětlení a chladicí systém, nejlépe odborníky  
v autoservisu. Řidič by si měl před odjezdem důkladně prostudovat 
trasu, zjistit placené úseky dálnic a odlišnosti dopravních předpisů 
v zahraničí. Trasu je nutné si předem vhodně naplánovat, včetně 
přestávek a odpočinků. Pro případ dopravní nehody, kolony nebo 
kalamity je dobré mít na cestu dostatečné množství potravin  
a tekutin.

V zimních střediscích věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu 
značení a místní úpravě předpisů, a to zejména při parkování svých 
vozidel. Cílem je předejít zbytečným komplikacím v bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu, umožnit volný a rychlý průjezd  
vozidlům záchranných složek, Horské služby a pořadatelů  
a v neposlední řadě předejít zbytečným konfliktům mezi  
návštěvníky středisek.

Auto není trezor
Mnoho lidí si i přes opakovaná varování policie stále plete své auto 
s trezorem. Proto bychom si měli uvědomit, že i na parkovištích 
v zimních střediscích platí pravidlo, že ve vozidlech na parkovištích 
nenecháváme cenné věci a osobní doklady, a už vůbec ne viditelně 
za skly auta. Věci si neodkládejte volně bez dozoru ani v okolí  
sportovišť. 

Pravidla bezpečného pohybu na sjezdovce
Měli bychom si také připomenout, jak se správně chovat  
na samotné sjezdovce a jaké ochranné prvky by neměl zapomenout 
žádný zodpovědný lyžař či snowboardista. Každý lyžař by měl 
na sobě mít výrazné a zdálky viditelné oblečení, popřípadě fluo-
rescenční materiály, které zvyšují viditelnost za denního světla 
i za soumraku. Každý lyžař by měl mít helmu.
Dále bychom si měli připomenout 10 pravidel Mezinárodní  
lyžařské federace (FIS, Fédération internationale de ski):
  Ohled na ostatní lyžaře. Každý lyžař nebo snowboardista 

se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval 
někoho jiného.

PREVENCE
  Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy. Každý lyžař nebo snowboar-

dista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, 
na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit 
svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož 
i hustotě provozu. 
  Volba jízdní stopy. Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu 

musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího 
před ním.
  Předjíždění. Předjíždět se může seshora nebo zespoda, zprava 

nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému  
lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
  Vjíždění a rozjíždění. Každý lyžař nebo snowboardista, který chce 

vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí 
rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez ne-
bezpečí pro sebe a pro ostatní.
  Zastavení. Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, 

aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjez-
dové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo 
uvolnit co nejrychleji.
  Stoupání a sestup. Lyžař nebo snowboardista, který stoupá 

nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
  Respektování značek. Každý lyžař nebo snowboardista musí  

respektovat značení a signalizaci.
  Chování při úrazech. Při úrazech je každý lyžař nebo snowboar-

dista povinen poskytnout první pomoc.
  Povinnost prokázat se. Každý lyžař nebo snowboardista,  

ať svědek nebo účastník nehody, je povinen v případě úrazu prokázat 
své osobní údaje.
Přejeme všem příjemný pobyt na horách a šťastný návrat.

nprap. Michaela Reichertová,  

Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
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Přísněji proti neukázněným pejskařům
Na základě opakovaných stížností občanů 
a trvale neuspokojivého stavu veřejných 
ploch bude výkon služby strážníků našeho 
obvodního ředitelství ještě více zaměřen 
na kontroly psů a jejich majitelů. 
Kontrolou „pejskařů“ budou pověřeni 
zejména naši územně odpovědní strážníci – 
okrskáři, kteří vykonávají hlídkovou činnost 
na svých okrscích především pěšky. 
Nad rámec průběžných kontrol opět plánu-
jeme i speciální akce namířené právě proti 
neukázněným majitelům psů. V roce 2014 
je budeme realizovat alespoň dvakrát 
v kalendářním měsíci, a to zpravidla 
ve dnech pracovního klidu. Bude kladen 
důraz na evidenci psů a na řádný úklid 
veřejných prostranství. Poslední dvě akce 
tohoto typu zde byly uskutečněny 
11. a 19. ledna. V jejich průběhu bylo 
zkontrolováno 85 psů a jejich majitelů. 

Zjištěné přestupky byly předány příslušným 
správním orgánům.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Proč je nutné dodržovat vyhlášky
Vyhláška hlavního města Prahy majitelům 
psů ukládá povinnost po svém čtyřnohém 
kamarádovi uklidit. „Když občan exkrement 
po psovi neuklidí, dopouští se přestupku 
proti obecně závazné vyhlášce. Pomineme-li 
protiprávní dosah tohoto jednání, je smutný 
pohled, když roztaje sníh a všude kolem jsou 
psí exkrementy po neukázněných pejska-
řích,“ říká ředitel Obvodního ředitelství 
městské policie Praha 13 Ing. Hynek Svo-
boda. „Strážníci jsou oprávněni na místě 
v blokovém řízení udělit pokutu až do výše 
tisíce korun nebo tento přestupek oznámit 
správnímu orgánu.“ Městská policie může 
pokutovat i volné pobíhání psů na zakáza-
ných místech nebo přestupkové jednání, kdy 

majitel nezajistí 
označení psa čipem 
nebo tetováním 
nebo ho dokonce 
nepřihlásí do evi-
dence. „Strážníci 
mají čtečku, která 
zobrazí číslo čipu 
na displeji,“ vysvětluje ředitel Hynek 
Svoboda. „Když se najde pes bez majitele, 
strážníci ho díky čipu identifikují a mohou 
majitele vyrozumět. Pokud pes čip ani teto-
vání nemá, musí v útulku pro opuštěná zví-
řata čekat, jestli si pro něj páníček přijde. 
Přitom stačí, aby majitel psa splnil povinnost 
psa označit a nahlásil na úřad čísla čipu 
spolu s kontaktem na sebe.“ Obecně závazné 
vyhlášky týkající se chovu psů nemají jen 
represivní smysl, ale jde i o to, vrátit zaběh-
nutého psa co nejrychleji majiteli.

Milena Bližňáková

MĚSTSKÁ POLICIE
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Z policejního deníku
 K poslednímu lednu 2014 bylo na našem 
oddělení řešeno 29 trestních oznámení, 19 přestupků, 
vyhlášeno jedno pohřešování nezletilé osoby 
a zadrženo 9 pachatelů.

 Začátkem ledna bylo v sídlištním panelovém 
komplexu ze suterénu a sklepních prostor odcizeno 
6 hasicích přístrojů, požární proudnice a hadice a byla 
poškozena další požární technika. Svým jednáním 
neznámý pachatel způsobil škodu přesahující 
17 000 korun. 

 Občan, který v listopadu nalezl na parkovišti 
mobilní telefon HTC, nepokusil se ho vrátit, ale vložil 
do něj vlastní SIM kartu a používal ho pro svojí po-
třebu, byl policisty dohledán, předvolán a vyzván 
k vydání telefonu. Udělal to dobrovolně a jeho skutek 
byl tedy jako přestupek zaslán Úřadu MČ Praha 13, 
kde bude projednán a pachateli bude uložena pokuta. 
Telefon byl předán poškozené společnosti.

 Dne 31. ledna byl na křižovatce Ořešské ulice 
a sjezdu na Pražský okruh zastaven řidič Škody Felicia. 
Kontrolou bylo zjištěno, že má blokaci řidičského 
oprávnění z roku 2011. Řidič uvedl, že o tom ví a že 
po uplynutí roční lhůty absolvoval vše potřebné 
k vrácení řidičského průkazu tzn. opětovně autoškolu, 
lékařský posudek a dopravně-psychologické vyšetření. 
Žádost o vrácení řidičského oprávnění ale na úřad ne-
podal. Protože řídil bez řidičského oprávnění, bylo mu 
sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání.

 Prostřednictvím linky 158 byla do baru v Hábově 
ulici vyslána hlídka policie. Barmanka oznámila, 
že jeden z  hostů se v baru začal svlékat a vulgárně 
nadávat servírkám. Muž neuposlechl výzvy policistů, 
s hlídkou odmítl spolupracovat a byl tedy eskortován 
na MOP Stodůlky. Přestupek byl postoupen k projed-
nání na radnici Prahy 13.

Za MOP Stodůlky nprap. Eva Chábová

Nejlepším výcvikem je reálný zásah
V rámci výcviku se členové výjezdové 
jednotky SDH 
Stodůlky zúčastnili 
v lednu a únoru 
pravidelné stáže 
na stanici č. 7 
Hasičského záchran-
ného sboru hl. m. 
Prahy v Jinonicích. 
Během průběhu služby se rozezněl signál 
k výjezdu celkem šestkrát. Ve dvou případech 
byl nahlášen požár, ale vždy se jednalo 
o planý poplach. Dále se vyjíždělo k prask-
lému vodovodnímu řadu, otevření bytu 
a úniku oleje z osobního automobilu 
v podzemních garážích. V závěru jednotka 
pátrala po muži, který hrozil skokem 
ze skály v Divoké Šárce.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

HASIČSKÉ OKÉNKO

Ve čtvrtek 6. února proběhla další 
z bezpečnostních akcí, které pravidelně pořádá 
Místní oddělení Policie ČR Stodůlky 
ve spolupráci s oddělením hlídkové služby PČR 
a s Obvodním ředitelstvím Městské policie 

v Praze 13. Akce byla zaměřena na pátrání 
po hledaných osobách, dodržování poby-
tového režimu cizinců, drogovou problema-
tiku a dodržování zákazu nalévání alkoholu 
osobám mladším 18 let. 

Policisté navštívili celkem 17 restaurací, 
barů a heren na sídlištích Lužiny a Velká 
Ohrada a na Šostakovičově náměstí 
ve Stodůlkách. V průběhu akce zkontrolovali 
65 osob. Ve zmíněných zařízeních nebyly 
zjištěny žádné nedostatky. Dvě osoby byly 
předvedeny na oddělení kvůli ověření 
totožnosti. Policisté řešili jeden přestupek 
s mužem, který měl u sebe nepovolené 
množství marihuany. Dva přestupky 
související se zákazem konzumace alkoholu 
na vymezených místech řešili strážníci 
blokovou pokutou. Celá akce skončila až 
po druhé hodině v noci.

„Jsem spokojen, že kontrola proběhla 
klidně a že v restauracích ani v hernách ne-
byly zjištěny žádné přestupky,“ řekl starosta 
David Vodrážka, který se večerní části akce 
zúčastnil. „Policisté a strážníci budou ale 
samozřejmě ve společných bezpečnostních 
akcích pokračovat i nadále.“ 

Samuel Truschka   

Policejní akce se zúčastnil i starosta
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BAREVNÉ DNY. V rámci akce Barevné dny byla první lednová středa 
ve FZŠ Trávníčkova ve znamení bílé. Tuto barvu pro naše oblečení 
jsme zvolili proto, že venku stále chyběl sníh. Snaha přivolat nějakým 
způsobem zimu byla ale marná. Pro první únorovou středu jsme  
zvolili barvu červenou. Jak se vám líbíme? Marcela Fuglíková

CHCETE ZAČÍT RYBAŘIT? V březnu zahájí svou činnost rybářský 
kroužek Českého rybářského svazu MO Jinonice. První schůzka 
se uskuteční 4. března v 17.00 v klubovně (ul. V Roháčích 108/40,  
Jinonice), další budou 11., 18. a 25. 3. Účast v rybářském kroužku 
je zdarma. Členové se budou scházet v klubovně, v letních měsících 
bude probíhat praktická výuka na Nepomuckém a Jinonickém ryb-
níku. Cílem kroužku je vzbudit v dětech a mládeži kladný vztah  
k přírodě a připravit je ke zkouškám k získání prvního rybářského 
lístku. Náplní bude lov ryb udicí, rybolovná technika, rybolov v našich 
vodách... a také rybářské závody. V Českém rybářském svazu působí 
na 700 rybářských kroužků, které navštěvují děti od počátku školní 
docházky až do plnoletosti. Více na www.rybarijinonice.cz,  
mocrsjinonice@seznam.cz, u vedoucího kroužku Tomáše Moláčka 
na tel. 777 198 956, molacek@seznam.cz.  za MO Jinonice Jaroslav Fišer

MASKY PLNÉ NÁPADŮ. První únorové úterý se naše Mateřská 
škola Mezi Školami 2323 proměnila v barevné království. Místo dětí 
přišly různé pohádkové a čarovné bytosti v karnevalových maskách. 
K tanci, soutěžím i pohoštění jim hrála Inka Rybářová, takže děti se 
dobře bavily. Děkujeme tímto všem rodičům dětí za vtipné a nápadité 
masky.   Zdeňka Frantlová

POMŮŽETE NÁM SBÍRAT VÍČKA? Podle statistik jsou Češi jedni 
z nejlepších v třídění odpadu. Proč toho tedy nevyužít k dobré věci? 
FZŠ Trávníčkova se připojila k akci Sbírej PET zátky pro záchranu  
miminka. Až nashromáždíme dostatečné množství víček, bude zakou-
pena pro porodnici v Roudnici nad Labem ventilační technika nebo 
další přístroje, které pomáhají přežít předčasně narozeným dětem. 
Připojíte se? Zátky lze odevzdat v chodbičce naší školy.

Jitka Vašíčková, FZŠ Trávníčkova

PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ. O jarních prázdninách si děti 
z Lučinky užily zimní soustředění v již známém Vřesníku u Hum-
polce. Hrály soutěže, chodily na procházky a užívaly si dětský areál. 
Nechyběly ani taneční tréninky, jízda na ponících a karneval. Zároveň 
už začínáme plánovat letní pobyty, kterých Lučinka pořádá hned  
několik – letní soustředění pro přípravku, letní soustředění pro Ševce 
a Formany, letní tábor pro Lučinku a veřejnost nebo pětidenní  
Měšťáček. Více informací hledejte na www.fslucinka.wz.cz. 

Michaela Čermáková

NOVINKY Z HUDEBNY. V hudebně FZŠ Trávníčkova si děti  
druhého stupně trénují svůj cit pro rytmus. K lepšímu a zábavnějšímu 
pochopení látky jim slouží pomůcky, které si samy vyrobily. Během 
podzimu všichni nosili prázdné roličky od toaletních papírů, alobalů, 
potravinových fólií ... V hodinách hudební i výtvarné výchovy se po-
dařilo tyto předměty obyčejné denní potřeby zkrášlit pomocí lepení 
a kreslení převážně hudebních motivů. V těchto dnech již pilně  
procvičujeme, „stavíme takty“ a dost se bavíme, co za slova a věty  
se nám kombinacemi rytmických slabik přiřazených k hodnotám  
jednotlivých not a pomlk daří vytvořit.  Eliška Bendová



Střípky

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz •  BŘEZEN 2014 21

O STODŮLECKOU RŮŽI 2014. V Klubu Mlejn se 8. února konala 
tradiční soutěž DDM Stodůlky a Taneční skupiny D.A.R. Přes 300 
tanečníků z celé republiky, z nichž nejmladšímu bylo 5 a nejstaršímu 
28 let, předvedlo svoje choreografie ve stylu disco dance a hip hop 
v kategoriích sóla, dua a malá skupinka. Celý den byl ve znamení  
vysoké taneční úrovně, krásných kostýmů a hlavně výborné  
atmosféry. Fotografie jsou k vidění na dar-dance.unas.cz  
a na www.ddmstodulky.cz. Veronika Jehličková

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ. Ani jsme se nenadáli a polovina školního 
roku je za námi a prvňáčci dostali svá první vysvědčení. V tento slav-
nostní den na ně nezapomněli ani jejich kamarádi páťáci, kteří je 
ve třídách navštívili. A protože v naší škole hodnotíme slovně, spo-
lečně si také vysvědčení přečetli. Každému přinesli i malý dáreček, 
který vlastnoručně vyrobili. Pro všechny to bylo příjemné zakončení 
prvního pololetí.  Alena Malíková a Petra Jiránková, ZŠ Mohylová

ZIMA – NEZIMA. Děti ze ZŠ Mohylová si tak zvykly na každoroční 
bruslení, že jim letos návštěva místního stadionu chybí. Naštěstí jsme 
Pražené, takže máme k zimním radovánkám řadu příležitostí i jinde. 
V letošní zimě – nezimě jsme se vypravili na ledové plochy za palácem 
Portheimka, za Stavovským divadlem, ale především na zimním sta-
dionu Nikolajka. Všichni věříme, že budeme moci co nejdříve bruslit 
na stadionu v Bronzové. Těšíme se, páni stavitelé... Jana Moravcová, 2.B 

NÁVŠTĚVA BELUŠKY. V únoru se v rámci primární prevence zú-
častnily vybrané třídy Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů 
ve Stodůlkách setkání se zástupci organizace Beluška, o. s. Cílem 
sdružení je vzdělávání a informování mladých lidí o životě se zdravot-
ním postižením. Během dvouhodinového programu si mohli žáci vy-
zkoušet, jaká úskalí čekají na nevidomého člověka, jakými pomocníky 
jsou slepecká hůlka, zvuková signalizace či hřejivé slovo neznámého 
člověka. Dozvěděli se, jak těžké mohou být každodenní úkony od na-
lití nápoje do sklenice, rozpoznání neznámých potravin nebo psaní 
na PC, zda je možné studovat vysokou školu a jaké uplatnění s tímto 
postižením člověk v běžném životě má. Neméně důležitou roli měla 
i asistenční fenka Bela, která vždy svoji paní dovedla k cíli.  

Dagmar Hájková

RADOST Z TROJČAT LEVHARTŮ. Po třinácti letech se podařilo 
pražské zoo odchovat koťata levharta mandžuského. Trojčata této  
kriticky ohrožené šelmy se zde narodila vůbec poprvé! Dva samci 
a jedna levhartí samička jsou potomky tříleté Khanky a čtyřletého  
Kirina. Jejich odchov se podařil po třinácti letech a proběhl bez  
problémů. S ohledem na vzácnost přírůstku byla samice i se svými 
mláďaty umístěna v chovném zázemí expozice. 
Zhruba do měsíce se koťata ukáží návštěvníkům ve výběhu levhartů 
v horní části zoologické zahrady.   Jana Ptačinská Jirátová
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SCIO testy dopadly výborně
Výsledky vzdělávání žáků základních škol je možné kromě vlastních  
interních metod ověřit testováním, které provádějí nezávislé organizace. 
Jednou z nejrespektovanějších v ČR je Společnost SCIO, která mimo 
jiné dokáže zjistit, co vlastně žáci a žákyně znají a umějí. Odpověď 
na tuto otázku nás zajímá především u žáků 9. ročníku. Proto pro ně 
po dohodě s rodiči každoročně objednáváme v rámci projektu Stonožka 
SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních před-
pokladů. V letošním školním roce jsme poprvé testování rozšířili 
i na znalost anglického jazyka. Žák 9. ročníku Šimon Otruba obdržel 
od společnosti SCIO ocenění za nejlepší výsledek v Hlavním městě 
Praze mezi žáky základních škol. Společnost SCIO zasílá škole nejen 
souhrnné výsledky s podrobnou analýzou a vyznačením postavení školy 
v republikovém srovnání, ale zároveň všem žákům, kteří se do projektu 
zapojili, individuální zprávu s vyhodnocením úspěšnosti jejich práce  
v testovaných předmětech a s doporučením k určitému druhu středo-
školského studia s ohledem na jejich studijní výsledky. V početné  
konkurenci se padesát našich žáků rozhodně neztratilo. Svými výsledky 
zařadili ZŠ Kuncova mezi nejúspěšnější školy v České republice.  
Více na www.zskuncova.org. 

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Boj o postup
Z deseti základních škol Prahy 13 vyslalo do obvodního kola matema-
tické olympiády kategorie Z9 své úspěšné řešitele školních kol pouze 
pět ZŠ, k nimž se tradičně připojilo Gymnázium J. Heyrovského.  
Z 23 žáků a studentů si se čtyřmi úlohami poradili pouze dva účastníci, 
kteří postupují do krajského kola. Na 1. místě se umístil Zdeněk Žižka, 
žák 9. ročníku ZŠ Kuncova, s šestibodovým náskokem před studentkou 
gymnázia Soňou Burešovou. Zdeňkovi blahopřeji a za výbornou pří-
pravu děkuji jeho učitelce matematiky Margitě Dimitrové.
  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Nová soutěž v angličtině
Žáci naší ZŠ Mládí se pravidelně účastní jazykových soutěží. Letos 
díky úsilí společnosti City and Guilds vznikla zcela nová soutěž, jejíž 
finálové kolo pro Prahu a Středočeský kraj proběhlo 24. ledna. 
Na žáky z celkem dvaatřiceti škol čekal kromě písemného a ústního 
kola i zajímavý program, učitelé zase získali více informací o meziná-
rodně uznávaných jazykových zkouškách City and Guilds a měli 
možnost podělit se o své zkušenosti. Výkony samotných soutěžících 
byly velice vyrovnané. Ve svých kategoriích získaly skvělé umístění  
dvě naše žákyně – Lenka Mlčochová (7. ročník) obsadila 4. místo, 
Marii Šulcové z 9. ročníku patří 3. místo, navíc v kategorii Kreativita 
její originální písemný projev zapůsobil na porotu natolik, že ji  
vyhrála. Získala tak poukaz na bezplatné složení zkoušek City and 
Guilds. Úspěch obou našich žaček je o to cennější, že soutěžily  
především se studenty víceletých gymnázií. Upřímně jim k jejich  
výkonu gratulujeme! Doubravka Matulová

Pojďte s námi do školičky
Mít možnost přijít okouknout, jak to ve škole vypadá, vyzkoušet si 
posezení v lavici i to, jaké to je pracovat podle pokynů paní učitelky 
s ostatními dětmi – to jsou pro budoucí prvňáčky velká lákadla. 
Do ZŠ Mohylová vás zveme na jarní část, která je určená již zapsa-
ným a přijatým dětem. Čeká vás pět setkání (12., 19. a 26. 3., 2.  
a 9. 4.), která probíhají vždy ve středu od 16 hodin. Děti si společně 
„hrají“ na školičku, rodiče mohou získat řadu důležitých informací.

Martina Štychová, ředitelka 

Za loutkami do Mlejna
V týdnu od 19. do 26. ledna probíhal v Klubu Mlejn Festival sólové 
tvorby pro děti. V rámci této akce byla ve foyer instalovaná výstava 
loutek Karla Vostárka. A právě na ni se v rámci dopolední vycházky  
vypravily děti z Mateřské školy Ovčí hájek v Nových Butovicích.  
Zaujaly je nejen veselé marionety a masky, ale i tajemné minimalis-
tické figury. Děkujeme paní Slané za zpřístupnění výstavy.

Zuzana Stočesová, ředitelka

Skvělá reprezentace školy
V měsících leden až březen probíhají obvodní kola vědomostních  
soutěží. Každoročně se jich velmi úspěšně účastní také žáci  
ZŠ Janského. Letos jsme již posbírali několik velmi slušných výsledků. 
Na 2. místech se umístily Jiřina Holá (9. tř.) v olympiádě z českého  
jazyka, která postupuje do celopražského kola, a Michaela Vosolová 
(6. tř.) v olympiádě ze zeměpisu. Na 3. místech skončili Lukáš 
Vejmelka (9. tř.) v olympiádě ze zeměpisu, Danil Buchtijarov (7. tř.) 
v olympiádě z anglického jazyka a Jan Pauček (8. tř.) v olympiádě  
z německého jazyka. Všem blahopřejeme a děkujeme za velmi  
pěknou reprezentaci školy. Zároveň děkujeme i pedagogům,  
kteří žáky na soutěže připravovali.

za vedení školy Miroslav Foltýn, ředitel

    

Na chvíli pravými barmany
Začátkem února jsme v odpoledních hodinách navštívili společně 
s paní učitelkou Alenou Merhautovou Střední odbornou školu gastro-
nomickou a hotelovou. Zúčastnili jsme se zážitkového kurzu, který  
byl zaměřen na seznámení s praktickým vyučováním v odborné škole.
S lektorkami jsme si ve dvou skupinách postupně vyzkoušeli přípravu 
některých nápojů. Přípravu drinku Konec školního roku jsme zvládli 
jako praví barmani, povedlo se nám i pravé Latte macchiato. Nebylo 
to vůbec lehké. Nikdy nás nenapadlo, že by příprava kávy mohla  
být tak náročná na přesnost nebo že by takový nápoj vyžadoval tolik 
pozornosti. S pomocí lektorek se nám to vše nakonec podařilo a my 
mohli ochutnat výsledky své práce. Co dodat? Snad jen na zdraví 
a navzájem si popřát, aby i naše volba budoucí střední školy dopadla 
dobře. Kateřina Šímová, 8.B, ZŠ Mládí
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Tajemství zlaté harfy
Taneční studio Mirabel uspořádalo 22. ledna již 3. ročník benefičního 
tanečního představení irského tance ve prospěch Dílny Gawain,  
sociální služby pro lidi s mentálním postižením, kde se její uživatelé 
věnují zpracování ovčí vlny a výrobě ze dřeva. Představení se konalo 
v Saleziánském divadle v Kobylisích. Kouzelnou atmosféru vystupňo-
valy svým uměním i děti ze ZŠ Kuncova a ZŠ Křimická a talentovaná 
kytaristka Magdaléna Lučanová. Akci podpořila i Městská část  
Praha 13.

Celkem děti předaly Dílně Gawain neuvěřitelných 60 000 Kč,  
jež se podařilo vybrat na vstupném a doprovodném prodeji výrobků  
z ovčí vlny i benefičních darech. Finanční úspěch daru byl zdvojnáso-
ben štědrou Nadací Divoké husy na 120 000 Kč. Představení Tajem-
ství zlaté harfy, které se konalo v rámci projektu Naše srdce nezamrzla, 
sklidilo obrovský úspěch, tanečnice i lidé s postižením předvedli  
perfektní výkon, publikum v sále dlouze tleskalo. Pro velký ohlas  
bude mít reprízu v úterý 20. května opět v Saleziánském divadle 
v Kobylisích. Kdo neuvidí, neuvěří, jakou krásu dokáží samy děti  
stvořit. Představení nevytvořili dospělí pro děti, ale děti pro dospělé 
i jejich děti. 

Děkujeme všem, kteří se na přípravě představení podíleli.  
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na www.tsmirabel.cz

Kristína Pekárková

O báječné babičce 
Děti z 2. a 4.B Základní školy Mohylová by se s vámi rády podělily 
o báječný zážitek z divadelního představení O líné babičce, které  
viděly v Divadle v Dlouhé. Nenechte se zmást názvem představení. 
Babička, s kterou se setkáte, je odvážná dáma, která se rozhodla splnit 
si své životní sny a přání. Dáma ohromně podnikavá, vtipná, ale také 
moudrá a laskavá. Víc nebudeme prozrazovat, jen vám můžeme zaru-
čit, že se budete královsky bavit a možná dostanete chuť na chvíli  
vystoupit z šedivého stereotypu a udělat si radost splněním nějakého, 
třeba i bláznivého přání.

Martina Štychová, ředitelka

Peřiny z vody publikum zahřály
První letošní koncert cyklu Třináctého na třináctce představil 
13. února návštěvníkům Komunitního centra sv. Prokopa písničkářku 
Žofii Kabelkovou. Hostitelem byl jako vždy Slávek Klecandr, který 
pro svůj blok tentokrát vybral především písně málo hrané, pozapo-
menuté, pro mnohé posluchače zcela nově slyšené. Žofie Kabelková, 

jedna z osobností nové folkové vlny, hrála naopak písně ze svého 
úspěšného a velmi dobře přijatého alba Peřiny z vody. V závěru večera 
se síly obou umělců propojily a k potěše posluchačů zaznělo několik 
písní v jejich společném podání.

Další koncert nás čeká již 13. března. Slávek Klecandr uvítá 
na zdejší scéně severomoravskou skupinu Hrozen. Poděkování 
za podporu koncertů patří Ministerstvu kultury ČR, MČ Praha 13 
a nadacím Život umělce a Český hudební fond. Petr Linhart

Republikové mistrovství v go
Mistrovství republiky žáků a juniorů v go, nejstarší deskové hře 
na světě, se konalo první únorový víkend ve FZŠ Brdičkova. Hlavní 
soutěže se zúčastnilo 20 dětí z celé ČR, které bojovaly o tituly ve třech 
věkových kategoriích. Součástí mistrovství byly i doprovodné soutěže 
pro děti – začátečníky.

Letos se mistrovství stalo kořistí pražských nadějí. Mistrem republiky 
do 20 let se stal Lukáš Podpěra hrající za pražský klub Weiqi. Lukáš 
přes svůj mladý věk patří již k evropské širší špičce mezi seniory. V ka-
tegorii do 16 let připadl titul teprve čtrnáctiletému Dušanovi Jánskému, 
žáku 7. třídy FZŠ Brdičkova. Dušan začal hrát ve 3. třídě ve školním 
kroužku. Zhruba po roce začal hrát v pražských i celorepublikových 
turnajích. Ve své kategorii patří v Česku k nejlepším. Od počátku hraje 
za dětský klub PromoGo, v němž hrají převážně děti z kroužků 
v Praze 13. Tento klub je velice úspěšný i v jiných soutěžích. V roce 
2013 vyhrál první ligu Gobanligy, což je týmová soutěž pro kluby 
sdružené v České asociaci go.

V kategorii do 12 let skončil třetí Vojtěch Šenkýř z FZŠ Brdičkova. 
Vítězství patřilo Ditě Vášové (oba hrají za dětský klub PromoGo). 

Pravidla hry jsou tak jednoduchá, že okamžitě mohou hrát i ti,  
kteří se je teprve naučili. To ale neznamená, že budou hrát dobře.  
Teprve zkušenostmi hráči pronikají do tajů hry a objevují další  
a další z nepřeberných variací, které hra go umožňuje.  Jana Hricová
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                     Přijmu nové distributory 
                    na roznos STOPu.
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Objednávky:
● e-shop: www.bio-medica.eu
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založeno 1991
Tradiční český výrobce léčiv, doplňků stravy 

a bylinných kosmetických výrobků

Cesta k nám je snadná:
Metro B - Nové Butovice

jedna stanice busem 137, 179, 164 - zastávka Nušlova

SLEVA do konce brezna
na všechny výrobky 
na nachlazení pro 
celou rodinu

Praha 5 Stodůlky - info - 777 107 107 
Praha 14 Černý Most - info - 608 407 407 
Praha 9 Kyje - info - 777 206 206
Zdiby - servis, info - 775 207 207
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Již 18 let s vámi na Praze 13 
Čištění koberců – oken – čalounění 
Úklid bytových domů a dalších prostor 
Půjčovna strojů na praní koberců 

Vyklízíme sklepy a jiné objekty 
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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.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Stalo se v březnu Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

O peníze jde vždycky až v první řadě
Chcete si potěžkat zlatou cihlu o ryzosti 
995,5 v ceně 10 milionů korun? Nová  
budova Národního muzea (která byla pů-
vodně pražskou burzou) představuje 
až do 15. července výstavu z cyklu Peníze. 
Jak a kde se vydělávaly a vydělávají,  
od starověkého tržiště, přes středověké doly 
až po koloniál na přelomu 19. a 20. století, 
jak se o ně přichází, jak se utrácely i jak se 
rozhazují dnes. Druhou stranu mince  

reprezentuje chudobu a sociální bouře, které 
ale zároveň iniciovaly vznik charit a nadací. 
Sázkové hry fascinovaly naše předky odjak-
živa, a proto jsou ve výstavě zastoupeny  
unikátními výherními automaty z první  
poloviny 20. století. Opomenuta není ani 
problematika kriminality, jako je padělatel-
ství, tunelování, loupeže a podvody, prosti-
tuce, otrokářství či obchod s lidskými orgány.  
Jsou zde vystaveny jedny z nejcennějších  
pokladů muzea např. největší briliant v čes-
kých sbírkách, luxusní šperková souprava 
Emy Destinnové či jeden ze šesti existují-
cích exemplářů zlatého stodukátu císaře  
Ferdinanda III., dosud nikdy nevystavený. 
Jsou tu i dvě Fabergého vejce, poznáte, které 
z nich je pravé? Pojistná hodnota vystave-
ných předmětů dosahuje téměř 500 milionů 
korun. Děti si vyzkouší práci kriminalisty 
v jeho laboratoři, kde společně s vyšetřo- 
vatelem Stachem pátrají po pachateli  
krádeže i práci bankovního úředníka a na  
různých úkolech se naučí základy finanční 

gramotnosti. Výstavní cyklus Peníze zahr-
nuje celkem 4 výstavy. Čas zámořských  
objevů - do 14. září v Náprstkově muzeu. 
Peníze - do 15. července v Nové budově  
Národního muzea. Aféry - do 11. května 
také v Nové budově Národního muzea.  

Od 1. března v Národopisném muzeu  
(Kinského zahrada 98) je k vidění výstava 
Venkov. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, 
plné vstupné za 100, snížené za 70 a rodinné 
za 170 korun. Více naleznete na www.nm.cz 
a www.muzeum3000.cz. Dan Novotný

Bohumil Hrabal by oslavil 100 let
Narodil se 28. března. Svou první knihu vydal v osmačtyřiceti letech. Do roku 2004, 
kdy vyšla souborná bibliografie, vyšlo jeho 77 knih ve 27 jazycích 33 zemí. Je nejpře-
kládanějším českým autorem 20. století. Podle jeho literárních předloh bylo natočeno 
13 filmů, Ostře sledované vlaky získaly Oskara. V roce 1994 a 1995 byl nominován 
na Nobelovu cenu za literaturu. Vlastní jeho stylu je tzv. „pábení“ (původně výraz 
Vrchlického pro kouřením ochrnutá mluvidla), tedy velmi dlouhá věta s řadou význa-
mových odboček a s tečkou někdy až na konci knihy. Nechme ale glosovat Bohumila 
Hrabala: „Pábitel je člověk, který je navštíven inspirací a říká věty, o kterých rozumní 
lidé říkají, že jsou nerozumné, dělá věci, které slušní lidé nedělají, pábení je tedy  
usilování o zakázané.“ „Do blankytně modrounkého celofánu humoru lze zabalit  
ztrápené a krvavé součástky denních starostí.“ „Život je věrnost třeskutým krásám, 
někdy i za cenu vlastního života.“ Koncem minulého roku chtěla nymburská radnice 
a vedení gymnázia, které Bohumil Hrabal před lety navštěvoval, pojmenovat školu 
k jeho nadcházejícímu stému výročí jeho jménem. Devadesát procent studentů  
nymburského gymnázia odmítlo, aby jejich škola nesla jméno po svém nejslavnějším 
absolventu. Důvod? Nikdo z nich ho prý nezná. Hrabalovsky tragikomická  
perlička na dně. „Já žádnou pamětní desku nechci, ale když, tak jen ve výšce,  
kam čůrají psi.“  Dan Novotný

Kukuřičný chléb (1918)
Chléb se za války pekl 
z kukuřičné mouky 
a nebyl k dostání. Lidé 
stáli od nočních hodin 
ve frontách, leckdy marně. 
Obilí se tlouklo v moždí-
řích, šrotovalo se na mlýn-
kách a bez prosívání se 
s přidáním brambor pekly 
bez omastku placky. 
Na rozdělování potravin 
byl zaveden lístkový systém, ten však brzy selhal. Vydávaly se lístky na kuřivo zvané 
tabačenky, na mouku, na chleba, na cukr, na mýdlo, na brambory. Na tyto lístky  
se však obyčejně nic nedostalo a propadly. Ve dvoře čp. 27 byl nájemce Pick, jinak 
hejtman zásobování armády. Dodával vodnici a tuřín. Ten byl dříve neznámá rostlina 
a měl nahradit brambory. Také jsme na ně chodili. Nebyl omastek, a proto se uvařily 
jen ve vodě. Výživu však neměly, organismus zeslábl a neodolal různým nemocem. 

Vybral Dan Novotný

Kolem rybníků v okolí Jevan 
Tento výlet vřele doporučujeme v jakékoli roční době. V létě si 
s sebou vezměte plavky, na podzim košík na houby, v opravdové zimě 
brusle. Autobusem č. 382 dojedeme asi za půl hodiny z metra Háje 
do stanice Vyžlovka, hotel Praha. Vystoupíme na návsi s kapličkou 
a vydáme se Pražskou ulicí po silnici dolů do Jevan. Kolem Vyžlov-
ského rybníku a rybníků Jan a Švýcar dojdeme k velkému Jevan-
skému rybníku. Po pravé straně uvidíme bývalé rekreační zařízení, 
kde se natáčely některé scény filmu Dovolená s Andělem. Z rozcestí  
Jevanský rybník jdeme po červené značce. Procházíme krásnými lesy 
přírodní rezervace Voděradské bučiny. Obejdeme rybníky z druhé 
strany a z rozcestí Vyžlovský rybník pokračujeme stále po červené 
k rybníku Pařez a k Louňovickému rybníku. Zde opustíme červenou 
a jdeme po cyklotrase 0022 do Louňovic na náves s kamenickým 
skanzenem. Jsou zde vystavené kamenické práce např. velký kamenný 
kulatý stůl s lavicemi, koule nebo náhrobní kámen. Je zde také pamětní 
deska připomínající vylomení základního kamene pro Národní divadlo 
ve zdejším lomu Kaménka. V okolí je množství zatopených lomů. 
Na informačních tabulích vidíme např. fotografie z opracovávání  

obelisku, který dodnes zdobí třetí nádvoří Pražského hradu.  
Z Louňovic se vydáme po modré značce kolem rybníku Požár  
do Mukařova, kde si sedneme na některý autobus zpět na metro Háje. 
Kdo chce, může vystoupit v Říčanech a dojet do Prahy vláčkem.
 Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan
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založeno 1991
Tradiční český výrobce léčiv, doplňků stravy 
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jedna stanice busem 137, 179, 164 - zastávka Nušlova

SLEVA do konce brezna
na všechny výrobky 
na nachlazení pro 
celou rodinu

Praha 5 Stodůlky - info - 777 107 107 
Praha 14 Černý Most - info - 608 407 407 
Praha 9 Kyje - info - 777 206 206
Zdiby - servis, info - 775 207 207

208 91,5x129 mm.indd   1 11.2.2014   14:29:40

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Vyklízíme sklepy a jiné objekty 
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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.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140
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Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

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

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

Fa Kaše

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

www.elektroservisvolf.cz

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

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

 čištění vertikálních žaluzií
 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX
 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781   
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

www.kralovstvi-zeleznic.cz

 Platí do 31. května 2014  Platí pouze v případě zakoupení 
jedné vstupenky pro dospělého za plnou cenu

Za tuto poukázku získáte v pokladně expozice jednu 
dětskou vstupenku v hodnotě 120 Kč ZDARMA!

STOP – MČP13 – březen 2014

Království železnic
Stroupežnického 23 Praha 5 
GPS: 50°4‘16.343“N, 14°24‘8.378“E

Poukázka na dětskou vstupenku! 
do Království železnic 

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU TECHNOLOGICKÝ PARTNER

Vstupenka platí také pro Model Prahy

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

Fakultní ZŠ PedF UK, Praha 13, 
Trávníčkova 1744 přijme 

od nového školního roku 2014/2015 
učitele-učitelku s kvali� kací pro výuku 

na I. stupni. 

Kontakt: 251 091 650, 603 420 513, 
e-mail: hanzal@zstravnickova.cz

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější
 podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

 775 856 259

Stačí jednou zavolat!

 840 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k49-91,5x129_CMYK.indd   1 04.09.13   16:11

VÝKUP A PRODEJ VOZŮ VŠECH ZNAČEK
KOMISNÍ PRODEJ

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 7-19 So 8-16 Ne 10-18

www.domansky.cz

Tlumačovská 1298, Praha 5, tel.: +420 775 206 807
Email: autobazar@domansky.cz

VÝKUP OJETÝCH 
VOZIDEL.
Nabízíme rychlé jednání
a profesionální přístup.

33777_DOMANSKY_inzerce_Ojete vozy_91_5x129.indd   1 10/29/13   2:32 PM
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Zúčastněte se fotografické soutěže 
V únoru byla ve STOPu vyhlášena fotosoutěž pro obyvatele městské 
části – Proměny třináctky v obrazech. Podmínkou účasti v soutěži  
je nalézt v rodinných či jiných archivech starší fotografii určitého  
místa v Praze 13 a pořídit novou fotografii téhož místa tak, aby bylo 
možné porovnat jeho proměnu v průběhu času. Podrobné informace 

o podmínkách můžete najít v únorovém STOPu nebo na www.praha13.cz 
pod odkazem Fotografická soutěž – Proměny třináctky. Fotografie je 
možné zasílat e-mailem na adresu fotosoutez@p13.mepnet.cz nebo 
předat osobně v kanceláři č. 521 na odboru životního prostředí. Pro  
případné další informace nás můžete kontaktovat na tel. 235 011 472. 
Uzávěrka soutěže je 31. srpna. Těšíme se na vaše snímky! 

Dana Céová, odbor životního prostředí

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00, podle harmonogramu. Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání  
odpadů. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit pouze následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 
Nelze odložit: nebezpečný a živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

Informace ke sběru a svozu objemného odpadu naleznete na www.praha13.cz a dále získáte na tel. č. 235 012 470.  Michaela Líčková

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů
V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny  
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) zářivky a výbojky.

Ulice Stanoviště Datum
Chalabalova parkoviště proti domu č. 1611 17. 3.
K Řeporyjím u kapličky 17. 3.
Nám. na Lužinách 18. 3.
Zázvorkova proti domu č. 2003 19. 3.
Nušlova rozšířený chodník před č. 2272 19. 3.
Podpěrova před MŠ 20. 3.
Bellušova parkoviště proti domu č. 1804 21. 3.
Janského parkovací záliv proti domu č. 2370 24. 3.
K Fialce u bývalé prodejny 25. 3.
K Sopce částečně zpevněná plocha 26. 3.
Pavrovského křižovatka s ul. Janského 27. 3.

Datum Ulice Čas

27. 3. – čt
26. 6. – čt
25. 9. – čt

5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20
Živcových (točna autobusu) 15.30 – 15.50

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

16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50
Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20
Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40 – 18.00
Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30
Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

24. 4. – čt
24. 7. – čt
23. 10. – čt

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
Mládí (u kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50
Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20
Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50

Ulice Stanoviště Datum
Janského křižovatka s ul. Prusíkova 28. 3.
V Hůrkách křižovatka s ul. Seydlerova 31. 3.
Ovčí hájek parkoviště proti č. 2159 31. 3.
Melodická křižovatka s ul. Operetní  1. 4.
Fantova parkoviště u provozovny Barum  2. 4.
Přecechtělova křižovatka s ul. Prusíkova  2. 4.
Kettnerova parkoviště u trafostanice  3. 4.
Kovářova u KD Mlejn  4. 4.
Vlachova křižovatka s ul. Šostakovičovo nám.  4. 4.
Běhounkova parkoviště proti č. 2463  7. 4.
Böhmova parkoviště u kotelny  8. 4.

Datum Ulice Čas

24. 4. – čt
24. 7. – čt
23. 10. – čt

Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám.  
(u č. 1511)

18.40 – 19.00

17. 3. – po
16. 6. – po
15. 9. – po

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – Sportcentrum) 15.00 – 15.20
Petržílkova 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení) 15.30 – 15.50
K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č. 1655) 16.00 – 16.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2) 16.30 – 16.50
křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.00 – 17.20
Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 17.30 – 17.50
K Hájům (plocha proti č. 821/11) 18.10 – 18.30

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace 
č. 1047/21a)

18.40 – 19.00

15. 4. – út
15. 7. – út
14. 10.– út

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

křižovatka ul. K Řeporyjím – K Brůdku 15.30 – 15.50

Kulturní dům Mlejn před rekonstrukcí  … a po rekonstrukci v roce 2010
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Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

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

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

Fa Kaše

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

www.elektroservisvolf.cz

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

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

 čištění vertikálních žaluzií
 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX
 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781   
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

www.kralovstvi-zeleznic.cz

 Platí do 31. května 2014  Platí pouze v případě zakoupení 
jedné vstupenky pro dospělého za plnou cenu

Za tuto poukázku získáte v pokladně expozice jednu 
dětskou vstupenku v hodnotě 120 Kč ZDARMA!

STOP – MČP13 – březen 2014

Království železnic
Stroupežnického 23 Praha 5 
GPS: 50°4‘16.343“N, 14°24‘8.378“E

Poukázka na dětskou vstupenku! 
do Království železnic 

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU TECHNOLOGICKÝ PARTNER

Vstupenka platí také pro Model Prahy

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

Fakultní ZŠ PedF UK, Praha 13, 
Trávníčkova 1744 přijme 

od nového školního roku 2014/2015 
učitele-učitelku s kvali� kací pro výuku 

na I. stupni. 

Kontakt: 251 091 650, 603 420 513, 
e-mail: hanzal@zstravnickova.cz

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější
 podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

 775 856 259

Stačí jednou zavolat!

 840 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k49-91,5x129_CMYK.indd   1 04.09.13   16:11

VÝKUP A PRODEJ VOZŮ VŠECH ZNAČEK
KOMISNÍ PRODEJ

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 7-19 So 8-16 Ne 10-18

www.domansky.cz

Tlumačovská 1298, Praha 5, tel.: +420 775 206 807
Email: autobazar@domansky.cz

VÝKUP OJETÝCH 
VOZIDEL.
Nabízíme rychlé jednání
a profesionální přístup.

33777_DOMANSKY_inzerce_Ojete vozy_91_5x129.indd   1 10/29/13   2:32 PM
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 
podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 
602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

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

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

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

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

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

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

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

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

Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.

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

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

 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 Kadeřnictví u metra Lužiny – Zázvorkova 1997. 
Tel. 606 272 629. 

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

 o Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (PVC, 
koberec, korek, plovoucí podlahy, práce i So + Ne.  
Tel. 603 271 240.

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

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

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

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

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

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 
– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potahové 
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 Kadeřnictví VIPceny – pánské 80 Kč, dámské – střih 
foukaná 220 Kč, MONEKA.CZ – tel. 776 669 315. 
Přidej se na Fb = SLEVY.

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 
e-mail: opravycompu@seznam.cz.

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

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

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

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

 o Elektrikářské práce – drobné i velké 
praxe přes 40 let – profesionálové
Fr. Janský, tel. 605 421 187, e-mail: f.jansky@centrum.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Služby

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

ÚKLIDOVÉ SLUŽBYÚKLIDOVÉ SLUŽBYÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 12ti letou tradicís 12ti letou tradicís 12ti letou tradicí

pro: bytové domy, SVJ, správc. fy a družstva ...pro: bytové domy, SVJ, správc. fy a družstva ...pro: bytové domy, SVJ, správc. fy a družstva ...
... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646Dušan Procházka    Tel. 774 024 646Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.czE-mail: dp.uklidysprava@seznam.czE-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz
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 o Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko a ať 
ti ještě dlouho svítí sluníčko... Dne 17. 12. 2012 
oslavila 65. narozeniny paní Marie Šulcová. Vše 
nejlepší přejí Renata, Martin, Dan a kočičáci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

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

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

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

střechy rodinných i panelových domů.

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  
opravy v doMácnosti.    tel. 723 207 010.

       www.tvservis.cz
opravy televizorů všech značek a druhů, i v bytě
opravy pc monitorů, videorekordérů, dvd, satelitů, elektroniky, ovladačů
antény, satelity opravy, montáže, prodej přijímačů
733 311 747    733 608 454     v.siebert@volny.cz
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 o !!! STĚHOVÁNÍ !!! Stěhování všeho druhu,odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. 
Tel. 777 227 840.

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

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

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

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

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

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

 o Sdružení řemeslné-stavební, tel. 776 056 550, 3XM.eu.
 o Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 

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

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

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

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

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

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

 o Masáže, úleva od zatuhlých svalů, mobilizační 
a další technicky najdete na www.reikiamasaze.
cz. Děti a senioři-snížená cena. Poliklinika Lípa, 
Seydlerova 2451, Praha 13. Individuální přístup, příjemné 
prostředí. Objednávky na tel. 732 376 795.

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

 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. Tel. 728 995 661.
 o Přijmeme prodavačky do nové prodejny papír-

nictví v OC Lužiny. Znalost sortimentu podmínkou. 
Kontakt: mappa-sro@outlook.com.

 o Hledáme kadeřnici, manikérku a pedikérku na ŽL.
Více na tel. 777 806 455, www.moneka.cz. 

 o Přijmeme prodavačky masa – uzenin s praxí. 
Zdr. průkaz nutný. Bydliště na P-13 nebo P-5 výhodou. 
Nástup březen. Tel. 775 545 559.

 o Haló, lidi, ozvěte se! K plánovanému třídnímu 
srazu prosím všechny absolventy 9.B třídy ZŠ Stodůlky 
s koncem školní docházky v červnu 1969 o kontakt na 
mobilní tel. 606 269 612 Milan.

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

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

 o Hledám partnera (8 – 13 let) na akrobatický rokenrol 
pro svou 8 letou dceru. Tel. 602 322 302.

 o Sídlo pro s.r.o., místo podníkání OSVČ od 190 Kč/měs. 
Tel. 728 991 247, www.sidloprofirmupraha.cz.

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

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

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

 o Nabízím výuku jízdy na koni a vyjížďky do přírody 
pod vedením cvičitele. Zmzlík, Praha 5, tel. 737 525 987.

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

 o Letní příměstský tábor –  kouzelnická škola pro 
děti 5 – 12 let. Termín 21. – 25. 7. a 11. – 15. 8. Místo: Praha 5 
– Újezd. Cena 1 850 Kč. Tel. 604 649 456, www.cimed.cz

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

PORUCHY UČENÍ
PROBLÉMY SE ČTENÍM, PSANÍM..

NÁPRAVY INDIVIDUÁLNĚ  
I VE SKUPINÁCH

VÍCE NA www.ucimejinak.cz

Stomatologická ordinace zaměřená  
na paradontologickou péči hledá  

dentální hygienistku na plný úvazek.  
Nástup možný od dubna.  

MUDr. Marcela Adamová 
SARGO - DENT s.r.o. 

Hostinského 1536, Praha 13 
Tel. 235 519 499

V měsíci březnu  
SLEVA 50 %

Zahradnictví Král
Praha 13 - Stodůlky, ul. Kolovečská 

www.zahradnictvikral.cz
Tel. 601 377 870

po - pá   9 -18 hod.    so   8 - 12 hod.

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

WWW.AUTOVRANA.COM

	  
	  
	  
	  

RELAXAČNÍ & ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
cvičíme v Řeporyjích 
Vhodné pro ženy i muže 
všech věkových kategorií. 
Další informace a rezervace: 
	  www.cvicenireporyje.cz 

 774 805 626 |  info@cvicenireporyje.cz  

Různé

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

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

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

Zaměstnání

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 

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

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

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

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

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

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

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

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

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

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

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

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

Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.

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

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

 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 Kadeřnictví u metra Lužiny – Zázvorkova 1997. 
Tel. 606 272 629. 

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

 o Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (PVC, 
koberec, korek, plovoucí podlahy, práce i So + Ne.  
Tel. 603 271 240.

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

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

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

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

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

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 
– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potahové 
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 Kadeřnictví VIPceny – pánské 80 Kč, dámské – střih 
foukaná 220 Kč, MONEKA.CZ – tel. 776 669 315. 
Přidej se na Fb = SLEVY.

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 
e-mail: opravycompu@seznam.cz.

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

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

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

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

 o Elektrikářské práce – drobné i velké 
praxe přes 40 let – profesionálové
Fr. Janský, tel. 605 421 187, e-mail: f.jansky@centrum.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Služby

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

ÚKLIDOVÉ SLUŽBYÚKLIDOVÉ SLUŽBYÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 12ti letou tradicís 12ti letou tradicís 12ti letou tradicí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

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

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

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

střechy rodinných i panelových domů.

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  
opravy v doMácnosti.    tel. 723 207 010.

       www.tvservis.cz
opravy televizorů všech značek a druhů, i v bytě
opravy pc monitorů, videorekordérů, dvd, satelitů, elektroniky, ovladačů
antény, satelity opravy, montáže, prodej přijímačů
733 311 747    733 608 454     v.siebert@volny.cz
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SPRÁVA BYTOVÝCH DOMÙ na Praze 5

 o Vyměním byt 3+1 v osobním vlastnictví za 2+kk  
také v OV + doplatek. Praha 13, tel. 721 710 085.

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

 o Dražba bytu 3+1 v Hábově ulici 
vyvolávací cena 2 249 000 Kč  
datum dražby 17. 3. 2014 ve 14.00 hodin 
podrobnosti na www.bullfinch.eu.

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

 o Prodáme samostatný rozlehlý RD 7+1 s pozem- 
kem 806 m2, 3 NP, obytná plocha 339 m2, užitná plocha  
cca 420 m2, 7 pokojů + kancelář se samostatným vchodem 
+ vestavěný vyhřívaný bazén s protiproudem + 4 WC,  
2 koupelny, 2 garáže na 3 automobily, kolaudace RD 1998, 
přístavby 2004, Praha 13 – Stodůlky, Malá Ohrada, Mutě- 
nínská ul. 1164/9, krásné, klidné, slunné místo ve slepé  
ulici, nedaleko Prokopského údolí, 3 min. autobus, 10 min. 
pěšky Metro, zahrada 484 m2 s ovocnými stromy a pergolou, 
vše velmi dobrý stav, pečlivě udržované. Cena k jednání 
je 15 990 000 Kč a plně odpovídá výši hodnoty stanovené 
znaleckým posudkem a i odborným posouzením hodnoty 
bankami pro účely poskytnutí úvěru. Cena obsahuje daň  
z převodu nemovitosti a náklady právních služeb. Jednáme 
pouze s přímými zájemci o koupi, služby RK nehledáme.  
Tel. 608 881 777, e-mail: info@k-consult.cz. 

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

 o Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova  
u metra N. Butovice. Cena 1 500 Kč/měs. Tel. 737 219 454. 

 o Nabízím k pronájmu garážové stání v BD v ul.  
J. Foglara. Cena 1 400 Kč/měsíc. Tel. 724 058 673.

 o Prodám garáž na V. O. – Pavrovského. Tel. 605 859 306.
 o Pronajmu obezděné garážové stání P-13,  

Seydlerova ul., pod objektem U9. Tel. 603 103 968. 
 o Pronajmu dlouhodobě garážové stání u metra Hůrka. 

Nájem a služby 1 100 Kč/měsíc. Tel. 606 630 348.
 o Nabízíme pronájem obchodu/nebyt. prostoru 

na dohled od stanice metra Lužiny.  
Kontakt: domov.bronzova@volny.cz.

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

Tel. 605 260 736. 

Byty

Prodej - koupě - pronájem 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

SC-321450-CELIA44 x 63_OK.pdf   13.11.2012   20:41:41

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
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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.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140
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ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie, sítě  
proti hmyzuvenkovní plastové a hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
výroba kuch. linek a vest. skříní  
Atestované bezpečnostní dveře  

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

251 615 428 - celý den
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz



Program klubů seniorů březen 2014

Kulturní dům Mlejn zve 20. 3. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 33.
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 3. 3. Březen – měsíc knihy a internetu František Kundrát
10. 3. Východní pobřeží USA Karel Marek
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
17. 3. Káva o čtrnácté František Kundrát
24. 3. Finanční gramotnost Vítězslav Panocha, finanční poradce
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
31. 3. Bazar – co si vyměním… Jiřina Focherová 
  Naďa Žáčková

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 4. 3. Cestujeme po Francii – video Milada Tomašovičová
11. 3. Zahraje nám komorní orchestr Václava Vomáčky
18. 3. O finanční gramotnosti Vítězslav Panocha
25. 3. Pro dobrou náladu nám zahraje Josef Skalička
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených
civilizačními chorobami
 5. 3. Při vínečku oslavíme MDŽ 
 a významné jubileum 80 let našich dvou členek 
12. 3. Beseda nad knihou Pěší vandr s herečkou Danou Vackovou
19. 3. Přednáška o repasovaných zdravotních 
 pomůckách Petra Žilová

26. 3. Přednáška lékárníků IKEMu o prevenci
 a léčbě mozkové příhody Jana Fitznerová

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

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, že se 
od září 2013 schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. 
v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

 5. 3. Promítání videa 
12. 3. Dieta při diabetu II
19. 3. Kulatý stůl diabetiků
26. 3. Inzulín a jeho použití

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

Severské chození aneb zdrávi došli
Stejně jako loni, tak i letos připravuje Středisko sociálních služeb 
Prahy 13 společně se společností Senior-Help a ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 13 pro seniory chození s hůlkami – Nordic 
Walking (doslova severské chození). Protože jaro by u nás na 
Třináctce mohlo být snad co by dup, je na místě informovat veřejnost, 
zejména seniorskou, o plánovaných pochodech s touto populární 
sportovní pomůckou. 

V prvním pololetí tohoto roku se uskuteční tyto pochody:

26. 3. – Pochod po MČ Praha 13. Jedná se o tzv. zážehovou sportovní 
akci, která nastartuje další letošní pochody, cílem je si zopakovat zá-
kladní principy chození, které spojíme s rozcvičkou a i trochu s vlasti-
vědným výkladem. Cíl, kam dojdeme, vám ještě neprozradíme, to je 
naše malé překvapení.

23. 4. – Výstup na stolovou horu – Vidouli. Opakování „vysokohor-
ského výšlapu“ na atraktivní cíl. Opakujeme ho, protože se všem 
zúčastněným pochodníkům líbil.

14. 5. – Návštěva Třebonického pivovaru spojená s degustací. Pokud 
bude pěkné počasí, tak bychom šli do našeho cíle přes krteňský kostel 
sv. Jana a Pavla, který si prohlédneme i zevnitř. Samozřejmostí bude 
odborný výklad o této unikátní historické památce.

 4. 6. – Vejšlap údolím Dalejského potoka (alternativně 
Prokopským údolím). Sportovně asi nejnáročnější a časově nejdelší 
akce ze všech uvedených. Bude spojena s odbornou přednáškou 
související se prehistorickým vznikem území naší městské části. 

Plánujeme i opékání buřtíků. Pokud se podaří počasí, tak si myslíme, 
že si pochod všichni užijeme.
Po letních prázdninách připravujeme další akce s holemi. Chceme 
se podílet na zdárném průběhu volnočasových aktivit, které městská 
část připravuje na září. A určitě nebude chybět tradiční, v pořadí již 
třetí výšlap z radnice do Lukáše. Tento pochod současně uzavře naši 
chodeckou sezonu. 
Podrobnosti o všech pochodech se dozvíte včas. Budou zveřejňovány 
na stránkách Střediska sociálních služeb Prahy 13 www.sssp13.cz 
a průběžně i ve STOPu a v televizi TV13.
Informace můžete také získat u nás ve středisku u paní Aleny 
Hrabětové, po telefonu na číslech 725 393 061 a 251 616 388, 
nebo na dotaz e-mailem na adresu sekretariat@sssp13.cz.
Těší se na vás realizační tým složený z pracovníků MČ Praha 13, 
Střediska sociálních služeb Prahy 13 a Senior-Helpu.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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Inzerce

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMÙ na Praze 5

 o Vyměním byt 3+1 v osobním vlastnictví za 2+kk  
také v OV + doplatek. Praha 13, tel. 721 710 085.

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

 o Dražba bytu 3+1 v Hábově ulici 
vyvolávací cena 2 249 000 Kč  
datum dražby 17. 3. 2014 ve 14.00 hodin 
podrobnosti na www.bullfinch.eu.

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

 o Prodáme samostatný rozlehlý RD 7+1 s pozem- 
kem 806 m2, 3 NP, obytná plocha 339 m2, užitná plocha  
cca 420 m2, 7 pokojů + kancelář se samostatným vchodem 
+ vestavěný vyhřívaný bazén s protiproudem + 4 WC,  
2 koupelny, 2 garáže na 3 automobily, kolaudace RD 1998, 
přístavby 2004, Praha 13 – Stodůlky, Malá Ohrada, Mutě- 
nínská ul. 1164/9, krásné, klidné, slunné místo ve slepé  
ulici, nedaleko Prokopského údolí, 3 min. autobus, 10 min. 
pěšky Metro, zahrada 484 m2 s ovocnými stromy a pergolou, 
vše velmi dobrý stav, pečlivě udržované. Cena k jednání 
je 15 990 000 Kč a plně odpovídá výši hodnoty stanovené 
znaleckým posudkem a i odborným posouzením hodnoty 
bankami pro účely poskytnutí úvěru. Cena obsahuje daň  
z převodu nemovitosti a náklady právních služeb. Jednáme 
pouze s přímými zájemci o koupi, služby RK nehledáme.  
Tel. 608 881 777, e-mail: info@k-consult.cz. 

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

 o Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova  
u metra N. Butovice. Cena 1 500 Kč/měs. Tel. 737 219 454. 

 o Nabízím k pronájmu garážové stání v BD v ul.  
J. Foglara. Cena 1 400 Kč/měsíc. Tel. 724 058 673.

 o Prodám garáž na V. O. – Pavrovského. Tel. 605 859 306.
 o Pronajmu obezděné garážové stání P-13,  

Seydlerova ul., pod objektem U9. Tel. 603 103 968. 
 o Pronajmu dlouhodobě garážové stání u metra Hůrka. 

Nájem a služby 1 100 Kč/měsíc. Tel. 606 630 348.
 o Nabízíme pronájem obchodu/nebyt. prostoru 

na dohled od stanice metra Lužiny.  
Kontakt: domov.bronzova@volny.cz.

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

Tel. 605 260 736. 

Byty

Prodej - koupě - pronájem 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

SC-321450-CELIA44 x 63_OK.pdf   13.11.2012   20:41:41

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
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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.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140
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ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie, sítě  
proti hmyzuvenkovní plastové a hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
výroba kuch. linek a vest. skříní  
Atestované bezpečnostní dveře  

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

251 615 428 - celý den
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz



Inzerce

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Obraťte ve svém motoristickém kalendáři 
list na novou sezonu. U autorizovaných 
servisních partnerů ŠKODA na Vás čekají 
dny výhodné jarní péče. Naši specialisté 
zařídí vše tak, abyste si jaro za 
volantem Vašeho vozu užili co nejlépe. 
Zkontrolujeme funkčnost jeho řízení, 
podvozkových částí nebo osvětlení. 
U zjištěných závad Vám nabídneme 
opravu za příznivou cenu. 

Dny výhodné jarní péče 
u autorizovaných servisů 
ŠKODA

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

VAŠE JARNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

www.auto-styl.cz

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 829

JSA_2014_MRO_D2_C_6c086d491b2c4613b7c42608d23d04e0_indd   1 1/28/2014   1:16:17 AM
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Program klubu Mlejn březen 2014

DIVADLO
1. 3. so 19.00   MÁTOVÝ NEBO CITRON? PREMIÉRA

– Patrick a Danielle Haudecoeur
Bláznivá komedie dvojice francouzských dramatiků o tom, jak se tvoří divadlo, měla 
před lety ve Francii mimořádný úspěch a dodnes je oblíbenou hrou na francouzských 
prknech. Hrou, kterou uvidíte v podání divadla D13, nás bude provázet rádoby 
profesionální, namyšlená herečka Sofie, zmatený protekční Julián, zapomnětlivý 
šmírák Richard, nezkušený frajírek Dominik nebo potrhlá režisérka Klára. 

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

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

Zvýhodněné vstupné pro seniory.

26. 3. – 1. 4.   FUN FATALE – ženy na prknech
III. ročník mezinárodního festivalu současného cirkusu v podání žen 

Program:

26. 3. st 19.30   Zahájení festivalu

26. 3. st 20.00   Invisi´BALL – Nadine Animato and the School for the Arts 
of Dance at the Kibbutzim College of Education (IL) 

 – divadelně taneční satira na fotbalové téma
27. 3. čt 20.00   PITAGORAS.PRO – Marta Kuczyńska (PL)

 – žonglérské divadelní představení
28. 3. pá 20.00   IMAGA – Ingrid Esperanza, Melissa Scioscia (MEX, ESP)

28. 3. pá 20.30   LA PREUVE PAR 3 – Collectif and then… (UK, CH)

29. 3. so 15.00   LE POIDS DU VIDE – La compagnie des pieds perché s (CH) 

29. 3. so 20.00   KALABAZI – Jessica Arpin (BR, CH) 

29. 3. so 20.30   KABARET – večer krátkých představení performerek 
festivalu a zahraničních lektorek workshopů

30. 3. ne 15.00   AOLA ON ADVENTURE / DOBRODRUŽSTVÍ AOLY – Camilla 
Therese Karlsen (NOR)

30. 3. ne 20.00   PONY IS A SMALL HORSE – Ilona Jäntti (FIN)

30. 3. ne 20.30   ERSTES LEID – Jana Korb (GER)
Na festival je možné zakoupit akreditaci, která opravňuje diváka k jednomu volnému 
vstupu na každé představení. Více na www.funfatale.cz.

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

2. 3. ne   TAJEMSTVÍ ZLATÉ HARFY – Taneční studio Mirabel

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

Stará lidová pohádka ze sběru Josefa Štefana Kubína, hraná dřevěnými marionetami. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST V BŘEZNU
12. 3. st 9.00 a 10.30   POHÁDKY DO KAPSY – Divadelní soubor Hrobeso/

Ty-já-tr 
 Hudební pohádka pro děti od čtyř let. Pro školy a veřejnost.

13. 3. čt 9.00 a 10.30   POHÁDKY DO KAPSY

24. 3. po 9.00 a 10.30   OŠKLIVÉ KÁČÁTKO – Divadlo Piškot
 Výchovné představení o šikaně.
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
5. – 6. 3. st – čt 18.00   Pražské Portování 2014

 Pražská předkola Porty 2014. 
7. 3. pá 19.30   HENY a KEMP 240 + Peter SZABADOS 

 – křest CD Větrná touha!!!
12. 3. st 19.30   LOKÁLKA Hradec Králové 

 – slavnostní koncert – 40 let kapely
19. 3. st 19.30   IVAN HLAS TRIO a KNEZAPLACENÍ

21. 3. pá 19.30   KLEPÁNÍ NA VODÁCKOU BRÁNU

 9. 4. st 18.00   PORTA 2014 – PRAŽSKÉ FINÁLE

RŮZNÉ
13. 3. čt 15.00   DOREMIFA 

 Hudební soutěž DDM Stodůlky
Folklorní soubor Lučinka si připravil program na Smrtnou neděli jako připomínku 
tradic vesnického života. Více informací na www.fslucinka.wz.cz.

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

Divadélko baví malé i velké
Tradiční pohádka s originálními texty ve svěžím podání mladých 
herců, kteří jsou žáky prvního stupně, byly hlavními taháky série 
divadelních představení v sále ZŠ Kuncova. Veselá divadelní hra 
O Šípkové Růžence, která vtáhla do děje i diváky, bavila nejen 
předškoláky ze sedmi mateřských škol Prahy 13 (přes 200 dětí), 
ale i dospěláky z řad rodičů a přátel malých herců. Žákovský divadelní 
soubor ZŠ Kuncova pod vedením paní učitelky Jany Faltejskové má 
dlouholetou tradici a ani letos nezklamal, ba naopak opět velmi pře-
kvapil. Každý rok se herci vhodně doplňují a v kombinaci s nevšedním 
pojetím pohádky, tvoří veselý a hravý koktejl příjemné zábavy. 

Zasloužený smích a potlesk nadšených diváků zazněl během před-
stavení mnohokrát. Málokdo však tušil, že jsou zatím měsíce příprav, 
pilování textu a divadelních zkoušek. Je úžasné, že i v době, kdy zá-
bavě kralují televizní seriály a pro děti počítačové hry, nezapomínají 
v ZŠ Kuncova i na tradiční kulturní představení. O ceny Thálie 
se asi bojovat nebude, ale jak jsem mladé herce sledoval, tak možná 
některého z nich jednou potkáme i na skutečných prknech, která 
znamenají svět. Na závěr mohu jen přidat obrovské poděkování 
za skvělý a nevšední zážitek. „V hlavě už nějaký nápad mám, herecká 

parta zůstává,“ zamýšlí se nad budoucností učitelka Faltejsková. 
Takže je jasné, že i za rok se další předškoláci z mateřských škol 
z Prahy 13 mohou těšit na chvíle zábavy a smíchu v sále 
ZŠ Kuncova. 

za rodiče Štěpán Salač



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

Sobota 1. 3. • 14.00 – 16.00
Začíná čas rejdovánek aneb karneval
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
Čekají vás soutěže, hrátky a také odměny za krásné masky. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

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

Neděle 2. 3. • 15.00
Tajemství zlaté harfy
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky
Taneční studio Mirabel zve všechny do Mlejna, kde vystoupí 
s reprízou benefičního představení, taneční pohádky 
pro děti a rodiče Tajemství zlaté harfy. Děti z kurzů irského 
tance tuto pohádku secvičily, vyrobily rekvizity i kulisy  
a výtěžek z premiéry v Salesiánském divadle věnovaly  
Dílně Gawain.

Čtvrtek 6. 3. • 13.00 – 19.00
Hudební soutěž Doremifa
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Nenechte si ujít první den hudební soutěže, který bude 
ve znamení soutěže jednotlivců, menších skupin a rodičů 
s dětmi z řad zpěváků, klavíristů, flétnistů či kytaristů.

Sobota 8. 3. •  10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Nenechte si ujít pohádku O zlatých sušenkách (na motivy 
pohádky Boženy Němcové) – hraje soubor Divadla Glans. 
Jednotné vstupné 70 Kč (pokladna je otevřena hodinu  
před začátkem představení). Na místě bude možno  
zakoupit malé občerstvení. 
Bližší informace na www.divadloglans.cz. 

 

Sobota 8. 3.
Pochod Dr. Roberta Šumavského okolo Prahy 
Start je u zastávky tramvají Hlubočepy.
Zveme vás na již 34. ročník pochodu, který se koná tradičně 
druhou březnovou sobotu. Krátká trasa měří 12,5 km  
a startuje mezi 8.00 a 10.00, dlouhá trasa o délce 27 km 
startuje mezi 8.00 a 9.00 hod. Cíl obou tras bude v parčíku 
před nádražím Radotín mezi 11.00 a 16.30 hod. Trasy pove-
dou např. krásným Hlubočepským a Prokopským údolím …  
Pochod připravily KČT Praha Karlov – TOM Střelka  
a 35. středisko Junáka J. Rady. Tel. na pořadatele S. Zemena 
je 605 713 401. Zdrávi došli!

Sobota 8. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727

Akci pořádá Klub seniorek staré Stodůlky. Čeká vás spousta 
zábavy, bohatá tombola a různá překvapení.  
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 13. 3. • 18.30 
Pravda v mediích 
Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4
Prvé letošní téma 4. ročníku série moderovaných setkání 
se zajímavými osobnostmi Křesťanská víra a současný svět. 
O své pohledy se rozdělí a na otázky budou odpovídat  
Bohumil Doležal, nezávislý publicista, který zveřejňuje své 
komentáře k politickému dění ve vlastním internetovém  
zápisníku Události, Daniel Raus, novinář a šéfredaktor ČRo 
Plus, Jindřich Halama, děkan Evangelické teologické fakulty 
UK specializující se na etiku. Moderovat bude Bronislav  
Matulík, kazatel CB a bývalý dlouholetý šéfredaktor časo-
pisu Brána. Další večery jsou připravovány na 10. 4. a 15. 5, 
podrobnosti na www.cb.cz/praha5.

Čtvrtek 13. 3. • 19.30
Postní koncert 
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně zveme na další koncert z cyklu Třináctého na tři-
náctce. Slávek Klecandr si tentokrát pozval severomorav-
skou skupinu Hrozen. Host i hostitel představí svou tvorbu 
inspirovanou předvelikonočním obdobím, tedy dobou 
postní. Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. 
Místa si můžete rezervovat do 12. 3. na 13na13@centrum.cz. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Sobota 15. 3. • 8.00 – 11.00
Turbanské Černošice
Start je od železniční stanice Černošice
Zveme vás na turistický pochod, který pořádá KČT Praha-
-Karlov oddíl TurBan. Nabízí se vám 6 tras v délce 7, 12, 21, 
28, 37 a 54 km, takže si vybere ten, kdo se chce jen tak pro-
jít nádhernou přírodou v okolí Černošic, ale i ten, kdo si chce 
pořádně protáhnout kostru. Startovné: dospělí 20 Kč, člen 
KČT poukázka 10 Kč, děti 5 Kč. Cíl: restaurace U Mlynáře  

a Libuše, Černošice-Mokropsy (11.00 – 21.30). Na tomto  
pochodu probíhá sbírka víček pro Kristýnku.  
Více na-www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz. 

Sobota 15. 3. • 9.00 – 17.00 
Flerjarmark 
Základní škola Mohylová 1963, Lužiny
Součástí akce jsou dílničky, workshopy, tombola a skvělé 
občerstvení. Pro děti jsou připraveny dílničky (dětský  
koutek).

Sobota 15. 3. • 11.00
Masopust 2014
Sluneční náměstí, Nové Butovice
Připraven bude bohatý program. Více na str. 4.

Úterý 18. 3.
Den otevřených dveří
Mateřská škola, Husníkova 2076, Nové Butovice
Přijďte navštívit a prohlédnout si naši mateřskou školku.  
Těšíme se na vás dopoledne od 9.30 do 10.30 a odpoledne 
od 15.00 do 16.30 hodin. 

 Více informací získáte na tel. 235 514 972,  
mshusnikova2076@seznam.cz  
a na www.mshusnikova2076.cz.

Čtvrtek 20. 3. • 15.00 – 17.00 
Den otevřených dveří ve Večerníčku
MŠ Večerníček, Vlachova 1501, Stodůlky 
V 15 hodin je pro děti připravena Veselá velikonoční  
pohádka. Bližší info na www.ms-vecernicek.estranky.cz.

Čtvrtek 20. 3. • 18.30
Koncert hudebního oddělení ZUŠ
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Zveme vás na koncert hudebního oddělení Základní  
umělecké školy Stodůlky. Repertoár bude tentokrát  
zaměřen na populární hudbu.

Sobota 22. 3.
Za jarním sluníčkem
Cíl – Sluneční náměstí, 
Nové Butovice
Celodenní turistická akce Za jarním slu-
níčkem, jejímž pořadatelem je Klub českých turistů Praha,  
již potřinácté zahájí jarní sezonu v Praze a seriály Prahou  
turistickou a Prahou cykloturistickou. Pěší i cyklotrasy  
jsou pro zdatné turisty, ale i pro rodiny s dětmi. Místa  
startu jsou v různých částech Prahy, cíl pro všechny trasy  
je na Slunečním náměstí.  
Více na info@kct.cz, www.prahouturistickou.cz.

Sobota 22. 3. • 9.30
Zajíček na koni se loučí se zimou
Bučovice u Votic (na statku č. p. 19)
Zveme vás a vaše děti na tradiční jarní akci, která se koná 
v sobotu 22. března 2014 v Bučovicích u Votic. Začátek akce 

Kalendář akcí březen

 BŘEZEN 2014 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22734



v 9.30 hod. Předpokládaný konec mezi 14. a 15. hod. 
Na programu je vyjížďka na koních, arteterapie, čtení pohá-
dek a další zábava. S sebou oběd, helmu (stačí cyklistická), 
vhodné oblečení. K dispozici je mikrovlnná trouba, varná 
konvice a otevřené ohniště. Cena: dítě s handicapem 
zdarma, dítě 200 Kč, sourozenec 100 Kč, v případě více  
sourozenců možná sleva. Členové KPZ 50 Kč/dítě.  
Další informace a přihlášky: Dědovská Jana, tel. číslo 
728 732 688, dedovska.jana@gmail.com nebo Kadlecová 
Zdenka, tel. 602 261 639, zdenca.kadlecova@gmail.com.

Sobota 22. 3. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice 

Zveme vás na Tři kouzelné pohádky – O zlaté rybce, O ševci 
a čertovi, O ušaté princezně – hraje soubor Divadla Glans. 
Jednotné vstupné 70 Kč (pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení). Na místě bude možno zakoupit 
malé občerstvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Středa 26. 3. • 13.30 – 16.30
Den otevřených dveří
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482
Přijďte si pohrát s vaším děťátkem do naší školky.  
Těší se na vás kolektiv MŠ Havaj.

Sobota 29. 3. • 13.30
Jízda k zahájení sezony 2014
Start je v Dobříči na náměstí 
Cyklistický spolek Stodůlky vás zve na jízdu k zahájení se-
zony 2014. Trasa pokračuje z Dobříče do Loděnic, následuje 
Sv. Ján, Bubovice, Vysoký Újezd, Rudná a Sobín. Cíl bude 
u restaurace Na hrázi v Sobíně nebo bude upřesněn. Vy-
jížďka, která není myšlena jako závod, je dlouhá přibližně 
40 km. V případě špatného počasí (déšť, sníh) se pojede 
v neděli 30. března, start je v 10.00. Více informací  
na www.csstodulky.cz, css@csstodulky.cz.

Úterý 1. 4. • 15.00
Navštivte ovečky
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice
Zveme vás do naší školky na Den otevřených dveří. V rámci 
prohlídky školy budete mít možnost zhlédnout i divadelní 
představení pro děti Čert a Káča. Už se na vás móóc těší děti 
a kolektiv mateřské školy.

Neděle 6. 4.
Smrtná neděle
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4

Průvod a vynášení Mařeny od KD Mlejn pořádá Lučinka. 
Program naváže na nedělní pohádku od 15 hod. ve Mlejně, 
po které budou mít děti možnost vyrobit si z přírodních  
materiálů svou malou Mařenu neboli smrtku – symbol 
zimy. Společným průvodem plným písniček ji pak parkem 
odneseme až k potoku, kde ji symbolicky utopíme,  
aby se zima nevrátila.  
Více informací o programu na www.fslucinka.wz.cz.

Středa 9. 4. • 13.00 – 16.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Šikulka, Hostinského 1534, Stodůlky
Zveme všechny děti a rodiče na prohlídku naší školky spoje-
nou s výtvarným čarováním a hrátkami. Těšíme se na vás.

 
DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Pondělky, úterky, čtvrtky, pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – miniškolička (od 2,5 let)
Odpolední kurzy 
Úterý • 16.00 – 17.00  
– výtvarné hrátky (od 3,5 let) 
Čtvrtek • 16.00 – 17.00 
– divadelní hernička (od 4,5 let)

Zápis do kurzů probíhá po celý rok.  
Více informací získáte na telefonu 604 289 820  
nebo na www.mcstodulka.cz. 

 
DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy
Čtvrtek 6. 3. • 15.30
Jarní koncert – refektář

Zveme vás na koncert mezzosopranistky Virginie Walterové 
a jejích žáků.

Neděle 16. 3. •  17.00 
Antonín Dvořák – Slovanské tance II. řada  
– kostel sv. Rodiny
Nenechte si ujít benefiční koncert orchestru Archioni Plus 
pod vedením Michala Macourka.  
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

Čtvrtky 6. a 13. 3.
Amatérská hudební soutěž Doremifa 
Milí hudební nadšenci, srdečně vás zveme na 9. ročník  
hudební soutěže Doremifa. Buďte při tom a podpořte tak 
soutěžící. 
6. března v odpoledních hodinách proběhne v obřadní síni 
radnice Prahy 13 první den hudební soutěže, který bude 
ve znamení soutěže jednotlivců, menších skupin a rodičů 
s dětmi z řad zpěváků, klavíristů, flétnistů či kytaristů. 
13. března se v Kulturním domě Mlejn budeme těšit 
na pěvecké sbory či různá hudební seskupení a kapely,  
které dostanou příležitost v 15 minutách ukázat, co umí.  
Více na našem webu nebo na slapankova.p@centrum.cz.

Středa 12. 3. • 14.30 – 17.00
Dětský karnevalový rej 
Představíme si masky, zatančíme si a pobavíme se při plnění 
zábavných úkolů. Na všechny pak čeká sladká odměna. Kar-
neval je určen především pro děti 3 – 8 let. Vstupné 40 Kč. 
Prosíme, nahlaste se včas v recepci DDM, na tel. čísle 
251 620 266 nebo na info@ddmstodulky.cz. Karneval se 
koná v přízemí žlutého vchodu. Přezůvky s sebou.

Středa 26. 3. • 17.30 
Vodní regata a otvírání vody
Tradiční jarní otvírání vody pro plavbu svých modelů pořádá 
klub leteckých a lodních modelářů DDM Stodůlky. Přijďte  

se podívat na první jarní plavbu vlastnoručně vyrobených 
modelů k horní nádrži v Centrálním parku. 

Pátek 4. 4. • 16.00 – 19.00
Jarní dílna
Přijďte s námi oslavit jaro! Jarní dílna bude se spoustou  
inspirace na jarní a velikonoční výzdobu bytu, drobné  
dekorace a milé maličkosti. Na všechny návštěvníky čeká 
tvořivá atmosféra jarního odpoledne s výborným  
občerstvením. S sebou si přineste: krabičku či košík  
na výrobky, nůžky, lepidlo, 2 vyfouklá vajíčka.  
Vstupné 50 Kč.
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LETNÍ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A DOBRODRUŽSTVÍ
Přehled všech letních táborů DDM Stodůlky (7 výjezdních 
a 21 příměstských s různým zaměřením a pro různé věkové 
kategorie) najdete na našem webu. Ke každému táboru 
tam jsou podrobnější informace a zájemka k vyplnění. 
Opravdu je z čeho vybírat, tak neváhejte a přihlaste se,  
tábory se postupně zaplňují. 

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

 
KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice
 
Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí  
(i cizinců) ve věku 2 – 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné  
zázemí, komunikaci v angličtině a němčině. 
 
Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka  
získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304,  
info@hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

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

Sobota 1. 3. • 9.00
Setkání starších a nemocných
Farní charita Stodůlky spolu s farností vás srdečně zvou 
na další setkání starších a nemocných obyvatel Prahy 13. 
Zahájíme je v 9 hod. společným slavením mše svaté  
s možností přijetí svátosti nemocných. V případě zájmu 
o dopravu hůře pohyblivých účastníků na setkání a zpět 
kontaktujte ředitelku Farní charity Helenu Ryklovou,  
tel. 733 108 816.

Úterý 18. 3. • 18.30 
Několik poznámek ke svátosti smíření 
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového 
cyklu Prokopská zastavení. Večerem bude provázet  
P. Jiří Skoblík.

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

Pondělky • 14.30 – 16.00
Lekce keramiky pro děti od 4 do 12 let, cena je 750 Kč 
za průkazku na 12 lekcí (průkazka je přenosná) nebo 80 Kč 
za jednorázovou návštěvu kroužku. Při nákupu dvou  
průkazek pro sourozence zaplatíte 1 400 Kč.  
Zápis na p-v-c@seznam.cz.

Úterky • 9.30 – 11.30 
Otevřené společenství maminek  
na mateřské dovolené

Čtvrtky • 10.00 – 10.45 
Hudební škola Yamaha

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

 
MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

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

Pátky 7., 14., 21. a 28. 3. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Dopolední program pro děti 0 – 3 let a jejich rodiče.  
Každý 2. pátek v měsíci bylinky s MDS. 

Pátek 14. 3. • 10.30 – 11.30
Bylinky pro děti a maminky  
s Magdalénou Dobromilou
Klíčky ze semínek jako přírodní multivitamíny. Vstupné 
za přednášku a hernu (včetně svačiny) 130 Kč, prosíme  
nahlásit předem u MDS.

Úterý 18. 3. • 10.00 – 11.30
Jarní bylinky pro děti a maminky  
s Magdalénou Dobromilou 
KC Motýlek na Černém mostě
Přednáška a zajímavé jarní tipy na zdravé vaření  
a léčení bylinkami a oleji. Prosíme potvrdit předem  
na mail: behava@motylek.org, tel. 775 964 765,  
www.motylek.org 
 
Více na www.mcprokupek.cz, K Řeporyjím 4,  
Třebonice.

Přihlášky předem na akce Magdalény Dobromily Staňkové 
(MDS): SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz,  
www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

 
RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

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

Pondělky a úterky – vše na téma Naše tělo  
– písničky, básničky, výtvarné tvoření.
Během dopoledne bude navíc: 17. 3. v 10.30 diskuze mami-
nek na téma Péče o své tělo a 25. 3. v 10.30 povídání  
s J. Ungrem na téma Křest. 
Středy – volná herna, pohybové hrátky pro děti s pomocí 
dospělého, konverzační angličtina pro dospělé
Čtvrtky – herna s angličtinou (cca 2 – 4 roky  
s doprovodem), výtvarné tvoření pro děti

Neděle od 9. 3. • 16.00 
Kurz výchovy dětí
Pět nedělních večerů o výchově dětí do 10 let – praktické 
promluvy, videa, diskuse… Témata: Budování pevných zá-
kladů, Pět jazyků lásky, Nastavení hranic, Vztahy a zvládání 
hněvu, Hodnoty a zodpovědnost.  
Cena: 300 Kč (500 Kč za pár) – v ceně je občerstvení  
a příručka, se kterou budeme pracovat. Nutné přihlášení 
předem na ava.prchal@volny.cz. 
 
Více na rybicky.13ka.cz.

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

Rozdíly neděláme!
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Úterý 4. 3. • 16.00
Nakreslené pohádky... 
Vernisáž ilustrací pohádek Jiřího Šedého. Autoři: nejmenší 
zákazníci Mléčného baru Bílá vrána. Součástí programu 
bude také udělení cen poroty. 
Vstup volný

Pátek 21. 3. • 16.00
Nakreslené pohádky
Udělení ceny Návštěvník Bílé Vrány. Vstup volný.

Pátek 28. 3. • 12.00 
Momentální Baby Outlet 
Prodej nového dětského italského oblečení za bazárkové 
ceny. Na březen jsme pro vás připravili také improvizační 
 vystoupení. Termín najdete na facebooku Mléčný bar Bílá 
vrána. Představí se Pohodové divadlo – divadlo klientů o.p.s 
POHODA. Zkuste si zaimprovizovat s herci s mentálním  
postižením. 
 
Více na www.barbilavrana.cz.

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

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

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

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

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

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

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež
Pro zájemce ve věku zhruba 16 – 23 roků.  
Více na frantisek.duda@gmail.com.

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

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

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

Happy Mondays 
– každé březnové pondělí mají vstup za korunu maminky 
v očekávání.

Neděle 2. 3.
Masopust v zoo
Vyrobte si či doneste originální masku zvířete  
nebo se projděte veselým masopustním  
průvodem zoo! 

Sobota 8. a neděle 9. 3.
Víkend pro slony
Sloni si rádi hrají. Vyrobte jim společně s námi speciální 
hračky, kterými jim v neděli uděláme radost.

Neděle 16. 3.
Běh dvojic Zakázankou
Druhý ročník běhu do vrchu. Je určen dětem i dospělým, 
vždy ale ve dvojici!

Sobota 22. 3.
Zbavte se fóbií
Bojíte se pavouků či hadů a chcete se této fobie konečně 
zbavit? Pak je dnešní den určený právě vám.  
Nutno předem objednat na zooskola@zoopraha.cz.

Neděle 23. 3.
Pohádková rozhledna
Zdolejte letos poprvé naši rozhlednu a staňte se Nebojsou! 
Otevření rozhledny Obora s pohádkovými úkoly a v pohád-
kovém stylu.

Sobota 29. 3.
Zahájení sezony
Zoo vstupuje do hlavní návštěvnické sezony. Oslavte tento 
výjimečný den s námi! 

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

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz •  BŘEZEN 2014 37

FO
TO

: T
OM

ÁŠ
 A

DA
M

EC
FO

TO
: T

OM
ÁŠ

 A
DA

M
EC



 BŘEZEN 2014 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22738

Autor: Pavel Talaš

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

TO JSOU TEDA FÓRY

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
 Út 11. 3. VINOHRADSKÉ SVATYNĚ – NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE PÁNĚ. Další z vino-
hradských svatyní nám otevřou své dveře – tentokrát baptistická modlitebna ve Vino-
hradské ulici a kostel Nejsvětějšího srdce Páně od význačného architekta J. Plečnika 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. POZOR! – omezený počet účastníků na 50 osob. Doporu-
čujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15.00 před modlitebnou Bratrské 
jednoty baptistů (ulice Vinohradská 68, Praha 3, Vinohrady). Cena 100/70 Kč. Alexandra 
Škrlandová
 Čt 13. 3. POTRUBNÍ POŠTA. Před 115 lety byla zprovozněna Pražská potrubní 
pošta. Jedinečný technický unikát, který nemá ve světě obdoby, můžete zhlédnout 
na komentované prohlídce v budově Hlavní pošty. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16.30 u bočního 
vchodu do budovy Hlavní pošty (ulice Politických vězňů, Nové Město, Praha 1).
 So 29. 3. PRAHA BOHUMILA HRABALA I. – STARÉ A NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ. 
V březnu letošního roku uplyne již sto let od narození Bohumila Hrabala. Jeden z nejvý-
znamnějších českých spisovatelů prožil v Praze studentská léta, ale také období velkých 
úspěchů a zklamání – od psaní do šuplíku, přes obrovský literární boom až po normali-
zační zákazy publikovat. Pojďme se podívat do míst, která jsou s jeho jménem neodděli-
telně spojena a připomenout si, jak vlastně Hrabalova Praha vypadala. Začátek akce 
ve 14.00 před vchodem do Právnické fakulty UK (nám. Curierových 7, zastávka  
tram. č. 17). Cena 100/70 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
Vyprodané vycházky a další podrobnosti naleznete na www.prazskevychazky.cz

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

 Velrybí samec v oceánu nervózně krouží kolem velryby a mumlá si: 
„Greenpeace se snaží ze všech sil zachránit náš druh, vlády celého světa  
do nás investují neuvěřitelný sumy peněz abychom přežili...,  
ale dáámu bolí hlava!“ 

 Otec se synem pozorují hořící dům a malý se zeptá:  
„Tatí, a nebudou už ta vajíčka hotová?”

 Přednosta železniční stanice přikáže zaměstnancům, aby následující den přišli  
do práce ve spodním prádle a postavili se u první koleje. Všichni se tedy rozestoupí 
podél koleje, když tu se přiřítí rychlík a hned je zase pryč. Po chvíli se ozve  
z nádražního amplionu:   
„Vážení zaměstnanci, právě jste byli prohlédnuti závodním lékařem.“

 Mladá žena přijde do práce s monoklem. 
„Co se ti stalo,“ ptají se kolegyně. 
„Muž mě zmlátil.“ 
„Myslely jsme, že odcestoval.“ 
„To já taky.“

UMÍME SI PORADIT
V rubrice Umíme si poradit zveřejňujeme nejrůznější rady a nápady, které už našim babič-
kám šetřily čas i peníze a usnadňovaly práci. Můžete je příležitostně vyzkoušet a zároveň 
se podělili o vlastní dobré a osvědčené nápady nebo zkušenosti. 
J Při teplotě, chřipce, bolesti... mnozí z nás sáhnou po acylpyrinu. Věděli jste,  
že dokáže pomoci i proti lupům? Rozdrťte dvě tablety, přidejte je k šamponu na vlasy 
a nechte 2 minuty působit. 
Plísně v půdě vám zase pomůže zlikvidovat acylpyrinová zálivka. 
J Nevíte si rady se skvrnami na sporáku, které nejdou vydrhnout ani tekutým  
pískem? Zkuste na ně nalít ocet. Nechte ho několik hodin působit, pak už skvrny  
odstraníte obyčejnou houbičkou.
J Zbyla vám po vánočním pečení ještě nějaká jádra ořechů? Dejte je do sklenice,  
uzavřete a asi 20 minut sterilujte. Takto vydrží až dva roky.
J Paní Jelínková z Lužin se s námi podělila o své zkušenosti s jiným pomocníkem  
– kypřícím práškem do pečiva. Když ho přidáte k pracímu prášku, vaše záclony opravdu 
prokouknou. A nejen to, skvěle bude vypadat i vyprané bílé prádlo. Tuto radu jsme  
vyzkoušeli a fakt to funguje.
J Stává se, že vajíčka při vaření občas prasknou. Abyste tomu předešli, vezměte jehlu 
a jemně propíchněte skořápku na širším konci vajíčka.
J Když už jsme u vaření vajec – vodu, ve které jste je vařili, schovejte a použijte  
na zalévání květin, krásně porostou. Stejně jako voda z vajec funguje i voda z brambor 
(vařených ve slupce i oloupaných) nebo voda z proplachované rýže a fazolí. 
Své příspěvky do rubriky zasílejte na stop@p13.mepnet.cz nebo na adresu redakce:  
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13.  Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Tohoto zpěváka snadno ve větvích přehlédnete, ale určitě 
ho nepřeslechnete. Autorkou fotografie je paní Pavlína Makovská. Podaří-li se 
i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do re-
dakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. Za všechny, které jste 
nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.
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Březnová křížovka Čtenářská soutěž
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Říkají vám něco jména Richard, Kijivu nebo Moja? Sledovali jste narození prvního 
gorilího mláděte v České republice? Pak právě pro vás je tu kniha plná příběhů 
veselých i smutných, poučných i pro zasmání, která vás zcela jistě chytne za srdce.
Gorilí slečna Moja je první mládě gorily nížinné narozené v pražské zoo a pro mnohé 
z nás byla, je a bude srdeční záležitostí. Slovo 
Moja ... 1.DÍL TAJENKY. V květnu loňského roku 
vyšla ošetřovateli Marku Ždánskému, muži, 
který bude již navždy s Mojou spjat, nová 
kniha s názvem ... 2.DÍL TAJENKY. Ačkoli je pu-
blikace zařazena v kategorii knih pro děti, ne-
pochybuji, že bude skvělým čtením pro celou 
rodinu. Pošlete nám i vy správné znění tajenky 
a třeba budete mít štěstí a stanete se majiteli 
jedné ze 3 knih, které nám Marek Ždánský jako 
sponzor březnové křížovky poskytl.

V březnu budeme hledat jméno dánského spisovatele, který proslul především jako 
jeden z největších světových pohádkářů. Pocházel z velmi chudých poměrů. Již brzy 
prokazoval velkou představivost, která byla podporována shovívavostí jeho rodičů 
a pověrčivostí jeho matky. Celé své dětství vášnivě miloval literaturu. Byl známý tím, 
že znal nazpaměť celé Shakespearovy hry a přednášel je, přičemž používal dřevěné 
panenky jako postavy. Poměrně brzy utekl z domova do Kodaně, kde se neúspěšně 
pokoušel uchytit nejprve jako loutkoherec a později jako zpěvák. Jeho pohádky jsou 
známé po celém světě. Kdo by neznal Princeznu na hrášku, Císařovy nové šaty nebo 
Malou mořskou vílu? Sám však pohádky nepovažoval za plnohodnotnou tvorbu, 
nevážil si jich a nepovažoval se za pohádkáře – cítil se být zneuznaným básníkem 
a dramatikem. Víte již jméno autora a název jeho knihy?

V únoru správně odpověděli ti, kteří uvedli Karla Poláčka 
a román Bylo nás pět.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 
v Galerii Butovice získává:
Jan Beneš, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Petr Schovánek, Stodůlky
Šárka Balcarová, Praha 6
Petr Chudoba, Nové Butovice

Soutěžní otázky na březen:
1) Kdy se konala bezpečnostní akce za účasti starosty Prahy 13?
2) Komu je určen výtěžek z benefičního představení Tanečního studia Mirabel? 
3) Kdy a kde sehrají florbalisté gymnázia Jaroslava Heyrovského finále mistrovství ČR?

Správné odpovědi na únorové otázky: 
1) Na kdy je připraveno představení pro seniory za zvýhodněné vstupné?
Zvýhodněné představení pro seniory je připraveno na 20. března 2014.
2) Pokolikáté se konal tradiční běh za Ježíškem na Makču Pikču? 
Běh za Ježíškem na Makču Pikču se konal již pošestnácté.
3) Kdy a kde proběhne amatérská hudební soutěž Doremifa?
Hudební soutěž Doremifa proběhne 6. a 13. března 2014.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Věra Kadlecová, Velká Ohrada

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

připravila Petra Fořtová
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Křížovku připravil: Petr Šimek

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. března.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice,
soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Únorová tajenka: ŘADU DOPLŇKOVÝCH EXPOZIC
Výherci: Věra Šáchová, Stodůlky; Jana Kočerhová, Nové Butovice; Břetislav Ovečka, 
Velká Ohrada připravila Petra Fořtová
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Linea, STOP 2014
187 x 129 mm

únor

tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 27 tis. Kč.

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

21 letZ
K
U

ŠE
NOSTÍ

E
XARPA

LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY
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