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Rada MČ Praha 13 mj.
VZALA NA VĚDOMÍ
výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce Rekonstrukce sportovních hřišť Zázvorkova a Horákova 
a SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., Nepovolená 1320, Praha 10
SOUHLASILA
s převodem movitého majetku v ceně 3 487,70 Kč z FZŠ prof. O. Chlupa, Finge- 
rova 2186 na tělesně postiženého žáka školy, resp. jeho zákonné zástupce, a to 
 formou daru. Jedná se o podpůrné pomůcky pro žáka.
SOUHLASILA
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/262/004/1604/E/2016 na akci Rozší-
ření odstavných a parkovacích stání na území Prahy 13 se společností ECOSTAV, s.r.o.,
a s uzavřením smlouvy o dílo na akci Plocha pro parkování Klausova x Netouškova, 
Praha 13 s firmou AUSTIS stavební, s.r.o., Nekvasilova 625/2, Praha 8
a
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků s Technickou správou komunikací hlav-
ního města Prahy pro realizaci akce Plocha pro parkování Klausova x Netouškova, 
Praha 13
SOUHLASILA
s pronájmem části pozemku parc. č. 1567/5 o výměře 130 m2 v k.ú. Stodůlky 
za  účelem stavební úpravy vjezdu a výjezdu u prodejny potravin z ulice Bavorská, 
chodníku a protihlukové stěny a přeložení inženýrských sítí, za celkové nájemné 
78 000 Kč, a to společnosti LIDL Česká republika, v.o.s. Nájemní smlouva bude 
 uzavřena na dobu určitou od podpisu nájemní smlouvy do 31. 12. 2017 (vlastní 
 realizace 30 dní)
JMENOVALA
na základě výsledků konkurzního řízení paní Janu Dibelkovou na vedoucí pracovní 
místo – ředitelka Mateřské školy Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798 s účinností 
od 1. listopadu 2016, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů
SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou BONARON, s.r.o., se sídlem 
Drahotínská 8/188, Praha 5 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
s názvem Rekonstrukce 20 výdejních kuchyněk v pěti mateřských školách v Praze 13
a návrh smlouvy o dílo předložený firmou BONARON, s.r.o.
SCHVÁLILA 
výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou PAMA, spol. s r.o., se sídlem 
Heřmanova 713/53a, Praha 7 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
s názvem Sanace pavilonu logopedie a dalších částí interiéru a exteriéru MŠ Mohy-
lová 1964, Praha 13
a 
návrh smlouvy o dílo předložený firmou PAMA, spol. s r.o.
VZALA NA VĚDOMÍ
usnesení č. 68 ze 7. jednání sociálního výboru ZMČ Praha 13 ze dne 12. 9. 2016 
a ceník tísňové péče Areíon (pořízení a měsíční úhrady za službu)
a 
SCHVÁLILA
pilotní zavedení tísňové péče Areíon pro obyvatele městské části Praha 13
SOUHLASILA
s předloženým návrhem nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. města 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně 
přístupných místech mimo provozovnu 
VZALA NA VĚDOMÍ
výpověď z pracovního poměru PhDr. Samuela Truschky – šéfredaktora a člena 
 redakční rady zpravodaje MČ Praha 13 STOP ke dni 30. 11. 2016 
a JMENOVALA
–  Evu Černou, pracovnici odd. tisku a informací OKS, šéfredaktorkou zpravodaje 

MČ Praha 13 STOP ke dni 1. 12. 2016
–  Mgr. Evu Libigerovou členkou redakční rady zpravodaje ke dni 1. 12. 2016
–  Petru Fořtovou, pracovnici odd. tisku a informací OKS, tajemnicí redakční rady 

zpravodaje ke dni 1. 12. 2016
Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady sdĚLení mĚstské části  

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 12. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 7. prosince 2016 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánka na Zasedání ZastUpiteLstva

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 6. dub- 
na 2017 od 13 do 18 hodin a na pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin. 

Zápis do mateřských škol                    
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2017/2018 byl v regionu Prahy 13 
 stanoven takto: 
•  2. května od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek  
• 16. května od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 

                      Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Kotlíkové dotace pokračují
Využijte dotaci v hl. m. Praze až 127 500 Kč na pořízení ekologického kotle nebo tepel-
ného čerpadla a zlepšete životní prostředí. Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná 
paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Požádejte o dotaci na Magistrátu 
hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 4. patro, kancelář č. 419, e-mail 
kotlikovedotace@praha.eu. O dotace na již realizovanou kompletní výměnu tepelného 
zdroje můžete žádat od března 2016 do 29. 12. 2017. Podrobné informace o projektu 
najdete na http://portalzp.praha.eu. -red-

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kance-
láře, kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního 
plynu, způsobu placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plyná-
renské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky 
v následujících termínech:
31. 1. od 12.00 do 14.30 10. 5. od 10.30 do 13.30 
 2. 3. od  8.00 do 11.00 21. 6. od 14.30 do 17.00
 5. 4. od 14.30 do 17.00
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.  
Bližší informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.
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pŘímá Linka

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

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

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

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

http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz

www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz

www.praha13.zeleni.cz

sLOvO ŠéFredaktOra kOntakty

Milí čtenáři,
moje dnešní slovo bude trochu jiné než ta předchozí, protože se s vámi chci především 
rozloučit. K 30. 11. jsem ukončil svoje působení v Praze 13 a tohle číslo je poslední, které 
redakce připravila pod mým vedením. Šéfredaktorem STOPu jsem byl třináct a půl roku 
a bylo to jedno z nejšťastnějších období mého profesního života. Prahu 13 jsem si oblíbil, 
i když tu nebydlím a práce v redakci STOPu mě opravdu bavila. Věřím, že měla smysl. 
Doufám, že zpravodaj ve své schránce nacházíte rádi a s očekáváním. Jestli vás alespoň 
některé z mých článků zaujaly, těší mě to. Ale život je změna, a tak jsem se po letech rozhodl 
předat veslo. K 1. prosinci jmenovala rada městské části novou šéfredaktorkou moji milou 
kolegyni a pravou ruku, zkušenou a zodpovědnou redaktorku Evu Černou, která přípravou 
vašeho zpravodaje žije už řadu let. Vynasnaží se, aby byl co nejlepší a vy jste s ním byli 
spokojeni. Na její e-mailovou adresu, nejlépe na stop@p13.mepnet.cz posílejte své 
příspěvky ke zveřejnění. 
Závěrem bych vám všem rád popřál radostné, pokojné a požehnané Vánoce. Ať se vám 
koleda Narodil se Kristus Pán rozezní nejen v reproduktorech vašich přehrávačů, ale i v srdci. 
Ať si odpočinete a načerpáte síly. A do nového roku 2017 přeji hodně zdraví, energie, dobré 
mysli a především lásky. Té není nikdy dost. Mějte se krásně!
                                                                                                                               Samuel Truschka, šéfredaktor

V listopadu proběhly dvě besedy 
o rekonstrukci OC Velká Ohrada, 
kterých jsem se bohužel nemohl 
zúčastnit. Co je v průběhu rekon-
strukce nového? Kdy bude ote-
vřena nákupní pasáž?
V průběhu listopadu se uskuteč-
nily v rámci otevření informač-
ního centra a kampaně Poznej 
svého souseda dvě besedy se zá-
stupci radnice, zástupci investora 
(společností Amigal Group) 
a obyvateli sídliště Velká 
Ohrada. První besedy jsem se 
zúčastnil osobně. Cílem bylo in-
formovat veřejnost o konkrét-
ních proměnách nákupního cen-
tra. Již od počátku šlo hlavně 
o to, abychom ze zastaralé bu-
dovy vytvořili bezpečný a více-
účelový prostor, který našim ob-
čanům nabídne nejen obchody 
a služby, ale zároveň i příjemné 
útočiště, kam rádi zavítají se 
svou rodinou trávit volný čas. 
Jako vzor při samotném návrhu 
proměny posloužilo investorovi 
Obchodní centrum Lužiny, kde 
se podobný záměr úspěšně po-
dařilo realizovat.

Na besedách se občané ptali, 
jaké firmy do revitalizovaného 
obchodního centra investor při-
vede a jaké služby občanům na-
bídne. Co se obchodů a služeb 
týče – v přízemí bude k dispozici 
stávající potravinový řetězec 
Albert, drogerie Teta, lékárna, 
drobné oděvy a tabák. V prvním 
patře bude otevřena nová ob-
chodní pasáž. Ta nabídne nejrůz-
nější služby a obchody, např. 
 restauraci, optiku, masáže, cuk-
rárnu, fit centrum Relax, pizzerii, 
květinářství, ale i opravnu obuvi, 
nehtové studio, kadeřnictví nebo 
sportbar. Ve 2. a 3. podlaží 
vznikne na 5 500 m2 nových 
kancelářských ploch, jejichž do-
končení je plánováno na podzim 
příštího roku. Zároveň se do-
končí nová fasáda celého centra.

Místní obyvatele dlouhodobě 
trápí non stop provozovny. Mohu 
potvrdit, že ze tří heren postupně 
zůstane v provozu pouze jedno 
casino. To bude navíc částečně 
umístěno v suterénu obchodního 
centra, aby nebylo tak na očích. 
Naopak stávající sportovní  

centrum a velká prodejna potra-
vin budou zachovány a věříme, 
že dobře poslouží svému účelu 
i do budoucna.

Zatím to vypadá, že se inves-
torovi podaří dokončit všechny 
plánované stavební práce v ter-
mínu. Provoz nákupní pasáže 
bude zahájen někdy v první po-
lovině prosince. V neděli 11. 12. 
bude v pasáži slavnostně rozsví-
cen vánoční strom a 14. 12. tam 
budou od 15.00 zpívat koledy 
děti z mateřských škol. Přijďte 
se podívat! Věřím, že rekonstru-
ované Obchodní centrum Velká 
Ohrada čeká slibná budoucnost 
a že s ním budete spokojeni. 

V jakém stavu je výstavba para-
lelní dráhy na letišti? Zajímalo by 
nás, kdy už se zbavíme letadel, 
která při horším počasí nad 
Prahou 13 létají.
Mluvčí letiště sdělila, že byla po-
dána žádost o prodloužení stano-
viska EIA k paralelní dráze a po-
kračuje se v přípravě dalších 
legislativních kroků, především 
územního řízení. Podle aktuálně 

platného harmonogramu by 
dráha mohla jít do provozu nej-
dříve na přelomu let 2024/2025. 
O další vývoj se budeme samo-
zřejmě i nadále zajímat.

Vážení obyvatelé třináctky, do-
volte, abych vám popřál příjemné 
prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví, spokojenosti a úspěšný 
start do nového roku. Užijte si sil-
vestrovské oslavy a buďte prosím 
ohleduplní při používání zábavné 
pyrotechniky, protože mnozí se-
nioři a rodiče malých dětí mají 
obavy. Přeji vám vše dobré. 

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

  Uzávěrka příštího čísla: 5. 12. 2016  Distribuce: 23. – 30. 12. 2016
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INFORMACE Z RADNICE

Třináctka má nový web
Od 9. listopadu běží na adrese www.praha13.cz nová verze oficiálních 
webových stránek městské části. Změnili jsme je po sedmi letech – 
dosavadní web byl s dílčími obměnami v provozu od roku 2009.

„Naším cílem bylo vytvořit moderní, přehledný a uživatelsky pří-
jemnější web. Je vytvořen v responzivním designu a obsahuje i verzi 
pro mobilní zařízení,“ říká starosta David Vodrážka. 

Hlavní proměnou prošla titulní stránka webu. Ve střední části jsou 
umístěna tlačítka odkazující na návody pro vyřizování úředních zále-
žitostí, rezervaci termínů návštěvy, právní poradnu, možnost hlášení 
problémů formou MMS, mobilní aplikaci a inzertní Portál pro sousedy. 
Vedle přehledu aktualit jsou odkazy na STOP, televizi TV13 a face-
bookový profil Šťastná třináctka. 

Podrobné rozbalovací menu jednotlivých oblastí webu se přesunulo 
do levého sloupce. Kromě záležitostí úřadu obsahuje web údaje 
o městské části, personální složení a rozhodnutí samosprávy, přehledy 
kulturních akcí, kontakty na místní spolky a další informace. Web 
také využívá kvalitní interaktivní mapu Prahy společnosti 2GIS 
s efektivním vyhledáváním objektů a tras. 

„Pokud máte pocit, že se vám naše stránky nezobrazily správně, 
znamená to, že si váš počítač pamatuje některá nastavení původního 
webu,“ upozorňuje webmaster Dan Novotný. „V tom případě stisk-
něte současně klávesy Ctrl a F5 a vyčkejte na nové načtení stránek.“ 
Najdete-li na stránkách nějakou chybu nebo neplatnou informaci, na-
pište prosím webmasterovi na adresu NovotnyD@p13.mepnet.cz.  

Samuel Truschka

Projekt se Praze 13 vyplácí 
V roce 2010 zahájila městská část projekt Odpovědné školy Prahy 13 
zaměřený na úsporu energie ve většině místních školních budov. Díky 
kombinaci zateplení objektů a celkové modernizaci systémů vytápění 
ve školách, která si vyžádala investici ve výši 129 milionů korun, se 
Praze 13 daří každoročně ušetřit až 50 % původních nákladů za ener-
gie. Po celou dobu trvání projektu se tak úspory energie vyšplhají mi-
nimálně na 240 milionů korun.

Jen v roce 2015 činila celková úspora téměř 26,2 milionu korun. 
To je o 542 000 Kč více, než má městská část zaručeno ve smlouvě 
s poskytovatelem projektu, kterým je společnost ENESA z ČEZ 
ESCO. Spolupráce je úspěšná dlouhodobě, proto se ENESA stejně 
jako v minulých letech rozhodla přispět na některý z projektů rozvoje 
škol, tentokrát na výstavbu dětského hřiště v Mateřské škole Vlasá-
kova ve Stodůlkách. Více informací na straně 6.

Eva Książczak a Samuel Truschka

Výsledky ankety o prioritách
Ve čtvrtek 20. října proběhlo na radnici Prahy 13 
už páté veřejné fórum k rozvoji městské části. 
Jedná se o součást plnění kritérií Místní Agen- 
dy 21, ke které se naše městská část přihlásila. 
Účastníci fóra po vzájemných debatách vybrali 
a následně bodově ohodnotili své priority. Výsledkem bylo deset 
úkolů, které považují za nejdůležitější. Z důvodu větší reprezentativ-
nosti byly tyto úkoly předloženy k posouzení širší veřejnosti formou 
ankety v měsíčníku STOP a na webu. Do hlasování se zapojilo okolo 
dvou set respondentů. Všechny tyto hlasy byly sečteny a zveřejněny. 
Nejdůležitější prioritou pro účastníky fóra a respondenty je omezení 
negativního vlivu zahušťování staveb na životní prostředí, řada z nich 
uvedla konkrétně nepovolení stavby polyfunkčních domů u Obchod-
ního centra Lužiny.
Výsledné pořadí priorit občanů:
 1.  Omezit negativní vliv zahušťování staveb na životní prostředí 

(139 hlasů)
 2. Nezastavovat stávající zelené plochy (73 hlasů)
 3. Zřízení jídelny pro seniory v Nových Butovicích (30 hlasů)
 4. Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Janského (29 hlasů)
 5.  Změna pozemků pod haldou v Centrálním parku na nezastavi-

telné pozemky (28 hlasů)
 6. Podpora P+R parkovišť (25 hlasů)
 7. Zavedení modrých parkovacích zón pro rezidenty (22 hlasů)
 8. Vybudování, zajištění startovacích bytů (20 hlasů)
 9. Údržba a ošetření komunikační zeleně v Praze 13 (14 hlasů)
10.  Útlum hazardu v Praze 13 (12 hlasů)
Mezi 10 priorit vybraných občany se nedostal podnět rekonstrukce 
školních jídelen (10 hlasů). To ale neznamená, že se tímto bodem nebu-
deme zabývat. David Michut, odbor kancelář tajemníka
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Retrokavárna s Ninou Divíškovou
Od dubna zajišťuje odbor sociální péče ve Mlejně pořádání 
Retrokaváren – prostoru pro přátelské setkávání seniorů s kulturním 
programem. Do listopadové Retrokavárny přijala pozvání herečka 
Nina Divíšková (na snímku se zastupitelem Milošem Drhou). 
Přítomným vyprávěla o svém otci Karlu Divíškovi, známém brněn-
ském sportovci, letci, automobilovém závodníkovi, potápěči a speleo-
logovi. Zaujalo a pobavilo také její povídání o houbařské vášni jejího 
manžela Jana Kačera s nádechem kriminálního příběhu. Navštívit 
Retrokavárnu můžete každé první úterý v měsíci i vy.

Iva Dvořáčková, odbor sociální péče
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Štěstí přeje připraveným, říká výstižně okřídlené úsloví. Soudobá demo-
grafie (věda zkoumající přirozenou obnovu lidských populací) vyvinula 
propracované postupy, kterými lze na základě současného stavu, probíhají-
cích a očekávaných změn a zejména prokazatelných trendů v určité popu-
laci předvídat její budoucí vývoj. Dokáže tak kvalif ikovaně odhadnout, 
kolik lidí, v jakém poměru pohlaví a jak starých bude v blízké i vzdálenější 
budoucnosti žít na konkrétním území. Jak ale souvisí demografie s naší 
„třináctkou“?

Nová školka bude i pro dvouleté děti

Počet dětí, docházejících v určité oblasti do mateřských a základních 
škol, se pochopitelně v průběhu času mění, za určitých podmínek do-
konce výrazně. Vedení MČ Praha 13 si proto v červnu 2015 s předsti-
hem nechalo vypracovat uznávanými odborníky podrobnou demogra-
fickou studii. Zmiňovaný rozbor potvrdil, že počet dětí do patnácti let 
bude v naší městské části i v následujícím desetiletí nadále narůstat. 
Uvedený trend pro nás znamená, že v Praze 13 musíme postupně na-
vyšovat kapacitu mateřských škol.

Dům duchů ožije dětským smíchem
Každý, kdo až donedávna míjel bývalé sportovní centrum na Ovčím 
hájku v Nových Butovicích, viděl jen opuštěnou mohutnou stavbu pů-
sobící depresivním dojmem. Právě tento nevyužívaný objekt, v němž 
se prohání vítr, se po bez nadsázky komplexní rekonstrukci promění 
v mateřskou školku s třemi třídami pro dvou- až tříleté děti a dvěma 
třídami pro děti ve věku tří až šesti let.

Nápadité architektonické řešení přestavby potvrzuje vnitřní oválné 
multifunkční atrium s proskleným zastřešením, osazené živým stro-
mem a doplněné také rostlinnou stěnou. Abychom vyvrátili pode-
zření, že jde o zbytečný luxus, uveďme, že děti v něm najdou za ne-
příznivého počasí prostorné útočiště připomínající vnější prostředí. 
Navíc právě atrium významně přispěje k přirozenému osvětlení pro-
stor v jeho blízkosti, kde se budou nacházet jednotlivé třídy. Chytré 
osvětlení, rozumným způsobem šetřící elektrickou energií, je napros-
tou samozřejmostí. Další informace potěší nejen děti, ale i jejich ro-
diče. Zařízení bude mít vlastní vývařovnu, přičemž při přípravě jídel 
bude kladen důraz na zdravou výživu. Maminky čekající na své rato-
lesti se v blízkosti hlavního vstupu s recepcí dočkají důstojného 
zázemí.    

Kdo to zaplatí?
Při hledání finančních zdrojů na novou mateřinku se nám podařilo 
najít hned několik vhodných měšců. Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat za významnou podporu našeho úsilí jak Magistrátu hlavního 
města Prahy, tak ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřině 
Valachové, která nám při získávání financí právě na školku pro nej-
menší děti vyšla významným způsobem vstříc. Dokázali jsme dosáh-
nout i na fondy Evropské unie, jmenovitě na prostředky z operačního 
programu Pól růstu. 

Otevřeme už v září
Od roku 2017 je nově zavedený nárok na předškolní vzdělávání čtyř-
letých, od roku 2018 tříletých a od roku 2020 také dvouletých dětí. 
Jak potvrzuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, uvedené 
opatření vyvolává těžkosti nejen v oblastech, kde došlo nebo dochází 
k živelné výstavbě satelitních městeček bez potřebného sociálního zá-
zemí, ale i v našem hlavním městě. 

Prahu 13 ale, na rozdíl od některých jiných městských částí, nutnost 
nabídnout v mateřské školce místa i pro dvouleté děti nezaskočila. 
Také pedagogové budoucí mateřské školy by měli mít zkušenosti 
s péčí o nejmenší děti. 

Zápis do nové mateřské školy, která zahájí činnost od 1. 9. 2017 pod 
názvem Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek 2174, příspěvková organi-
zace, proběhne začátkem května v řádném jednotném termínu zápisu 
do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 13. Výdej přihlášek se koná 
2. 5., zpětné odevzdání vyplněných přihlášek 16. 5. 2017. Z technic-
kých důvodů se zápis do nové školky uskuteční v nedaleké mateřské 
škole Ovčí hájek 2177. Zapisovat se mohou dvou- až tříleté děti (tři 
třídy) a tří- až šestileté děti (dvě třídy).

Jsme přesvědčeni, že vše dobře dopadne a že budeme mít již na za-
čátku školního roku 2017/2018 v mateřských školách 137 nových 
míst.  Marcela Plesníková, zástupkyně starosty
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Pohled do budoucího atria

Takhle budovu změní rekonstrukce

Předběžná situace školky se zahradou
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Depozitář je v plném provozu
Začátkem dubna byl v Červeňanského ulici na Velké Ohradě slav-
nostně otevřen nový Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze. Pro muzeum to byl přelomový okamžik, protože ko-
nečně získalo důstojný prostor pro sbírkové předměty, uskladňované 
dosud v provizorních prostorách. Hlavní vlna stěhování probíhala 
75 dní od května do října. Ze sedmi různých objektů bylo převezeno 
celkem 134 nákladních aut, které obsahovaly 1 222 zabalených beden 
s více než 150 000 sbírkovými předměty ze skla, keramiky, dřeva, 
kovu, drahých kovů, papíru, textilu, vosku, kůže nebo sádry. Nejstarší 
z nich vznikl před více než třemi tisíci lety. Do stěhování a vybalování 
se zapojilo 15 pracovníků muzea, kteří zaplnili celkem 6 340 m2 plo-
chy v depozitářích.

Dvě školky mají nová hřiště              
V pátek 21. října starosta David Vodrážka se svojí zástupkyní pro 
školství Marcelou Plesníkovou, vedoucím odboru školství Evženem 
Mošovským a hosty slavnostně uvedl do provozu kompletně zrekon-
struovaná dětská hřiště v areálech dvou mateřských škol – MŠ Vla- 
sákova ve Stodůlkách a MŠ Zázvorkova na sídlišti Lužiny. Obě  
hřiště byla vybudována s výraznou finanční pomocí soukromých 
subjektů.

V MŠ Zázvorkova 1994 bylo na nově položených 63 m2 barevného 
polyuretanového povrchu vybudováno mlhoviště pro horká období. 
Veškeré náklady v celkové výši přes 270 tisíc korun pokryl finanční 
dar společnosti Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o., která má 
v Praze 13 sídlo. Slavnostního otevření se za Mercedes zúčastnili ředi-
tel poprodejních služeb Ivo Novák a František Janků ze správy budov 
společnosti.

V areálu MŠ Vlasákova 955 bylo postaveno kombinované multi-
funkční hřiště s plochou z barevného polyuretanu o velikosti 70 m2 
a mlhovací sprchou. Náklady na výstavbu hřiště ve výši přes 280 tisíc 
korun pokryly rovným dílem Praha 13 a společnost ENESA (z ČEZ 

ESCO), která s Prahou 13 spolupracuje na projektu energetických 
úspor Odpovědné školy Prahy 13. Otevření hřiště se zúčastnil ředitel 
společnosti ENESA Ivo Slavotínek a za ČEZ Roman Trnka.

 Samuel Truschka

Stěhování ale dále pokračuje. Současně se zkouší a nastavuje systém, 
který zajišťuje stálou teplotu a vlhkost, žádoucí pro uchování umělec-
kých předmětů. V centrálním depozitáři už pracují kurátoři sbírek 
a jejich vedoucí, restaurátoři, je zde umístěno Centrum pro dokumen-
taci sbírek, Evidence sbírek a fotoateliér.

V budově celoročně funguje také příjemná Kavárna O Cafe, která 
má otevřeno denně od 10 do 22 hodin. Kromě kávy a zákusků nabízí 
také programy pro veřejnost. Ve středu 14. 12. v 18.00 jste zváni 
na přednášku o dějinách UPM, v neděli 11. a 18. 12. od 14.00 se ko-
nají dílničky pro děti. Aktuální dění sledujte na www.upm.cz nebo 
na Facebooku upmpraha. Kamila Pětrašová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
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Nezapomínejme na dějiny 
Život je krátký a stejně tak je krátká i lidská paměť. Dnes už žije 
opravdu jen pár lidí, kteří pamatují vznik samostatného 
Československa v roce 1918. Na druhé straně tu máme novou gene-
raci, která zase nezažila listopad 1989. Bohužel je také mnoho lidí, 
kteří zapomněli na absurdní nesvobodné období před rokem 1989 
a s nostalgií vzpomínají na „staré dobré časy“. V dnešní době, která má 
také své problémy, konflikty a obavy, je tím spíše potřeba připomínat 

Školy oceněny za odpovědnost
Nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR 
a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 
byly oceněny 22. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu. 
Slavnostní večer proběhl pod záštitou a za účasti prezidenta republiky, 
předsedů obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády a ministra prů-
myslu a obchodu. 

Mezi oceněnými bylo také pět základních škol z Prahy 13, které 
obdržely „Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udrži-
telný rozvoj“ s titulem „Společensky odpovědná organizace 2016“. 
Oceněním završily úspěšnou účast v inovativním projektu „CSR 
(Corporate Social Responsibility) do škol“. V rámci projektu apliko-
valy přístupy společenské odpovědnosti a spolupracovaly na jednotné 
metodické příručku pro zavádění CSR do škol všech typů po celé 
republice.  

Cenu převzali ředitelé Petr Vodsloň (FZŠ Mezi Školami), Blanka 
Janovská (FZŠ prof. Otokara Chlupa), Jan Šafir (FZŠ Brdičkova), 
Pavel Petrnoušek (ZŠ Kuncova) a Jaroslav Vodička (ZŠ Mládí) 
z rukou náměstka ministra školství Stanislava Štecha, starosty Pra- 
hy 13 Davida Vodrážky a Vladimíra Mikela ze společnosti Rossmann.

„Úsilí o udržitelný rozvoj se týká života našeho i budoucích gene-
rací,“ říká starosta David Vodrážka. „Proto považuji za důležité, že se 
do těchto aktivit zapojily naše školy a vedou žáky k odpovědnému 
chování k okolnímu světu.“  

Slavnostního aktu se zúčastnila také místostarostka pro školství 
Marcela Plesníková, pod jejímž patronátem zapojení škol do projektu 

tyto důležité mezníky v našich dějinách. Můžeme být hrdi na naše 
předky i současníky, kteří se před 98 lety zasloužili o naši samostat-
nost a před 26 lety o konec totality a zahájení klikaté pouti 
k demokracii. 

A také je třeba ctít památku těch, kteří svůj život položili ve válce 
nebo byli umučeni či popraveni. Zástupci naší radnice se i letos po-
klonili památce obětí. U příležitosti 28. října položil věnce u tří pa-
mátníků padlým ve světových válkách zástupce starosty Petr Zeman 
a 17. listopadu u pomníku obětem totality předseda výboru pro vý-
chovu a vzdělávání Vít Bobysud.  Samuel Truschka

i národních cen proběhlo. „Je naprosto logické, že by právě školy měly 
jít příkladem a být zdrojem znalostí a praktických rad při zavádění 
společenské odpovědnosti,“ připomíná Marcela Plesníková. „Udrži- 
telný rozvoj už dnes nespočívá jen na tradičních pilířích – hospodář-
ském, společenském a ochrany životního prostředí. Nově tam patří 
i dobré řízení, dobrá správa, dobrý management.“

Praha 13 byla na stejné akci oceněna již třikrát. Tyto národní ceny 
jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké firma či organizace 
může získat. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stej-
ných pravidel. Hodnocení plně odpovídá nejnovějším světovým stan-
dardům. Martin Šmíd, vedoucí OKT
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Mnozí z nás sledovali v pondělí 
14. listopadu v noci na obloze 
unikátní podívanou – tzv. 
superměsíc, největší úplněk 
za posledních 68 let, tedy od roku 
1948. Podle astronomů se nám 
stejná podívaná naskytne až 
za 18 let, 25. listopadu 2034.  
Pro ty z vás, kteří tuto noc hlavu 
k nebi nezvedli, máme fotografii 
pana Františka Kocmicha. Snímek 
Měsíce, který se vyhoupl nad 
Novými Butovicemi, pořídil ze 
Zázvorkovy ulice.
........................................................
Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme. Za všechny 
snímky, které jste nám již poslali 
nebo je teprve pošlete, mnohokrát 
děkujeme.   
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Děti tvořily stromy
Až do 25. listopadu byla v atriu radnice k vidění výstava koláží z pří-
rodních materiálů, které vytvořily děti z našich mateřských a základ-
ních škol. Výstava navázala na oslavu Dne stromů, kterou 11. října 
v Centrálním parku uspořádal odbor životního prostředí. Děti si tam 
nasbíraly listy, plody a větvičky, ze kterých pak společnými silami 

Fotografické kurzy zahajují
Výukové programy v multižánrovém prostoru Czech Photo Centre 
v Seydlerově ulici jsou určeny pro fotografy, studenty, kreativní mládež 
a dospělé. V zimním semestru 2016 a letním 2017 se konají:
– ateliér dokumentární tvorby (Karel Cudlín) – středa 17 – 20
– ateliér vizuální komunikace (Štěpánka Stein) – úterý  17 – 20
–  ateliér multimediální tvorby ( Jakub Skokan) – bloková výuka –  

1x měsíčně sobota a neděle po 6 hodinách
Zimní semestr bude probíhat od 7. 11. do 17. 2. Přihlášení je možné 
písemně na info@czechpressphoto.cz nebo osobně v Galerii CPC,  
Na Zlatě 1, vstup z ulice Seydlerova. Informace o cenách kurzů 
 najdete na www.czechpressphoto.cz. Hana Smitková

Tříkrálová sbírka pomáhá

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, díky které mů-
žeme podporovat děti ze sociálně slabších rodin. Hradíme jim např. 
doučování, školní pomůcky a aktivity, výuku hry na hudební nástroje... 
Pomohli jsme už 52 dětem z 21 rodin. Díky sbírce pořádáme i pravi-
delná setkávání bezmála osmdesáti nemocných a starších obyvatel 
Prahy 13 s programem, pohoštěním a drobnými dárečky. Upřímně dě-
kuji za podporu Tříkrálové sbírky v uplynulých letech a prosím o za-
chování přízně i při sbírce letošní. Těším se, že i díky vaší štědrosti 
zase společně pomůžeme těm, kteří to potřebují.

Za Farní charitu Stodůlky vám přeji všechno dobré v novém roce.  
                                        Helena Ryklová
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vytvořily koláže doplněné kresbami. Vernisáže 7. 11. se zúčastnilo 
na 150 dětí. Přivítala je tajemnice úřadu Kateřina Černá spolu s pracov-
nicemi OŽP. Pro děti bylo přichystané malé občerstvení, drobné dárky 
dostaly děti a učitelky také do svých tříd. Výstava se konala pod záštitou 
zástupce starosty Pavla Jaroše v rámci aktivit Místní Agendy 21.

Eva Beránková
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Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. 
v Praze 13 – Stodůlkách

V KOSTELE SV. JAKUBA ST.
Sobota 24. 12. – Štědrý den 
• 17.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně 
• 24.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně

Neděle 25. 12. – Boží hod vánoční 
•  8.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
•   9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně

Vysmejčený byt, byť to stálo nemálo sil, dobré jídlo jako každý rok, 
kvalitní víno každý rok nové, alespoň na chvíli odložené starosti a ne-
sváry, radost z radosti malých dětí, válení se od pohádky k pohádce, 
návštěvy tu srdečnější, tu s malou přetvářkou, konečně trochu volna, 
slevy v obchodech, přejídání se cukrovím, marné vyhlížení sněhové 
nadílky... Myslím, že alespoň něco z výše uvedeného charakterizuje 
vánoční svátky většiny z nás. Nikdy není proto dost připomínání sku-
tečnosti, že úplně první Vánoce v dějinách charakterizovalo něco 
trochu jiného: přelidněné městečko, únava, zabouchnuté dveře 

Narozeniny malého uprchlíka
a uzamčená srdce, bolesti z pokročilého těhotenství, podivuhodná záře 
uprostřed temné noci, stres, jásot andělů, údiv a zmatek pastevců, ne-
dostatek, pot a krev, nevyspalost, zápach zvířat, dětský pláč, zlato a ka-
didlo a myrha, skloněná kolena, očištěná mysl. 

Malý Ježíšek, který dělal do plenek a přitom byl Božím Synem, ne-
přišel do tohoto světa o svátcích klidu a míru, přišel však, aby přinesl 
klid a mír do lidských srdcí. Jeho narození neprovázela slavnostní 
hostina, on však jako velký druhé lidi sytil. Malé miminko narozené 
v betlémském chlévě se záhy stalo uprchlíkem v Africe, který se však 
v dospělosti ujal všech, kdo hledají přístřeší pro duši. Neexistuje tedy 
správné a špatné prožívání Vánoc. Krásné a pohodové svátky odpoví-
dají daru, který Ježíšek lidem přinesl. Svátky prožité v osamění, úz-
kosti a nesvornosti, odpovídají tomu, co sám malý Ježíš a jeho rodina 
prožili před mnoha staletími. 

Naši předkové se na Vánoce připravovali po čtyři týdny adventní 
doby. S lucerničkami přicházeli za kuropění do temného vymrzlého 
kostela na rorátní bohoslužby a zpěvem starobylých českých písní 
z dob literátských bratrstev rozjímali o Panně Marii a andělovi, o pro-
rocích, kteří Ježíška předpověděli, i o nebesích, která se narozením 
Božího Syna protrhla. Brzké adventní roráty jsou nepřerušenou tra-
dicí sahající až do našich dnů: katedrála na Hradě, chrámy v centru 
Prahy i kostely v Praze 13 po čtyři týdny nabízejí tuto osvědčenou 
přípravu na nadcházející svátky. Ať už se na Vánoce těšíme, nebo se 
jich trochu obáváme, může se vždy jednat o svátky velmi hluboké – 
když si nenecháme čtyři adventní týdny proklouznout mezi prsty. 

Pokojný advent a požehnané Vánoce přeje
Radek Tichý, katolický farář Prahy 13
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Vánoční bohoslužby
Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána  
• 8.00 hod. – mše sv. 

Pátek 30. 12. – Svátek sv. Rodiny
• 18.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

Neděle 1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
•  8.00 hod. – mše sv. 
•  9.30 hod. – mše sv.
• 18.00 hod. – mše sv.

V KOMUNITNÍM CENTRU SV. PROKOPA
Sobota 24. 12. – Štědrý den
•  15.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně –  

pro rodiny s dětmi
• 22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně  

Neděle 25. 12. – Boží hod Vánoční
•  9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
• 11.00 hod. – mše sv. – Slavnost narození Páně

Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána
• 11.00 hod. – mše sv.

Úterý 27. 12. – Svátek sv. Jana
•  8.30 hod. – mše sv. s žehnáním vína 

Neděle 1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
•  9.30 hod. – mše sv.
• 11.00 hod. – mše sv.

V KOSTELE SV. KŘÍžE A SV. HELENy 
(při železniční trati nad zastávkou autobusu č. 142 
Bílý Beránek)
Sobota 24. 12.  
• 14.00 hod. – Vánoční bohoslužba

Neděle 25. 12.  
•  9.00 hod. – Vánoční bohoslužba

Neděle 1. 1. 2017
•  9.00 hod. – Novoroční bohoslužba
Poté zase pravidelně každou neděli od 9.00 hodin. Kostel je 
vytápěn a ozvučen.

Sbor církve bratrské v Praze 13

V KULTURNÍM DOMĚ MLEJN
(Kovářova 1615/4, Stodůlky)
Neděle 18. 12.
•  10.00 hod. – Vánoční program spojený s promluvou 

na téma Smysl Vánoc a dětským muzikálem Pojďme 
do Betléma.
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Hugo Vítámvás, který se do Stodůlek při-
stěhoval před třemi lety, je úspěšný foto-
graf. Jeho cesta k této profesi ale byla kli-
katá. Chtěl být lesníkem, ale proti své vůli 
se stal chemikem, protože si to přáli rodiče, 
a také se jako chemik nějakou dobu živil. 
Sešli jsme se spolu v jídelně v Nových 
Butovicích, která teprve otvírala, že si 
později dáme kávu. Po hodinovém poví-
dání jsme zjistili, že mají jen polévky 
a saláty. Dali jsme si tedy polévku a salát 
a pan Hugo vyprávěl další hodinu. A bylo 
to moc zajímavé. Posuďte sami.

Než si začneme povídat o fotografování, nemůžu si odpustit otázku 
na vaše neobvyklé příjmení…
Pro spoustu lidí je neobvyklé, pochází z Moravy, z okolí Náměšti nad 
Oslavou. Celkem je nás v Česku asi 120. Ale kvůli špatně zapsané 
diakritice jsme se děda, táta i já jmenovali každý jinak. 
A k tomu vám rodiče přidali ne zcela běžné křestní jméno…
K tomu se váže celý příběh. Možná jste viděli výborný film Juraje 
Herze Habermannův mlýn o soužití Čechů a Němců v pohraničí před 
2. světovou válkou a za války. Můj děda pracoval u továrníka Urbana 
Emmericha, který vlastnil papírnu v Praze 7. Postupně se vypracoval 
na jeho osobního asistenta, a taky spolujezdce a mechanika, protože 
pan továrník závodil na Bugatti a na Talbotu. A když se narodil můj 
otec, tak pan továrník dědovi navrhl, aby se jmenoval po jeho synovi. 
A tak tatínek dostal jméno Hugo a já ho mám po něm. Děda pak 
po válce, když byli všichni Němci v nemilosti, pomohl panu 
Emmerichovi odjet ze země. 
Odkud pocházíte?
Narodil jsem se uprostřed Vltavy, v porodnici na Štvanici, kde jsou 
dnes tenisové dvorce. Takže jsem Pražák jako poleno, křtěný Vltavou. 
Jako kluk jsem hrozně chtěl být lesníkem. Chtěl jsem studovat lesnic-
kou školu v Písku, ale naši mě poslali studovat chemii, abych studoval 
v Praze. 
Jak jste se dostal k fotografování?
Když umřela maminka, hledal pro mě táta nějakou motivaci a přihlá-
sil mě na kreslení. Figurální kresba mi nešla, ale nějaké umělecké 
sklony ve mně byly. Později jsem si koupil foťák Voigtländer Vitessa. 
Hned první snímky ukázaly, že vidím svět trochu jinak než ostatní. 
Přístroj se bohužel brzy rozbil, protože měl revoluční rychloposun a to 
byla slepá ulička a konečná pro můj foťák. Pak jsem měl nějakou dobu 
pauzu. V roce 1978 se začalo říkat, že přijde měnová reforma. Babička 
měla strach, že přijde o úspory, tak mně a sestřenici věnovala celkem 
slušný obnos. Za část jsem si tehdy koupil skvělou japonskou zrcad-
lovku Chinon CE-3. Začal jsem fotografování brát opravdu vážně 
a s kamarádem jsme začali chodit do fotoklubu na Žižkově, kde půso-
bili zkušení fotografové, kteří nás „příjemně pohlavkovali“ a mno-
hému nás naučili. Kolem roku 1980 jsme k jednomu z nich začali jez-
dit na víkendy na chalupu. Tyhle víkendy plné fotografování mi hodně 
daly a vznikla z toho přátelství, která trvají dodnes. Byl jsem nadše-
ným fotoamatérem, který fotí pro radost, nic víc.

Kdy nastal ten přelom k profesionálnímu focení?
Jednou z mých radostí byla zvířata v zoo. Tím jsem se oklikou vrátil 
k nesplněnému přání být lesníkem – to znamená být v přírodě a pečo-
vat o ni. Chodil jsem tam a po nějaké době si všiml, že jeden z klo-
kanů si srandovně lehá. Oni si lehají všichni, ale tenhle si lehal jako 
chlap. Zaměřil jsem se na něj a pravidelně jsem se na něj chodil dívat. 
Jednoho dne jsem si půjčil teleobjektiv, klokan spal zády ke mně, tak 
jsem se rozhodl, že si počkám, až se otočí. Čekal jsem asi dvě a půl 
hodiny a vyplatilo se to. Opravdu se otočil a na pár vteřin natočil 
hlavu tak, že jedno ucho je dopředu a druhé dozadu a vytváří véčko. 
Byl jsem připraven a ve správnou chvíli jsem stiskl spoušť. Bez těch 
uší by to byl dost obyčejný snímek. Ve fotoklubu jsem s ním pak vy-
hrál soutěž. Klokana vidělo více lidí a jeden kamarád z ČTK mi pora-
dil dvě adresy, kam jsem pak snímek poslal – britskou obrazovou 
agenturu Camera Press a německý časopis Stern. Ze Sternu mi přišla 
okamžitě odpověď, že to otiskli a kam mají poslat honorář. Angličané 
mě požádali o negativ kvůli ověření. Několik měsíců trvalo, než jsem 
si v socialistické zemi mohl založit devizové konto na honoráře – a ty 
chodily, protože ležícího klokana otiskli ve 72 zemích. 

To vás tedy motivovalo k zahájení profesionální kariéry? 
Úspěch klokana mě samozřejmě povzbudil, že jsem v zoo fotil mno-
hem víc, taky na diapozitivy. A jeden kolega z fotoklubu mě doporučil 
ve vydavatelství Panorama, že jako amatér dělám lepší obrázky zvířat 
než Erich Tylínek, což byl tenkrát pojem a v Pressfotu měl na focení 
zoo monopol. Do Panoramy jsem přinesl krabici fotografií a oni si 
okamžitě vybrali fotky na dva kalendáře. Muselo se to navléknout jako 
ochrana přírody pod názvem Přežijí rok 2000?, protože na běžné fotky 
ze zoo mělo exkluzivitu Pressfoto. Dělali jsme pohlednice, leporelo, 
ale na knihu nedošlo, protože po roce 1989 se Panorama rozpadla 
a spolupráce skončila.
Zase ale přišla šance začít samostatně podnikat…
To ano, ale nebylo to snadné, protože všichni měli plno jiných starostí. 
Naštěstí jsem hodně studoval zahraniční odborné časopisy a přizpůso-
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Fotografie je jediný způsob, jak zastavit čas

Ležérní klokan proslavil autora ve světě 

Vyfotit koně běžícího ve vodě je oříšek
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bil se novým trendům. Když vznikl český Playboy, nabídli mi fotogra-
fování k článku o pražských graffiti. A pak mě jedna redaktorka oslo-
vila, že bude dělat módní profil Jiřího Korna. Plánovali dvě hodiny 
focení. To jsem odmítl a navrhl profesionální řešení – v první fázi na-
focení jeho šatníku a teprve poté focení v oblečení dle výběru redakce. 
A tak se stalo a já jsem pak Jirku fotil tři dny. Představte si, že při 
prvním focení jsem si nechtěně nastavil na aparátu jiný čas a všechny 
tři filmy byly černé jak bota. Ale on byl takový profesionál, že souhla-
sil s opakovaným focením. Na to nikdy nezapomenu, že mi dal dru-
hou šanci. Byla to úžasná spolupráce a mimo jiné vznikla i fotka 
ve flekatém saku s dalmatinem v náručí, kterou si vybral na obal desky 
„JK O5“(opět). Vzápětí se ozvala Helena Vondráčková. Pak jsem pra-
coval i s Martou Kubišovou. Ta má větší srdce, než je sama. Jednou 
mě představila na oslavě svých narozenin, že jsem ten, kdo jí udělal 
nejlepší snímky jejího života. To pro mě bylo jako dostat Nobelovu 
cenu.
Kdy jste začal fotit digitálně? Profesionální fotografové se tomu dlouho 
bránili, že přeci profík musí fotit na film… 
Na digitál jsem začal fotit v roce 2003. Ve svém okolí jsem byl jeden 
z prvních. Přivedla mě k tomu velká zakázka pro rakouskou drogerii 
Droxi, kde digitální snímky vyžadovali. Pak se mi ozval časopis Žena 
a móda a já jsem jim nabídl nový způsob focení modelů – teleobjek-
tivem s minimální hloubkou ostrosti, takže pozadí bylo rozostřené. To 
byl moderní přístup, do té doby fotili modely aranžované v ateliéru 
a vše vypadalo strašně staticky. Pro vydavatelství Mona jsem fotil 
jednu krásnou dívku Kateřinu, která vůbec nebyla profesionální mo-
delka, ale když jsme ji dali na obálku, přišla do redakce i nabídka 
k sňatku. Fotil jsem módní přehlídky, interiéry, nábytek, vína… 
Měl jste nějakou skutečně náročnou zakázku?
Reklamní agentura zastupující Toyotu zjistila, že nemá nafocené mo-
dely Corolla a Carina v některých barvách od dceřiné divize z Britá-
nie. Vyfotit auto na světové úrovni je opravdu náročné, záleží na kaž-
dém detailu a odlesku. Normálně se používají obrovské světelné vany, 
ty jsme neměli. Já jsem ale ze zahraničních časopisů věděl, jak na to. 
Peníze na to byly, tak se na Barrandově postavila scéna za 120 tisíc 
a využili jsem velkou odraznou desku 12x3 metry, která levitovala nad 
autem – a výsledek byl k nerozeznání od snímků z Japonska. K za-
kázce mě přizval právě kolega z fotoklubu.
Fotíte raději neživé věci nebo lidi? Ti musí přece jen trochu spolupracovat, 
někdy se jim nechce nebo nechápou váš záměr…
Myslím si, že s lidmi umím vycházet. Vysvětlím jim to, případně 
ukážu a jde to. Jsem ale spíše konzervativní fotograf, nedělám psycho-
logické portréty stavu duše. Dneska jsou lidi tak vytížení, že nechtějí 
jezdit do ateliéru. Přijdete fotit do firmy, dostanete seznam lidí 
a na každého je deset, dvacet minut. Tam není na psychologii prostor. 
Ale velmi mě třeba ovlivnil již zesnulý francouzský fotograf Jeanloup 
Sieff, který vytvořil pojem tzv. akt-portrétu. Fotil „neoblečené“ lidi, ale 
přitom určitým způsobem zachytil stav jejich duše. A doplnil stručnou 
charakteristikou. Tam nejde o prsa nebo boky, ale o mikropříběh kon-
krétního člověka. Na poslední straně jeho knížky byla fotka holčičky 
s popisem: „To je Michelle, nejkrásnější modelka na světě. Je to totiž 
moje dcera.“ Já jsem ho napodoboval a nafotil černobíle podobné por-
tréty asi 90 lidí. Chtěl bych jednou uspořádat výstavu a pozvat na ni 
tu jeho dceru, k poctě jejího slavného otce, který ovlivnil moji práci.
Fotíte rád černobíle? 
Ano, protože to samo je stylizace. V umění je důležitá určitá míra 

stylizace. Mezi dokonalou kopií reality a kapkou inkoustu na plátně je 
99 % možností, jak obrázek stylizovat a černobílá fotografie je jednou 
z nich. Oproti perfektní barevné fotce, která je popisná, ubudou určité 
informace, ale jiné se zase upřednostní a ta fotka vyjadřuje něco navíc. 
Ale líbí se mi samozřejmě i perfektní barevné snímky, třeba v reklam - 
ní nebo krajinářské fotografii. Fotit se dá úplně cokoli, ale je dobré to 
dělat programově. Příklad – můžete třeba fotit v autobuse po cestě 
do práce sedadlo 38 – jednou tam bude studentka, jindy bezdomovec, 
jednou světlo, podruhé šero, vždycky jiná nálada. A za rok z toho máte 
knihu. Říkám: Fotografie je jediný způsob, který zatím známe, jak zasta-
vit čas.
Jak vnímáte změnu technologií v průběhu své kariéry?
Je to obrovská změna. Jsou úplně nové možnosti. Nedávno jsem fotil 
firemní akci, kde zaměstnanci štafetově běželi maraton. A doma jsem 
zjistil, že jsem tam nafotil 2 800 obrázků. Člověk pak stráví výběrem 
záběrů více času než focením. Dříve se dal vyvolat film a buď to tam 
bylo, nebo ne. Stejně ale každou fotografii alespoň minimálně upra-
vím ve Photoshopu, skoro vždy je co vylepšit. Tahle digitální doba ale 
současně přinesla změnu myšlení – když jsem tehdy vyfotil klokana, 
tak se ptali, kde jsem to vyfotil. Dneska se ptají: Je to montáž nebo 
ne? Všude je to samý „fake“, takže už často nevěříme tomu, co vidíme. 
Co byste poradil amatérům, kteří chtějí dělat lepší fotky?
Amatéři dělají tu chybu, že se příliš soustředí na hlavní objekt a vůbec 
si nevšimnou, co je okolo, že je tam zbytečně moc oblohy nebo že ně-
komu uřízli nohy. Také často objekt umístí přesně doprostřed záběru. 
Turisté si zase neuvědomují, že nejlepší světlo je mimo návštěvní doby 
památek – brzy ráno nebo před západem slunce. A ještě jedna důle-
žitá rada zdarma – nejlepší viditelnost je vždy po přechodu studené 
fronty.
Když máme skvělé fotoaparáty, je dneska snadnější udělat vynikající 
snímek než za Josefa Sudka, který fotil dřevěnou krabicí?
Focení není jen o technice. Jde o vystižení momentu, trpělivost, dobré 
světlo, mimořádný nápad, shodu okolností. Udělat vynikající fotku 
bylo a je vždy velká práce, chce to čas. A právě geniální fotograf Josef 
Sudek, když se ho nějaká dáma v kožichu ptala, jestli všechny jeho 
snímky jsou tak úžasné, odpověděl: „Paninko, než já udělám jednu 
dobrou fotku, tak na to padne dubový háj.“
Hugo Vítámvás už dubový háj nepotřebuje, fotky má většinou v počítači. 
Ale focení ho nadmíru baví, a to je dobře. Více se o jeho práci dozvíte 
na www.interierfoto.cz.

Samuel Truschka Černobílý akt vyjadřuje víc než barevný 

 Rostlinné motivy se hodí do interiéru  
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Vítěz regulace hypotéčních úvěrů 
V posledních článcích jsem popisoval změny, které byly na podzim 
aplikovány ve spotřebitelských úvěrech a hypotékách. Praxe ukázala, 
že banky se daných doporučení České národní banky (ČNB) pře-
vážně striktně drží. Hypoteční banky přestaly poskytovat tzv. 100% 
hypotéky. Maximálně lze nyní financovat 95 % hodnoty nemovitosti. 
Také došlo ke zdražení hypoték, u kterých je parametr LTV (z anglič-
tiny Loan To Value = poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) vyšší než 
85 %. Zdražení je u jednotlivých bank v rozmezí 0,3 % – 0,9 % p.a. 
 Podobné zdražení lze očekávat na jaře příštího roku u hypoték s LTV 
vyšší než 80 %. Pokud řešíte otázku bydlení a preferujete do koupě 
vložit co nejméně prostředků nebo nemáte ani na vybranou, je třeba 
vzít v potaz, že trh hypoték se výrazně mění.

Zmíněné doporučení ČNB banky zodpovědně přetavují do praxe 
a vytváří se tlak, aby kupující vkládali více vlastních prostředků nebo  
si koupi úplně rozmysleli. Běžnou praxí v posledních letech je použití 
nezajištěných úvěrů ze stavebního spoření na dofinancování části 
kupní ceny nemovitostí, kde do určité částky není třeba ručit 
nemovitostí. Konkrétní kalkulaci můžeme uvést pro nyní maximálně 
možnou hypotéku do 95 % LTV.

Řekněme, že kupní cena nemovitosti je 3 000 000 Kč. Kupující má 
5 % kupní ceny a zbylou část chce financovat úvěrem.
1. varianta, hypotéka 95% LTV

 Sazby pro hypotéku s LTV 95 %, bez podmínky sjednání dalších 
produktů, jsou na úrovni 2,99 % splatnost 30 let, splátka = 
12 000 Kč měsíčně.

2. varianta, hypotéka 85% LTV + úvěr ze stavebního spoření
 Splátka hypotéky, se splatností 30 let a sazbou 1,79 % = 9 160 Kč 
měsíčně. Úvěr ze stavebního spoření (anuitně splácený) se sazbou 
5,25 % p.a. při splatnosti 18 let, má splátku = 2 150 Kč měsíčně. 

Finanční pOradna

Představy versus realita
Blíží se vánoční čas, ve kterém nám média více 
než kdy jindy nabízejí jako správný model uspo-
řádání situace Štědrého večera – rodiče, 2 děti 
a pes, nejlépe i s usměvavou babičkou pod rozsví-
ceným stromečkem a pod ním spousta dárků.

Co ale dělat, když je realita jiná? Nemáme 
partnera, nemáme děti (nebo je nemáme u sebe), 
nemáme babičku (nebo zdaleka není milá 
a usměvavá), nemáme dost krásných a zabalených 
dárků… Prostě obecnou představu, která jediná 
přece musí vést ke spokojenosti o Vánocích, ne-
naplňujeme. Většinou místo klidu a pohody 
máme pocit, že nejsme tak dobří, jak bychom 
měli být. Sami sebe pod tlakem nereálné před-
stavy ženeme do pocitu nespokojenosti s aktuál-
ním stavem našeho života. Ne někdo jiný, ale naše 
porovnávání sama sebe s ostatními (respektive 
s jejich vnějším obrazem nebo cílenou sebepre-
zentací, např. na sociálních sítích) nebo s obecnou 
představou, jak se má „správně“ žít. 

Naše představa o tom, jak to mají jiní nebo jak by to mělo být 
správně, nám dává nereálné cíle, kterých se špatně dosahuje. Podle po-
citu, jak moc jsme úspěšní v naplňování těchto představ, si vytváříme 
sami pocit vlastní hodnoty, sebejistoty a sebevědomí. Naše představy 
„správnosti“, mediální obraz idyly, upravená sebeprezentace okolí – to 
vše jsou momenty, které nás možná mohou motivovat, ale také mohou 
způsobit stres, depresi i úzkost.

Pro svůj pocit spokojenosti o Vánocích se pokusme splnit si 
opravdu svoje přání. Ne to, že sousedka má napečeno 20 druhů cuk-
roví a já tudíž asi nejsem dost správná hospodyně, když se mi nechce. 
Jestli se sousedce chce a těší ji pečení cukroví, bude určitě spokojená. 
Jestliže my si ale přece jen raději než pečení cukroví přečteme knížku, 
jedeme si zalyžovat na hory, máme rádi procházky vánoční Prahou 
atd., budeme spokojení při své oblíbené činnosti (nebo nečinnosti).

Neporovnávejme sami sebe s představami, jak by to mělo být. 
Pokusme se najít pro sebe nejpříjemnější model, ve kterém se cítíme 
opravdu hezky. Dovolme si ho prožít tak, jak je. Nemáme špatný 
život, protože ostatní vypadají, že se jim vše daří lépe. Neexistují stále 
šťastní lidé, ve stále naplňujících vztazích, stále spokojeně naladěni, 
stále v harmonii pospolu. Takové jsou jen naše představy. Každý nor-
mální člověk má život plný finančních, emočních, vztahových výkyvů 
a nedokonalostí. Je dobře aktivně udělat hodně pro to, abychom se cí-
tili, že míříme ke svým cílům a přáním. Ale když náš život není úplně 
přesně takový, jak jsme si představovali, že by měl být, mějme sami 
sebe a svůj život rádi takový, jaký je. V tom konkrétním okamžiku je 
nejdokonalejší, jakým jen může být.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji krásné a pohodové Vánoce 
bez komplikujících představ.

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

OdpOvídá psyCHOLOG
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Celkem měsíční splátka obou úvěrů = 11 310 Kč.
Přesněji vyčíslit nákladovost první a druhé varianty za celou dobu 

splácení je komplikované. Do výpočtu vstupuje celá řada neznámých, 
jako např. jak se budou vyvíjet úrokové sazby pro další období fixace, 
jak časté a v jaké výši budou mimořádné splátky, apod. Uvažujme ales-
poň stejné podmínky po dobu fixace 7 let. Pak jsou za zaplacené úroky 
o cca 180 000 Kč v druhé variantě nižší. A zároveň je po sedmi letech 
nižší zůstatek úvěru o cca 100 000 Kč. 

Na tomto konkrétním případě je vidět, že pokud chce kupující fi-
nancovat maximální částku z úvěru, je výhodnější použít nezajištěný 
úvěr ze stavebního spoření vedle hypotéky.

Za vítěze regulace hypoték tak můžeme označit stavební spořitelny, 
u kterých lze očekávat nárůst poskytnutých úvěrů právě z důvodu větší 
poptávky, kdy budou kupující potřebovat dofinancovat kupní cenu 
z dalších zdrojů. Tato kombinace je už nyní používána v konkrétních 
situacích a bude ještě častější. Jsou samozřejmě výjimky na trhu, kdy 
např. Česká spořitelna k hypotéce další dofinancování nepovoluje. 
Tyto detaily však každý kvalitní úvěrový poradce ví.

Je otázkou, do jaké míry poklesne poptávka po nemovitostech 
z důvodu regulace maximálního LTV o 10 %, pokud stále zůstávají 
varianty pro dofinancování části kupní ceny. Omezení výše maximál-
ního LTV nevnímám jako zásadní pro snížení poptávky po koupi ne-
movitostí. Více se může projevit snížení povoleného LTV (na 60 %) 
u hypoték, na tzv. investiční nemovitosti. Hypoteční banky toto dopo-
ručení různými způsoby již aplikují do hypotéčních metodik a ome-
zení může ve větší míře zpomalit poptávku po nemovitostech, aby se 
zastavil výrazný nárůst cen nemovitostí, jak si ČNB přeje. Teprve čas 
ukáže, zda kroky ČNB nepomohou dokonce k poklesu cen 
nemovitostí.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz
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Basketbalová Šmoulinka
V neděli 6. listopadu pořádala ZŠ Janského ve spolupráci se Sportov-
ním klubem SK Velká Ohrada v kategorii mladší žáci basketbalový 
turnaj Šmoulinka. V šesti utkáních se postupně střetly čtyři týmy, 
v nichž malí basketbalisté bojovali jako o život. Vítězem se stal tým, 
který dorazil dokonce až z Olomouce. Domácí skončili za obrovského 
fandění rodičů na třetím místě, potěšili nás zejména v utkání s klubem 
z Kralup nad Vltavou, který porazili 30:16.

Je skvělé, že se naši modrožlutí hráči zlepšují zápas od zápasu a je 
pro nás velkou radostí sledovat jejich rozvoj. Za organizaci turnaje dě-
kujeme trenérům Pavlovi, Vaškovi, Robertovi, paní učitelce Civínové 
a za poskytnutí prostor ZŠ Janského. 

Za rodiče Martina Hanslíková

Bojujeme i za Libora
Podzimní část hokejbalové sezony HC Kert Park Praha je za námi. 
Na jejím sklonku zasáhla náš klub tragická nehoda kapitána A-týmu, 
reprezentanta a především skvělého kamaráda Libora Topolánka. 
Libor působil v Kert Parku sezonu a půl, v létě roku 2015 přestoupil 
z Vlašimi. Na klubové úrovni ovládl kanadské bodování extraligy, zís-
kal pět extraligových titulů, dále Český, Evropský a Světový pohár 
klubů. S českou reprezentací se stal dvakrát mistrem světa a jednou 
ovládl juniorský šampionát. Vždy ho byla plná kabina, nerad prohrával 
a svou touhou po vítězství dokázal nakazit i spoluhráče. Opustil nás 
nejen výjimečný hráč, ale především vynikající člověk a kamarád. 
Libore, moc děkujeme za vše, co jsi pro náš klub a český hokejbal 
 vykonal. Nikdy na tebe nezapomeneme.

Listopadová utkání tak především patřila Liborově památce. Lužinští 
hráči ji uctívají, jak nejlépe umějí. Extraligový A-tým od oné události 
ještě neprohrál. Ba naopak, jasně přehrává jednoho soupeře za dru-
hým, o čemž svědčí i samotné výsledky. Nejprve deklasoval Sudomě-
řice v poměru 12:1, poté si podruhé smlsl na loňském mistrovi 
z Pardubic v poměru 8:4.

A stejně skvěle si vede i mládež. Nejmladší kategorie minipřípravky 
obsadila na dvou dalších turnajích první a druhé místo, přípravka pak 
dokonce na posledním turnaji v Litoměřicích neobdržela ani jednu 
branku. Mladší dorostenci zatím ve své extraligové jízdě poznali hoř-
kost porážky pouze jednou s vedoucí Plzní, jinak však proti ostatním 
soupeřům dominují.

Lužinští hokejbalisté pořádají nábor hráčů od 6 do 14 let. Přijďte 
mezi nás! Tréninky pro ročníky 2008 a mladší probíhají každé pondělí 
a středu od 17.30, ročníky 2007 a starší každé úterý a čtvrtek od 17.00. 
Více informací na www.kert-park.cz/nabor.

Michal Pěch

Jak na Nový rok, tak po celý rok
Sportovní rozloučení se starým rokem se uskuteční v sobotu  
31. prosince, kdy 10 minut před půlnocí bude v Centrálním parku 
 odstartována poslední letošní sportovní akce v ČR – Silvestrovsko-
novoroční Běh metropole. Vítěz a všichni účastníci čtyřkilometrového 

běhu jsou v cíli očekáváni v prv-
ních minutách roku 2017.

V předchozích ročnících se 
na startovní čáru závodu postavilo 
více než 160 běžců nejen z Prahy 
a vítězi se pravidelně stávali běžci 
z Prahy 13.  

Prezence otevřeného závodu je 
od 23.00 do 23.40 u Kuželkárny 
v Centrálním parku. Běh odstar-
tuje ve 23.50. Pro nejrychlejší 
běžce v kategorii mužů a žen jsou 
připraveny sady medailí, pro 

všechny účastníky originální medaile závodu. 
Více informací včetně elektronických přihlášek na www.czechbigman.cz, 

www.czechbigman.cz/silvestrovsko-novorocni-beh-metropole. 
Roman Jaroš, ředitel závodu 

Notor Cup bude, ale později  
Pro mnohé z vás je prosinec spojen s oblíbeným halovým turnajem 
v malé kopané, Notor Cupem. Není divu, vždyť už se odehrálo pat-
náct ročníků. Ten šestnáctý byl bohužel přesunut až na březen. 
Důvodem je rekonstrukce sportovní haly. Už teď se ale můžete přihla-
šovat u prezidenta turnaje na marazdansky@seznam.cz. Kapacita je 
omezena. Věřím, že zklamání nebude veliké, protože vás přivítáme 
v nové moderní hale i v novém prostředí restaurace.  

 Marek Ždánský

Prodej permanentek do bazénu   
Prodej permanentek do bazénu Gymnázia Jaroslava Heyrovského na  
období  4. 1. – 23. 6. 2017 proběhne dne 12. prosince od 15.00 
do 17.00 v budově gymnázia. Cena jedné hodiny je 70 Kč. Více infor-
mací na www.gymjh.cz.

                                           Věra Maturová
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krátCePáťácI na BěHU MRáZOVKOU. V sobotu 5. listopadu se 5.A 
z FZŠ Brdičkova vydala do parku Mrázovka na běh pořádaný Soko-
lem Smíchov. Odhodlání postavit se v chladném podzimním počasí 
na start trati dlouhé 700 metrů bylo obdivuhodné. Naši závodníci po-

četně převál-
covali ve své 
kategorii 
i běžce z atle-
tických klubů 
a nezůstali po-
zadu ani vý-
slednými časy. 
Nejúspěšnější 
byl Ondřej 
Božek, který 
získal bronzo-
vou medaili 
a patří mu 

velká gratulace, jako i ostatním běžcům a členům podpůrného týmu. 
Skvělá nálada v týmu doprovázeném rodiči, výborná organizace zá-
vodu a vynikající výsledky zajistily našim žákům krásné dopoledne se 
silnými zážitky. Hana navrátilová 

anglIcKy S cHUTí a BEZ ZáBRan. Děti z bilingvní 1.C ZŠ 
s RVJ Bronzová mají úspěšně za sebou první měsíce ve škole. Nastou-
pily do třídy, kde přechod mezi angličtinou a češtinou je přirozená 
součást výuky. Je samozřejmostí, že učitelka se průběžně ujišťuje, že 
všichni žáci opravdu obsahu rozumějí a v případě potřeby kdykoli pře-
chází do českého jazyka. Žáci s menší jazykovou úrovní tak nejsou 
znevýhodňováni. Hlavním cílem je především vytváření pozitivního 
vztahu k jazyku, a to prostřednictvím her, tvořivých činností, technik 
a metod hudební, pohybové, výtvarné a dramatické výchovy. A prvňáci 
z céčka „přepínají z češtiny do angličtiny“ plynule, s chutí a bez zá-
bran. Naplňují tak motto školy „Neučíme o jazyce, učíme jazyk“.  
Více na www.zs-bronzova.cz.  Zdeňka Kučerová

■ Ve čtvrtek 3. 11. 
večer se sešly děti 
1.B, 4.B a 5.A ZŠ 
Janského, aby si spo-
lečně užily trochu 
legrace a také se 
mezi sebou více po-
znaly. Čekal na ně 
program s písnič-
kami, vyráběním 
strašidelného hradu, 
plnění nelehkých 
úkolů, nechyběl ani film. Než se nadály, bylo třeba jít do postýlek. 
O pár dnů později se na hřišti školy konala tradiční Drakiáda. Protože 

moc nefoukalo, museli 
malí krotitelé draků na-
běhat dost kilometrů. 
Vše sledovala porota 
a vybrala toho nejlépe lé-
tajícího, nejoriginálněj-
šího a nejmenšího draka, 
které odměnila. Tím ale 
odpoledne zdaleka ne-
končilo, na děti čekalo 
ještě hodně zábavy. Více 
na www.zs-janskeho.cz. 

■ Ve FZŠ Trávníčkova existuje už delší dobu klub Rozmanitý svět. 
Pravidelné setkávání dětí převážně ve věku 9–12 let umožňuje po-
stupně poznávat zajímavosti okolního světa. Jde o české reálie i o tra-
dice cizích zemí. Děti navštěvují výstavy, muzea, památky… Z posled-
ních vycházek to byly např. pražské mosty nebo muzeum voskových 
figurín Grévin. Jde o dotovaný program, takže žádné kurzovné se ne-
platí, děti hradí pouze vstupné.
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Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

Komorní rezidenční projekt umístěný do zeleného 
prostředí jen několik minut chůze od stanice metra B. 
Bydlení ve standardu Trigema Chytré bydlení Plus: 
individuální rekuperace VZT nebo příprava systému 
pro inteligentní ovládání bytu.

Prodej zahájen. Dostupné byty v nabídce od 2,5 mil. Kč s DPH. 
PENB: B. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.  
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,  
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

JRM@Lužiny patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydlení.com nebo na lince 800 340 350. www.jeremiasova.cz

20161122_JRM_Stop_210x144.indd   1 22.11.16   13:50
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a lino-
lea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný, stavební a živnostenský odpad, bioodpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC moni-
tory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Melodická  5. 12. křižovatka s ul. Operetní

Přecechtělova  5. 12. křižovatka s ul. Prusíkova

Nušlova  6. 12. parkovací záliv proti č. 2289/43

V Hůrkách  6. 12. na chodníku vedle parkovacího zálivu proti 
ul. Seydlerova

Bellušova  7. 12. parkoviště proti č. 1804/7

K Fialce  7. 12. plocha u č. 1219

Amforová  8. 12. proti č. 1895/24

Bašteckého  9. 12. křižovatka s ul. Janského

Životní prostředí

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště
Bronzová  9. 12. na chodníku proti č. 2016/13

Chalabalova 12. 12. parkoviště proti č. 1611/7

Chlupova 13. 12. proti č. 1800 (u MŠ)

Janského 14. 12. parkovací záliv proti č. 2211/69

Vstavačová 14. 12. u retenční nádrže

Červeňanského 15. 12. nástupní ostrůvek BUS

Böhmova 16. 12. parkoviště u kotelny

Kuchařova 16. 12. křižovatka s ul. Svitákova   
(plocha u parkoviště)

Zimní údržba chodníků a místních 
komunikací
Většina komunikací v Praze je ve správě Technické správy komunikací 
hl. města Prahy (TSK). Městské části zajišťují pouze údržbu místních 
komunikací ve své správě. Zimní služba na pěších i místních komuni-
kacích je prováděna od 1. 11. do 31. 3., v případě nutnosti i mimo toto 
období. Práce jsou koordinovány s odborem dopravy a TSK. Časové 
lhůty pro zajištění sjízdnosti komunikací jsou stanoveny v souladu 
s ustanoveními vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb. Lhůty 
pro zajištění schůdnosti se odvíjejí od vyhlášky hlavního města Prahy 
č. 39/1997 Sb. 

Zimní služba je zajišťována na místních komunikacích, pěších komu-
nikacích a parkovištích ve správě MČ Praha 13, tedy v kat. území 
Stodůlky, Třebonice a částečně Jinonice. Sjízdnost místních komuni-
kací je zajištěna do 12 hodin po ukončení sněžení, schůdnost pěších 
komunikací se zajišťuje přednostně u škol a školek a jinak v době 
od 7.00 do 17.00. V oblasti sídliště Stodůlky, Nové Butovice, Lužiny 
a Velká Ohrada je přednostně zajištěna schůdnost chodníků a scho-
dišť u škol a zdravotnických zařízení. Vnitrobloky sídliště, Centrální 
park a Panská zahrada jsou uklízeny až po ukončení přednostních 
úklidů postupně v době od 7.00 do 17.00. Mapy zimní služby lze na-
lézt na www.praha13.cz/Verejna-zelen.

Plochy komunikací se souvislou vzrostlou zelení (parky, aleje, stro-
mořadí a keřové skupiny) nejsou ošetřovány posypovou solí, ale pouze 
inertní kamennou drtí. Posyp se zahajuje, pokud vrstva sněhu dosa-
huje max. 3 mm. Komunikace i parkoviště se ošetřují přednostně 
inertním posypem. Chemický posyp je dovoleno používat pouze v ex-
trémně svažitém terénu a na schodištích.

Odstranění zbytků zimního posypu je prováděno od 31. 3. do 31. 5. 
-red-

Vánoční trhy, prodej stromků a ryb
(nahlášená prodejní místa k 21. 11.)

• Prodej vánočních stromků
Hypermarket Globus, Sárská 5, Zličín 26. 11. – 24. 12.
Archeologická – u stanice metra Lužiny 7. – 23. 12.     
Pod Hranicí – parkoviště před OD Kaufland 28. 11. – 23. 12.     
Trávníčkova – tržiště Luka 5. – 23. 12.

• Prodej ryb
Sluneční náměstí – u stanice metra Hůrka 19. – 23. 12.
Hypermarket Globus, Sárská 5, Zličín 19. – 24. 12. 
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradské náměstí,  Velká Ohrada 21. – 23. 12.
Mukařovského – u OC Luka 20. – 23. 12.
Mukařovského – atrium OC Luka 21. – 23. 12.
Ovčí hájek – u západního vestibulu metra Nové Butovice 21. – 23. 12.    
Šostakovičovo nám. – u pošty (metro Stodůlky)    21. – 23. 12.    
Archeologická –před stanicí metra Lužiny         20. – 23. 12.
Trávníčkova – tržiště Luka 20. – 23. 12.  

• Vánoční trhy
Trávníčkova – tržiště Luka 5. – 23. 12.       

Michaela Líčková
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pOmáHají drUHÝm

Co se děje v JednaTrojce?
Klub JednaTrojka, umístěný v Centrálním parku naproti golfovému 
hřišti, je sociální služba poskytovaná Proximou Sociale, o.p.s, dětem 
a mládeži od 12 do 19 let. Ti zde čtyři dny v týdnu naleznou odbor-
nou a bezplatnou pomoc a radu v obtížných životních situacích. Klub 
pracuje formou prevence, která pomáhá předcházet či snižovat rizika 
a problémy spojené se sociálně patologickými jevy ve společnosti. 
S uživateli naší služby mluvíme o tématech, která nejčastěji řeší – ro-
dina, škola, vztahy, sex, návykové látky, Facebook, násilí. Pracovníci 
mohou také pomoci s hledáním brigády, doučováním nebo hledáním 
návazných služeb. V klubu platí tři základní pravidla: bez alkoholu, 
bez drog a bez agrese.

V JednaTrojce funguje klubová rada, společně aktivně rozhodujeme 
o podobě, programu a dění v klubu. Letos jsme např. řešili násilí, 
vztahy mezi vrstevníky, vztahy v rodině, školu... Koncem roku jsme 
uskutečnili již tradiční zážitkový a sebepoznávací resocializační výjezd 
mimo Prahu.

Klub JednaTrojka letos uspořádal i větší hudebně-kulturní komu-
nitní akci Klubobraní a několik streetfotbalových turnajů na hřišti 
v Centrálním parku. To vše za podpory Městské části Praha 13 
a Magistrátu hlavního města Prahy. Výběr z programu najdete každý 
měsíc ve STOPu v Kalendáři akcí. Více na tel. 277 007 284 nebo 
na Facebooku JednaTrojka. Martin Tychtl, kontaktní sociální pracovník klubu JednaTrojka

10 let nasloucháme neslyšícím
Organizace Tichý svět podporuje neslyšící již deset let. Na rok 2017 
vydala kalendář, který obsahuje portréty dvojic osobností (slyšící a ne-
slyšící) stejných profesí – úspěšné fotografy, moderátory, herce, učitele, 
sportovce, spisovatele… Vytvoření kalendáře bylo v režii neslyšících 
zaměstnanců Tichého světa. „Vždycky jsem chtěla udělat kalendář 
s podobnou tematikou. Neslyšící jsou lidé jako ostatní, mohou být 
úspěšní v mnoha profesích,“ vysvětluje fotografka Markéta Maradová. 
„Se všemi se mi fotilo skvěle, s některými jsem si i pěkně popovídala.“ 
Grafický návrh kalendáře připravila grafička Sandra Bovkunová. 
Tichý svět vydává originální kalendář již poosmé. Podpořily ho např. 
Jitka Obzinová, Lenka Hatašová, Eva Samková, Filip Tomsa nebo 
 cyklista Michal Prokop. Jejich neslyšícími protějšky jsou např. mim 
Stanislav Kleisner, moderátorka zpravodajství ČT 2 Hana 
Wiesnerová, fotografka Daniela Hyklová, snowboardista Tomáš 
Pazdera, atletka Tereza Wagnerová, chemik Michal Jágr. Křest pro-
běhl 1. listopadu v restauraci Blázinec v Praze 5. Výtěžek z prodeje 
podpoří činnost Tichého světa, který poskytuje sociální služby pro ne-
slyšící, např. Tichou linku, díky níž mohou neslyšící telefonovat. Více 
na www.tichysvet.cz. lucie Křesťanová, Tichý svět

Divadlem proti šikaně
Osm tříd druhého stupně několika základních škol navštívilo 29. září 
a 6. října radnici Prahy 13. Konal se tam preventivní program, který 
formou interaktivního divadla, tzv. Divadla Fórum, využívá konfliktní 
divadelní příběh a aktivní přístup diváků k pozitivní změně v jejich 
chování. Cílem společné diskuse je uvědomit si své zkreslené vnímání 
a podrobit ho vnitřní či veřejné kritice.

Školám byly nabídnuty dva typy představení. Nový spolužák se vě-
nuje tématu šikany vyplývající z důvodu odlišnosti země původu spo-
lužačky. Představení s názvem Poslední mince je zaměřeno na zvyšování 
finanční gramotnosti a prevenci zadlužení. Představuje příběh rodiny, 
které z důvodu zadlužení hrozí vyhoštění z České republiky.

Program občanského sdružení Divadelta proběhl v rámci projektu 
Společná adresa - Praha 13 za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 13, 
který je zaměřený na integraci cizinců. Eva Kalinová

Možná hledáte právě nás
Soukromá mateřská školka Pipan, Hábova 1571, Stodůlky nabízí 
volná místa pro děti od 3 do 7 let. Ač je školka určena pro děti nesly-
šící, nedoslýchavé a děti s kochleárním implantátem, máme skvělou 
zkušenost s přijímáním slyšících dětí, či těch, které z nějakého důvodu 
uvítají menší kolektiv a individuální přístup. Podporujeme děti se 
zvláštními vzdělávacími potřebami. Školka je rodinného charakteru, 
kapacita je 18 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd a pečují o ně cel-
kem 4 učitelky. Více na 739 642 418, 603 710 748, bms@pipan.cz.

Petra Verdis

Široké spektrum služeb
Centrum pro dětský sluch Tamtam nabízí komplex vzájemně 
navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postiže-
ním z celé České republiky – sociální služby (raná péče, so-
ciálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poraden-
ství), informační a vzdělávací služby a kulturně osvětovou činnost. 

Posláním centra je pomáhat dětem, mladým lidem a dospělým 
se sluchovým postižením a jejich rodinám řešit nepříznivou životní 
 situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život 
a začlenit se do většinové slyšící společnosti.

Kontakt: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s, Hábova 1571, 
detskysluch@detskysluch.cz, www.detskysluch.cz,  
facebook.cz/detskysluch.            Petra Verdis
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Z deníkU pOLiCie čr

Vrátili mobil majiteli
Překvapivě rychle se strážníkům podařilo objasnit 
krádež mobilního telefonu Huawei za 3 000 korun. 
Poškozený šestnáctiletý mladík oznámil strážníkům 
v terénu, že postrádá svůj telefon, který mu byl asi 
odcizen na zastávce MHD Stodůlky. Okamžitým še-
třením na místě se podařilo kontaktovat podezřelou 
osobu ještě na zastávce. Jednalo se o mladšího muže 
zanedbaného zevnějšku s úřední adresou na radnici 
Prahy 13, který měl postrádaný telefon v zadní kapse 
kalhot. Mobil strážníci vrátili majiteli proti podpisu. 
Spisový materiál zaslalo naše obvodní ředitelství pří-
slušnému správnímu orgánu.

Sprejer nestačil zmizet
Dne 28. října kolem druhé hodiny po půlnoci prováděli 
strážníci městské policie běžnou kontrolu na sídlišti 
Velká Ohrada a v Prusíkově ulici přistihli mladíka 
ve věku 18 let při tvorbě graffiti. Muž stál u jedné z ve-
řejných staveb a černou barvou na její zeď stříkal 150 cm 
dlouhý nápis. Během bleskového zákroku strážníků ne-
stačil mladík utéci ani klást účinný odpor. Po zadržení 
byl spolu se zajištěnými malířskými potřebami předán 
policistům z místního oddělení, neboť se dopustil pře-
činu poškozování cizí věci podle § 228 trestního 
zákoníku.

Tomáš navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 30. října přijalo naše místní oddělení oznámení 
o krádeži peněženky z kabelky, kterou si oznamovatelka po-
věsila na roh židle v restauraci, kde čtyři hodiny pobývala, 
ale kabelku neměla pod neustálou kontrolou. Spolu s peně-
ženkou jí byly odcizeny osobní doklady, platební karty a fi-
nanční hotovost.
 Dne 2. listopadu nám poškozený oznámil odcizení do-
kladů, průkazky ZTP a finanční hotovosti, které nosil v pří-
ruční tašce. Tu ale nechával ve dvou čekárnách u svých 
lékařů v domnění, že tam není volný přístup. Proto o své 
věci přišel. 

 Nezjištěný pachatel v noci z 1. na 2. 11. postříkal 
na Velké Ohradě červenou barvou fasádu domu a způsobil 
bytovému družstvu škodu ve výši 10 000 Kč. 
 Brzy ráno 5. 11. využil nezjištěný pachatel spánku po-
škozeného a při jeho cestě metrem mu odcizil z kapsy kal-
hot mobilní telefon za 3 000 Kč a peněženku s doklady 
a hotovostí ve výši 700 Kč.
 V přibližně stejné době využil neznámý pachatel 
 nepozornosti poškozené ve smíchovském baru a odcizil 
jí z barového stolku dámskou kabelku s peněženkou, 
 doklady, hotovostí, platební kartou, klíči a mobilem, 

čímž jí způsobil škodu ve výši 5 000 Kč.
 Téhož dne nalezla policejní hlídka na ulici opilého pat-
náctiletého mladíka. Byl tak opilý, že nebyl schopen komu-
nikace a nebylo ani možné u něj provést dechovou zkoušku. 
Musel být převezen na dětské oddělení motolské nemoc-
nice. Policie šetří, jak se chlapec k alkoholu dostal.

Blíží se vánoční svátky. Dávejte si proto pozor na sebe 
a na své věci, abyste Vánoce prožili v klidu a pohodě mezi 
svými blízkými. Přeji vše dobré do nového roku 2017.

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Děkujeme příznivcům sboru   
Blíží se konec roku a je čas na bilancování. A jak jsme dopadli? Vše, 
co jsme měli v plánu činnosti sboru, jsme splnili. Důstojně jsme osla-
vili 120 let založení sboru a uspořádali jsme řadu soutěží pro děti i pro 
dospělé. Pro veřejnost a neorganizované děti jsme připravili sportovní 

a kulturní akce. Zásahová jednotka se zúčastnila všech školení a cvi-
čení, která pro ně byla vyhlášena. Na sportovním poli se nám také 
vedlo. Jak družstvu přípravky, tak mladších i starších dětí, které 
na soutěžích sbíraly poháry a medaile. Dovolte mi touto cestou podě-
kovat všem členům i příznivcům za práci a čas, který činnosti sboru ze 
svého volna obětovali. Všem, kteří budete číst tento příspěvek, přeji 
za sebe a sbor krásné a ničím nerušené Vánoce, hodně rodinné po-
hody, dětem plno dárků pod stromečkem a všem hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2017.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Zásahová jednotka vyjížděla                                  
Koncem září se naše jednotka zúčastnila cvičení Holešovice 2016. 
Hlavní město Praha prověřovalo koordinaci všech složek, které staví 
protipovodňové zábrany, a schopnost dodržet dané časové lhůty. 
Jednalo se o největší podobné cvičení od roku 2011. V pěti úsecích se 
postavilo bezmála 1 200 metrů protipovodňových zábran. Celková 
délka všech pražských protipovodňových opatření včetně zemních 
valů, betonových stěn i mobilního hrazení je přes 19 kilometrů, z toho 
mobilní měří 6,8 kilometru.

Dne 5. listopadu ráno byla jednotka vyslána do ulice Novoveská 
k požáru uskladněných balíků slámy a vpodvečer k dopravní nehodě 
osobního automobilu na Pražském okruhu. Následujícího dne opět 
vyjížděla na Rozvadovskou spojku k nehodě automobilu, který skončil 
převrácený na střeše. V pátek 11. listopadu jednotka zasahovala u po-
žáru kuchyňské linky v přízemí domu v Eberlově ulici.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky
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Po mlýnské cestě okolo Unhoště
Dnes se vydáme po starých mlýnech v okolí Unhoště, kam dojedeme 
autobusem ze Zličína. Vystoupíme na náměstí, odkud vyrazíme 
po modré kolem kostela sv. Petra a Pavla a vlastivědného muzea, kde 
si můžeme koupit turistickou známku. Kolem rybníka Bulhar, pů-
vodně zvaného Velký, se vydáme lesní cestou podél Černého potoka. 
Bulhar proto, že se zde v roce 1950 utopil Bulhar N. K. Nikolov. 
Černý potok pramení v Unhošti a vlévá se nad Markovým mlýnem 
do Kačáku, který teče do Loděnic. Bývaly na něm tři mlýny – 
Kalivodův, Suchý a Nový. Projdeme kolem několika nádrží Rybárny 
a velmi příjemnou lesní cestou dojdeme k prvnímu – k Suchému 
mlýnu. Koncem 17. století ho vlastnila obec, od r. 1857 přešel 
do rukou rodiny Bozděchových. Ludmila Bozděchová byla osobní 
sekretářkou cestovatele Emila Holuba, první žena zaměstnaná 
v Rakousku-Uhersku jako poštovní úřednice. V letech 1893–1900 
v mlýně pobývala na letním bytě R. Tyršová, vdova po zakladateli 

Sokola Miroslavu 
Tyršovi. 

Pokračujeme poho-
dlnou lesní cestou 
k Novému mlýnu. 
Stojí zde o samotě, 
nikde nikdo, vypadá 
opuštěně. Dnes slouží 
k rekreačním účelům. 
V původní nádrži, ze 
které přepadávala voda 
na mlýnské kolo, je 
dnes zahrádka. První 
písemná zpráva o něm 
je z roku 1636, kdy 
byla majitelkou Sybila 
Elznicová. Údolí 
s mlýnem se stalo ná-
mětem pro malíře 
Cyrila Boudu. 
Sejdeme k turistic-
kému ukazateli, za kte-
rým vidíme velký areál 
Markova-Bočkova 
mlýna. Mlelo se zde až 
do r. 1951. Celé zaří-
zení mlýna je i dnes 

Ulice Hynka Puce
Mechanik a strojník, spoluzakladatel firmy Waldes 
a spol. má svou ulici v nové zástavbě Západního 
Města. Ulice vychází západním směrem z Bekovy 
jižně od křižovatky s Waldesovou a slepě končí. 
Dostupné životopisné informace jsou velice 
skoupé. Narozen v roce 1856, zemřel roku 1938. 
V roce 1900 odchází od holešovické firmy 
Lokesch a syn, vyrábějící módní a manžetové 
knoflíčky. Zakládá v Holešovicích dílnu na výrobu 
regálových štítků, kovových napínáčků a ozdob 
na vánoční stromky. V červenci roku 1902 se 
k němu přidává Jindřich Waldes, bývalý obchodní 
cestující Lokeschovy továrny a spolu zakládají ve-
řejnou obchodní společnost. Podnik, začínající jako 
malá dílna v pražských Holešovicích s jedním děl-
níkem, jedním učněm a jedním šlapacím soustru-
hem, se na sklonku roku stěhuje do pronajaté bu-
dovy bývalé továrny na svíčky v Karlíně. Již roku 
1903 rozvinuli a realizovali nápad jedné zapo me- 

provozuschopné a mlýnské kolo se ukázkově točí. Odtud doprava 
po červené, směr Malé Kyšice. Budeme procházet územím Přírodní 
památky Markův mlýn, kde rostou vzácné teplomilné rostliny, např. 
koniklec luční, křivatec český. Před osadou Červený mlýn najdeme 
pozůstatky jezu zvedající vodní hladinu k Markovu mlýnu. Po červené 
dojdeme až na rozcestí, na kterém červená pokračuje vpravo nahoru 
lesem. My ale půjdeme po neznačené cestě vlevo dolů ke stavení 
a úzkou pěšinou podél Kačáku, který je po levé ruce. Na protějším 
břehu jsou chatičky. Vyjdeme nad silnicí a zde vlevo k dalšímu mlýnu 
– Dědkovu. Celý velký areál se opravuje a mlýn nefunguje. Můžeme si 
zde sednout a občerstvit se. Vrátíme se zpět na silnici a jdeme ven 
z obce ke křižovatce, kde cedule označují hranici mezi okresy Beroun 
a Kladno. Nepůjdeme po silnici do kopce, ale vlevo zpevněnou polní 
cestou pod silnicí. Po ní dojdeme ke Kyšickému mlýnu. Před ním kaž-
dého určitě zaujme lesní hřbitov s odlitkem kříže v podobě akátového 
kmene, vyrobeným speciální technologií. Lesní pěšinou nad Kačákem 
dojdeme k ohradám koní a informační tabuli. Tam opustíme značky 
a jdeme po proudu potoka pohodlnou cestou až k restauraci Netopýr 
v Poteplí, kde se můžeme najíst. Pokračujeme po žluté nad hospodou 
do Nouzova a odtud vlevo po modré směr Kladno.

Po průchodu Přírodní památkou Kyšice-Kobylka, která byla zařa-
zena do soustavy chráněných území států EU Natura 2000, se dosta-
neme k silnici. Zde opustíme modrou a jdeme doprava po cyklostezce 
do Kyšice na náves s kapličkou sv. Floriána. Odtud se vrátíme po sil-
nici do Unhoště, čímž okruh ukončíme.

Tentokráte doporučuji vzít si s sebou mapu KČT č. 36 Praha-západ. 
Pěkný výlet! Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha-Karlov, oddíl TurBan

nuté zaměstnankyně zkonstruovat spínátko, které 
by neodíralo látku. Cvok, druk, chcete-li patentka 
čili stiskací knoflík. Dvoudílný kovový rozepína-
telný spoj pro rychlé spojování dvou textilních či 
kožených součástí, který však bez použití určité 
síly drží pevně u sebe. Hlavice patentky se zacva-
kává do patice, čímž obě části mechanicky spojuje 
dohromady. Waldes s Pucem sice patentku nevy-
nalezli, tu částečně v roce 1807 vymyslel Dán 
Bertel Sanders a v roce 1885 nechal patentovat 
Němec Heribert Bauer, ale její výrobu, pomalou, 
složitou a převážně ruční, zautomatizovali. 
Zakládačka zkonstruovaná Hynkem Pucem na-
hradila ruční vkládání pružiny pinzetou do středu 
patentky strojem a zvýšila produkci desetiná-
sobně. V roce 1932 mělo patentky sto milionů 
párů rukavic. A ani po 113 letech výroby patentek 
Koh-i-noor nebyla konstrukce Hynka Puce dodnes 
předstižena. Dan novotnýFO
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ZajímavOsti Z praHy staLO se v prOsinCi

Z krOniky stOdůLek pana F. vLasáka
Lidová knihovna (1987)
Knihovna nachází se 
v jedné místnosti 
v budově místního 
kina, původně kultur-
ního domu. Hrála se 
tam i ochotnická 
představení a jiné 
kulturní podniky.  
To vše bylo všemožně 
ztěžováno, až to vše 
zaniklo. 
Knihovníkem je 
dlouhá léta Bedřich 
Jeništa, bývalý učitel v. v. Čtenářů a návštěvníků v roce 1986 bylo 
1 995. Počet výpůjček za běžný rok činil 7 941. Celkový stav knihov-
ního fondu k 31. lednu 1987 činil 8 940 svazků. Prostor již nevyho-
vuje, ač se knihovna stále rozrůstá. Je zde však jistá naděje, že po do-
stavbě nového kulturního domu získá místní lidová knihovna lepší 
a vhodnější místnosti. Stavba tohoto nového kulturního domu postu-
puje opravdu hlemýždím krokem kupředu.    

   Vybral Dan novotný 2x
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Anežka v novém
Po téměř dvou letech dokončila Národní galerie projekt revitalizace 
Kláštera sv. Anežky České podpořený grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska. Národní kulturní památka se proměňuje z galerij-
ních a historických prostor v místo pro odpočinek. Klášter založila 
Anežka Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara I., okolo roku 1230, 
v jeho čele později stanula. Byl místem královské korunovace i rodo-
vým pohřebištěm Přemyslovců. Klášter zrušený v roce 1782, získala 
v roce 1963 Národní galerie. Poprvé je nyní možno do areálu vstoupit 
oběma branami z Dvořákova nábřeží z ulice Na Františku, prohléd-
nout si nově zrestaurované pozůstatky kláštera menších bratří a kláš-
terní zahrady (které byly přístupny od 80. let do povodní v roce 2002). 
Nový prohlídkový okruh zahrnuje expozici lapidária s nejcennějšími 
artefakty shromážděnými během téměř tři čtvrtě století archeologic-
kých výzkumů, historickou architekturu kláštera klarisek a menších 
bratří i trasu pro děti s mnoha překvapeními. Nedílnou součástí pro-
jektu je sochařská zahrada bývalého dvojkláštera. Ta ožila téměř 
dvěma desítkami současných sochařských děl Aleše Veselého, 
Jaroslava Róny, Čestmíra Sušky, Pavla Opočenského, Stanislava 
Kolíbala, Františka Skály či Karla Malicha. Doplňuje je jedna z prv-
ních sochařských realizací Františka Bílka, monumentální plastika 
Golgoty z roku 1892. Součástí revitalizace byly i významné sadov-
nické úpravy. Plná vegetace v zahradách vás bude čekat už na jaře, po-
pínavé hortenzie a břečťany vyrůstající z drnů v archeologické lokalitě 
ambitu menších bratří však budou potřebovat k plné kráse podstatně 
více času. Jahodníky za svatyněmi, letničky a bylinky vás ale potěší už 
na jaře.

Klášterní zahrady jsou přístupné sezonně a zdarma, výrazně byla 
posílena i bezbariérovost. V létě je jejich otevírací doba oproti galerij-
ním expozicím v interiéru prodloužena. V patře Anežského kláštera 
pak mohou návštěvníci stále obdivovat výběr toho nejlepšího středo-
věkého umění ze sbírek Národní galerie. Více informací naleznete 
na www.ngprague.cz.

Dan novotný

Pán blesků
Jeden, to kdybychom dokázali své české rodáky náležitě propagovat, 
z nejvěhlasnějších učenců nejen 18. století. Český kněz, vědec a vyná-
lezce, léčitel i hudebník. Profesor ThDr. et PhDr. Václav Prokop 
Diviš, tedy Václav Divíšek se narodil 1. 8. 1696, možná i 26. 3. 1698 – 
místo i datum narození jsou dále předmětem historického sporu, ze-
mřel dozajista 21. prosince 1765. Kromě toho, že byl premonstrát-
ským knězem a úspěšným teologem, byl špičkovým vědcem. Kromě 
vynálezu uzemněného bleskosvodu měl vlastní stroj na výrobu elek-
třiny, byl průkopníkem 
elektroléčby revmati-
smu, lehkých ochrnutí, 
bolestí hlavy a krku 
a zabýval se také hyd-
rotechnikou. V roce 
1736 přijel do Přímětic 
na Zno jemsku, stal se 
administrátorem, roku 
1742 farářem a zůstal 
zde s malou přestáv-
kou až do smrti. Svůj 
první bleskosvod vzty-
čil 15. června 1754 
právě zde a nazval ho 
„machina meteorolo-
gica“. Ovládl tak 
hroz bu z nebes a zkro-
til blesk – posla bo-
ží ho, což nemělo v cír-
kevních kruzích nej- 
lepší odezvu. Už v roce 1753 zkonstruoval první syntezátor „Denis 
D’or“ (Zlatý Diviš). Byl to skříňový elektrický klávesový nástroj s pe-
dály. Měl 790 kovových strun, 14 zdvojených rejstříků s vynikající me-
chanikou. Struny napájela elektřina z Leydenských lahví pro čistší 
a plnější zvuk a přitom vznikaly souzvuky. Kombinace rejstříků a elek-
trizovaných strun přinášely velké možnosti. Stroj údajně vydával 
150 různých harmonií a napodoboval zvuky různých nástrojů, do-
konce i dechových a zvonkových, prý zněl i jako lidský hlas. Po smrti 
vynálezce byl „syntezátor“ převezen do Vídně a po koncertě v Preš- 
purku se ztratil. Prokop Diviš se za svého života velkého uznání, krom 
obyvatel Přímětic, nedočkal. Ovšem počty stále fungujících hromo-
svodů dělají jménu Václava Prokopa Diviše nehynoucí čest.                      

Dan novotný
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KaPITální ÚlOVEK. Mnozí už i ze STOPu víte, že ředitel Stře-
diska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek je také vášnivým a úspěš-
ným rybářem. Obra na fotografii vytáhl 28. 10. po půlhodinovém 
namáhavém souboji z Ohře v Lounech. Je to tolstolobik, který se živí 
drobnými řasami a velmi obtížně se loví. „Pořádně jsem se zapotil 
a ještě chvíli se mi třásly nohy,“ říká Jiří Mašek. Není se čemu divit - 
ryba měřila 95 centimetrů a vážila 12 kilogramů. Už je prý ale sně-
dená a všem chutnala. Blahopřejeme.  -st-  

KOlOBěH VODy V DIVaDlE. V úterý 15. listopadu se ve Spolko-
vém domě ve Stodůlkách konala dvě divadelní představení Putování 
ztracené kapky, aneb cesta tam a zase zpátky, o koloběhu vody v přírodě. 
Představení zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš. Zúčastnilo se celkem 
400 dětí ze sedmi mateřských škol. Dětem se divadélko moc líbilo 
a dostaly do školek pracovní listy, které si s učitelkami vyplní a tak si 
vše zopakují. Eva Beránková

na náVŠTěVě U HaSIČŮ. V říjnu navštívila většina tříd 1. stupně 
ZŠ s RVJ Bronzová stanici Hasičského záchranného sboru ČR v Ji-
nonicích. Děti si mohly zblízka prohlédnout hasičskou techniku, pro-
zkoumat prostory hasičské stanice, seznámily se také s protipožární 
ochranou a bezpečností. Exkurze probíhala za plného provozu stanice, 
takže dětem byla skvělým způsobem přiblížena práce hasičského zá-
chranného sboru. Všem hasičům patří velké poděkování za ochotu 
a čas, který nám věnovali, a obdiv za jejich profesní přístup a nadšení 
pro práci. Budeme-li v budoucnu potřebovat jejich služby, máme jis-
totu, že se nám dostane kvalitní a profesionální pomoci.     Petra Havlíčková

PODZIMní ŠKOla V PŘíRODě. Třídy 2. B a 2. C z FZŠ Trávníč-
kova prožily v krkonošském penzionu Kozel krásný týden školy v pří-
rodě. Celým pobytem nás provázel pohádkový příběh o princezně 
Štěstěnce, kterou jsme s mlynářem vysvobodili ze zajetí u čaroděje 
Stejnoráda. Ten na nás byl krátký, protože jsme ho už znali z loňského 
adaptačního pobytu. Eva Křivanová

ŠIKOVní POlIcEJní POMOcnícI. Téměř stovka dětí zhlédla 
koncem října na zahradě mateřské školy ukázku práce s policejními 
koňmi. Náš velký dík patří panu Jandáčkovi a slečnám Kurkové  
a Kolomazníčkové, které jsme potkali s jejich čtyřnohými pomocníky 
v Prokopském údolí. Když viděli obrovské nadšení dětí, sami nám 
 nabídli možnost předvedení vzdělávacího programu o prevenci pato-
logických jevů chování. Program byl velmi zajímavý a policisté 
ochotně zodpověděli všechny dotazy dětí. Na závěr navíc nechali děti 
nakrmit koně jablky a mrkví. Ještě jednou příslušníkům Městské 
 policie z Prahy 13 děkujeme. Děti a zaměstnanci FMŠ Sluníčko pod střechou

TŘíDa Plná PIRáTŮ. První listopadový pátek se žáci 1.A ZŠ 
s RVJ Bronzová sešli ve třídě převlečení za piráty. Čekalo je totiž dopo-
lední soutěžení o poklad. Děti se dověděly leccos o životě pirátů, praco-
valy v posádkách na „lodích“ a co nejlepšími výkony se snažily získat 
poklad – četly, psaly, počítaly, běhaly, řešily doplňovačky a hledaly cestu 
bludištěm. Na konci dopoledne jim paní učitelka přečetla závěrečné ka-
pitoly z knihy O Petru Panovi od Jamese M. Barrieho. libuše Kuncmanová
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PRIMa Dny na KOZlU. Koncem září jsme byli my, žáci šestých 
ročníků, na adaptačním kurzu v penzionu Kozel nedaleko Vrchlabí. 
Program byl bohatý, hráli jsme různé seznamovací hry, ale také podni-
kali výlety. Moc se nám líbilo na Labské přehradě u Špindlerova 
Mlýna. Ušli jsme přitom asi 8 kilometrů, což byl pro některé z nás 
životní rekord. Škoda, že byl seznamovací kurz tak krátký. Svůj účel 
ale splnil, lépe jsme se poznali. Paní učitelky, děkujeme. Třída 6.a FZŠ Brdičkova

SVěT JInÝMa OČIMa. Ve sportovním centru Jeremi byla 10. listo-
padu slavnostně zahájena unikátní výstava velkoplošných makrofoto-
grafií Svět jako MAKRO VIII. Milana Blšťáka. Fotograf se specializuje 
na makrozáběry vody v přírodě – rosu, kapky deště nebo ledové krystaly. 
Výstavu můžete navštívit do konce roku a fotografie jsou také na prodej. 
Více informací najdete na www.macro4you.cz.   -st-

SVěTÝlKa V cEnTRálníM PaRKU. V Rodinném centru Rybičky 
jsme již tradičně oslavili listopadový svátek svatého Martina průvo-
dem se světýlky. Společně s dětmi z klubu Savana jsme si vyrobili lu-
cerničky a za doprovodu kytary se vydali z herny v Třináctce do Cen- 
 trál ního parku. Tam nás opět čekal Martin na bílém koni a pověděl 
nám příběh o Martinovi. Tím nám připomenul, že i malé světýlko 
může porazit velkou tmu. Na památku jsme dostali každý jedno malé 
světýlko na cestu domů.    lenka Malá

SPOlEČně JIM TO SKVělE KlaPE. V Základní škole Klausova 
převzali nad prvňáčky patronát jejich starší spolužáci. Například žáci 
5.A svým malým kamarádům nejen pomáhají, ale také s nimi pod-
nikly už řadu zajímavých akcí. Společně se zašli podívat na vypouštění 
a výlov retenční nádrže Asuán nebo z posbíraných jablek ze školní za-
hrady vykouzlili ve školní kuchyňce voňavé jablečné dobroty. Všem se 
asi nejvíc líbil třídenní výlet do Českého Brodu. Čas věnovali poznávání 
krajiny, rostlin, živočichů, návštěvě muzea i prohlídce tvrze Tuchoraz, 
kde zrovna probíhalo jablkobraní. Zkrátka – mají za sebou spoustu spo-
lečných chvil i akcí, školní rok ale ještě zdaleka nekončí.  -red-

VyBRaT VíTěZE Byl TVRDÝ 
OŘíŠEK. V sobotu 12. 11. proběhl 
další ročník soutěže v programování 
Setkání Baltíků v Praze, kterou 
ve FZŠ Trávníčkova zorganizoval 
TIB, z.s. Na soutěž se sjelo 63 dětí 
z Prahy, Bíliny, Českých Budějovic, 
Strakonic, Teplic a Žatce, které pre-
zentovaly 42 zajímavých programů 
na téma Perníková chaloupka, 
Harry Potter nebo volné téma. 
 Výhercům, jejichž výběr nebyl pro 
porotu vůbec jednoduchý, gratulu-
jeme! Soutěž podpořily Městská 
část Praha 13 a hl. m. Praha.  
Více na http://soutez.tib.cz.  
 Zuzana Kocíková

VÝlETy Za POZnáníM. Žáci 2. stupně FZŠ Trávníčkova navště-
vují v rámci výuky celou řadu akcí. Hned počátkem školního roku si 
sedmáci zopakovali pravěk v Muzeu hl. m. Prahy, v Muzeu Karlova 
mostu jsme si zase připomněli končící 700. výročí narození Karla IV. 
a v pražské zoo absolvovali desetikilometrovou procházku exotikou. 
V listopadu se vypravili žáci 8. ročníku do Hrdličkova muzea Přírodo-
vědecké fakulty UK v Praze. Kromě seznámení s nejvýznamnějšími 
předchůdci současného člověka se všichni zastavili u egyptských 
mumií, kde si vyslechli vyprávění o starověkých rituálech.  
 Marcela Fuglíková
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INZERCE

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTO STYL a.s. 
Jeremiášova 3
155 00  Praha 5
www.auto-styl.cz

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou 
záležitostí s možností výhodného financování. Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.: 12 měsíců záruka, výkup 
Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální 
nabídku najdete na www.skodaplus.cz. 

skodaplus.cz

DŮVĚŘUJTE.
PROVĚŘUJEME MY

Untitled-63   1 10.11.2016   10:49:23

pohádkové vánoce

13.12.2016
13:00 - 18:00

OdpOledne plné 
pOhádkOvých pOstav

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

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

Malování perníčků, výroba přání, malování na skleničky,  
soutěže, cukrová vata, modelování balónků...

16-11-04-inzerce-vanoce-187x129-01.indd   1 11/10/2016   8:40:07 AM
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prOGram kLUbů seniOrů – prOsineC 2016

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 5. 12. Možná přijde i Mikuláš Slávka Augustinová
 Bohumil Fořt
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
12. 12. Nostalgické vzpomínání na Vánoce
19. 12. Káva o čtrnácté. Loučení se starým rokem. 
Příjemné prožití svátků vánočních a PF 2017.
Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165, po dobu nemoci 
 zastupuje František Kundrát, tel.736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 6. 12.  Pozvání k nám do klubu seniorů přijal pan Radek 

Tichý, administrátor stodůlecké farnosti
13. 12.  Předvánoční posezení u kávy, výměna receptů  

na vánoční cukroví, na kytaru nám přijde zahrát  
pan Bohuslav Jungmann

20. 12.  Posedíme u stromečku, ochutnáme upečené cukroví 
našich členek, zazpíváme si koledy s klavírním dopro-
vodem paní Evy Pechoušové

27. 12.  Oslavíme narozeniny několika členů, pro dobrou 
 pohodu nám na ukončení roku zahraje pan Miloš 
Procházka

Přeji všem pěkné Vánoce a hodně zdraví v novém roce. 
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 7. 12.  O své práci zastupitele MČ Praha 13 bude vyprávět 

Vít Bobysud
14. 12.  Přijdou nám zazpívat a zarecitovat děti  

z MŠ Bobříci Táňa Ohlídalová
21. 12. Na piano nám koledy zahraje Eva Pechoušová
28. 12.  Budeme slavit příchod nového roku 2017  

a bilancovat svou činnost v roce 2016.   Helena Hrdoušková

Všem seniorům přejeme příjemné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví v novém roce 2017.
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu  
od 15 do 17 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7. 
 7. 12. Pražské vinice
14. 12. Druhy času 
21. 12. Předvánoční povídání
28. 12. Povídání o Silvestru
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 
seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 
Program: Numerologie (osobní rok, osobní měsíc, osobní 
den), kolektivní tvoření betlému – výtvarná práce, slavnostní 
vánoční posezení s pohoštěním a zábavou.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

Cítíte se osamělí nebo trávíte dny sami a čekáte, až se vaši blízcí vrátí 
z práce a vadí vám to? Rádi byste trávili dny v příjemném prostředí 
ve společnosti lidí s obdobnými zájmy? Denní stacionář ve Středisku 
sociálních služeb Prahy 13 v Trávníčkově 1746 nabízí místo pro spo-
lečná setkávání. Každý pracovní den od 8.00 do 16.30 můžete navštívit 
společenské prostory stacionáře, strávit zde příjemné chvíle a zbavit se 
tak pocitu samoty a opuštěnosti. V našem stacionáři o vás bude dobře 
postaráno. Zajištěna je celodenní strava ve formě dopolední, odpolední 

svačiny a oběda (výběr ze tří jídel) a řada zajímavých činností, spočíva-
jících v hraní her, cvičení paměti či ve zhotovení různých zajímavých 
ozdob a výrobků. Pro zájemce 
bývá připraveno hudební vystou-
pení. Osobní přístup pečo vatelek 
vytváří pří jemnou  rodinnou 
atmosféru.

Pro dopravu do stacionáře 
a domů můžete využít vozidla 
střediska s plošinou pro přepravu 
vozíčkářů. Stacionář i celé pro-
story střediska jsou bezbariérové. 
Nabízíme také možnost koupání 
v bezbariérové vaně či sprše, ma-
sáže, pedikúru, rašelinové zábaly 
nebo světelnou  terapii Bioptron.

Jsme sociálním zařízením pro seniory a osoby se zdravotním handi-
capem, avšak naše dveře jsou otevřeny všem, komu není lhostejný 
život  seniorů – rodinným příslušníkům, přátelům či sousedům.

Více informací o službách, provozu denního stacionáře, cenách za po-
skytované služby, ale i společenských akcích naleznete na www.sssp13.cz. 
Dotazy posílejte na adresu socialnipracovnik@sssp13.cz nebo volejte 
na tel. 235 543 021 nebo 602 527 959.  Martina cveklová, sociální pracovniceFO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ

Denní stacionář pro seniory má volná místa
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Zakladatel firmy Johann Schowanek pocházel z Pasek nad Jizerou. 
Když hledal pro své podnikání místo, měl dvě podmínky. Aby tam byl 
vodní tok a železnice. A přesně takové našel tady, v Jiřetíně. Výroba, 
která běží bez přerušení dodnes, byla zahájena 1. ledna 1908. 
Zpočátku se tady vyráběly korálky, dřevěné perle, knoflíky a jiné 
drobné soustružené dílky, dnes bychom řekli hobby artikl. Firma se 
v tomto oboru brzy stala nejvýznamnějším výrobcem v celé Evropě. 
Sortiment byl v roce 1927 rozšířen o hračky, které okamžitě sklidily 
obrovský úspěch. Za druhé světové války už vlastnil továrnu 
Schowanek junior. Ten se přihlásil k Němcům, takže ve výrobě došlo 
k výrazným změnám. Tehdy se zhruba ze 70 % přešlo z výroby hraček 
a dřevovýroby na kovovýrobu. Z celkového počtu asi tisíce zaměst-
nanců tady pracovalo 240 kovodělníků. 
Jak se změnil vyráběný sortiment?
Výrazně. Základními produkty té doby byly do všech detailů propra-
cované modely tanků, lodí, letadel a ponorek v poměru 1:50. Sice vy-
padaly jako hračky, ale byly to naprosto dokonalé a funkční modely 
zbraní USA, Francie, Británie, Ruska. A samozřejmě také 
wehrmachtu. 
Když to nebyly hračky, tak jaké měly využití?
Měli je k dispozici piloti Luftwaffe v leteckých školách, aby věděli, co 
bombardovat a co ne. Denně se jich tady vyrobilo až 500 kusů. Dělaly 
se tady také plnící trysky do balistických střel V-2 (fau zwei), pažby 
k puškám, z překližky pak letecké přídavné nádrže na benzín, které se 
po přečerpání vyhazovaly. Vyrobilo se tady také 25 000 leteckých ku-
lometů. V našem Muzeu výroby hraček tak můžete vidět i tuto váleč-
nou produkci, která má k hračkám opravdu hodně daleko. Po válce, 
kdy Schowanek junior zmizel, se znárodněná továrna vydala vlastní 
cestou. 

Dřevěná hračka – cesta z lesa pod stromeček
Podle křesťanské tradice začínají samotné Vánoce 

24. prosince s vyjitím první večerní hvězdy. 
A tento moment se nezadržitelně blíží. Zatím ale 

máme před sebou předvánoční maraton – úklid, pečení 
cukroví, shánění dárků… A když chce Ježíšek udělat 

hlavně dětem svými dárky radost, nemá to vůbec jednodu-
ché. Určitě ale nic nezkazí nějakou hezkou hračkou. Ostatně 

už J. A. Komenský řekl: „Hrou si mají děti cvičit mysl k jemnosti, po-
hyby k obratnosti a tělo ku zdraví.“ 
První hračky se objevují již v pravěku. Nejstarší dochované hračky jsou 
z pálené hlíny, ale určitě existovaly hračky i z jiných materiálů, které 
člověk opracovával – například ze dřeva. A dřevo slouží k jejich výrobě 
dodnes. My jsme si o dřevěných hračkách, dříve známých pod značkou 
TOFA či Schowanek, zajeli popovídat až do Jizerských hor. Konkrétně 
do továrny DETOA Albrechtice v Jiřetíně pod Bukovou, kde nám ředi-
tel Jaroslav Zeman přiblížil historii i současnost jejich výroby. 

K původnímu výrobnímu programu?
Přesně tak. K hračkám, korálkům a podobně se tady začala ještě vyrá-
bět pianinová a klavírní mechanika. Se značkou Petrof jsme spojeni 
dodnes.
Doba, kdy otcové a dědové dětem hračky vyřezávali, je minulostí. Dnes 
na jejich výrobu už jen ostrý nožík nestačí. 
Výrobní proces je opravdu o dost složitější a také delší. Začínáme tím, 
že musíme nakoupit kulatinu. Klády jsou ze zimní těžby, protože ne-
mají smůlu a při transportu se dřevo nezapaří. Ročně kupujeme 
zhruba 2,5 až 3,5 tisíce kubíků výhradně tvrdého dřeva – javor, habr 

a buk. Buky a javory rostou tady kolem nás, bohužel habr, který máme 
nejraději, roste na jižní Moravě a na jižním Slovensku. Je to dřevina, 
která potřebuje vápenec, teplo a vlhko. Někdy ho dovážíme ze vzdále-
nosti až 750 km. Dřevo pak na katru pořežeme na různé dimenze. 
Tak, jak potřebují technologové. 
A začne se s výrobou. 
Ani náhodou. Dřevo se pak přírodně předsouší. Klasicky v hráních, 
což dobře znají i chataři a chalupáři. Tímto způsobem by se dřevo 
mělo správně předsoušet 12 až 18 měsíců, kdy vlhkost dřeviny klesne 
na 25–30 %. Pak se dává do klasických komor, kde se postupně sni-
žuje vlhkost – trošku se suší, trošku zvlhčuje, což se opakuje. Dřevo se 
v žádném případě nesmí usušit rychle, protože by popraskalo. To trvá 
cca 5 týdnů a je to energeticky velmi náročné. Když se dřevo vyndá ze 
sušáren, nechává se 5–10 dnů tzv. vylahodit. Teprve potom se může 
začít zpracovávat.
Vzniká při výrobě hodně odpadu?
Výtěžnost na běžné hračky je 5–10 % z kubíku kulatiny. Ostatní je 
odpad. Samozřejmě i ten se snažíme zužitkovat, ale už ne při výrobě. 
Ta je dlouhá, pracná, logisticky náročná, protože stroje se musejí na-
stavit na konkrétní výrobu, z které jsou samozřejmě zbytky. Ty ale 
jdou k dalšímu zpracování… Ještě přijde velmi důkladné broušení, 
barvení a ruční práce – vrtání, malování, montáž a celkové kompleto-
vání. Všechno musí navazovat, je to zkrátka takový kolotoč. Máme 
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tady zhruba 600 výrobních čísel, takže 600 produktů a poloproduktů, 
které se různě kombinují. Kdybychom to vzali tak, že dřevo už je pří-
rodně vysušené a ze skladu řeziva jde do sušáren, tak od těch sušáren 
to může trvat 3–6 měsíců, než je hračka hotová.
Hračky mají dětem dělat radost, ale musí být také bezpečné.
Kvalita a bezpečnost našich hraček je samozřejmě na prvním místě. 
Produkty se průběžně kontrolují, barvy musí být netoxické, stopro-
centně zdravotně nezávadné. Důsledně dbáme na to, aby na výrobcích 
nechyběla informace, pro jak staré dítě je hračka určena. Předpisy jsou 
skutečně přísné, ale my je beze zbytku respektujeme. Někdy ale pře-
mýšlím o tom, jak jsme my, dospělí, dokázali bez tolika bezpečnost-
ních opatření dětství vůbec přežít. 
Jaký je současný sortiment?
Například klavírové mechaniky, korálky, komponenty do společen-
ských her, kterých je na dnes trhu opravdu hodně. A samozřejmě 
hračky. Návštěvníci našeho muzea, prodejny nebo oblíbených 

kreativních dílen často říkají, že když si naše hračky prohlížejí, mají 
pocit, že je důvěrně znají. Je to pravda, všichni si pamatujeme na dře- 
věné hračky, které se dědily z generace na generaci. Například mon-
tážní stůl, takový malý ponk s nářadím, se vyrábí rod roku 1960, 
mačkací figurky nebo počítadla jsou na trhu od první republiky, nej-
různější tahací hračky, hračky s krtečkem a jeho přáteli, magnetická 
divadla, dřevěné korálky… To jsou hračky, které se dětem líbily a stá - 
le líbí. Rozvíjejí motorické schopnosti, fantazii, kreativitu i zručnost.
Přišli jste teď s nějakou novinkou?
Abychom reagovali na poptávku, přicházíme na trh s určitými modifi-
kacemi našich výrobků. Například hracích tabulek, mačkacích figurek, 
stále oblíbený krteček tentokrát dostane housličky, v nabídce je také 
nová vzdělávací hra, kde se děti zábavnou formou učí počítat, magne-
tická abeceda…
Jak zvládáte předvánoční nápor?
U nás je předvánoční nápor spojen už s koncem května, kdy se začnou 
dělat polotovary. Hodně nám pomáhají domácí dělníci. Domácí vý-
hradně ruční práce je určité krajové specifikum. V Jizerkách jsou 

prvním primátorem tehdy vytvořené Velké Prahy – věnoval tomuto 
sportovci ocenění Rady hlavního města Prahy. Za to, že tohle všechno 
můžeme návštěvníkům muzea ukázat, vděčíme rodině Rudolfa 
Burkerta. V tehdejší Tofě pracoval i Petr Škrabálek. Ten, na sáňkař-
ském mistrovství světa v Polsku získal v roce 1962 v dvojicích bronzo-
vou medaili. Zemřel ve čtyřiceti letech. Naše muzeum zdobí jeho ar-
chaické závodní saně, chránič loktů nebo kožený bederní pás. 
A protože se snažíme, aby se tady pořád něco dělo, máme také tvůrčí 
dílny nebo organizujeme veterán rallye S veteránem za krtečkem, které 
se účastní téměř stovka starých aut z celé republiky. Jednou do roka 
pořádáme Týden české hračky. Letos byla soutěž věnována tématu 60 
let Krtečka. Dřevěné výrobky s motivem této oblíbené postavičky jsou 
nejviditelnějším výrobním programem naší firmy. Akce se zúčastnilo 
520 soutěžících od předškoláků až po dospěláky. Musím přiznat, že 
některé výrobky byly opravdu hodně zdařilé. Týden české hračky kaž-
dému umožní, aby se zábavně-soutěžní formou zapojil do tradice dře-
vovýroby v Jizerských horách. Možná, že k nám brzy zavítá i někdo 
z Prahy 13.  

 Eva Černá

takoví dělníci odedávna. Vždycky se tady pro ně 
 nějaká práce našla – se sklem, výroba bižuterie, 
textilu… 
V době, kdy je největší nápor, připravujeme a vy-
skladňujeme zboží určené na vánoční trh, tak nám 
vypomohou i „děvčata“, která jsou už v důchodu.
Návštěvníci Jizerských hor by si neměli nechat ujít prohlídku 
Muzea výroby hraček. Co kromě již zmíněné válečné 
produkce mohou vidět? 
Samozřejmě původní sortiment, prvorepublikové hračky, 
staré stroje… Prostor jsme ale věnovali i našim dvěma bývalým za-
městnancům. Jizerskohorskému rodákovi Rudolfu Burkertovi, který 
v roce 1928 získal ve švýcarském Svatém Mořici pro Československo 
první olympijskou medaili – bronz ve skoku na lyžích. O rok dříve 
vyhrál v Cortině d´Ampezzo mistrovství světa v závodě sdruženém. 
V muzeu máme jeho lyže, hůlky, boty, batoh ale i medaile a další tro-
feje. Dokonce i jeden unikát – Karel Baxa, který se 1. ledna 1922 stal 
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BALNEO LÍPA
CENTRUM REHABILITACE A FYZIOTERAPIE

OBJEDNÁVEJTE osobně, telefonem, e-mailem:

Balneo LÍPA, Seydlerova 2451, Praha 13 (budova polikliniky)

tel.: 296 113 290, 731 443 511 

e-mail: recepce@balneolipa.cz

www.balneolipa.cz

• Masáže

• Masáže dětí

• Bazální stimulace

•  Manuální 
a přístrojová 
lymfodrenáž

• Zábaly

• Infrasauna

• Oxygenoterapie

• Ozonoterapie

• Inhalace

• Magnetoterapie

• Laser

•  Elektroléčba 
(ultrazvuk, 
interferenční proudy, 
diadynamik)

• Léčebný tělocvik

• Individuální cvičení

• Skupinové cvičení

• Běhací pás, rotoped

• Jóga

KUPÓN 
NA SLEVU
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BALNEO LÍPA
CENTRUM REHABILITACE A FYZIOTERAPIE

-25 %
z ceny poukazu (Nelze kombinovat s jinými slevami)
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Kouzelný svět světel a Vánoc
Nejkrásnější svátky roku se nezadržitelně blíží a většina z nás už s ur-
čitou nervozitou pokukuje po kalendáři a přemýšlí, zda stihne udělat 
všechno, aby ten letošní adventní čas a Vánoce byly naprosto doko-
nalé. My vám malinko pomůžeme. Pozveme vás do Vánočního dvora 
v Dobrovízi, kouzelného světa světel a Vánoc, na místo, kde se můžete 
inspirovat, koupit nějaký ten dárek, strávit s dětmi příjemný čas 
ve tvořivé dílně, poslechnout si koncert a hlavně se v klidu ponořit 
do vánoční atmosféry, která tam dýchá z každého místečka. 

„Myslím, že každý z návštěvníků u nás objeví něco zajímavého,“ říká 
ředitelka Eva Poláčková. „Dospělí určitě ocení nejrůznější dekorace, 
a nejen světelné. Módní trendy postihly i vánoční výzdobu. Už nějakou 
dobu zažíváme určitý návrat k retro stylu, přirozenosti, k přírodě. My, 
jako Češi, přece jen více lpíme na tradičním pojetí. Stále jsou v oblibě 
něžné a křehké dekorace, které napodobují krajky, sníh, zmrzlou vodu, 
ojíněná okna… V trendech zůstává bílá, klasické světlé tóny s nějakým 
pastelem a pořád má prostor zlato-červená. Tyto kombinace stále ctíme. 

autor: Pavel Talaš

Zvolíme-li jednoduchost a jemné ladění barev, určitě nic nepokazíme. 
Oblibu získávají i LED osvětlení na baterie nebo 3D dekorace. Jako 
výrobci osvětlení jsme do adventu zaměstnáni rozsvěcováním měst 
a obcí. Od první adventní neděle dáváme prostor i něčemu jinému, 
 například vánočním tvořivým dílnám. Návštěvníci si tak mohou u nás 
nějaký originální dárek i vyrobit nebo něco namalovat na ozdoby, což 
ocení hlavně ti nejmenší. Prosincová data konání těchto dílen jsou  
3. – 4. 12., 10. – 11. 12. a 17. – 18. 12. Druhou a třetí prosincovou 
 neděli vždy od 16.00 vám návštěvu zpříjemní hudební program – 
Zličínské kvarteto (11. 12.) a Vánoční koncert s přáteli Vánočního 
dvora (18. 12.). Řadu akcí pro širokou veřejnost ale pořádáme i v prů-
běhu roku. Nejlepší je průběžně sledovat naše webové stránky.“ 

Vánoční dvůr (Kladenská 37, Dobrovíz) můžete navštívit denně 
od 10.00 do 19.00. Autem vám cesta ze Stodůlek potrvá zhruba 
20 minut, autobusem 306 ze Zličína půlhodinku.

Více na www.vanocnidvur.cz, tel. 251 564 600, 721 221 122,  
728 428 428.  Eva Černá

BALNEO LÍPA
CENTRUM REHABILITACE A FYZIOTERAPIE

OBJEDNÁVEJTE osobně, telefonem, e-mailem:

Balneo LÍPA, Seydlerova 2451, Praha 13 (budova polikliniky)

tel.: 296 113 290, 731 443 511 

e-mail: recepce@balneolipa.cz

www.balneolipa.cz

• Masáže

• Masáže dětí

• Bazální stimulace

•  Manuální 
a přístrojová 
lymfodrenáž

• Zábaly

• Infrasauna

• Oxygenoterapie

• Ozonoterapie

• Inhalace

• Magnetoterapie

• Laser

•  Elektroléčba 
(ultrazvuk, 
interferenční proudy, 
diadynamik)

• Léčebný tělocvik

• Individuální cvičení

• Skupinové cvičení

• Běhací pás, rotoped

• Jóga
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INZERCE

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

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

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 
plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.  
Tel. 602 934 126.

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

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

 o OPRAVy AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

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

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

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

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o Malování, štukování, tapetování, lakování  

(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,  
koupelny, WC), vč. hr. úklidu a so + ne. Tel. 603 221 653. 

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

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

 o Zpracuji jedn. i podvojné účetnictví, mzdovou agendu 
na smlouvu (ŽL) ve své kanceláři. Tel. 725 903 850.

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

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

 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 Sádrokartony+kompletní rekonstrukce,  
tel. 603 184 081. E-mail: olaolda@volny.cz.

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

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

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

 o Kosmetika, masáže, reflexní masáže, manikúra, lifting, 
lymfatická masáž, anticelulitická. Heranova 1545,  
Praha 13-Stodůlky. Objednávky na tel. 602 472 389.ww

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

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

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

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

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

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

 o ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVy, 
MONTÁž, REVIZE, VýMĚNA DIgESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

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

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

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

 o MyTÍ OKEN – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. PROFI PŘÍSTUP, 
DOPRAVU A DPH NEÚČTUJI! TEL. 777 137 495.

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

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

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

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

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

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

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

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o 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  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 222 961 238 
večer, 602 938 399.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky,  

stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 
– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-
vé látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 
a jiné. Nízké ceny! Na Veselí 2, P-4, parkoviště před 
obchodem. Tel. 241 402 270, www.molitany.cz.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. –  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele, židle ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher a Vax. Odstraňu-
jeme prach, alergeny, roztoče a skvrny různých původů, 
používáme vonný přípravek s impregnací. Ručně čistíme 
kožený nábytek. Myjeme okna. Kvalitně, rychle  
a levně.  Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818,  
www.cistimekoberce.cz.

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

 o Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení, 
připojování el. spotřebičů atd. Spolehlivě a levně - Bína, 
Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

 o !VYKLÍZENÍ - STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 
k likvidaci.Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 
družstev atd... Stěhování od A-Z. Malířské práce.  
Tel. 773 484 056.

 o 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 INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 
VLASTNÍ PRODEJNA. TEL. 605 802 803, WWW.IKUZMA.CZ.

 o Hodinový manžel údržba domácnosti.  
www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974. 
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       www.TVSERVIS.cz
������������������������������������������������
OPRAVY PC���������������������������DVD���������������������������������
���������������� ���������������������������������
733 311 747    733 608 454     v.siebert@volny.cz

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Pozor! Přecechtělova 2392 -  
oprava, úprava, čistírna oděvů, kůže 

a kožichů. Šití metráží, oprava  
obuvi, brašen a tašek na počkání.

po - pá: 12.00 - 18.00, tel. 608 726 290

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

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

AKCE
10. 12. Vánoční trhy se zabijačkovými hody

Rekl_STOP.indd   1 14.11.2016   16:07:20

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

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

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

Platby kartou ANO.                Přijďte nás vyzkoušet.
Věrnostní karty ANO                           www.cistirna.info

Také nás najdete ve vestibulu metra A, st. Bořislavka
                                                                   tel: 608 047 918

             OC LUŽINY, 1 patro, VEDLE ALZY                          

         Zajišťujeme i úpravy a opravy oděvů a textilií,
               čištění koberců, peří vč.výměny sypku.
      OTEVŘENO: Po-Pá 9:00-20:00, So-Ne 9:00-19:00.
                              tel: 776 556 790

TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol

Rezervace hodin: 732 742 333

www.tenistami-reporyje.cz

Tenis-Tami-88x62,5.indd   1 28.10.2012   9:48:03

! prodej permanentek na sezonu 2016/17 zahájen !

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol
Rezervace hodin: 732 742 333

! prodej permanentek na sezonu 2016/17 zahájen !
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 o ADVOKÁT Marek Konečný – nabízí právní služby téměř 
všeho druhu. Tel. 777 010 051.

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

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

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

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

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

 o Hledám doučování z matematiky k maturitě.  
Tel. 739 131 757 po 17. hodině.

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

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

 o Nabízím doučování žáků 1. – 5. třídu, učitelka s praxí. 
Tel. 730 511 760. 

 o Naučím CHEMII, MATEMATIKU, FyZIKU indivi- 
duálně. SŠ, ZŠ, příprava k maturitě a VŠ, rozvoj i reparáty. 
Inženýr chemie, dlouholeté pedagogické zkušenosti.  
N. Butovice i u vás, www.chemafyz.cz, tel. 778 022 163. 

 o Středoškolská učitelka nabízí doučování právních  
a ekonomických předmětů.  E-mail: kavob@seznam.cz.

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špat-
ném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může 
být i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD i nečlena 
družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na 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 Nabízím pronájem obchodu v Nových Butovicích.  
Cena 20 000 Kč včetně poplatků.  Tel. 739 615 631.

 o Pronajmu garáž, Nušlova ul., Praha 13  
(metro N. Butovice), volejte tel. 606 276 690.

 o Pronajmu garáž na Velké Ohradě v garážovém objektu 
Bašteckého. Cena 2 000 Kč/měsíc. Tel. 603 207 483.

 o Pronajmeme dlouhodobě nebytový prostor,  
27 m2, SVJ Brdičkova 1909. Podrobnosti na tel. 777 741 792.

 o Prodám stomatologickou ordinaci blízko  
metra B – Lužiny. E-mail: mgr.vanyla@seznam.cz.

 o Prodám nebyt prostor 15 m2, OV, v přízemí paneláku  
u metra N. Butovice. Cena dohodou. 
Tel. 603 923 372.

růZné

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

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

CP 58x35 inzerce Reifova.indd   1 9.5.16   12:13
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 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625. 

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

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

 o CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice v oblasti 
Zadaru) pronajmu 2 apartmány po rekonstrukci. 
Bližší info na tel. čísle 607 753 091.

 o Sháním chůvu pro 8letá dvojčata, Lužiny. 
Pravidelné odpolední hlídání (po, st), v případě nemoci 
a prázdnin dle dohody i celodenní. Tel. 724 413 616. 

 o Doučování dětí, i cizinci. Tel. 607 510 795.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofi rmupraha.cz.
 o Hlídací teta – zajistím hlídání dítěte, odvedu 

na kroužky. Tel. 607 510 795.
 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 

Tel. 733 363 404.
 o Doučím 1. - 5. třídu. Učitelka Mgr. Tel. 721 963 362.
 o DIPLOMKY, BAKALÁŘKY: KOREKTURY – JAZYK, 

STYLISTIKA. Zodpovědně, rychle, výhodně – Lužiny, 
Praha 13. Vysokoškolský pedagog. Tel. 736 727 887.
 Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Nastavím rodičovskou kontrolu dětí na (nejen) 
počítači. Vyřeším jakékoli problémy s vaší domácí techni-
kou, www.ujosoft.cz. Tel. 739 684 411.

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o  Hledám občasné hlídání malého pudlíka v Praze 13. 

Pouze v bytě. Tel. 728 449 684.

 o Společníka kolem 65 let na letní pobyt na chatě 
nebo i jiné aktivity hledá mladší důchodkyně. 
E-mail: ameliebell@email.cz.

Seznámení

Různé

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

www. .cz

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

Diamond Group

Vaše realitní makléřka pro tuto oblast.
Znám to tady, protože zde 11 let bydlím.
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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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

Vše pro 
   Vaši zahraduul. Ořešská, Praha 5-Řeporyje

letničky, stromy, keramika,
postřiky, substráty, hnojiva...

                        7  d n í  v  t ý d n u
Po-Pá 9-18             So 9-16            Ne 9-13

w w w. g a r d e n c e n t r u m . c z

Vše pro 

 Vaši zahradu



dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Plavky, šortky, letní čepice, klobouky, trička, pyžamka, 
kožené capáčky, dětské barefoot boty

Little & Cool | Bronzová 24/2
 metro B Lužiny (vedle Zdravé výživy)

Po-Pá 9-18, So 9-12 | www.littlecool.cz

stop_05_2016_orig.indd   31 25.04.16   16:57

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

info@tiskpip.cz l www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • OFSETOVÝ TISK 
KOPÍROVÁNÍ • LAMINOVÁNÍ • RAZÍTKA 
KROUŽKOVÁ VAZBA • TISK SAMOLEP 
VÝROBA REKLAMY • POTISK PVC

PIP_STOP-10-2016.indd   1 14.11.2016   14:53:00

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Čepice, rukavice, pyžama, zateplené šusťáky, kožené 
capáčky, licenční doplňky 

Little & Cool | Bronzová 24/2
 metro B Lužiny (vedle Zdravé výživy)

Po-Pá 9-18, So 9-12 | www.littlecool.cz

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

777 208 491 • info@har.cz • www.har.cz

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 10.12.15   12:36Skříně Veverka

Lukáš Veverka
Ovčí hájek 76
158 00 Praha 5
skrineveverka@seznam.cz www.skrine-veverka.eu

✆ 737 32 55 04

Vestavěné skříně 
a nábytek na míru.
Zdarma zaměření 
a nezávazná konzultace.

prOdej - kOUpĚ - prOnájem

byty
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 o Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Pra- 
ha 5 přijme větší počet zaměstnanců se středním vzdě- 
láním s maturitní zkouškou pro pracoviště v Praze 13 – 
Stodůlkách. Informace o volných místech najdete na  
www.cssz.cz. 

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

Zaměření a kalkulace

u zákazníka zdarma

Kvalitní montáž

100% s e r v i s

Doprava zdarma

Prodej na splátky

ŽALUZIE | ROLETY | MARKÝZY | BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
BALKONOVÁ ZÁBRADLÍ | VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
SÍTĚ PROTI HMYZU | SUŠÁKY PRÁDLA

739 034 488 www.bydlenijerabek.cz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13,  
přijme na plný úvazek
 hlavní kuchařku  
 pomocnou kuchařku
Nástup možný ihned.
Bližší informace získáte na telefonním čísle 

732 150 132.

Středisko sociálních služeb Prahy 13
PŘIJME

VEDOUCÍHO STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ  
PRO SENIORy

Požadujeme středoškolské odborné vzdělá-
ní, praxi v oboru, znalost právních předpisů  
z oblasti závodního stravování, znalost zák- 
ladních ekonomických činností, zodpovědnost 
a schopnost samostatného rozhodování.

Nabízíme pracovní úvazek na dobu  
neurčitou, jednosměnný provoz  
od 6.00 do 14.30 a dovolenou navíc.

Veškeré informace získáte na webu  
www.sssp13.cz. Přihlášky včetně požadova-
ných náležitostí zašlete co nejdříve e-mailem 
na adresu reditel@sssp13.cz nebo na adresu 
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníč-
kova 1746/37, 155 00 Praha 5. 

Na obálku uveďte  
VEDOUCÍ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ.

                                  Přijmu nové  

  distributory na roznos STOPu. 

     Bližší informace na tel. 603 728 140.

Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 13  

přijme vrátnou/vrátného. Nástup 2. ledna 2017. 
Bližší info na tel. 603 150 929, 251 050 211-2.

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 
158 00 Praha 13, pronajme od ledna 2017 nebytový 
prostor (cca 22 m2) k provozování školního bufetu.

Bližší informace na tel. 251 050 211-2.
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Inzerce

Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

k metru, vjezd v úrovni vozovky. Tel. 720 346 324.
 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 

Tel. 605 859 306.
 o Nabízím pronájem garážového stání na Velké Ohradě, 

ul. Bašteckého. 1 100 Kč/měs. Tel. 602 658 682.
 o Pronajmu uzamykatelnou garáž u st. metra 

Nové Butovice, v ulici Nušlova, Praha 13. 
Tel. 728 502 627.

 o Prodám garáž na Velké Ohradě 18,4 m2. Tel. 737 141 722.
 o Pronajmu garáž, 15 m2,  Nušlova ulice, tel. 774 533 435.

 o Hledáme ZDRAVOTNÍ SESTRU s reg. pro práci v domácí 
zdr. péči na HPP i DPP. Nadstandardní fi nanční ohodnocení 
a fl exibilní pracovní doba. Tel. 736 673 231.

Zaměstnání

                              Přijmu nové 
         distributory na roznos STOPu.
                    Bližší informace na 
                          tel. 603 728 140

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie
sítě proti hmyzu venkovní hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

Tel. 777 228 091, 251 615 428
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

ZamĚstnání










Klub Kreslířů a Humoristů (KKH) založili na konci ledna roku 2015 kreslíři Mirek Vostrý  
a Pavel PATA Talaš. Hlavním důvodem vzniku klubu byla žalostná situace kolem kresleného  
humoru v České republice. Kreslířům chybí jakákoli širší možnost prezentovat svá díla, a tento 
dříve velice rozšířený fenomén – kreslený humor – se začíná vytrácet z podvědomí lidí.

Proto je tady KKH, aby navrátilo kreslený humor zpátky mezi lidi. Součástí KKH je také humoristicko-satirický 
webový plátek TAPÍR, kde mohou členové klubu, ale i externí kreslíři se zájmem o podporu Tapíra, publikovat 
nejen své vtipy psané a kreslené, ale i aforismy, povídky nebo básně, založené na humoru.  
Web: www.kkh-tapir.cz, Facebook: casopistapir. 

 






Praha 13 má hvězdnou bránu
Tisková zpráva z Prahy 13 (31. prosince 2016)

Před rokem jsem vás na tomto místě infor-
moval o intenzivních přípravách Prahy 13 
na lety do vesmíru. Stačilo pár úspěšných při-
stání a kontaktů na obydlených planetách 
a jakási civilizace zprovoznila zapomenutou 
hvězdnou bránu v Centrálním parku. 
Do městské části začali nekontrolovaně při-
cházet příslušníci starobylých civilizací z růz-
ných koutů vesmíru. Mezi obyvatelstvem se 
samozřejmě zprvu vzedmula vlna pražského 
patriotizmu. Na ulicích se opět začala hlasitě 
zpívat hrdinská píseň „My Prahu nedáme, 
radši ji zbouráme“ a na demonstraci proti mi-
mozemským přistěhovalcům byli viděni čle-
nové afghánské menšiny s transparentem 
„Praha je naše“. Někteří členové vlády naopak 
čile navázali obchodní styky s Jupiteřany 
a ministr financí na počest nových ET přátel 

nazval svůj známý projekt EET. Mluvčí pre-
zidenta označil všechny kritiky spřáteleného 
krále Apofise za „přisluhovače pražské ka-
várny“. A bývalý premiér, který kdysi prohlá-
sil, že bude klidně vládnout i s Marťany, prý 
běhal po ulici, zvonil klíči a volal: „Už je to 

tady!“ Jak to tak bývá, rozjitřená situace se 
nakonec uklidnila, lidé si na mimozemšťany 
zvykli a s těmi normálními se i skamarádili. 
Život jde dál. A kdo by chtěl, může na rozdíl 
od dřívějších dob využít hvězdnou bránu 
i opačným směrem. Snad to nebude nutné. 
Hodně energie, nadhledu a humoru přeje

Samohyb Trubka,

bývalý motač slovního klubka
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Na první pohled vypadá hvězdná brána nenápadně Schopnosti vesmířanů naše fotbalisty moc netěší 

Někteří návštěvníci navazují vztahy snadno

Mimozemská výstavba  
ve Stodůlkách se lidem nelíbí



             Sledujte nás a pište komentáře!          www.CHIRS.cz

Motol, ul. Zahradníčkova                                              
Prodej bytu 2+1 s balkonem. Klidná 
lokalita, krásný výhled do zeleně. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Hůrka, ul. V Hůrkách               
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena od 3,5 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT 
HŮRKA, 

N. BUTOVICE

N.Butovice, ul. Nušlova              
Panelový byt 2+kk. Na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2,4 mln Kč.

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

KUPCE
NA SVŮJ BYT 
NAJDETE NA 
www.CHIRS.cz

Luka, ul. Neustupného              
Panelový byt 40-50m2, na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2,4 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
V OKOLÍ 

CENTRÁL. PARKU

Lužiny, ul. Zázvorkova             
Byt 3+kk v panel. domě v OV 
nebo DV. Cena od 3,5 mln Kč.

Denně 900-2000 

v NC Galerie Butovice.
Příjďte se poradit 

u dobré kávy.

Stodůlky, ul. Bronzová              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výho-
dou, ne přízemí. Cena od 4,3 mln Kč.               
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT        
VE STODŮLKÁCH

Stodůlky                              
Novější byt s balkonem nebo zahrád-
kou a garáž. stáním. Cena dle velikosti.

Hůrka, ul. Petržílkova                                        
Prodej bytu 2+kk s balkonem. Byt málo 
využívaný, ve výborném stavu. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Bellušova                                             
Prodej bytu 2+1, 66m2 s lodžií 7m2.  
Prodej vč. zařízení. Vhodný na investici.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Frimlova                                                
Prodej moderně zařízeného RD 6+kk, 
200m2, s rohovou zahradou 219m2. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Jeremiášova                                        
Prodej bytu 3+kk, 90m2, terasa, sklep, 
garáž. stání. Novostavba z r. 2010.
Pob. Dejvice  Tel. 732 170 181

Košíře, ul. Pod Kavalírkou                                        
Prodej prostorného, kompletně 
zařízeného bytu 3+kk s terasou, 78m2.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Dismanova                                        
Prodej bytu 4+kk, 92m2 s terasou 13m2. 
Sklep, garážové a parkovací stání. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Mládkova                                             
Prodej prostorného travnatého pozemeku 
7030m2 s prvorepublikovou vilou. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

- Jsme na Vaší straně!

Ing. Halyna Kucherenko, realitní poradkyně s certifikací ARK ČR
Kontaktujte svého Realitního poradce 

Jinonice, ul. Břežánecká                                        
Prostorný byt 3+kk s balkonem a 
lodžií, v novostavbě projektu Botanica. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Barrandov, ul. Ke Smíchovu                                        
Prodej rodinného domu 6+kk, z roku 
2008. V blízkosti Prokopského údolí.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Paní Horáková se stresovala prodejem svého 
bytu přes čtyři měsíce, než mě oslovila.
Se mnou ho pak prodala do tří týdnů a za 
výhodnou cenu.
Z naší databáze jsem vyhledala zájemce, kteří hledali podobný 
byt, jako je ten její. Z nich jsem vybrala kupce, který byl ochoten 
bez zdržení zaplatit požadovanou cenu. 
Přemýšlíte-li o prodeji svého bytu, kontaktujte mě. Já osobně se 
postarám o rychlý a výhodný prodej a veškerou agendu od focení 
až po stěhování. 
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KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace – www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením 
 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13 

KONCERTY
 2. 12. pá 19.30   FRANTIŠEK NEDVĚD ml. s HOT DOG BANDEM a SKUPI-

NA MAROD OSTRAVA (vítěz Talent Country rádia)
Spolkový dům (K Vidouli 727, Stodůlky).

 3. 12. so 18.00  35. VÝROČÍ SKUPINY SEKVOJ
Hosté Vojta ’Kiďák‘ Tomáško, Béda Šedivka, skupina Větrno.  

 8. 12. čt 19.30  LUŇÁČCI Týn nad Vltavou

16. 12. pá 19.30  WANASTOWI VJECY
Tradiční předvánoční koncert.

17. 12. so  SKUTEČNÁ LIGA – finále
Finále soutěže mladých rockových kapel.

22. 12. čt 16.00  VÁNOČNÍ ŠANSONOVÝ KOKTEJL
Přijďte ochutnat šansonový koktejl, který vám nabídne šansoniérka Markéta Wankeová 
spolu s pianistkou Petrou Bílkovou.

27. 12. út 19.00  ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

 5. 1.    čt 19.30  SPIRITUÁL KVINTET

DĚTI 
 4. 12. ne 15.00  KLAUN PINGU – JIŘÍ BILBO REIDINGER   

Veselá pohádka, která se nechává volně inspirovat slavným večerníčkem o tučňákovi 
Pingu a jeho známými příběhy. 

11. 12. ne 15.00  ŽABÁCI – DIVADLO LÍŠEŇ
Loutková groteska o samotě, snech a přátelství.

18. 12. ne 15.00  PŘÍBĚH DĚDKA VŠUDEFOUSE – DIVADLO LETADÝLKO
Tento příběh je celoročně vánoční. A vánočně celoroční. 

15. 1.    ne 15.00  PTAČÍ CIRKUS

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
 2. 12. pá 9.00, 10.30  KLAUN PINGU – JIŘÍ BILBO REIDINGER   

 7. 12. st  9.00, 10.30   CESTOU DO BETLÉMA – DIVADLO  KARROSA
Hraní a zpívání na motivy lidových vánočních her a vánočních koled.

12. 12. po 9.00, 10.30  KRÁL KAREL – TOY MACHINE
Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem, dobou králů, životem a dílem 
Karla IV.

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

RŮZNÉ
 6. 12. út 14.00  RETROKAVÁRNA PRO SENIORY

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

10. 12. so 15.00  MALÉ VÁNOCE S LUČINKOU
Všechny skupiny dětských tanečníků předvedou vánoční zvyky, hry a koledy.

10. 12. so 18.00  VÁNOCE S LUČINKOU
Ve vánočním pásmu uvidíte starší děti i dospělé tanečníky.

18. 12. ne  BELLY HABIBI
Vánoční show orientálních tanců DDM Stodůlky. Více na bellyhabibi.wbs.cz.

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

Pocta Dylanovi a Půljablkoň 
Říjnový koncert cyklu Třináctého na třináctce vyšel pěknou shodou 
okolností na den, kdy jsme se dozvěděli o udělení Nobelovy ceny 
za literaturu patrně největší osobnosti písničkářské scény 20. století – 
Bobu Dylanovi. Všestranný Slávek Klecandr zařadil do svého bloku 
hned několik Dylanových písní, a tak malý pozdrav velkému autorovi 
zazněl i z Komunitního centra sv. Prokopa.

Půljablkoň se oblékla do barevného podzimního hávu. Nejmenší 
a nejnovější odnož domovské kapely Jablkoň už nese vskutku zralé 
plody. Propojení fenomenálního zpěvu Marie Puttnerové s mužným 
a zralým projevem Michala Němce a jednoduchým doprovodem jeho 
brilantní kytary funguje mimořádně. Hudba přirozená jako dech.
Poděkování za podporu koncertů patří Ministerstvu kultury ČR, 
Městské části Praha 13, Nadaci Život umělce. Petr Linhart

Zpívání v Drážďanech
Začátkem listopadu se náš sbor Carmina Vocum Praha zúčastnil 
čtvrtého ročníku mezinárodního pěveckého festivalu „Cantate 
Dresden“. Kromě sborů z Německa zde vystoupily dva sbory ze 
Švýcarska, dva z Česka a jeden z Izraele. Náš pestrý program tvořily 
skladby církevní, lidové i moderní, např. od Charlese Gounoda, 
Stevana Mokranjace nebo Zdeňka Lukáše, které jsme zpívali i v latině 
nebo srbštině. Měli jsme příležitost předvést své pěvecké umění 
ve slavných drážďanských chrámech – v Chrámu Matky Boží 
(Frauenkirche), v kostele sv. Anny a v kostele sv. Kříže. Našli jsme si 
čas i na prohlídku krásného města s poutavým výkladem. Bylo sympa-
tické setkat se s dalšími milovníky klasického zpěvu, inspirovat se je-
jich interpretací a mít radost z přátelského potýkání. Denis Jerie
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kaLendáŘ akCí prOsineC

Čtvrtek 10. 11. – sobota 31. 12.
Kouzelný svět barev a fantazie
Sportovní centrum Jeremi sport, Jeremiášova 2581/2 

Nenechte si ujít unikátní prodejní výstavu velkoplošných 
makrofotografií Svět jako MAKRO VIII. fotografa Milana 
 Blšťáka. Výstava bude doprovázena zajímavou soutěží, 
 několika přidruženými akcemi a anketou pro návštěvníky. 
Více informací najdete na www.macro4you.cz.

Sobota 26. 11. – pátek 23. 12.
Medové a dřevěné Vánoce
Penzion U Barona Prášila, Kopaninská 189, Ořech

Přijďte si prohlédnout plno betlémů z nejrůznějších mate-
riálů a nově také betlém, který je dlouhý 7 metrů. A něco 
navíc – vyzkoušejte si stavbu betléma, řezbářství, ozdobte 
perníček a udělejte si radost ve vánočním obchůdku.

Sobota 26. 11. – sobota 24. 12.
Závěr roku v globusu
Hypermarket Globus,  
Sárská 5/133, Zličín
Ve dnech 26. 11. – 24. 12. bude probíhat prodej stromků. 
Při nákupu v hypermarketu nad 2 000 Kč obdrží zákazník 
poukázku na slevu 100 Kč na libovolný stromek (nevztahuje 
se na akční stromečky). Od 1. do 14. 12. proběhne v hyper-
marketu soutěž o 3 x 4 vstupenky na dětské muzikály 
Alenka v kraji zázraků nebo Kapka medu pro Verunku v diva-
dle Hybernia. V pondělí 5. 12. od 16.00 do 18.00 hodin 
navštíví hypermarket čert, Mikuláš a anděl. Na odvážné děti 
čeká nejen sladká odměna. V pátek 9. 12. bude v hyper-
marketu předvádět své umění malířka skleněných vánoč-
ních ozdob. Od 19. do 23. 12. od 8.00 do 21.00 a 24. 12. 
od 8.00 do 11.00 se budou před hypermarketem prodávat 
vánoční kapři.

Čtvrtek 1. 12.
Odstartovala registrace na Bike Prague 2017
Start bude od Galerie Butovice
Šestý ročník závodu na horských kolech pro úplné nováčky 
i ostřílené bikery Bike Prague powered by Genesis se pojede 
sice až 20. května, ale zaregistrovat se můžete už nyní. 
Do konce roku totiž platí registrace na www.bike-prague.cz 
jen za 400 Kč. Na závodníky opět čeká trasa od Galerie Buto-
vice do CHKO Český kras, těšit se ale mohou i na změny 
na trase, aby poznali nová neokoukaná místa. 

Čtvrtek 1. – úterý 20. 12.
Strom splněných přání
Hypermarket Globus,  
Sárská 5/133, Zličín
Na Stromě splněných přání najdete přáníčka, která si děti 
připravily a (nejen) podle nich můžete předat v informač-
ním centru dárky pro děti z dětských domovů. Letos podpo-
rujeme děti z dětského domova Nové Strašecí, Dětského 
centra Kladno, Speciálního dětského domova Beroun a FOD 
Klokánek Hostivice. I malý dárek dokáže udělat velkou ra-
dost a rozzářit dětská očka.

Sobota 3. 12.  • 11.00 – 18.00
Adventní umisťovací výstava opuštěných koček
Kavárna U Chlupatýho ducha, Konviktská 6, Praha 1

Na výstavu vás zve Občanské sdružení na ochranu zvířat 
Podbrdsko. Všechny kočičky jsou očkované, odčervené a do-
spělá zvířata jsou kastrovaná. Vybranou kočičku si můžete 
přímo z výstavy odnést domů. Vstupné je dobrovolné, 
 výtěžek bude použit pro útulkové kočičky. Více najdete 
na www.kockypodbrdsko.cz, www.uchlupatyhoducha.cz.

Sobota 3. 12.  • 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů a MČ Praha 13 srdečně zvou 
všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku. Po jejím 
skončení proběhne od 17.00 valná hromada SDH.

Sobota 3. 12.  • 15.00
Modeláři pomáhají dětem – 1. ročník charitativní 
akce
Kavárna O Café, Červeňanského 2843/19,  
Velká Ohrada
Všimli jste si, že si v podstatě neustále hrajeme? A napadlo 
vás někdy, že jsou mezi námi děti, které si hrát nemohou? 
Pokud si chcete popovídat s kamarády nebo poznat osobně 
modelářská esa, jimiž jsou např. Zdeněk Šebesta, Michal 
Dostál, Radek Typlt, Michal Švehla, Jan Bobek a další, určitě 
přijďte. Zakoupením lístků do tomboly nebo dražením jed-
notlivých výrobků od našich sponzorů podpoříte dobrou věc 
a společně uděláme dětem v nemocnici o něco veselejší Vá-
noce. Výtěžek z této akce bude věnován jako předvánoční 
dárek dětem na Klinice dětské hematologie a onkologie 
2. LF UK a FN Motol.

Neděle 4. 12.
Zápas šachových velmistrů 
OC Lužiny, 2. nadzemní podlaží u soch
Přijďte na mimořádný šachový zápas. V 15.00 se utkají nej-
lepší český šachista David Navara a člen týmu mistrů světa 
a olympijských vítězů Sergej Movsesjan (Arménie) v zápase 
na 12 partií současně, čímž zároveň překonají světový re-
kord v této disciplíně. A pokud máte chuť zkusit si zahrát 
šachy proti velmistrům, od 11.00 si můžete zahrát v simul-
tánce proti velmistrům Davidu Navarovi a Sergeji Movsesja-
novi. Vstup volný. Více na www.praguechess.cz.  

Neděle 4. 12.  • 18.00
Dům vrácené ozvěny – hudebně vzpomínkový večer 
na Arnošta Lustiga 
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Letos v prosinci by uběhlo devadesát let od narození spiso-
vatele Arnošta Lustiga, jehož osobnosti a dílu je v průběhu 
tohoto měsíce věnováno na území Prahy více než tucet akcí. 
Večerem s přáteli a rodinou Arnošta Lustiga, mezi nimi 
i Karlem Vágnerem a Evou Lustigovou, provází Pavel Thei-
ner.  Vybrané pasáže z novely Dům vrácené ozvěny, prod-
chnuté autobiografickými prvky, přečtou Tereza Pokorná 
a Tomáš Töpfer. Hudební doprovod – Kapela Petry Ernyei. 
Vstup volný. Úplný program Židovského muzea v Praze 
 najdete na www.jewishmuseum.cz.

Pondělí 5. 12.  • 8.00 – 18.00
Farmářské trhy
Sluneční náměstí, Nové Butovice
I na posledních letošních farmářských trzích pro vás bude 
připravena pestrá nabídka zeleniny, uzenin, přírodních ná-
pojů a dalších produktů.

Úterý 6. 12  • 8.00
Soutěž v pletení vánoček
FZŠ Mezi Školami
Ve FZŠ Mezi Školami nastanou předvánoční oslavy již 6. pro-
since, kdy ředitel školy Petr Vodsloň přizve starostu Prahy 13 
Davida Vodrážku k soutěžnímu klání v pletení vánoček. Vel-
kými soupeři jim budou družstva tvořená žáky školy. Násle-
dující den, tedy ve středu 7. prosince, se budou od 16.30 
konat v atriu školy vánoční slavnosti.

Úterý 6. 12.  • 9.30
Mikulášská nadílka Prahy 13 
Sluneční náměstí, Nové Butovice 

Zábavný program pro mateřské školy s dárky a soutěží 
o nejkrásněji ozdobený vánoční stromek.

Úterý 6. 12.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retrokavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím jeden-
krát v měsíci – vždy první úterý v měsíci od 14.00 do 16.00. 
Protože je počet míst omezen, doporučujeme  rezervovat si 
místo u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.
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Středa 7. 12.
Vánoční punčování v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13,  
Trávníčkova 1746 

Zveme všechny seniory na vánoční odpoledne, které je spo-
jeno s rozléváním vánočního punče, výrobou vánočních 
dárků a na závěr s rozsvícením vánočního stromku. Mezi 
11.00 – 14.00 můžete začít obědem, na kterém bude rozlé-
ván vánoční punč. Od 14.00 do 16.00 bude probíhat pro-
gram „Pojďme si vyrobit vánoční dárek pro sebe nebo pro 
své nejbližší“. Po 16.00 pak na zahradě u Lukáše společně 
rozsvítíme vánoční smrček. Připijeme si punčem, zazpíváme 
si koledy a popřejeme si klidné a krásné Vánoce.  
Více na www.sssp13.cz. 

Středa 7. 12.  • 16.30 – 18.30
Den otevřených dveří
Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475 
Rodiče a žáci jsou srdečně zváni.

Středy 7. a 14. 12.  • 16.00
Školička pro budoucí prvňáčky 
Základní škola Mohylová, Lužiny
Jste srdečně zváni. Více na www.zsmohylova.cz. 

Středa 7. 12. – neděle 15. 1.
Jak to vidí: Jaroslav Kučera – výstava fotografií 
Czech Photo Centre, Seydlerova, Nové Butovice
Jaroslav Kučera, významný český fotograf – dokumentarista 
představí u příležitosti svých 70. narozenin kolekci fotografií 
Sudety.

Čtvrtek 8. 12.  • 18.00
Vánoční koncert
Atrium radnice, Sluneční nám. 13 
Zveme vás na již tradiční Vánoční koncert. Představí se 
 Dětský pěvecký sbor Klíček a flétnový soubor Notečka.

Sobota 10. 12.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice 
Soubor Divadla Glans vás zve na Vánoce na blátě – veselou 
vánoční pohádku o tom, jak peklo chtělo dětem zkazit Vá-
noce. Jednotné vstupné 80 Kč (pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení). Na místě bude možno zakoupit 
malé občerstvení. Více na www.divadloglans.cz.

Neděle 11. 12.  • 14.00
Dílničky pro děti
Kavárna O Café, Červeňanského 2843/19,  
Velká Ohrada
Přijďte si společně s dětmi vyrobit svícen z jablka. Regist-
race předem je nutná, aby byl zajištěn dostatek materiálu. 
Počet dětí zašlete na detskydenbdr@seznam.cz,  
SMS na tel. 603 937 050. 

Úterý 13. 12.  • 8.30
Den otevřených dveří
Anglofonní základní škola, Janského 2189/18,  
Velká Ohrada
Vyučování probíhá od 8.30 do 12.00, do 16.00 budou pří-
tomny děti z přípravného stupně a družiny. Budete tak mít 
možnost nahlédnout do výuky také ve školní družině a pří-
pravném stupni. Více na www.anglozs.cz.

Úterý 13. 12.  • 17.00
Vánoční jarmark
Základní škola Janského, Velká Ohrada
Nenechte si ujít již tradiční školní Vánoční jarmark. Přijďte si 
nakoupit vánoční ozdoby a jiné drobnosti, posedět u vánoč-
ního punče a dalšího občerstvení nebo jen tak vychutnat 
 atmosféru v adventní čas. Můžete se těšit na kulturní pro-
gram, který připravili žáci školy, a losování vánoční tomboly. 
Výtěžek z prodeje dětských výrobků a občerstvení darujeme 
prostřednictvím projektu „Můj nový život“ onkologicky ne-
mocným dětem.

Úterý 13. 12.  • 19.30 
Třináctého na třináctce 
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně zveme na adventní koncert z cyklu Třináctého 
na třináctce. Tradiční hostitel večerů Slávek Klecandr si opět 
pozve hudebního hosta, kterým bude Michael Pospíšil se 
svým programem Radostné písně adventní. Doporučené 
vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Místa si můžete rezervo-
vat do 12. 12. na 13na13@centrum.cz.  
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Úterý 13. – pátek 16. 12.  • 9.00 – 17.00  
Vánoční výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny 

Přijďte se inspirovat nápady na vánoční výzdobu vašich do-
movů a načerpat sváteční atmosféru. Prohlédnout si můžete 
práci dětí, učitelů i rodičů nejen ze ZŠ Mohylová.

Středa 14. 12.  • 15.00
Poznej svého souseda
Pasáž OC Velká Ohrada
V nově zrekonstruované pasáži OC Velká Ohrada vystoupí 
dětí z mateřských školek Velké Ohrady. V rámci kampaně 
Poznej svého souseda zveme všechny sousedy a příznivce 
dětské radosti, aby přišli děti podpořit.

Středa 14. 12.  • 18.00
Muzeum včera, dnes a zítra
Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového musea, 
Červeňanského 2843/19, Velká Ohrada
Nenechte si ujít přednášku Filipa Wittlicha Muzeum včera, 
dnes a zítra o vzniku Uměleckoprůmyslového musea v Praze 
a jeho proměnách v časech. Přednáška bude doplněna his-
torickými fotografiemi. 

Středa 14. 12.  • 18.00
Humor a komika Poláčkovy prózy 
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
V rámci cyklu Dvě setkání s Karlem Poláčkem promluví lite-
rární historik z olomoucké univerzity Erik Gilk, který se dlou-
hodobě věnuje Poláčkově literární tvorbě. Přednáška se 
soustředí na specifické podoby Poláčkova humoru a komiky, 
a to nejen v jeho  humoristických a satirických románech. 
Důraz bude kladen i na autorovy fejetony, kratší prozaické 
útvary a jeho vlastní úvahy o humoru v české společnosti 
a umění. Nejvíce pozornosti bude ovšem upřeno na romá-
nový cyklus o okresním městě, který lze považovat za umě-
lecký vrchol Poláčkova díla. Úplný program Židovského 
muzea v Praze najdete na www.jewishmuseum.cz.                                               

Čtvrtek 15. 12.  • 16.00
Vánoční jarmark
FZŠ Trávníčkova 1744
Aby se navodila ta správná vánoční atmosféra, bude začátek 
letošního Vánočního jarmarku patřit koledám. Přidejte se 
i vy, jste srdečně zváni.

Čtvrtek 15. 12.  • 16.00 
Benefiční koncert pro Belušku 
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Zveme vás na první ročník Benefičního koncertu pro Be-
lušku s názvem Vidíme srdcem, jehož posláním je vzájem-
nou tolerancí a snahou podpořit přirozenou inkluzi 
nevidomých lidí. Přijďte si užít příjemné odpoledne. Čeká 
na vás výstava betlémů, vystoupení nevidomých hudebníků 
a dětských souborů ZUŠ a DDM Stodůlky, tombola o hod-
notné ceny, prodej svíček z chráněné dílny i občerstvení. 
Počet míst k sezení je omezen. 
Rezervace vstupenek a více informací na tel. 608 106 500, 
info@beluska.cz nebo na www.beluska.cz. Vstupné je 
100 Kč/dospělý, 50 Kč/dítě. Zakoupit a vyzvednout rezervo-
vané vstupenky lze v recepci – Studio Beluška – Nevidomí 
maséři, Neustupného 1830/26, rezervované a předem uhra-
zené vstupenky lze vyzvednout i na místě před zahájením 
koncertu. 

Neděle 18. 12.  • 13.30 – 18.00
Vánoce s Baltíkem
FZŠ Trávníčkova 1744
TIB, z.s., pořádá tradiční přehlídku programů Vánoce s Baltí-
kem, které děti naprogramovaly na kroužcích TIB. Nejlepší 
programy budou zaslány do celostátní soutěže. Přehlídka je 
přístupná veřejnosti. Více na http://tib.cz.

Neděle 18. 12.  • 14.00
Dílničky pro děti
Kavárna O Café, Červeňanského 2843/19,  
Velká Ohrada
Přijďte si společně s dětmi vyrobit hvězdy z korálků. Regist-
race předem je nutná, aby byl zajištěn dostatek materiálu. 
Počet dětí zašlete na detskydenbdr@seznam.cz,  
SMS na tel. 603 937 050.
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Pondělí 19. 12.  • 18.00 
Předvánoční vystoupení Tanečního  
a Hudebního studia Dukát 
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Rodičům, známým i široké veřejnosti se tradičně představí 
tanečnice a klavíristé studia Dukát.

Úterý 20. 12.  • 18.30
Vánoční koncert 
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13

Zveme vás na koncert Základní umělecké školy Stodůlky.

Středa 21. – pátek 23. 12.
Prodej kaprů trochu jinak
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradské náměstí,  
Velká Ohrada
Přijďte si koupit kapry, ale i další ryby, které bude prodávat 
Rybářství Blatná. Restaurace k tomu bude nabízet vinnou 
klobásu a svařené víno. 

Sobota 24. 12.                                    
Běh za Ježíškem na Makču Pikču
Centrální park (u můstku pod haldou)

Halda Makču Pikču v Centrálním parku se již podevatenácté 
stane dějištěm populárního Běhu za Ježíškem. Tento závod 
pořádaný stodůleckými atlety už k vánočnímu dění v Pra - 
ze 13 neodmyslitelně patří a každý rok se při strmém vý-
běhu na vrchol haldy utkají desítky účastníků. Malí i velcí 
sportovci tak budou mít znovu šanci přímo na Štědrý den 
změřit síly se svými kamarády, s vrcholovými sportovci 
a možná i s Ježíškem samotným. Závodníci se můžou regist-
rovat od 10.00 přímo na úpatí slavné Makču Pikču, star-
tovné se neplatí.

Neděle 25. 12.  • 17.00
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
Kostel sv. Jakuba St., Stodůlky 
Městská část Praha 13 a farnost sv. Jakuba St. vás srdečně 
zvou na již tradiční vánoční koncert. Zazní nejslavnější dílo 
Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční, také uváděná jako 
mše Hej mistře nebo lidově Rybovka. Účinkuje Stodůlecký 
chrámový sbor s hosty a orchestrem, řídí Jiří Kubík.

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

Propozice najdete na www.czechbigman.cz, 
www.czechbigman.cz/propozice-zavodu-mc-praha-13. 
Více na str. 13.

Neděle 8. 1.  • 15.00
Tříkrálový koncert
Kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách 
Farní charita Stodůlky srdečně zve na Tříkrálový koncert, 
který zakončí tradiční Tříkrálovou sbírku v Praze 13. 
Účinkuje Stodůlecký chrámový sbor se svými hosty pod ve-
dením pana Lubomíra Nenadála. Na varhany budou dopro-
vázet Anděla Pavlová a Adam Němec, sólovým zpěvem 
Lenka Ešnerová a Alžběta Korčáková. Zazní skladby 
J. I. Linka, K. B. Kopřivy, A. Dvořáka, J. J. Ryby, F. x. Thuriho, 
S. Jelínka a dalších autorů.

Pondělí 9. 1.  • 14.15
Tříkrálový koncert
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Klub seniorů I a dětské 
sbory Klíček a Notečka při Fakultní ZŠ Mezi Školami zvou 
nejen seniory na Tříkrálový koncert v klubu seniorů. Přijďte 
si s námi společně zazpívat a důstojně se rozloučit s vánoč-
ními svátky, které v den Tří králů končí.

Sobota 14. 1.  • 9.30
Setkání pečujících
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice 
Rozhodli jste se, že se budete doma starat o nemocného 
blízkého? Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blíz-
kého již nesoběstačného? Nevíte si s něčím rady? Farní cha-
rita Stodůlky pořádá další setkání pečujících o osoby staré 
a nemocné. Tentokrát se budeme věnovat tématu Alzhei-
merovy choroby a demence. Chceme vám poskytnout co 
možná nejvíc všestrannou podporu a pomoc. Vstup volný, 
registrace předem není nutná.

Sobota 21. – neděle 22. 1.  • 10.00 – 17.00
Umisťovací výstava koček bez domova 
Spolkový dům, K Vidouli 727

Výstavu, na které se o nový domov bude ucházet řada koči-
ček, pořádá kočičí útulek Srdcem pro kočky, z.s. K účasti bylo 
pozváno mnoho organizací pečujících o opuštěná zvířata. 
Vystavovatelé budou kromě kočiček k adopci nabízet i různé 
zboží ve svých charitativních obchůdcích. Součástí výstavy 
bude také veterinární poradna a jako doplňkový program je 
připravena dílnička pro děti.

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

Čtvrtek 1. – sobota 31. 12.
Krása stvoření – refektář
Výstava obrazů Miloše Kouteckého inspirovaných vesmírem 
a malovaných unikátní technikou na sametovém plátně.

Neděle 4. 12.  • 17.30  
2. adventní koncert – kostel sv. Rodiny 
Koncert v podání orchestru Archioni Plus pod vedením 
 Michala Macourka, na programu J. Pachelbel, R. Binge,  
G. F. Händel, J. S. Bach, Ch. Gounod, G. Caccini a A. Dvořák. 

Čtvrtek 8. 12.  • 19.00 
Česká mše vánoční od J. J. Ryby – kostel sv. Rodiny
Představí se Břevnovský chrámový sbor se sólisty Státní 
opery Praha pod vedením Adolfa Melichara.

Neděle 11. 12.  • 17.00 
3. adventní koncert – kostel sv. Rodiny

Zveme vás na koncert v podání smíšeného pěveckého sboru 
Gaudium Praha Sokola Královské Vinohrady a dívčího ko-
morního sboru Puellae pod vedením Zdeny a Vladislava 
Součkových, klavír – Denisa Nováková, pozounový kvartet 
JJ Kvartet pod vedením Jana Jakubce, na programu Adam 
Michna z Otradovic, B. Martinů, M. Raichl, L. Delibes a další.

Neděle 18. 12.  • 17.00 
4. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Pod vedením Štěpánky Heřmánkové vystoupí komorní smí-
šený sbor Gaudium Cantorum se sólisty, trubka – Miroslav 
Laštovka. Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné 
sbírky, která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu 
domova, který slouží nemocným seniorům. 
 
Více na tel. 277 003 564, 774 401 337,  
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz.  
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 STODŮLKY 
Chlupova 1800

Pátek 2. 12.  • 15.00 – 16.30, 16.45 – 18.15
Čertovské odpoledne pro děti od 1 do 10 let
Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, 
andělem a hodnými čertíky. Těšit se můžete na výtvarnou 
dílničku, drobné hry, pro odvážnější návštěvu a prohlídku 
pekla, ale především na nadílku od hodného Mikuláše a an-
děla. Cena je 70 Kč. Na akci je nutné se předem objednat 
v recepci DDM, tel 251 620 266. Více na našem webu.

Neděle 18. 12.  • 18.30 
Vánoční show 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4 
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Orientální taneční skupina Belly Habibi z DDM Stodůlky 
na Vánoční show pilně trénuje. Přijďte se ponořit do kouzla 
dálného orientu. Uvidíte nejen tanečnice od 4 do 60 let, ale 
také taneční zpracování pohádky Sněhová královna. Mist-
ryně ČR si pro vás letos připravily opravdu překrásnou na-
dílku, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky je nutné zakoupit 
předem v recepci DDM Stodůlky, a to od 1. 12. 
 
Více informací o všech nabízených aktivitách získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, nově také 
na facebooku: DDM Stodulky.

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

FasTracKids programy nabízejí technologicky nejvyspělejší 
mezinárodní koncept předškolního vzdělávání pro děti 
ve věkových kategoriích od 6 měsíců do 9 let. Vybírat mů-
žete podle preferencí dítěte z programů zaměřených např. 
na vědu a techniku, hudbu či vybrat v programech vedených 
v anglickém jazyce. Ukázková lekce zdarma. 

Sobota 10. 12.  • 13.00 – 18.00
Vánoční kemp ve FasTracKids
Zveme všechny zvídavé děti na speciální vánoční workshop. 
Budeme zdobit perníčky, zpívat koledy, tancovat a vyrábět 
ozdoby a přání. Rodiče mohou v klidu nakoupit vánoční 
dárky a my se budeme společně bavit a těšit se na Vánoce. 
Více informací na našem facebooku nebo na tel. 
604 815 472.  
 
Více informací o našich programech a rezervace ter-
mínů ukázkových hodin na www.fastrackids.cz, 
tel. 604 815 472.

Klub JEDNATROJKA 
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám 

Klub je otevřený každé pondělí 15.00 – 19.00 (IK – indivi-
duální konzultace 14.00 – 15.00), úterý 14.00 – 18.00 (IK 
– 18.00 – 19.00), středu 14.00 – 17.00 (IK 17.00 – 19.00) 
a čtvrtek 14.00 – 18.00 (IK 18.00 – 19.00). Dětem a mlá-
deži ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 nabízí možnost aktiv-
ního trávení volného času. K dispozici je sportovní 
a výtvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub po-
skytuje bezplatné informace, podporu a pomoc v životních 
tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, al-
kohol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka doučo-
vání). Projekt nízkoprahových programů v Praze 13 je 
financován MČ Praha 13 a MHMP. 
Téma měsíce: Finanční (ne)gramotnost a dluhová problematika. 
Z programu vybíráme: 1. 12. – Rep v Mezholezích u Kdyně,  
5. 12. – Pokec o penězích a od 17.00 porepová schůzka,  
6. 12. – Přednáška Finanční gramotnost s externím lekto-
rem (16.00 – 18.00), 12. 12. – Výtvarná dílna – vánoční 
 dekorace, 14. 12. – Výtvarná dílna – výroba vánočních přá-
níček,  20. 12. – Vánoční čajové odpoledne,  
22. 12. – 1. 1. – zavřeno!  
 
Změna programu vyhrazena.  
Více na tel. 277 007 284, Facebooku JednaTrojka.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 

V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma.  
 
Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo  
mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ 
 MÁLINKA 
Vidoulská 760/6, Jinonice 

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

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

Sobota 3. 12.  • 9.00
Adventní duchovní obnova s p. Angelem Scaranem 
Přednáška bude zakončena ve 14 hodin mší sv. Po mši bude 
možné přijmout svátost smíření.

Úterý 6. 12.  • 17.00 
Přijde sv. Mikuláš 
Zveme všechny děti na setkání se sv. Mikulášem, který do-
razí v doprovodu laskavých andělů. Prosíme o předběžné 
přihlášení na fara@centrumbutovice.cz. Příspěvek na miku-
lášský balíček je 80 Kč za rodinu. 

Čtvrtek 8. – neděle 11. 12.  
Adventní kurz ikonopisectví 
Víkendový kurz ikonopisectví pro přihlášené účastníky.  
Kontakt je info@martindamian.cz. 

Úterý 13. 12.  • 19.30 
Třináctého na třináctce 
Zveme vás na adventní koncert z cyklu Třináctého na tři-
náctce. Tradiční hostitel večerů Slávek Klecandr si opět 
pozve hudebního hosta, kterým bude Michael Pospíšil se 
svým programem Radostné písně adventní. Doporučené 
vstupné je 100 Kč.

Sobota 17. 12.  • 9.00
Setkání neslyšících katolíků
Společenství neslyšících katolíků se sejde na svém předvá-
nočním setkání. 

Pátek 23. 12.  •   17.30 – 19.30 
Betlémské světlo 
Betlémské světlo uvítáme v kostele sv. Jakuba i v kostele 
sv. Prokopa. Možnost vyzvednout si ho bude v obou koste-
lích do 19.30 hodin a pak ještě na Štědrý den při všech bo-
hoslužbách, včetně půlnoční.

Neděle 25. 12.  • 17.00 
Koncert J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách, Kovářova 21. 
Účinkuje Stodůlecký chrámový pěvecký sbor s hosty  
a orchestrem. Řídí Jiří Kubík.

Úterý 27. 12.  • 8.30
Svatojánské žehnání vína
Žehnání vína spojené se svátkem sv. Jana Evangelisty se 
uskuteční po dopolední mši sv. 

Pátek 30. 12.  • 18.00
Obnova manželských slibů
Svátek Svaté rodiny letos připadá na pátek 30. prosince. 

Neděle 8. 1.  • 15.00  
Tříkrálový koncert
Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách, Kovářova 21 
Nenechte si ujít koncert na podporu Tříkrálové sbírky. 
Účinkovat bude Stodůlecký chrámový sbor se svými hosty 
pod vedením pana Lubomíra Nenadála.  
 
Více informací a další akce na www.centrumbutovice.cz.

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 4. 12.  Jak Kašpárek s Honzou vysvobodili princeznu – 

 Divadlo Zuzany Fricové 
11. 12. Vánoční loutková hra – Divadlo Bořivoj
18. 12. Vánoce aneb Cesta do Betléma – Dřevěné divadlo

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 
Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. Přihlášení předem 
není nutné. 

Pondělky a úterky –  tématem měsíce je advent – ří-
kanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... Během dopo-
ledne navíc:  
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12. 12. od 10.30 – Jak na pánevní dno? 2. část – teorie i tro-
cha praxe (sportovní oblečení s sebou) s fyzioterapeutkou 
Agniezskou. 
13. 12. od 10.30 – kazatel David Novák pohovoří na téma 
Smysl Vánoc. 

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

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti 
 
Přejeme všem požehnané vánoční svátky.  
Herna bude od 22. 12. do 1. 1. uzavřena.  
V novém roce začínáme v pondělí 2. 1. 

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

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

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

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

Čtvrtky  • 19.00 – 20.30
Setkání klubu „starší mládež“
Pro mladé duchem 20+.   

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti ve věku 10 – 15 let.  
Ve dnech 2. – 4. 12. velká zimní výprava na Jizerku.  
Více na www.klubrobinson.cz. 
 
Více informací najdete na www.13ka.cz. 

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

Zoologická zahrada je v prosinci, lednu a únoru otevřena 
denně od 9.00 do 16.00.

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 
do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé prů-
kazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.

Komentovaná krmení a setkání – v prosinci každý ví-
kend a svátek na více než 12 místech zoo. Aktuální přehled 
na webu. 

Výstavy
Gočárovy domy – Neznámá zoo 
Jurta – 5. výročí projektu Návrat divokých koní

Večerní prohlídky – 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23. a 30. 12. 
Nenechte si ujít jedinečnou možnost zjistit, co dělají zvířata 
v pražské zoo po zavírací době. Je nutné se předem objed-
nat na tel. 296 112 230 nebo na pr@zoopraha.cz.

Neděle 4. 12. 
Den sponzorů
Tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů pražské zoo.

Pondělí 5. 12. 
Po zoo chodí Mikuláš
Byly vaše ratolesti hodné? Všechny prohřešky malých i vel-
kých návštěvníků sečtou spravedliví čerti, hodné odmění 
Mikuláš s andělem.

Neděle 11. 12. 
Den chovatelů želv 
Chováte doma želvy? Nenechte si ujít přednáškový cyklus 
Klubu chovatelů želv, v rámci kterého vám zkušení odbor-
níci odpovědí na vaše otázky.

Sobota 17. 12. 
Nuru slaví 4. narozeniny
Předvánočně laděná oslava 4. narozenin druhého nejmlad-
šího člena gorilí rodiny.

Sobota 17. a neděle 18. 12. 
Užijte si předvánoční klid v zoo
Odneste si ze zoo Betlémské světlo a vyrobte si vánoční 
přání.

Sobota 24. 12. 
Štědrý den v zoo 
Přineste zvířatům dárky a podívejte se, co dostanou k Váno-
cům.

Úterý 27. 12. 
Slavíme Mezinárodní den návštěvy zoo
Připojte se k oslavám. Jak jinak, než návštěvou zoologické 
zahrady. 
 
Bližší informace nejen o programu získáte na 
tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.

                          

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Na čas adventní se stejně 
jako vloni v Pivovaru Lužiny 
uvařilo speciální pivo s ná-
zvem… TAJENKA. Jedná se 
o tmavý spodně kvašený 
speciál jemné vůně, která 
se líně rozvíjí a pomalu od-
krývá své čokoládové tóny 
s dotekem kyselého ovoce 
a také jemné chuti, pří-
jemně sladové, protknuté 
krémovou čokoládou, s čistým dozníváním a skvělou pitelností. A stejně jako v loň-
ském roce i letos věnuje Pivovar Lužiny část výtěžku z prodeje tohoto piva nadaci 
 Hemojunior, která aktivně pomáhá dětem s hemofilií. Pivovar najdete v OC Lužiny. 
Otevřeno je denně od 10.30 do 23.00. Více na www.pivovar-luziny.cz, 
info@pivovar-luziny.cz. Rezervace na pouze telefonicky na tel. 607 192 055.
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Křížovka pro děti:  Zanedlouho, 21. prosince, přechází podzim do zimy. Říkáme, že 
v tento den nastává… TAJENKA.

Listopadová tajenka: DLE VAŠICH PŘEDSTAV
Výherci:  Ondřej Šiman, Nové Butovice; Olga Kohoutová, Stodůlky; 

Kateřina Prokopová, Stodůlky 
 

 
Připravila Petra Fořtová
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Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 15. prosince na adresu redakce:  
ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správná odpověď z listopadu:
Křížovka pro děti – Národní divadlo

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Alena Lutzová, Stodůlky
v hodnotě 238 Kč – Vendula Stiborová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Nicol Budošová, Nové Butovice
Miloš Novotný, Lázně Bohdaneč
Nela Červenková, Velká Ohrada

Soutěžní otázky na prosinec:
1) Kdy proběhne v Praze 13 zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018?
2) Jakého festivalu se začátkem listopadu zúčastnil sbor Carmina Vocum?
3) Kde najdete Vánoční dvůr?

Správné odpovědi na listopadové otázky: 
1) Koho bude reprezentovat ZŠ Kuncova v Junior NBA?
ZŠ Kuncova bude v Junior NBA reprezentovat tým L. A. Clippers.
2) Kdy se letos slavil Den stromů?
Den stromů se slavil 20. října.
3) Kolikáté narozeniny oslaví gorilí samec Richard z pražské zoo?
gorilí samec Richard oslavil 9. listopadu 25. narozeniny. 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Drahuše Hyková, Nové Butovice
 

Připravila Petra Fořtová

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOUtĚŽ    



271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

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

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

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

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.
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