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STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj Městské části Praha 13

Jsem přítel nebo problém?
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Sdělení úřadu a městské části

Odvodňovací kanálky opraveny        
Po mnoha jednáních a našich urgencích byla konečně provedena výměna nefunkčních 
odvodňovacích žlabů, doplněny chybějící nebo rozlámané dlaždice a žulové obklady 
na prostranství u stanice 
metra Hůrka. Obyvatelé 
Nových Butovic nás 
na neutěšený stav často 
upozorňovali a požado-
vali urychlenou nápravu. 
Praha 13 ale není vlast-
níkem této plochy, proto 
jsme nemohli opravu za-
jistit a financovat z vlast-
ních prostředků.  
O odstranění závad jsme 
museli jednat s orgány hlavního města Prahy, které je vlastníkem pozemku. Začátkem 
roku město opravu zajistilo.                Aleš Mareček, zástupce starosty

Máte zaplacený poplatek za psa?
Občané Prahy 13, kteří vlastní psa (k tomuto poplatku je přihlášeno 3 818 občanů), 
zaplatili za rok 2012 poplatek v celkové výši 2 990 000 Kč. Z této sumy zůstává 75 % 
v pokladně městské části a 25 % se odvádí Magistrátu hl. m. Prahy. 

Bohužel za loňský rok stoupl počet dlužníků. Jejich počet byl ke konci roku 175 
a dlužná částka činí bezmála 346 000 Kč. Tito občané nereagovali ani začátkem pro-
since 2012 na zaslání urgence se složenkou.

Nejvíce dluhů vzniká nedbalostí, např. neoznačením schránky příjmením a jmé-
nem nebo nenahlášením doručovací adresy (pokud občan bydlí jinde) apod. Úřadu se 
pak zaslané složenky vracejí jako nedoručitelné a tak vznikají nedoplatky. Často jde 
též o opomenutí – složenka dorazí, ale doma se „zatoulá“, uběhne doba splatnosti 
a dluh je na světě. Tyto nedoplatky se vždy počátkem dalšího roku navyšují o násobky 
(jako sankce pro neplatiče) a jsou dále vymáhány. 
Pokud nemáte jistotu, že máte poplatky v pořádku, překontrolujte si do konce února 
platby, zejména za rok 2012, a případné dluhy doplaťte před dalším navýšením, kdy 
byste již byli posuzováni jako neplatiči.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO 

Kontakty na jednotlivé kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Klub pro výstavbu domova pro seniory: Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .http://praha.kscm.c z/article.asp?thema=3704&category=
Občanská koalice Prahy 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz
Občanská demokratická strana  . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.odspraha13.cz
Strana zelených a občané Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz, www.praha13.zeleni.cz
TOP 09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vseferna@upcmail.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zprávy ze zasedání rady

Rada MČ Praha 13 mj.
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce zadávanou v otevřeném řízení dle 
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
s názvem Rekonstrukce objektu Husní-
kova 2075 na mateřskou školu
a 
JMENOVALA
komisi pro otevírání obálek, pro posou-
zení kvalifikace a pro posouzení a hod-
nocení nabídek 

VZALA NA VĚDOMÍ
hodnocení nabídek a jednání hodnotící 
komise vztahující se k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby Koordinátor 
BOZP při realizaci rekonstrukce objektu 
Husníkova 2075 na mateřskou školu, vy-
hlášené obesláním 5 firem pod evidenč-
ním číslem P13-57238/2012 
a
 SCHVÁLILA
–  výběr nabídky, která byla podána 

uchazečem Stavební dozory, s.r.o., 
se sídlem Barákova 46, 326 00 Plzeň 

–  návrh mandátní smlouvy předložený 
spol. Stavební dozory, s.r.o. 

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol z jednání hodnotící komise 
vztahující se k veřejné zakázce vyhlášené 
formou jednacího řízení bez uveřejnění 
Kompletní výroba regionálního časopisu 
STOP – zvýšení nákladu
a
SCHVÁLILA
– výběr nejvhodnější nabídky, která 

byla podána uchazečem   Moravia-
press, a.s., se sídlem U  Póny 3061, 
690 02  Břeclav, neboť nabídka této 

společnosti byla dle předem zveřej-
něných hodnotících kritérií vyhodno-
cena jako nejvhodnější 

–  návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
předložený společností 
Moraviapress, a.s. 

VZALA NA VĚDOMÍ
záměr společnosti Č.R., s.r.o., zpracovat 
Studii koordinace výstavby veřejné 
dopravní a technické infrastruktury 
Třebonice - území jižně a severně 
od Rozvadovské spojky 
a
POVĚŘILA
Odbor stavební – oddělení územního 
rozhodování aktivní spoluprací při za-
dávání podmínek pro realizaci této 
 studie

SCHVÁLILA
návrh žádosti o poskytnutí dotace z roz-
počtu hlavního města Prahy na poskyto-
vání sociálních služeb

VZALA NA VĚDOMÍ
hodnocení nabídek k veřejné zakázce 
malého rozsahu a jednání hodnotící ko-
mise vztahující se k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na služby Technický dozor 
investora při realizaci rekonstrukce ob-
jektu Husníkova 2075 na mateřskou 
školu, vyhlášené obesláním 5 firem, pod 
evidenčním číslem P 13-60470/2012 
a
SCHVÁLILA
–  výběr nabídky, která byla podána 

uchazečem Stavební dozory, s.r.o., 
se sídlem Barákova 46, 326 00 Plzeň

–  návrh mandátní smlouvy předložený 
společností Stavební dozory, s.r.o.  

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

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

ÚŘAD PRÁCE ČR
Nové úřední hodiny
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Praha 5 pro správní obvod 
Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Nové Butovice (v 1. patře  radnice) 
oznamuje, že má s účinností od 1. 2. 2013 nové úřední hodiny:
Pondělí 8 – 12, 13 – 17
Úterý   8 – 11
Středa   8 – 12, 13 – 17

Čtvrtek    8 – 11
Pátek   8 – 11  pouze podatelna – 
příjem žádostí o nepojistné sociální dávky

Jarmila Hamšíková, vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek

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

které se koná ve středu 6. února 2013 od 10.00 
v zasedací síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí. 

Hlavním bodem programu bude rozpočet městské části na rok 2013.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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V lednovém STOPu se psalo, že Billa 
na Lužinách bude po dobu rekon-
strukce obchodního centra otevřená. 
Jak je možné, že je tato prodejna 
od 27. ledna zavřená?

Zpráva o uzavření supermar-
ketu mě zaskočila stejně nepří-
jemně jako vás. Celou dobu jsme 
totiž byli investorem stavby opa-
kovaně ujišťováni, že Billa jako 

jediná provozovna v objektu zů-
stane v průběhu stavby otevřená. 
O uzavření obchodu jsem se do-
zvěděl den předem od místních 
občanů. Okamžitě jsem kontak-
toval zástupce investora a žádal 
ho o vysvětlení. Dostal jsem od-
pověď s omluvou, že supermarket 
Billa se bude přesouvat do no-

ského roku se vyjádřil takto (ci-
tuji): „V průběhu září bude 
zahájena 1. fáze, kdy dojde k pře-
místění supermarketu Billa smě-
rem k metru, aby mohl být 
supermarket v provozu i během 
kompletní rekonstrukce. Koncem 
roku (2012) pak začne 2. fáze re-
konstrukce, kdy dojde ke kom-
pletnímu uzavření centra 

a v provozu zů-
stane pouze su-
permarket.“ Toto 
vyjádření bylo 
také zveřejněno 
v zářijovém 
STOPu. Určité 
krátkodobé uza-
vření supermar-
ketu z důvodu 
stěhování by se 
samozřejmě dalo 
pochopit. Ale 
skutečnost, že su-
permarket byl 
uzavřen naprosto 
bez varování a že 
výstavba nových 
prostor má pro-
bíhat až 
do května, pova-

žuji za nepřijatelnou. Situací se 
okamžitě zabývala i Rada měst-
ské části Praha 13 na svém zase-
dání 28. ledna. Konstatovala, že 
je informací o uzavření prodejny 
znepokojena a rozhodla, že učiní 
v rámci kompetencí samosprávy 
všechny kroky k tomu, aby byla 
v co nejkratší době znovu ote-

vých prostor, které před tím musí 
být rekonstruovány. Má proběh-
nout výměna infrastruktury 
v celém objektu, změna vnitřních 
dispozic, zateplení a mají být zří-
zeny dočasné vchody pro naku-
pující a vjezdy pro zásobování. 
Vzhledem k charakteru těchto 
prací je prý nejvhodnějším řeše-
ním spojit tyto práce s počátkem 

rekonstrukce celého Obchodního 
centra Lužiny, zejména v zájmu 
minimalizace doby rekonstrukce 
supermarketu a celého objektu. 
Tato odpověď je sice z technic-
kého hlediska logická, ale vůbec 
mě neuspokojila. Investor se totiž 
o dočasném uzavření prodejny 
nikdy nezmínil a v srpnu loň-

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

vřena. Současně prověříme po-
stup investora a nájemce 
prodejny po právní stránce. 
Vzhledem k termínu předání 
STOPu do tiskárny vás v tomto 
čísle nemohu informovat o dal-
ším vývoji situace. 

S vlastníkem objektu i s pro-
vozovatelem supermarketu ale 
budu jednat a udělám maximum 
pro to, aby místní obyvatelé měli 
svůj supermarket co nejdříve opět 
k dispozici.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00 Praha 5
Telefon na ústřednu: 235 011 111 
Bezplatná informační linka: 800 130 000

Informace: 235 011 144, 235 011 228, 
dotazy@p13.mepnet.cz
Elektronická podatelna: 
epodatelna@p13.mepnet.cz
www.praha13.cz

KONTAKTY NA RADNICI

    Stodůlecký posel
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dne 1. 2. 2013 v nákladu 30 000 výtisků, 32 stran, ZDARMA.

ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 21 % DPH). Řádková inzerce: Jedna 

řádka textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. 

Plošná inzerce: 1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá 

strana – 27 500 Kč. Počet vydání: 3–4 – sleva 5 %, 5– 9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) 

– sleva 20 %. Ceník a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních 

hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 11. 2. 2013                   Distribuce: 1. – 8. 3. 2013

Informační zpravodaj Městské části Praha 13Milí čtenáři,
zimní obálka s krásnou huňatou šeltií, kterou vyfotila naše čtenářka, napovídá, jakým té-
matem se budeme v únorovém čísle zabývat hned na několika místech. Problematika 
psů se objevuje ve vašich dopisech velmi často, ať už píšete z pozice nadšených pejskařů 
nebo jejich kritiků. Proto jsme se rozhodli probrat tuto otázku jako Téma STOPu. Dva po-
střehy čtenářů jsou v rubrice Z vašich dopisů. Ve Fóru přinášíme názory zastupitelských 
klubů na regulaci volného pobíhání psů. Nová pravidelná stránka informací z radnice je 
tentokrát věnovaná změnám živnostenského zákona a volbě prezidenta v číslech. 

Slyšeli jste někdy o korespondenčním šachu? Pokud ne, určitě si přečtěte rozhovor 
Evy Černé s velmistrem v této disciplíně Janem Židů. V Kaleidoskopu najdete nejdůleži-
tější události ledna a na jiných místech i několik vzpomínek na Vánoce, ale v kalendáři 
akcí na stránkách 26 – 29 už vám nabízíme pozvánky na akce v únoru a na začátku 
března. Přejeme příjemné čtení a přežijte zbytek zimy ve zdraví.     

Samuel Truschka, šéfredaktor
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Informace z radnice

Co je nového pro podnikatele?
Od roku 2005 je jednou z prio-
ritních oblastí vlády postupné 
snižování administrativní zátěže 
při vstupu do podnikání a v jeho 
průběhu. Od té doby byl živnos-
tenský zákon přibližně 40x nove-
lizován. S Novým rokem 
vstoupily v účinnost jeho další 
novely. Většinou jsou dílčí, ně-
které jsou zásadní. Zjednodušeně 
řečeno však nyní pro ohlášení 
volné živnosti stačí začínajícímu 
podnikateli, který hodlá živnost 
provozovat jako fyzická osoba, 
pouze občanský průkaz a částka 
na zaplacení správního poplatku. 

Přehled všech živností je uve-
den v přílohách živnostenského 
zákona (zákon č. 455/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů). 
V příloze č. 1 jsou to živnosti ře-
meslné, v příloze č. 2 živnosti vá-
zané, v příloze č. 3 koncesované 
a v příloze č. 4 živnost volná 
s 80 obory činností. Od 1. 1. le-
tošního roku byl z těchto oborů 
vyňat obor č. 54 „Provozování 
poštovních a zahraničních poš-
tovních služeb“. Tato činnost je 
vyloučena z režimu živnosten-
ského zákona a není od uvede-
ného data živností. Podnikatel, 
který hodlá i nadále tuto činnost 
provozovat, musí do konce 
dubna 2013 doručit Českému 

telekomunikačnímu úřadu ozná-
mení podnikání podle § 18 zá-
kona č. 29/2000 Sb. 
Živnostenské oprávnění k pro-
vozování poštovních a zahranič-

ních poštovních služeb poté 
zanikne. 

Od 1. 1. 2013 je z režimu živ-
nostenského zákona vyloučena 
i činnost penzijních společností. 
K této změně došlo v důsledku 
nabytí účinnosti zákona 

č. 428/2011 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o důchodovém 
spoření a zákona o doplňkovém 
penzijním spoření. 

Další změnu k 1. 1. 2013 při-
nesl zákon č. 407/2012 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony. Živ-
nostenské úřady kontrolují dodr-
žování povinností při značení 
tabákových výrobků a dodržo-
vání zákazu prodeje lihovin a ta-
bákových výrobků podle zákona 
upravujícího spotřební daně. 
 Porušení bezodkladně sdělují 
správci spotřební daně.

Od 1. 8. 2006 plní živnosten-
ský úřad funkci Centrálního re-
gistračního místa. To znamená, 
že prostřednictvím živnosten-
ského úřadu může fyzická osoba 
společně s ohlášením živnosti 
nebo žádostí o koncesi podat 
přihlášku k daňové registraci 
nebo příslušné oznámení, ozná-
mit zahájení samostatné výdě-
lečné činnosti, podat přihlášku 
k důchodovému pojištění, podat 
přihlášku k nemocenskému po-
jištění, oznámit vznik volného 
pracovního místa nebo jeho ob-
sazení, podat oznámení podle 
zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Právnická osoba může 
podat přihlášku k daňové regi -
straci nebo příslušné oznámení, 
oznámit vznik volného pracov-
ního místa nebo jeho obsazení. 
Nově je možné prostřednictvím 
centrálního registračního místa 
oznámit správě sociálního zabez-

pečení, finančnímu úřadu, úřadu 
práce nebo zdravotní pojišťovně 
také změnu údajů, kterou podni-
katel již živnostenskému úřadu 
neoznamuje.  Živnostník tak již 

nemusí navštěvovat tyto 
instituce, které sídlí 
na různých adresách. 

Ohlášení živnosti nebo 
žádost o koncesi se před-
kládají na aktuálním 
Jednotném registračním 
formuláři ( JRF) vyda-
ném Ministerstvem prů-
myslu a obchodu. 
Podávat přihlášky k da-
ňové registraci a ozna-
movat změny 
registračních údajů 
na živnostenských úřa-
dech lze od 1. 1. 2013 
pouze na tiskopisech vy-
daných Ministerstvem 
financí.

Ohlásit živnost nebo 
požádat o koncesi pří-
padně oznámit změny 
lze na kterémkoli živ-

nostenském úřadu, a to buď 
osobně, poštou nebo prostřednic-
tvím aplikace k vytvoření a ode-
slání elektronického JRF 
a tiskopisů Ministerstva financí, 
která je ke stažení na www.rzp.
cz. Podání pro živnostenský úřad 
lze také zrealizovat prostřednic-
tvím kontaktního místa veřejné 
správy (Czech Point).

Prostřednictvím JRF může 
podnikatel živnostenskému úřadu 
oznámit, že adresa jeho bydliště 
bude v případě změny vždy adre-
sou jeho místa podnikání. V ta-
kovém případě nebude mít 
nadále povinnost oznamovat živ-
nostenskému úřadu změnu ad-
resy místa podnikání. Této 
výhody mohou využít podnika-
telé, kteří mají shodnou adresu 
bydliště i místa podnikání.

Od 1. 7. 2012 nemusí podni-
katelé označovat provozovnu 
identifikačním číslem provo-
zovny.

Podnikatelé, kteří provozují 
silniční motorovou dopravu ná-
kladní nebo osobní tzv. velkými 
vozidly, musí do 1. 6. 2013 požá-
dat o změnu rozsahu předmětu 
podnikání a živnostenskému 
úřadu doložit doklady podle 
nové právní úpravy.

Všechny další informace k živ-
nostenskému podnikání jsou 
k nalezení na www.mpo.cz 
v sekci Podpora podnikání.

Jana Lehká, vedoucí živnostenského odboru

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
N

Ý

První přímá volba prezidenta 
Občané České republiky si 
ve čtyřech lednových dnech po-
prvé volili prezidenta. V prvním 
kole, které proběhlo 11. a 12. 1., 
nezískal žádný z devíti kandi-
dátů nadpoloviční většinu hlasů. 
Do druhého kola tak postou -

pili Miloš Zeman (24,21 %) 
a Karel Schwarzenberg 
(23,40 %). Druhé kolo prezi-
dentské volby se uskutečnilo 
ve dnech 25. a 26. 1. Preziden-
tem republiky na následujících 
pět let byl zvolen Miloš Zeman, 

(54,8 % hlasů), Karel 
Schwarzenberg obdržel 
45,19 % hlasů. 

Volební účast v Praze 13 
byla vysoká – v 1. kole 
65,73 %, ve 2. kole 63,46 %. 
Volební výsledky v Praze 13 
byly podobné jako v mnoha 
 dalších obvodech Prahy – 
v 1. kole bylo 39,91 % ode-
vzdaných hlasů ve prospěch 
Karla Schwarzenberga 
a 17,71 % pro Miloše 
 Zemana. Ve druhém kole 
obdržel Miloš Zeman 
35,75 % hlasů
a Karel Schwarzenberg 
64,24 % hlasů. 

Podrobné statistiky 
 najdete na www.volby.cz. 

-st-FO
TO

: D
AN

 N
O 

VO
TN

Ý



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2013 5

Téma STOPu

Jakým způsobem je v Praze 13 
řešeno odstraňování psích exkre-
mentů?
Především je nutné říci, že oby-
vatelé městské části mají povin-
nost exkrementy po psech sbírat, 
např. do připravených sáčků. 
Sáčky jsou distribuovány pravi-
delně a v dostatečném množství 
do příslušných stojanů. Vyhodit 
plný sáček je možné do odpad-
kových košů na směsný odpad. 
Sbírání psích exkrementů kon-
trolují hlídky Městské policie. 
V případě nedodržování čistoty 
a pořádku mají strážníci pravo-
moc občana pokutovat. Odstra-
ňování psích exkrementů 
v sídlištních vnitroblocích a par-
cích provádějí správcovské firmy, 
které mají na starosti komplexní 
péči o zeleň. Z trávníků se psí 
exkrementy odstraní při sečích, 
které probíhají 6x do roka. 
Z chodníků jsou psí exkrementy 
odstraněny 1x do roka na jaře. 
Hospodářská správa našeho 
úřadu zajišťuje nárazově úklid 
prostřednictvím čtyřkolky s vysa-
vačem. Ta však vyjíždí pouze 
v době vhodných klimatických 
podmínek.

Kolik stojí úklid psích exkrementů? 
Psí exkrementy lidé vkládají 
do papírových sáčků a do odpad-
kových košů ve správě OŽP, 
které jsou vyváženy pravidelně 3x 
týdně ve všech lokalitách. Psí ex-

krementy jsou 
součástí ko-
munálního 
odpadu. Vy-
vážení ko -
šů v Praze 13 
stojí ročně 
1,8  miliónu 
Kč. Z chod-
níků se psí 
exkrementy 
uklízejí 1x 
ročně s jarním 
zametáním 
posypu.

Kolik stojí sáčky 
na psí exkre-
menty za rok? 
Nákup sáčků 
na psí exkre-

menty se ročně pohybuje mezi 
500 až 600 000 Kč. Jeden sáček 
stojí korunu, tudíž je potřeba mi-
nimálně půl miliónu sáčků na rok 
pro pravidelné doplňování do 
stojanů v dostatečném množství.

Bude letos doplňování sáčků do sto-
janů pokračovat? 
Uvedené služby v MČ Praha 13 
budou v letošním roce dostatečně 
pokryty – v rozpočtu OŽP je po-
třebné množství finančních pro-
středků jak na nákup sáčků, tak 
i na vyvážení košů. V dalších le-
tech se bude situace odvíjet 
od schváleného rozpočtu, ale naší 
snahou bude vždy tyto služby za-
jišťovat v plné výši.

Co se děje s poplatky za psy a kam 
jdou? 
Místní poplatek za psa se ne-
vztahuje přímo k žádné službě 
úřadu spojené s chovem psů – 
k údržbě zeleně, úklidu chod-
níků, rozmisťování sáčků na psí 
exkrementy apod. Poplatek je 
však použit mimo jiné i na výše 
uvedené služby, které zajišťuje 
OŽP. Majitel (chovatel) psa musí 
plnit veškeré povinnosti spojené 
s chovem a venčením psa a také 
hradit uvedený povinný poplatek. 

Existuje u nás místo, kde mohou být 
maminky v klidu, že jejich dítě do ni-
čeho nešlápne?
Za taková místa lze považovat 

dětská hřiště ve všech sídlištních 
vnitroblocích i v parcích, která 
byla za tímto účelem oplocena. 
V případě, že se na hřišti vysky-
tuje pes, je možné volat strážníka 
Městské policie, který má pravo-
moc zjednat pořádek. Vedle toho 
jsou na třináctce i dvě piknikové 
loučky. Jedna je v Centrálním 
parku a druhá v Nových Butovi-
cích ve vnitrobloku Dominova – 
Blattného.

Uvažuje se o vytvoření místa jen pro 
pejskaře?
Vytvoření "venčící" louky není 
úplně vhodné z praktického hle-
diska. Pejskaři chtějí venčit své 
psy poblíž bydliště. Kdybychom

vyhradili prostor například 
ve Stodůlkách, tak obyvatelé 
Velké Ohrady by tento prostor 
pravděpodobně nevyužili. Na vy-
tvoření ploch pro venčení psů 
ve všech lokalitách bohužel není 
dostatek volných pozemků 
ve vlastnictví či ve správě měst-
ské části.

Upravuje volný pohyb psů ve veřejné 
zeleni nějaký právní předpis?
Hl. m Praha vydalo obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 6/2001 hl. m. 
Prahy o ochraně veřejné zeleně. 
Při pohybu se psem na území 
hlavního města Prahy je chovatel 
povinen dodržovat ustanovení 
této vyhlášky v § 2, odstavci 1, 
písmeno c) a nevstupovat se psy 
na dětská hřiště a pískoviště a ne-
umožnit vstup volně pobíhajícího 
psa na hřiště. Jinak ale není volný 
pohyb psů ve veřejné zeleni zaká-
zán. Výjimkou jsou plochy zeleně 
vyjmenované v příloze č. 1 vy-
hlášky (není tam uveden žádný 
pozemek v Praze 13).   -red- 

Pes je nejlepší přítel člověka, ale... 
Pro jedny mazlíček a člen rodiny, pro jiné nebezpečné zvíře a znečišťovatel chodníků. Spor mezi majiteli 
psů a jejich odpůrci se na stránkách STOPu objevuje pravidelně. Nejčastěji se rozhoří zjara, když roztaje 
sníh a odkryje nevábné hromádky. Předmětem sporu je jak úklid exkrementů, tak volný pohyb psů. 
Jaký je současný stav, jsme se zeptali zástupce starosty Aleše Marečka, který má na  starosti oblast 
životního prostředí.

„Volné pobíhání psů“ 
z pohledu práva
Tento pojem spadá do kategorie 
tzv. neurčitých právních pojmů, 
které nelze obecně definovat, ale 
je nutné k nim přistupovat vždy 
v konkrétních souvislostech. 
V § 13 zákona o ochraně zvířat 
proti týrání je stanoveno, že cho-
vatel je povinen zabezpečit zvířeti 
přiměřené podmínky, aby nedo-
cházelo k bolesti, utrpení nebo 
poškození zdraví a učinit opatře -
ní proti úniku zvířete. Únikem 
se myslí vzdálení zvířete ze sféry 
ovladatelnosti, kdy chovatel není 
schopen své zvíře ovládat a určo-
vat jeho chování. Zákon nevyme-
zuje, jaká opatření proti úniku má 
chovatel učinit nebo jaká opat-
ření jsou považována za vhodná 
či dostatečná. Únik psa lze stíhat 
vždy, tedy i v obci, která nemá vy-
hlášku upravující pohyb psů.

 Volný pohyb psa lze defino-
vat tak, že jde vždy o pohyb psa 
na veřejném prostranství pod do-
hledem chovatele a není omezen 
žádnými technickými prostředky 
(např. vodítkem). Nejedná se 
tedy o svévolný samostatný ne-
kontrolovaný pohyb psa.

Na území hl. města Prahy není 
volné pobíhání psů komplexně 
řešeno, to znamená, že s výjim-
kou následujících předpisů není 
zakázáno.

Volné pobíhání psů je tedy 
na území Prahy zakázáno pouze:
 – na hřištích (na dětská hřiště 
je vstup se psem úplně zaká-
zán),

 – v zeleni uvedené v příloze 
č. 1 vyhlášky o ochraně veřej -
né zeleně (netýká se Prahy 13 
– pozn. red.),

 – na pozemních komunikacích 
(v zájmu bezpečnosti a plynu-
losti provozu musí být pes 
na vodítku) 

 – v honitbě ve smyslu zákona 
o myslivosti (myslivecká stráž 
je oprávněna usmrcovat v ho-
nitbě psy, kteří pronásledují 
zvěř ve vzdálenosti větší než 
200 m od nejbližší obytné ne-
movitosti).  

Pohyb psů dále upravují tyto před-
pisy: vyhláška č. 175/2000 Sb., 
o přepravním řádu pro veřejnou 
drážní a silniční dopravu (povin-
nosti cestujících), zákon 
č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči (odchyt toulavých a opuště-
ných psů), zákon č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví (pro-
vozní řády hracích ploch), 
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřeb-
nictví (povinnosti návštěvníků 
hřbitova).

Ze stanoviska právního oddělení Městské policie 

hl. m. Prahy vybral Samuel Truschka
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Kolaudace završila rekonstrukci

Koncem listopadu proběhla ko-
laudace zateplení polikliniky 
Lípa Centrum Nové Butovice – 
poslední ze tří našich poliklinik, 
ve kterých městská část realizo-
vala projekt snížení energetické 
náročnosti. Zateplení poliklinik, 
spojené s výměnou oken, dveří 
a střešní konstrukce, bylo největší 
investiční akcí loňského roku 
a navázalo na zateplování škol 
a školek, které bylo dokončeno 
o rok dříve.  

V úterý 
22. ledna se 
starosta David 
Vodrážka 
a všichni tři 
místostarostové 
sešli se zástupci 
stavebních spo-
lečností, které 
rekonstrukce 
prováděly. Před 
poliklinikou 
Lípa Centrum poděkoval sta-
rosta za kvalitní práci společnosti 
Vltavín Holding stavební pod-
nik, s.r.o., kterou zastupoval ve-
doucí stavebního střediska Shady 
Rahbani. Stejná společnost za-

teplovala také 
polikliniku 
Janského 
na Velké 
Ohradě.

Před budo-
vou polikli-
niky Hostin-
ského, kterou 
rekonstruo-
vala společ-
nost BAU 
plus, a.s., po-
děkovali zá-

stupci radnice jejímu obchodně 
technickému řediteli Ivanu 
Němcovi a také Karlu Fouskovi 
ze společnosti ABP consulting, 
a.s., který působil jako technický 
dozor investora na všech polikli-
nikách.

Investice za 75 miliónů korun 
by měla přinést snížení nákladů 
na vytápění poliklinik o 30 - 
40 %. Proto  projekt podpořil 
Státní fond životního prostředí 

patnáctimiliónovou dotací 
z Operačního programu Životní 
prostředí. Celé zateplení pro-
běhlo jen s minimálním omeze-
ním provozu ordinací. 

    Samuel Truschka

Podmanivé harmonium Jardy Svobody

Díky cyklu Třináctého na tři-
náctce a jeho dramaturgii mají 
obyvatelé naší městské části 

přímo doma kapely a písničkáře, 
za kterými by jinak museli vážit 
cestu do klubů v centru. 

První letošní koncert v neděli 
13. 1. v Komunitním centru 
sv. Prokopa představil frontmana 
slavné kapely Traband Jardu 
Svobodu, známého ale také na-
příklad spoluprací s Michalem 
Horáčkem. Neslyšeli jsme však 
očekávatelné hity Svobodovy 
rodné kapely, ale komorní reper-
toár, ve kterém se zpěvák dopro-
vázel na harmonium. Nezvyklý 
zvuk a krásná hudba, veliké vytr-
žení z každodennosti a napjatá 
pozornost publika od začátku 
do konce.

Nechyběl pochopitelně ani 
pravidelný hostitel Slávek 
 Klecandr se svým rozsáhlým 

 parkem kytar a foukacích har-
monik a přebohatým repertoá-
rem, který mu umožňuje 
pokaždé předstoupit před publi-
kum s něčím novým a neslyše-
ným. 

Další Třináctka nás čeká 
v dubnu – Slávek Klecandr 
s Oborohem představí nové 
album pašijových písní Šel přes 
poušť Cedron k hoře a navíc si při-
zval kapelu Žalozpěv, veliký hu-
dební objev z Vysočiny. 

Poděkování za podporu kon-
certů patří Ministerstvu kul-
tury ČR, Městské části Praha 13, 
Nadaci Život umělce a Nadaci 
Český hudební fond.      Petr Linhart

Stacionář získal více místa

Ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13 byl 17. prosince ofici-
álně otevřen nově rozšířený 
denní stacionář. Na malé slav-
nosti byli přítomni starosta 
David Vodrážka, jeho zástupce 
Aleš Mareček, radní a další 
hosté. 

Stavební úpravy začaly v listo-
padu a v rekordně krátké době 
bylo možné stacionář, ve kterém 
byl pouze na týden přerušen pro-
voz, opět otevřít. Dvěma průrazy 
ve zdech byly propojeny tři 
 místnosti, tím došlo k plošnému 
rozšíření stáva-
jícího stacio-
náře cca 
o 60 %. Zvět-
šením plochy 
tak může denní 
stacionář vyu-
žívat o polo-
vinu více 
klientů než 
dosud. Jeho 
kapacita se 
zvýšila z deseti 
na patnáct kli-
entů, kterým 

tak mohou být poskytnuty ještě 
kvalitnější služby. 

„Městská část se musí starat 
nejen o děti, mládež a generaci 
v produktivním věku, ale také 
o lidi dříve narozené“, řekl 
 starosta. „My se budeme i nadále 
snažit, abychom jim podzim ži-
vota usnadnili a zpříjemnili.“

Stavební úpravy stály 230 000 
korun. Na financování se podí-
lela městská část společně se 
Střediskem sociálních služeb 
Prahy 13 a sponzory.

Eva Černá
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Slavnostní promoce absolventů 
V aule České zemědělské univer-
zity proběhla 17. ledna slavnostní 
promoce absolventů Virtuální 
univerzity třetího věku. Studium, 
které organizuje Provozně eko-
nomická fakulta, probíhá pro-
střednictvím promítání natoče -
ných přednášek a internetových 
testů. V 96 konzultačních stře-
discích po celé republice studuje 
touto formou na 1500 seniorů. 

Mezi účastníky promoce byli 
i absolventi z Prahy 13, kteří se 
po tři roky scházejí na virtuální 
přednášky do učebny v Lukáši. 
Celkem zde studuje 19 seniorů, 
z toho 12 již absolvovalo 6 se-
mestrů a mohlo tedy obdržet 
osvědčení a pamětní diplom – 
jsou to Miluše Brhlíková, Jana 
Dvořáková, Jiřina Focherová, 
Anna Háková, Jiří Herlík, Jindra 

Cuchalová, Richard Kouba, 
František Kundrát, Květoslava 
Nováková, Eva Novotná, Marie 
Smejkalová a Petr Weber. 
Za městskou část absolventy po-
zdravil ředitel Střediska sociál-
ních služeb Jiří Mašek. 

 Jedním z nejaktivnějších stu-
dentů je František Kundrát 
z Klubu seniorů I. Zapojil se již 
v pilotním semestru o astronomii 
a poté absolvoval 6 semestrů les-
nictví, přičemž plnil úlohu mo-
derátora – uváděl a promítal 

přednášky. „Hlavním přínosem 
studia je, že nutí člověka přemýš-
let,“ říká pan Kundrát. „Dala se 
dohromady parta lidí a vždy jsme 
se na sebe těšili. Pro mnohé bylo 
důležité, že se naučili pracovat 
s počítačem.“ 

S úspěšnými absolventy se 
24. 1. sešel také starosta David 
Vodrážka a s gratulací jim předal 
pamětní list a společnou fotogra-
fii z promoce. Před jejich pílí 
a nadšením je třeba smeknout.

Samuel Truschka

Tečku udělal Tříkrálový koncert

V období vánočních svátků mají 
napilno nejen hospodyňky. 
Šňůra vystoupení dává zabrat 
také malým i odrostlejším uměl-
cům. Své o tom vědí i děti ze 
školních hudebních souborů při 
FZŠ Mezi Školami Klíček 
a Notečka nebo členové smíše-
ného pěveckého sboru Sponte 
Sua. Jejich hudební maratón 
začal 9. prosince na veletrhu 
Stříbrné Vánoce v Letňanech. 
Už za tři dny se konal hlavní vá-
noční koncert na radnici. Zde 
tradičně zahrála malá i velká 
Notečka, poté zazpíval Klíček 
za doprovodu příčné flétny 
a smyčcových nástrojů. Děti vy-
střídal smíšený sbor Sponte Sua 
a v závěru koncertu zazněly tři 

skladby v podání dětí i dospě-
lých. V polovině prosince na děti 
čekala opět tradiční akce - 
v Prokopském údolí. Kromě zpí-
vání stihly vyrobit svíčky 

z včelího vosku, svícínky, ozdobit 
perníčky... V pondělí 7. ledna vy-
stoupily Klíček a Notečka 
ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13 na Tříkrálovém kon-

certě pro Lukáše. „Dětské sbory 
zazpívaly a zahrály 40 přítom-
ným seniorům vánoční písně 
a koledy,“ řekla sbormistryně 
a dirigentka Alena Panochová. 
„Na závěr si účinkující i poslu-
chači zazpívali koledu My tři 
králové jdeme k vám, která udě-
lala definitivní tečku za letoš-
ními vánočními svátky. V této 
době, kdy jsme se snažili rozdá-
vat radost a příjemnou pohodu, 
nám trpělivě pomáhaly maminky 
Aneta Maršálová Ečeková 
a Hana Janoušková. I jim patří 
dík.“ Tříkrálovým koncertem si 
tak senioři i děti připomněli 
dvanáctý den Vánoc, kterým nej-
krásnější svátky v roce končí.     

Eva Černá
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Autobus se osvědčil, 
potřebujeme větší
Rok 2012 přinesl i významné 
změny v Pražské integrované do-
pravě. Některá opatření, navr-
žená organizací ROPID, vyvolala 
mezi Pražany vášnivé debaty. 

V Praze 13 jsme se dočkali nej-
více změn ve vedení autobuso-
vých linek již v závěru roku 2011, 
proto se nás nejvíce dotklo pouze 
zrušení linky č. 130. Ta byla čás-
tečně nahrazena prodloužením 
vybraných spojů linky č. 137 
do konečné zastávky Sídliště 
Stodůlky ve špičkách pracovních 
dnů. Po dalších jednáních byly 
do Stodůlek zavedeny spoje 
i v dopoledních hodinách. 

Největší pozitivní změnou 
v prosinci 2011 bylo zahájení 
provozu midibusové linky č. 168, 
která obsluhuje území Stodůlek 

–Hájů a Vidoule. Je také náhra-
dou za zrušenou speciální linku 
pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu, se zastávkou v Ko-
dymově ulici. Současný typ 

midibusu, 
který 
na lince 
jezdí, však 
nevyho-
vuje svojí 
kapacitou, 
protože 
přepravní 
plocha 
umožňuje 
přepravu 
nejvýše 
jednoho 
kočárku či 

elektrického vozíku. Proto jsme 
po projednání se zástupci Praž-
ské organizace vozíčkářů (POV) 
požádali ROPID o prověření 
možnosti nasadit na tuto linku 
prostornější midibusy. Podporu-
jeme i návrh zástupců POV vést 
midibusovou linku ulicemi Ar-
mády a Pod Kulturním domem, 
protože tato minimální úprava 
trasy umožní vozíčkářům i oby-
vatelům Hájů přestup na další 
autobusové linky v Nárožní ulici 
a zlepší přístup k okolním ob-
chodům.

Aleš Mareček, zástupce starosty

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
N

Ý

Parkovací zóny nejsou 
„hotová věc“

Rád bych uklidnil všechny, 
koho znepokojily zvěsti o zave-
dení parkovacích zón v Praze 13. 
Nikdo dosud o zřízení zón pla-
ceného stání nerozhodl a zóny 
skutečně nejsou „hotová věc“. 

Některé městské části přistou-
pily v minulosti k regulaci parko-
vání na svých územích zavede-
ním zón placeného stání. Mezi 
městskými částmi, které vyme-
zení zón plánují, je mj. Praha 6 
nebo sousední Praha 5. Protože 
očekáváme, že někteří řidiči, kteří 
jezdili do centra Prahy 5, budou 
parkovat kolem stanic metra 
u nás, nechali jsme si zpracovat 
analýzu dopravy v klidu s cílem 
zjistit, jestli by mělo význam rea-

lizovat zóny placeného stání 
i v Praze 13. 

Jelikož by případné zavedení 
zón mělo zásadní dopad na život 
obyvatel městské části, je pro nás 
velmi důležitý váš názor, ať už 
kladný nebo záporný. Má zásadní 

význam při našem dalším rozho-
dování, jakým způsobem budeme 
problematiku parkování v Pra-
ze 13 řešit. Při rozhodování bu-
deme samozřejmě přihlížet 
k názorům obyvatel.

V prosincovém STOPu proto 
vyšel článek, ve kterém jsme vás, 
čtenáře a obyvatele Městské části 
Praha 13, požádali o názor 
na možnost vymezit zóny place-
ného stání i na našem území. 
V lednovém čísle jsem pro vás 
doplnil část informací, na které 
jste se nejčastěji dotazovali. 

Na naši výzvu zareagovalo ně-
kolik set občanů a poslalo nám 
své stanovisko. Za vaše dopisy 
děkuji a také se omlouvám všem, 

kterým jsme neodpově-
děli na některé dotazy, 
 týkající se spíše již kon-
krétní podoby případných 
zón a režimu v nich. 

Abychom získali co 
možná nejreprezentativ-
nější vzorek názorů na re-
gulaci parkování, připra-
vujeme ještě průzkum ve-

řejného mínění. Teprve po vy-
hodnocení všech získaných sta-
novisek občanů zvolíme další 
postup. Mohu vás ale ujistit, že 
rozhodně nepůjde proti obyvate-
lům Prahy 13. 

Aleš Mareček, zástupce starosty
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Dne 26. září 2012 proběhlo na radnici Prahy 13 první 
 veřejné fórum k rozvoji městské části jako jeden z bodů 
plnění kritérií Místní agendy 21. Fóra se zúčastnilo 
49 občanů, kteří sepsali a poté bodově ohodnotili své 
priority. Z jednání tak vyplynulo následující pořadí 
 deseti nejdůležitějších úkolů:

  1. Výstavba domu pro seniory   11 bodů
  2. Omezení zástavby na úkor zeleně   7 bodů 
  3. Zajištění krizového bydlení 

pro sociálně slabé   7 bodů 
  4. Zvýšení finanční podpory formou grantového 

systému pro následující oblasti: volný čas 
a sport, zeleň, životní prostředí a sociální 
oblast   6 bodů 

  5. Řešení dopravy v klidu (parkování)   6 bodů 
  6. Zlepšení bezpečnosti cyklistické dopravy   6 bodů
  7. Omezení provozu heren včetně řešení 

problematiky terminálů  5 bodů 
  8. Zvýšení počtu pochůzkářů městské policie 

a pochůzek v městské části, zejména 
v nočních hodinách   4 body

  9. Zvýšení podpory stávajících integračních 
aktivit v rámci integrace cizinců   3 body

10.  Výstavba startovacích bytů  2 body

Další problémy byly prezentovány jako důležité, 
ale nedostaly se mezi první desítku: 

11.  Revitalizace prameniště Prokopského potoka 
12.  Likvidace černých skládek, častější sběr a svoz 

 odpadků okolo domů
13.  Zvýšení finanční podpory zájmových kroužků
14.  Rozšíření provozních hodin a zlepšení služeb pošty

Závěry veřejného fóra byly z důvodů větší reprezentativ-
nosti předloženy občanům formou ankety ve STOPu. Čte-
náři mohli své názory zasílat poštou, vhozením do schrán  -
ky na podněty na radnici nebo prostřednictvím internetu. 
Do ankety se zapojily více než tři stovky  respondentů. 
Výsledkem je následující pořadí priorit  občanů:

Celkem bodů  
1. Omezení zástavby na úkor zeleně 129
2. Omezení provozu heren 117
3.  Řešení dopravy v klidu (parkování)  91
4.  Zvýšení počtu pochůzkářů městské policie 

a pochůzek v městské části  73
5.  Výstavba domu pro seniory  64
6.  Likvidace černých skládek, častější 

sběr a svoz odpadků  39
7.  Rozšíření provozních hodin a zlepšení služeb pošty  35

  8.  Zajištění krizového bydlení pro sociálně slabé  24
  9.  Revitalizace prameniště Prokopského potoka  23
10.  Zlepšení bezpečnosti cyklistické dopravy  17
11.  Výstavba startovacích bytů  17
12.  Zvýšení finanční podpory formou grantového 

systému pro volný čas a sport, zeleň, životní 
prostředí a sociální oblast  16

13.  Zvýšení finanční podpory zájmových kroužků 
v Domě dětí a mládeže a v základních školách  13

14.  Zvýšení podpory aktivit v rámci integrace cizinců  7

Pro hodnocení Místní Agendy 21 se používá pěti úrovní – 
A, B, C, D a Z (zájemci).  Nejvyšší stupeň A nemá zatím 
žádná municipalita v  republice, kategorii B získalo 
7 měst či obcí, C – 37, D - 25 a Z asi 80 municipalit. 
Praha 13 získala pro rok 2012 za  splnění předepsaných 
kritérií Místní Agendy 21 kategorie C a D, čímž se zařadila 
po bok 44 nejpokročilejších měst v celé naší republice. 
Výsledky ankety budou dále předloženy Radě 
MČ Praha 13 jako podklad pro stanovování priorit. 
Děkujeme všem respondentům za účast v anketě!

Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21

VÝSLEDKY ANKETY O PRIORITÁCH OBČANŮ



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2013 9

Fórum

Je nutné omezit volné pobíhání psů?

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Žádný další zákaz nebo omezení tuto pro-
blematiku nevyřeší. Jsem pro, aby byla dů-
sledně dodržována, kontrolována a popř. 
sankcionována současná již platná nařízení 
ať už z vyhlášky č. 6/2001 Sb. HMP 
o ochraně veřejné zeleně nebo z vyhlášky 
č. 8/2008 Sb. HMP o udržování čistoty 
na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. 
Každý majitel psa je za svého „čtyřnohého 
člena rodiny“ plně odpovědný a měl by se 
podle toho chovat. Každý je povinen 
po svém psovi uklízet, stejně tak mít psa 
na veřejném prostranství stále pod kontro-
lou. Jedině zodpovědnost a ohleduplnost 
může tento problém řešit. Žádná psí loučka 
ani předepsaná délka vodítka není řešením. 

Za klub ČSSD Aleš Mareček

KLUB PRO VÝSTAVBU DOMOVA PRO SENIORY

Náš klub nepovažuje toto téma za natolik 
palčivé, aby muselo zabírat stránku v časo-
pise STOP, který hradíme z rozpočtu měst-
ské části. Dle našeho názoru je potřeba 
vymezit prostor pro naléhavější a důležitější 
témata, například domov pro seniory, kri-
minalitu, herny, trápí nás nadměrná vý-
stavba nebo parkovací zóny. Doporučujeme 
vyčlenit příslušný rozsah časopisu STOP 
pro občanská sdružení, která v Praze 13 řeší 
problémy, které radnice zanedbává.

Libor Jirků, Klub pro výstavbu domu seniorů

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Právo nedovoluje psům vstup na dětská 
hřiště, do úřadů, škol, školek, obchodů, 
 poliklinik apod. Tato omezení je nutné za-
chovat. Držitelé psů jsou povinni po svých 
psech uklízet, což ne všichni činí. Sáčků 
na psí exkrementy je na sídlištích Prahy 13 
dost. Častá nutnost občana mezi psími ex-
krementy na chodnících kličkovat s hroz-
bou šlápnutí do nich je nepříjemná, 
o dojmech pro zrak a čich nemluvě. 
V praxi vítězí lhostejnost některých chova-
telů psů a stín může padat i na ty chova-
tele, kteří po svých psech uklízí. Psi by měli 
být svými držiteli voděni na vodítku a s ná-
hubkem, což se často neděje. Pokud je pes 
ukázněný a neobtěžuje druhé lidi, mnoho 
se neděje. Stává se ale, že pes štěká na ko-

lemjdoucí, skáče na ně, obtiskuje jim 
na šatstvo špínu ze svých nohou a občan se 
právem bojí pokousání. I zde platí, že se 
pomoci občan málokdy dovolá a lhostej-
nost některých držitelů psů je veliká. A to 
je smutné. 

Jan Zeman, vedoucí zastupitel KSČM Praha 13

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Podle našeho názoru není třeba omezit 
volné pobíhání psů. Pes je pro mnoho lidí 
společník a někdy poslední přítel, který jim 
v životě zbyl. Děti, které vlastní psa nebo 
nějaké zvíře, se odnaučují sobectví. Pes 
 potřebuje kontakt s člověkem, přírodou 
a ostatními psy na svých procházkách, 
jinak by se mohl stát nervově labilním. 
Pokud by někdy vyhláška volný pohyb psů 
omezila, je třeba vytvořit pro psy park nebo 
jiný dostatečný prostor, kde tuto možnost 
mít budou. Je samozřejmě nutné kontrolo-
vat dodržování zákazu vstupu psů na dět-
ská hřiště a povinnosti uklízet psí 
exkrementy. Majitelé velkých bojových ple-
men by měli mít potvrzení o výcviku. Neu-
káznění majitelé psů by měli být přísně 
postihováni.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Majitelů psů na území MČ Praha 13 stále 
přibývá a tím i dochází k častějším konflik-
tům v občanském soužití. Někteří „pejs-
kaři“ jsou slušní, jiní méně. Domníváme se, 
že by se situace mohla řešit vytvořením 
obecně závazné vyhlášky, kde budou nasta-
vena pravidla pro používání veřejného pro-
stranství (např. v blízkosti dětských hřišť, 
která nejsou oplocena). Tento předpis by 
mohl napomoci preventivně řešit zaběhnu-
tou praxi a předcházet vyhroceným situa-
cím mezi „pejskaři“ a „nepejskaři“. Pokud 
by se zvýšila odpovědnost a sankce pro 
majitele psů třeba při neuklízení exkre-
mentů po svých „miláčcích“ nebo za jejich 
volný pohyb (např. „bojových plemen“), 
pak by ani rodiče dětí nemuseli mít strach 
z toho, že bude volně pobíhající pes napa-
dat jejich děti, které se nemohou nebo ne-
umějí bránit. Vše závisí na vzájemném 
respektu, toleranci, pochopení a empatii. 

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Volné pobíhání psů v Praze 13 vyžaduje ro-
zumný kompromis jak ze strany majitelů, 
tak „nepejskařů“. Domníváme se, že psi by 
měli být povinně na vodítku pouze na ome-
zeném počtu míst, které v průběhu dne nej-
více navštěvují děti a starší lidé, např. 
v okolí Dolní nádrže. Před vymezením 
těchto míst je nutné znát názor veřejnosti, 
a to pejskařů i těch, kteří se mohou cítit psy 
ohroženi. Plochy, kde psi nemohou pobíhat 
zcela volně, musejí být zřetelně vymezeny 
značkou (piktogramem). Dnešní telesko-
pická vodítka umožňují psům pohyb na po-
měrně velké ploše.  Myslíme si, že v Praze 13 
není nutné sahat po praxi, běžné kupř. 
v Paříži, kde je psům vstup zakázán 
do všech parků, či Londýna, kde pejskaři 
mohou se svými miláčky jen do tří parků. 
Odpovědnost za chování psů mají pochopi-
telně v první řadě jejich majitelé. 

Marcela Plesníková, Klub Strany zelených a občanů Prahy 13 

TOP 09

Pouhý zákaz volného pobíhání psů není 
šťastným řešením. Pejskařů je v Praze 13 
veliké množství a zcela jistě mají také vý-
hrady k chování spoluobčanů, takže by se 
mohlo stát, že zakážeme v parcích dětem 
křik, kuřákům kouření, a podobně. Řešením 
je nabídnout této početné komunitě dosta-
tek místa, kde by se svými pejsky mohli trá-
vit volný čas, aniž by obtěžovali okolí: psí 
hřiště. Tyto prostory by mohly být příleži-
tostně využívány i k osvětě lidí v problema-
tice výchovy psů, k výcviku, pořádání akcí 
pro útulky, atd. Touto cestou řeší problém 
většina pokrokových měst po celém světě 
a Praha 13 by neměla být výjimkou. Pokud 
by majitelé psů měli v dosahu svého bydli-
ště podobné řešení, nevadilo by jim ani čás-
tečné omezení volného pohybu pejsků. 
Podobná hřiště již fungují v Praze 8 (Psí 
louka Libeň), Praze 10 (Psí hřiště Škvo-
recká) a Praze 9 (Psí hřiště Park přátelství).

Za klub TOP09 Olga Bruncková, o.s. PESOS 

Volné pobíhání psů je častým předmětem sporů mezi pejskaři, kteří svým psům chtějí dopřát 
pohyb, a nepejskaři, kteří mají obavy o sebe nebo své děti. Současná vyhláška hl. m. Prahy 
v zásadě volný pohyb psů v zeleni vysloveně nezakazuje. V budoucnu by snad mohla být 
novelizována. Jednotlivé kluby v zastupitelstvu městské části jsme tedy požádali o odpověď 
na následující otázky: Je podle vás potřeba omezit možnost volného pobíhání psů 
v Praze 13? Pokud ano, ve kterých lokalitách ?  
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Řeč těla můžeme ovlivnit
„Paní doktorko, vůbec si nevěřím. Potřeboval bych zvednout sebevě-
domí...“ Tuhle a podobné věty slýchám ve své ordinaci poměrně 
často. A nezřídka od vysokého, zdravého svalnatce nebo hezké, upra-
vené, mladé ženy.

Sebevědomí = vědomí sama sebe, svojí hodnoty. Tu získáváme 
zpětnou vazbou od okolí. Někdy už v dětství může být naše zrcadlo 
nastaveno úplně nakřivo, špatně. Rodiče jsou přece také lidi se svými 
starostmi, trápením a chybami. Často nám předávají chybné vzorce 
chování z předchozích generací. Je velmi těžké zapracovat na osob-
nostní změně, kterou si nevědomě neseme už od praprapředků. Ale 
můžeme se o to alespoň pokusit. Jde o komplexní postup, kterým nás 
nejlépe provede nějaký odborník – nejlépe psycholog.

Jedna malá praktická rada, kterou zvládneme kontrolovat sami: 
Změňme vnější řeč našeho těla – postoj.

Naše pocity, psychické prožívání, jsou propojené s naší fyzickou 
stránkou více, než si uvědomujeme. Když je nám smutno, naše tělo 
pláče, choulí se do sebe. Když je nám veselo, naše rty se usmívají, 
máme chuť si poskočit, rozběhnout se. Když se něčeho bojíme, naše 
tělo se potí, srdce tluče, bolí nás hlava, žaludek, stáčíme pohled 

 stranou a nejraději bychom zůstali doma a vyhnuli se nepříjem-
nostem.

Přesně stejně to ale funguje i obráceně. Když se usmějeme, i naše ná-
lada se rozveselí, když napřímíme záda a podíváme se okolí přímo 
do očí, naše obavy se zmenší – přesvědčíme svým tělesným postojem 
o své sebejistotě nejen svoje okolí, ale i sami sebe!

Řeč těla je do značné míry vrozená, ale dá se vědomě ovlivnit, na-
cvičit (narozdíl od emocí, prožitků a pocitů – ty se vědomě řídí mno-
hem hůř).

Pro psychickou sebejistotu je tedy důležité vědomě kontrolovat 
a nacvičovat vzpřímený postoj, narovnaná ramena, postavení plnou 
vahou na obou nohách, natočení těla směrem k lidem, ke kterým ho-
voříme, přímý pohled do očí, pevné podání ruky, přiměřenou sílu 
hlasu v hovoru atd. Po delším čase používání sebejistého postoje bu-
deme sebejistě nejen působit, ale postupně se tak začneme i cítit.

Jen pozor na extrémy – schoulená záda, podání ruky = „leklá ryba“, 
ale ani nadřazený postoj a ruka, která drtí tu druhou jako kleště, 
o klidné sebejistotě nesvědčí. Při nácviku bychom to mohli i přehnat 
a to by nám moc nepomohlo.

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

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Psí záchody se neosvědčily
Bude mít Praha 13 také WC pro psy? Ve zprávách ukazovali, že Cho-
mutov na zkoušku jeden má a myslím, že je to dobrý nápad. Můj druhý 
dotaz se týká dětských hřišť v okolí Běhounkovy ulice směr pizzerie Pala-
tino. Je tu místo podél parkoviště (stromy, trávník a zeď). Pejskaři zde 
venčí své pejsky a kdybyste tu vybudovali dětské hřiště pro nejmenší 
(maminky si své děti budou hlídat) a WC pro pejsky, určitě by to tam 
vypadalo lépe než teď. Trávník zde sekají 2 – 3× do roka. Hřiště pro nej-
menší je totiž až u tubusu metra Hůrka a nikde nic takového většího 
není. Moc děkuji za odpověď.             Veronika Vinšová

Vážená paní Vinšová,
děkujeme Vám za Vaše podněty. O umístění WC pro psy proza-

tím neuvažujeme. V 90. letech byla tato WC na území Prahy 13 
 vybudována, ale neosvědčila se, protože psi do nich nechtěli kvůli 
pachu jiných psů chodit. Byla tedy postupně odstraněna.

Vámi zmiňované plochy u pizzerie Palatino nejsou ve správě 
Prahy 13. Jejich vlastníkem je hlavní město Praha. Z tohoto důvodu 
nemůžeme na tomto pozemku cokoli instalovat. V oblasti Nových 
Butovic je téměř v každém vnitrobloku hřiště pro nejmenší děti. 
Ve vzdálenosti do 500 metrů od pizzerie je jich pět. V současné 
době se neuvažuje o vybudování dalšího nového hřiště v této loka-
litě, ale dle finančních možností se plánují postupné rekonstrukce 
stávajících.      Jana Gilíková, vedoucí OŽP

Z VAŠICH DOPISŮ

Smutné následky Silvestra

K oslavám konce roku samozřejmě patří rachejtle, ohňostroje a bu-
jaré veselí. Následkem ale bohužel bývá také velký nepořádek, který 
po sobě slavící lidé nechávají. Nejhorší spoušť bývá na Václavském 
náměstí a na dalších místech v centru Prahy. Ale i v Praze 13 je 
nutné po Sil-
vestru uklízet. 
Na obrázku 
pořízeném 
ve Volutové 
ulici v Nových 
Butovicích 
není spadané 
červené listí, 
jsou to papí-
rové zbytky 
z petard 
a raket. Ještě 
smutnější je 
ale druhá fotografie. Ta černozelená hmota není nic jiného než po-
zůstatek spáleného odpadkového koše. Na Velké Ohradě takhle 
na Silvestra shořely tři. Za nové koše zaplatí městská část 
4 500 korun, které mohly být použity účelněji.                        -red-

PRANÝŘ

Na dětská hřiště psi nesmějí!
Přestože tento zákaz je 
všeobecně známý a právě 
za tím účelem byla dětská 
hřiště oplocena, najdou se 
nezodpovědní lidé, kteří 
nejsou ochotni to respek-
tovat. Jednoho z nich vy-
fotografovala 9. 11. 2012 
naše čtenářka na hřišti 
v Sezemínské ulici. „Na hřišti v pískovišti uklízíme několikrát mě-
síčně výkaly po velkém psu,“ stěžuje si ve svém dopise. „Jako matka 
dvouletého dítěte musím říct, že chování pejskařů v naší městské části 
je neuvěřitelné. Malé děti se stávají nedobrovolným objektem her psů. 
To není jen má zkušenost, ale zkušenost dalších matek, se kterými se 
stýkám.“ Proto také přivolala na místo policejní hlídku. Na dodržo-
vání zákazu vstupu psů do prostorů dětských hřišť dohlíží městská 
policie. Uvidíte-li někoho vstupovat na dětské hřiště se psem, volejte 
na bezplatnou linku 156. -red-
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Šachy jsou klasická desková hra pro dva hráče, jejímž cílem je takové napadení soupeřova krále, 
které nelze odvrátit. Dnes se prapůvod hry nejčastěji klade do Indie, jiná teorie ale říká, že šach 
vznikl ve 2. stol. př. n. l. v Číně. Do Evropy se tato hra začala dostávat počátkem 9. století. Podobu, 
v jaké ji známe dnes, dostala kolem roku 1475. O několik století později se začalo rozvíjet její nové 
odvětví, korespondenční šach. Nejstarší dochovaná korespondenční partie pochází z počátku roku 
1804. A právě o korespondenčním šachu, jinak též šachu na dálku, si budeme povídat 
s velmistrem v této šachové disciplíně Janem Židů.

SOUBOJ KRÁLŮ NA ŠEDESÁTI  ČTYŘECH POLÍCH
úrovni, že přínos člověka bude úplně zane-
dbatelný. 

Kolik míváte rozehraných partií?
Každý hraje podle svých možností. Já mívám 
rozehraných 20 – 30 partií současně.

Na reakci protihráče čekáte třeba měsíc. Strategii 
a následující tah promýšlíte vždy znovu?
Analýzy, které provádím v průběhu partie, 
mám uložené v počítači, mohu si uložit i tzv. 
hash tabulky, to znamená, že se nemusím 
těmi variantami prokousávat znovu. Je v pod-
statě jedno, zda začnu analyzovat po pěti mi-
nutách nebo po půl roce.

Jak v koršachu probíhají turnaje? 
Klasicky, tedy poštou, se hraje zhruba 5 % 
turnajů, zbývajících 95 % se hraje na serveru 
Mezinárodní federace korespondenčního 
šachu (ICCF). Šachista se může přihlásit 
do turnaje podle kategorie výkonnosti, tempa 
hry... Hráč, který nemá dostatečně vysoké 
Elo, což je bodový koeficient určující výkon-
nost, nikdy nemůže hrát turnaje vyšších kate-
gorií. Většinou má hráč na 10 tahů 50 dnů 
a je jedno, kdy je vyčerpá. Nevyčerpaný počet 
dnů se převádí do dalšího období.

Jakého největšího úspěchu může korespondenční 
šachista dosáhnout? 
Po stránce titulu je to velmistr, vyšší titul už 
není. Co se týká turnajových úspěchů, tak je 
to vítězství ve finále mistrovství světa. Do fi-
nále je však strašně těžké se probojovat. Já 
o to momentálně usiluji, je to stále otevřené 
a šance jsou asi tak 50 na 50. 

Je dnes, v době dokonalé výpočetní techniky, vůbec 
ještě možné vyhrát?
Je to stále obtížnější. Zhruba 80 % všech vý-
sledků korespondenčních partií jsou remízy. 
K výhře nám musejí nějakou chybičkou po-
moci soupeři. Dnes se už hovoří o tzv. remí-
zové smrti. Kdyby se převážná většina partií 
začala ubírat remízovým směrem, tak by to 
asi brzy přestalo hráče bavit.

Vy se věnujete i praktickému šachu. Pomáhají vám 
získané poznatky z koršachu?
Dnes hraji praktické šachy za Stavby 
mostů Praha, ale v květnu přestupuji 
do  Šachového klubu Mlejn. V praktickém 
šachu jsem odehrál velice málo partií, mám 
1. výkonnostní třídu a zatím jsem nedosáhl 
žádných významných úspěchů. Elo mám 
kolem 2 000, takže průměr, ale jsem přesvěd-
čený, že mi korespondenční šach dost po-
mohl. Učí tvořivosti, a když se jakékoli 
koršachové partii věnuji do hloubky, dostávají 
se mi do podvědomí nápady a nuance pozic, 
které se potom dají využít i v praktickém 
šachu. To je také jeden z důvodů, proč se 
v mládí věnoval koršachu třeba i velmistr 
v praktickém šachu David Navara, naše sou-
časná jednička.

Jste, mimo jiné, předseda Sdružení korespondenč-
ního šachu v ČR. Co byste poradil případným zájem-
cům o tuto hru?
Nejjednodušší je podívat se na stránky 
www.skscr.cz. Zde najdou všechny potřebné 
informace.                                                               Eva Černá

Jaká je historie korespondenčního šachu u nás?
Dlouhá a bohatá. Nejstarší dochované kores-
pondenční partie pocházejí z počátku 70. let 
19. století. K jeho významnějšímu rozmachu 
pak došlo zhruba o 10 let později, kdy se 
uskutečnilo několik meziměstských zápasů. 
První korespondenční turnaj v českých ze-
mích odstartoval 15. 12. 1886, skutečný po-
čátek oficiálně organizovaného 
korespondenčního šachu v Československu je 
ale spojen až s datem 17. 1. 1949. Po rozdě-
lení ČSFR k 1. 1. 1993 se jedním ze dvou 
právních nástupců Svazu korespondenčního 
šachu ČSFR stalo Sdružení korespondenč-
ního šachu v České republice, které bylo 
téhož roku přijato za člena ICCF. Za další 
přelomové datum lze považovat 1. 7. 2010, 
kdy byly definitivně zrušeny e-mailové sou-
těže. Došlo k plošnému přechodu na Elo 
ICCF a v důsledku toho k zániku klasifikač-
ního řádu a s ním i systému osobních ratingů 
a výkonnostních tříd. 

Kdy jste se této hře začal věnovat vy?
Poměrně pozdě, bylo mi už pětadvacet. Prak-
tické šachy mě učil hrát děda zhruba od šesti 
let. I když mě to bavilo, uměl jsem tehdy tak 
akorát tahat figurami. V devíti jsem začal 
hrát závodně tenis a všechno ostatní šlo stra-
nou. Ve dvaceti jsem s tenisovou závodní čin-
ností skončil a začal podnikat. Zhruba 
po pěti letech, když se všechno rozjelo a po-
minul prvotní nápor podnikatelské činnosti, 
měl jsem trochu času i na své koníčky. V roce 
1995 jsem se vrátil k tenisu, ne jako hráč, ale 
jako trenér. V té době jsem začal hrát i šachy. 

V praktickém i v ko-
respondenčním šachu 
jsem ale byl v podstatě 
nováček.

Můžete nám alespoň 
v krátkosti přiblížit, co 
znamená korespondenční 
šach, moderně koršach, 
v praxi?
Toto šachové odvětví 
je specifické zejména 
tím, že časová spotřeba 
je výrazně větší a hráči 
smějí při hře využívat 
veškeré formy pod-
pory. Mohou provádět 
analýzy za pomoci po-
čítačů, nahlížet do da-
tabází partií, používat 
šachové motory slou-
žící k propočtu variant, 

radit se s dalšími osobami, využívat litera-
turu... Korespondenční šach je skvělou alter-
nativou pro ty šachisty, kteří se nemohou 
z různých důvodů věnovat praktickému 
šachu. Dnes má téměř každý korespondenční 
šachista k dispozici počítačové vybavení, což 
ve svém důsledku vede k tomu, že někteří 
příznivci koršachu odpadli, jiné, převážně 
mladší, kteří mají k moderním technologiím 
blízko, tento způsob hry naopak oslovuje. Dá 
se bez přehánění říci, že korespondenční šach 
je už jakási finančně a časově náročná vědní 
disciplína a úroveň hry se vlivem výpočetní 
techniky a databází partií zdokonaluje. 
V současných turnajích vznikají velice kva-
litní partie, ze kterých čerpají i velmistři 
v praktickém šachu. 

Zmínil jste časovou spotřebu. Co si pod tím máme 
představit?
V praktickém šachu partie trvá v řádu minut 
nebo hodin. V koršachu se však partie hraje 
v průměru 12 – 18 měsíců, někdy i déle.

Dnes může korespondenční šachista ke své hře pou-
žít a využít řadu pomocníků. Trochu to vypadá, že 
kdo ovládá práci s počítačem a ví, kam nahlédnout, 
tak aniž by znal princip šachu, může hrát. Je to 
opravdu tak?
Částečně. Hrát může, ale... Do výkonnosti 
šachisty se promítá několik vlivů. Aby se do-
stal mezi špičku, k tomu nestačí jen „našla-
paný“ počítač. Musí mít také dostatek času 
a šachu rozumět, mít pro tu hru cit. Počítače 
jsou velmi důležité, ale nejsou úplně všechno. 
To nás čeká v horizontu dvaceti nebo třiceti 
let, kdy už bude výpočetní technika na takové 
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Comenius zamíří do Malagy
Díky velké vstřícnosti, ochotě 
a solidaritě rodičů žáků ZŠ Kun-
cova se podařilo ubytovat v je-
jich rodinách 33 dětí ze 
zahraničí ve věku 9 – 13 let, 
které k nám v rámci evropského 
projektu Comenius přijely pro-
žít první prosincový týden. 
 Evropského projektu partnerství 
se kromě naší školy účastní de-
legace ze dvou belgických 
( Lutych, Visé), jedné italské 
(Zogno u Bergama) a jedné 

 španělské školy (Malaga). Za-
hraniční žáky doprovázelo jejich 
15 učitelů, které 2. prosince při-
vítali při slavnostní večeři zá-
stupce starosty Prahy 13 David 
Zelený a ředitel školy. Hlavním 
dorozumívacím jazykem byla 
francouzština, ale v rodinách se 
hovořilo i italsky, španělsky 
popř. pomocí slovníku přes počí-
tač. Cílem projektu je komuni-
kace mezi žáky, jejich rodiči 
a vyučujícími a seznámení se 
s reáliemi České republiky. První 

pracovní den byla celá po-
četná skupina zahraničních 
hostů uvítána také starostou Da-
videm Vodrážkou. Během týdne 
si naši hosté prohlédli Prahu, 
navštívili muzea i vánoční trhy 
a předvedli našim žákům svá 
připravená interaktivní divadelní 
představení. Na rozlučkovém ve-
čeru jsme společně ochutnali 
dobroty české kuchyně, které 
připravili rodiče i kuchařky. Po-
děkování si kromě rodičů za-

slouží i vyučující a další 
zaměstnanci školy, kteří pomá-
hali zdárně zvládnout náročný 
týden. Uznání za skvělou koor-
dinaci a výborné tlumočení se 
od kolegů z partnerských škol 
i vedení školy dostalo koordiná-
torce projektu, kterou je vyuču-
jící francouzštiny a němčiny 
v naší škole Dana Hanzlíková. 
Projekt Comenius bude završen 
na jaře 2013, kdy naši žáci i vyu-
čující odletí do španělské 
 Malagy.                 Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Chcete vystavit svá díla na radnici?
Na podzim roku 
2009 proběhla 
v atriu radnice 
výstava prací 
amatérských 
umělců z Pra-
hy 13. Protože 
vzbudila velký 
zájem, má Pra-
ha 13 v úmyslu 
uspořádat ob-
dobnou výstavu 
opět. Tentokrát 
budou mít mož-
nost vystavovat 
své práce jak 
amatérští, tak 
i profesionální 
umělci. Zájemci 
o vystavení svých obrazů nebo 
fotografií se mohou přihlásit 
do konce února na e-mailu: 
 pardubickyb@p13.mepnet.cz. 

Podle zájmu bude zvolen další 
postup. Výstava bude k vidění 
zhruba v polovině letošního roku.

 Bohdan Pardubický, OKS 

Nejlepší sběrači 
lesních plodů a pečiva
Středisko ekologické výchovy 
Lesů hl. m. Prahy také letos vy-
hlásilo soutěž ve sběru lesních 
plodů a pečiva. Té se letos zú-

častnilo přes 60 tříd z 20 praž-
ských škol, děti z družin, 
zájmových kroužků a oddílů. 
Díky úsilí žáků se v období 
od 15. září do 15. listopadu po-
dařilo shromáždit přes 3,5 tuny 
lesních plodů a pečiva. 

Do soutěže se zapojili také 
žáci FZŠ Trávníčkova. Opravdu 
se činili a se 474,5 kg sebraných 
surovin obsadili 1. místo. Kromě 
toho zaznamenali ještě jedno ví-
tězství, a to v kategorii tříd. 5.A 
nasbírala 195,5 kg. Nejúspěšnější 

byla Regina Krotilová z 5.A, 
která dodala 76,9 kg žaludů a pe-
čiva. Děti dostaly drobné dárky 
a spousty dobrot, které si hned 

rozdělily. 
Hlavní 
cenou jsou 
dva výukové 
programy 
a přenoco-
vání spojené 
s krmením 
a pozorová-
ním zvěře 
v chuchel-
ském 
zookoutku. 

Sběr 
těchto suro-
vin pomáhá 
zpestřovat 
jídelníčky 
právě cho-
vanců 

chuchelského zookoutku, ale 
i pacientů jinonické Záchranné 
stanice pro volně žijící živočichy. 
Ta po rozsáhlé rekonstrukci ob-
novila vloni na jaře svou činnost. 
Stanice přijímá zraněná divoká 
zvířata, která byla nalezena 
na území hlavního města. Nej-
častějšími zvířecími pacienty jsou 
poštolky, rorýsi, holubi, ježci, ne-
topýři, zajíci... 

Lesní plody a pečivo jsou ale 
cenným doplňkem stravy i pro 
volně žijící zvěř.     -če- 

Soutěž pro šikovné děti 
se zájmem o angličtinu
Ve středu 13. března od 9 hod. 
se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 
koná XIII. ročník soutěže  
pro žáky 5. tříd v ang-
ličtině. 
Žáci si budou 
moci vyzkoušet 
své znalosti 
v zábavných 
jazykových 
testech, 
hádankách, 
doplňovač-
kách, křížov-
kách i na počítači,  ústně pak 

ve volné  disciplíně (písnička, 
básnička atd.). Přihlášky 
u zástupkyně  Aleny  
  Šoukalové na  tel./fax 
  235 514 369, 235 514 356, 
  ajsoutezbronzova@seznam.cz, 
    www.zs-bronzova.cz nebo 

je zašleme poštou. 
Soutěž se koná pod zá-

štitou starosty  Davida 
Vodrážky a ÚMČ Praha 13 

za podpory redakcí časopisů 
Bridge, R&R Rainbow a firmy 
United Bakeries.                 

Alena Šoukalová
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Pomáhají druhým

Třída v novém kabátě

V tomto školním roce proběhla 
v naší MŠ a ZŠ speciální Diako-
nie ČCE rozsáhlá rekonstrukce, 
kterou v rámci svého charitativ-
ního projektu částeč  ně financo-
vala pora denská společnost 
KPMG Česká republika, s.r.o.

Prostředky byly využity na re-
novaci třídy A, která je určena 
pro žáky s těžkým kombinova-
ným postižením. Byly položeny 
nové podlahové krytiny, které 
odolávají zvýšené zátěži koleček 

invalidních vozíků, byl zakou-
pen nový nábytek, interiérové 
dveře a inovována elektroinsta-
lace.

Díky úpravám se zlepšilo 
prostředí pro výuku i pohodlí 
našich žáků. V účelně zařízené 
učebně se tak mohou pedago-
gové individuálně věnovat nejen 
edukační činnosti, ale byl zde 
vybudován i prostor pro smyslo-
vou stimulaci a relaxaci žáků.     

Milan Černý, ředitel školy

Rekonstruovaná třída se všem líbí

Klub JednaTrojka 
je otevřen i v úterý
Od 14. ledna bude klub otevřený 
v pondělí, v úterý a ve středu od 14 
do 20 hodin. Přivítáme novou pra-
covnici a nově budou dva dny 
v měsíci ve vaší režii. Přijďte se 
mrknout, co jsme pro vás připra-
vili, seznámit se a pobavit! 

Na měsíc únor jsme v době jar-
ních prázdnin Prahy 13 (13. 2.) 
připravily Noc v klubu. Přidejte se 
a vymyslete program! Budeme 
vařit, koukat na filmy, míchat ne-
alko drinky...? Je to na vás. Hlaste 
se v klubu nebo na facebooku 
klub jednatrojka. Klub se nachází 
v Centrálním parku naproti golfo-
vému hřišti (v ulici K Zahrádkám, 
blízko bus zastávky Mládí a metra 
Luka). Dětem a mládeži ve věku 
13 – 19 let z Prahy 13 nabízí 
možnost aktivního trávení vol-
ného času. K dispozici je spor-
tovní a výtvarné vybavení, internet 
i příjemné posezení. Klub posky-
tuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech do-
spívajících (škola, rodina, vztahy, 
sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc 
s hledání brigády a nabídka do-
učování). 

Program:
Téma měsíce: perníkáři, heráci
po   4.  2.  –  Klub s Luckou 

a Ivčou 
út   5.  2.  –  Filmový klub – 

Candy
st   6.  2.  –  Masopustní rej 

v JednaTrojce 
po  11.  2. – Klubová pohoda
út  12.  2. –  Úterní pokec – klub 

bude otevřený poz-
ději!

st  13.  2. –  Předvalentýn s nocí 
v klubu

po  18.  2. –  Muzika aneb co 
s pondělkem?

út  19.  2.  – Filmový klub – Piko
st  20.  2.  –  Čajíčkování aneb co 

víte o čajích?
po 25.  2. – Jen tak...
út 26.  2. – Vaše dny –
a st  27.  2.    Novinka!
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, Facebook: klub 
jednatrojka.

Projekt nízkoprahových pro-
gramů v Praze 13 je financován 
MČ Praha 13 a MHMP.

                           Těší se na vás Lucka, Eliška a Iva

Třetí rok integrace cizinců je za námi
Čtenáři STOPu již jistě zazna-
menali, že se radnice věnuje inte-
graci cizinců. Důležitost integrace 
cizinců potvrzuje i fakt, že pro-
jekty, které po tři roky předklá-
dáme na ministerstvo vnitra, byly 
doposud vždy podpořeny. A nejen 
ministerstvo vnitra, ale i některé 
pražské radnice (včetně magist-
rátu) si uvědomují, co pro ně ná-
růst počtu cizinců znamená. Pro 
zajímavost, v České republice žilo 
ke konci roku 2011 více než 434 
tisíc cizinců, z toho přes 160 tisíc 
v Praze. Podle údajů Českého sta-
tistického úřadu byl podíl cizinců 
ve správním obvodu Prahy 13 
v roce 2011 ve výši 15 %. To před-
stavuje 9 614 cizinců. 

Ale zpět k integračnímu pro-
jektu. V roce 2012 jsme opět 
uskutečnili celou řadu aktivit, 
které byly zaměřeny na vzdělávání 

dětí i dospělých cizinců, peda-
gogů, na volný čas a informova-
nost. Projekt byl zahájen v květnu 
2012 bezplatným doučováním 
ve čtyřech základních školách 
a opětovným spuštěním Otevře-
ného klubu Rozmanitý svět 
ve FZŠ Trávníčkova. Možnost 
doučování využilo 61 žáků zá-
kladních škol. Klub Rozmanitý 
svět navštěvovalo 28 dětí.   

Koncem srpna byly na 3 zá-
kladních školách zahájeny Prázd-
ninové kurzy češtiny pro děti. 
Možnosti zlepšit se nebo někdy 
i poprvé se učit český jazyk vyu-
žilo 59 dětí. 

Od září do prosince se nově 
v prostorách Mléčného baru 
Bílá vrána v Kodymově ulici konal 
každé pondělí a středu od 18.30  
do 20.00 nízkoprahový kurz češ-
tiny pro cizince. Do kurzu, který 

byl tradičně lektoro-
ván pracovníky Centra 
pro integraci cizinců, 
se chodilo učit češtinu 
59 dospělých cizinců. 

Součástí projektu 
byl také výchovně 
vzdělávací program 
pro děti ze základních 
škol, který zajišťovalo 
sdružení  Divadelta. 
Zde se v 8 blocích 
prostřídalo 448 dětí 
z 1. a 2. stupně základních škol.  

Ve spolupráci s Centrem pro 
integraci cizinců proběhlo i pod-
půrné vzdělávání pedagogů. 
Workshop lektorských doved-
ností absolvovalo 15 učitelů. 

Poslední aktivitou projektu byla 
aktualizace webových stránek 
městské části v záložce věnované 
integraci cizinců.  

Ke konci loňského roku se pak 
administrátoři projektu sešli se 
všemi partnery a pedagogy na zá-
věrečném setkání, kde představili 
výsledky své práce v jednotlivých 
aktivitách. Mimo jiné zde byl 
představen budoucí směr projektu 
pro rok letošní, a to zaměřit se 
i na děti v mateřských školách. 

Aleš Mareček, zástupce starosty

Interaktivní divadelní představení na téma 
Nový spolužák (cizinec)
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Nová fotografická soutěž                               
Integrační centrum Praha a Městská část Praha 13 vyhlašují fotogra-
fickou soutěž s názvem „13“ pro všechny. Smyslem soutěže je podpora 
 integrace cizinců. Úkolem zájemce o účast v soutěži je vyfotografovat 
snímky na tři  témata – cizinec Čechem, Čech cizincem a genius loci 

Prahy 13. Uzávěrka soutěže je 18. března 2013. Fotografie v min. rozli-
šení 300 dpi a velikosti 2 500 – 7 000 pixelů je možné zasílat na adresu 
praha13@icpraha.com. Vysvětlení témat a další podrobnosti najdete 
na adrese www.icpraha.com.       Pavel Albrecht,  Integrační centrum Praha
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Výjezdy hasičů v zimním období souvisejí pře-
vážně s požáry spojenými s provozem kotlů cent-
rálního vytápění a s dopravními nehodami. 

Je-li před topnou sezónou zanedbána pravidelná 
údržba (zařízení na tuhá a kapalná paliva se čistí 
minimálně 3x ročně, plynová zařízení 1x ročně) 
a kontrola (1x ročně), hrozí uživateli kromě požáru 
i možnost otravy oxidem uhelnatým. Může nastat 

v případě špatně průchodného komínového tělesa nebo poruchou sa-
motného tepelného zdroje. Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme in-
stalaci detektorů oxidu uhelnatého. Podrobně rozpracovává danou 
problematiku nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

Také pro snížení rizika dopravní nehody v zimním období je důle-
žité dodržování určitých pravidel. Např. malé průzory v čelním skle 
nejsou pro bezpečný výhled dostačující. Minuta navíc na odstranění 
sněhu nebo námrazy ze všech oken po celé jejich ploše se jistě vyplatí. 
Nezapomeňme také na povinnost používat od 1. listopadu do 31. bře-
z na zimní pneumatiky. A že pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit 
o cca 20 kPa více než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji počítat 
na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých podélných stopách. Od-
stup mezi vozidly je důležité udržovat větší než na suché vozovce - 
minimálně tolik metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. 
Mějme také na paměti, že teplo ve vytápěném voze přispívá k větší 
únavě a ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu. 

Pokud přece jen dojde k dopravní nehodě, snažte se uklidnit sebe 
i zúčastněné osoby. Zhodnoťte situaci. Při všech následných krocích 
dbejte na vlastní bezpečnost. Vypněte motor a zajistěte vůz proti po-
hybu ruční brzdou či zablokováním kol. Označte místo nehody vý-
stražným troj úhelníkem a zajistěte dostatečnou signalizaci (výstražné 

osvětlení, reflexní vesty 
apod.). Zjistěte počet 
zraněných a orientačně 
posuďte jejich stav 
v tomto pořadí: 1. stav 
vědomí, 2. dýchání, 
3. rozsah krvácení 
a další poranění. Zajis-
těte zavolání odborné 
lékařské pomoci 
(č. 155) a řiďte se po-
kyny operátora. Pokud je to možné, pomozte účastníkům opustit 
místo nehody a dostat se na bezpečné místo. Malý požár se pokuste 
uhasit ručním hasicím přístrojem nebo hasicím sprejem, který by 
neměl chybět ve výbavě žádného vozu. Po uhašení oznamte požár vo-
zidla na telefonní tísňové lince 150. V případě, že nejste schopni 
požár uhasit sami, opusťte vozidlo a ihned volejte linku 150.

Závěrem ještě k častým dotazům v souvislosti s odklízením a ne-
bezpečím pádu sněhu a ledu ze střech. Za bezpečný provoz staveb 
včetně střech, zodpovídají majitelé objektů, kteří mají zákonnou po-
vinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy 
a majetek dalších osob. Měli by tedy průběžně odstraňovat sníh a led 
ze střech, aby střešní konstrukce nebyla nadměrně zatížena a nebyli 
ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek. Je odpovědností majitelů, 
aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu, či technické 
služby své obce. Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR od-
straňují sníh a led pouze v případě, že jsou bezprostředně ohroženy 
životy, zdraví a majetek občanů, případně v místech s větším pohybem 
osob (centra měst), na školách nebo zdravotnických zařízeních.

por. Luď ka Palzerová, kpt. Václav Kresta, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

V zimě hrozí požáry od topení a dopravní nehody
Hasičí informují a radí

PRAHA 13 NABÍZÍ MOÎNOST ZIMNÍ 
REKREACE 
v penzionu Kozel ve Vrchlabí

Kontakt: Petra Dohnalová
ředitelka rekreačního objektu
email: dohnalova8@seznam.cz
tel. 499 424 632, 
mobil. 723 703 611

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

MGGA
Papírnictví - Copy centrum - Art shop
Najdete nás v přízemí Galerie Butovice.

Výtvarné potřeby, školní potřeby, kancelářské potřeby, luxusní pera, svět papíru, 
blahopřání a balicí potřeby, kopírování, tisk, scan, laminace, sešívání, vazba. 

!!! Množstevní slevy pro školy !!!
Otevírací doba

Pondělí:  9.00 - 21.00
Úterý:     9.00 - 21.00
Středa:    9.00 - 21.00
Čtvrtek:  9.00 - 21.00
Pátek:     9.00 - 21.00
Sobota:   9.00 - 21.00
Neděle:   9.00 - 21.00

Kontakt
Osoba:     Marek Šmíd
Telefon:   731 860 158

        E-mail:  marek.smid@maggie-reklama.cz
MGGA - vaše nové papírnictví s copy centrem. 
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přečteny a schváleny Obecním výborem. Volba výboru byla provedena aklamací. Předsedou 
byl zvolen František Kejha, velitelem Antonín Havlůj, pokladníkem Václav Svoboda, jednate-
lem p. Smolík. Členy výboru se stali Matěj Šťastný, J. Najman a za obecní výbor Josef Havlůj.

Dne 16. listopadu 1893 sbor začal spolupracovat s obecním zastupitelstvem ve Stodůl-
kách. Tehdy čítal 15 činných a 18 přispívajících členů. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Z policejního deníku
 ■  V pondělí 7. 1. v odpoledních hodinách řešili policisté 

našeho oddělení hned tři případy vloupání do zaparkova-
ných osobních motorových vozidel. Po rozbití bočních 
okének pachatel odcizil věci uložené na viditelných mís-
tech. Jednalo se například o batoh, osobní doklady, počí-
tač, doklady k vozidlu, peněženky. Poškozeným byla 
způsobena škoda v řádu tisíců korun. K obdobnému pří-
padu vloupání, kdy pachatel rozbil boční okénko vozidla, 
došlo mezi 5. – 8. lednem. Odcizením airbagu spolu-
jezdce způsobil pachatel majiteli vozidla škodu ve výši 
20 000 Kč.

 ■  Hned po novém roce došlo také k nárůstu vloupání 
do bytů, kočárkáren a sklepů. Například dne 6. 1. kolem 
osmé hodiny večerní došlo k vloupání do bytu, jehož ma-
jitelka byla doma. Ta pouze zavřela, ale nezamkla vstupní 
dveře. Pachatel je zřejmě vykopl, protože oznamovatelka 
uslyšela ránu, ale než ke dveřím doběhla, pachatel už 
z chodby bytu stačil odcizit batoh s osobními doklady, fi-
nanční hotovostí, klíči a platebními kartami a způsobit 
tak škodu ve výši 14 000 Kč.

 ■  Dne 13. ledna v podvečerních hodinách jsme přijali 
oznámení od poškozené, která svůj mobilní telefon za-

půjčila jiné ženě, jež si údajně potřebovala pouze odeslat 
SMS zprávu. Majitelka telefonu opakovaně žádala o jeho 
vrácení, leč marně. Neznámá žena ho předala svému pří-
teli a postupně oba utekli. Vzniklá škoda je 3 000 Kč.

 ■ Téhož dne zjistil majitel vloupání do svého osobního 
auta, které zaparkoval u stanice metra Luka. Pachatel 
do vozidla vnikl po rozbití skleněné výplně zadních dveří 
a z kufru odcizil batoh a počítač. Poškozenému tak způso-
bil škodu ve výši 14 000 Kč.

                        Za Místní oddělení policie ČR Stodůlky

                                npor. Jaroslav Vondra

Poděkování dlouholetému členu  
Je čas bilancování a k tomu došlo i v sobotu 19. ledna na Valné hromadě hasičů v Třeboni-
cích. Byly předneseny zprávy o činnosti sboru, zásahové jednotky, družstev žen i mužů. 
Děti z kroužku mladých hasičů předvedly ukázku své činnosti. Zprávy shrnuly události 
uplynulého roku a zazněla i kritika. 

Poté proběhla volba nových členů k doplnění výboru SDH. Zvoleni byli Helena Lopa-
tová, Pavel Drda a Miroslav Kovrzek. Novým velitelem jednotky byl zvolen Lukáš Bican.

Milou povinností bylo ocenění členů za léta věnovaná sboru. Udělili jsme i jedno z vyš-
ších vyznamenání - Medaili sv. Floriána panu Janu Mazancovi k jeho životnímu jubileu 
95 let. Pan Mazanec je již 73 let u sboru a je zároveň nejstarším dobrovolným hasičem 
v Praze. Proto mu přišel blahopřát i Jiří Zloch, náměstek starosty Městského sdružení ha-
sičů hl. m. Prahy. Rádi bychom panu Mazancovi ještě jednou popřáli všechno nejlepší, 
hodně zdraví a pohody.                     Marta Horáková, SDH Třebonice

Historie hasičstva ve Stodůlkách 
Ani se nám to nechce věřit, ale náš Sbor dobrovolných hasičů ve Stodůlkách v letošním 
roce oslavuje už 120 let od svého založení. Za tu dlouhou dobu členové SDH prožívali léta 
plná aktivity i léta víceméně útlumová. Taková už byla doba. Vždy však měli na paměti 
ochranu majetku svých spoluobčanů i společného před zhoubnými účinky ohně nebo ji-
ných přírodních živlů. 

O založení SDH se začalo jednat někdy v průběhu roku 1893. Kdy to přesně bylo, to ar-
chivní materiály neuvádějí. Stanovy Sboru dobrovolných hasičů ve Stodůlkách byly veřejně 

HASIČSKÉ OKÉNKO

Svátky kazili pachatelé krádeží
Naše obvodní ředitelství přijalo v období svátečních dnů zvýšená bezpečnostní opatření, 
spočívající mimo jiné i v preventivní kontrolní činnosti v okolí nákupních center. Přesto 
museli strážníci řešit desítky případů drobných krádeží zboží. Zpravidla byly řešeny 
na místě uložením blokové pokuty, nicméně několik pachatelů muselo být omezeno 
na osobní svobodě, neboť se svým jednáním dopustili trestného činu. S ohledem na stup-
ňující se agresivitu některých podezřelých osob bylo nezbytné, aby proti nim strážníci po-
užili také donucovací prostředky.

Strážníci suplovali ztráty a nálezy
Jako každoročně během nákupní horečky a po oslavě Silvestra strážníci městské policie 
přijali nebo sami nalezli řadu dokladů, platebních karet, peněženek, příručních zavazadel, 
zvířat, elektroniky a dalších odložených a zapomenutých věcí. Chápeme, že tyto dny byly 
pro mnoho lidí náročné, proto jsme se snažili co nejvíce nalezených věcí předat přímo je-
jich majitelům. V případech, kdy to z objektivních důvodů nebylo možné, byly nálezy 
odeslány příslušným úřadům, kde si je občané budou muset vyzvednout sami.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Členové stodůleckého sboru v roce 1934 s novou motorovou stříkačkou a vozi-
dlem pro mužstvo.

Zasloužilý hasič Jan Mazanec se starostkou sboru Martou Horákovou a náměst-
kem Jiřím Zlochem

Slavnostní převzetí praporu při oslavách 110. výročí SDH Stodůlky v roce 2003
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BĚH ZA JEŽÍŠKEM. Makču Pikču, dominanta Centrálního parku, 
připravila účastníkům tradičního Běhu za Ježíškem náročné podmínky. 
Na Štědrý den se na úpatí haldy sešlo takřka sto běžců a i když bylo 

příjemně teplo, trať nebyla o nic 
snazší než v předchozích ročnících 
závodu. Rozbahněný terén sice 
znemožnil atakování rekordu trati, 
ale pro diváky a koneckonců i pro 
samotné závodníky znamenaly 
nevšední podmínky vítané zpest-
ření. Pro populární akci vždycky 
platilo, že vítězem je každý, kdo se 
vydrápe nahoru. Ani tento, již pat-
náctý ročník, nebyl výjimkou. Nej-
rychleji ze všech nakonec 
vystoupal na vrchol haldy Martin 
Vachata, atlet pražské Dukly, kte-
rému ovšem zdatně sekundovali 
domácí borci z pořádajícího 

TJ Stodůlky Praha. Atmosféra na úpatí kopce byla jako vždy vánočně 
přátelská. Není se co divit, že mnozí ze závodníků přiznali, že mno-
hem víc než na večerní nadílku se těší na příští ročník Běhu za Je-
žíškem. Nevěříte? Přijďte taky a budete na tom stejně.                     Zbyněk Hnízdil

KALENDÁŘ ROZDÁVÁ RADOST. Kalendář 2013 Domu dětí a mlá-
deže Stodůlky je plný zvířat a hravé fantazie. Vznikl z tvorby 87 dětí 
v našich výtvarných dílničkách a dílnách. Letošní dílko má třináct 
stran formátu A3. Poděkování za podporu při jeho vzniku patří 
 především sponzorům a ofsetové tiskárně. Výtvarné řešení navrhla lek-
torka dílen 
Zdeňka 
Hiřmanová, 
graficky ho 
zpracovala 
Izabela 
Hejlová. 
Díky sbírce 
rodičů dětí 
z kroužků 
a lektorů 
domu dětí 
dělá kalen-
dář radost 
nejen rodinám autorů obrázků, ale 50 kusů zdobí pokoje na dětské on-
kologii v Motole. Kalendáře dětem osobně předala ředitelka DDM 
Stodůlky s lékařkou Lucií Cingrošovou, která v Motole iniciovala pro-
jekt Můj nový život (http://projektmujnovyzivot.com).       Michaela Gaydošová

KOUZLO OKAMŽIKU. Přestože na Silvestra zazářilo nad Sluneč-
ním náměstím méně ohňostrojů a pyrotechnických efektů než v před-
chozích letech, některé vykouzlily velmi zajímavou podívanou. Tuto 
světelnou explozi zachytil po půlnoci svým aparátem pohotový foto-
graf Bohdan Pardubický.                -st-  

KÜHŇATA POTĚŠILA. Lidovými koledami v moderních úpravách 
i vánočními písněmi z pera Jiřího Temla a dalších skladatelů dojali 
malí zpěváčci z přípravného oddělení Kühnova dětského sboru se 
sbormistryní Terezou Bystřickou návštěvníky koncertu, který se usku-
tečnil v obřadní síni radnice 18. prosince. Před nimi zazpívala i menší 
Kühňata pod vedením Marie Erlebachové. Přípravky se scházejí 
a cvičí v Základní škole Kuncova. Více na www.kuhnata.cz.    

Eliška Hrubá Toperczerová, dramaturg

MOHYLÁČEK. Chceme vyrábět Mohyláček, časopis, který vytvářejí 
páťáci ze ZŠ Mohylová. Proto jsme byli rádi, že nás navštívil odbor-
ník, ředitel Střední školy polygrafické Praha pan Jiří Cikán. Povídal 

nám o důle-
žitých vě-
cech, které 
má mít ča-
sopis, o gra-
fice, o tom, 
jak pracují 
lidé, kteří 
časopis dě-
lají, jak moc 
je důležitá 
práce kaž-
dého z nich 

a také o různých tiskárnách. Bylo to zajímavé, zábavné a jeho infor-
mace nám pomohly. Naše první číslo je hotové!

               Anička Rožková a Emma Ocelíková, 5. třída

NOVOROČNÍ OTUŽILCI. Příchod nového roku přivítali tradiční 
plavbou ve Vltavě potápěči ze složek Integrovaného záchranného sys-
tému a potápěčských sdružení. Na letošním 24. ročníku se jich sešlo 
přes třicet. Plavalo se ze Žofína pod mostem Legií, přes jez u Karlo-
vých lázní, 
pod Karlo-
vým mostem 
až na ná-
břeží Kampy 
na místo 
zvané 
Na Porážce. 
Za dobro-
volné hasiče 
z Prahy 13 
se účastnili 
Jaroslav Ma-
týsek a Vla-
dimír Otta.   

–red-
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NEJVÍCE HLASŮ PRO ALEXANDRU. Na začátku prosince vyhlá-
sila naše městská část pro žáky 1. i 2. stupně základních škol soutěžní 

výstavu z názvem 
Vánoční a novo-
roční přání. FZŠ 
Trávníčkova se 
do ní zapojila 44 
pracemi. O nejhez-
čích přáních roz-
hodli anonymním 
hlasováním ná-
vštěvníci radnice. 
Z několika desítek 

nejrůznějších malovaných, kreslených, lepených či skládaných přání-
ček se na 1. i 2. místě umístily práce, jejichž autorkou byla Alexandra 
Protič z 5.A. Gratulujeme.      Jitka Vašíčková

RYBOVA MŠE STÁLE LÁKÁ. I o těchto Vánocích naplnili kostel 
sv. Jakuba St. místní obyvatelé i návštěvníci, kteří si 25. prosince nechtěli 
nechat ujít tradiční Českou mši vánoční Hej mistře Jakuba Jana Ryby. 
Díky Stodůleckému chrámovému sboru, orchestru pod vedením Jiřího 
Kubíka a řadě hostujících pěvců se prostory kostela i srdce posluchačů 
rozezněly krásnou hudbou a radostnou atmosférou Vánoc.                -st-

SLAVNOST PĚTI P. V první třídě Základní školy Mohylová proběhla 
v prosinci velká událost – děti poprvé psaly perem. A protože to bylo 

Pátého 
Prosince 
a Psalo se 
Poprvé 
Perem, byla 
tato událost 
nazvána 
Slavnost 
pěti P.
Všechny 
děti svá 
nová pera 
představily, 
pojmeno-
valy a také 
nakreslily 
a pak se 

slavnostně podepsaly do třídní kroniky. Kdybyste naši školu navštívili, 
už nepotkáte jediného prvňáčka, který by psal tužkou. Jana Moravcová

SPANÍ POD STROMEČKEM. V základní škole Mohylová se stalo 
již tradicí spaní pod vánočním stromečkem. Bez ohledu na jeho veli-
kost umožňuje tato akce setkání v jiných situacích, než jsou třídní 

schůzky 
a konzul-
tace. Letos 
rodiče spo-
lu s dětmi 
absolvovali 
večerní 
 bojovku 
oko lo školy, 
plnili řadu 
úkolů 
a když 
 nastal čas 
na spaní, 
odeslali 

jsme rodiče domů. Začalo rozdávání dárků a potom už chystání 
 pelíšků. Děti si spaní mimo domov moc užily. Největším zážitkem asi 
bylo běhání v pyžamu po škole.    Jana Moravcová

UMĚLECKÁ ŠKOLA UMÍ. Žáci Základní umělecké školy Stodůlky 
předvedli v poslední době své umění na radnici hned dvakrát. 
Na předvánočním koncertu 13. prosince se vedle sólistů představil 
i dětský pěvecký sbor a lidový soubor Melodika (na snímku). Na kon-
certu 17. ledna přibylo i vystoupení big bandu a zdařilá ukázka 
z opery Dvanáct měsíčků od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.      -st-

PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ. V pátek 14. prosince se v ZŠ Kuncova 
konal již 5. ročník turnaje smíšených dvojic v badmintonu určený ře-
ditelkám a ředitelům MŠ a ZŠ Prahy 13, pedagogickým i technickým 
pracovníkům škol, rodičům, přátelům a partnerům ZŠ Kuncova. 
Do turnaje se přihlásilo rekordních 9 dvojic, kterým nelze upřít snahu, 
poctivé nasazení a bojovnost. Po téměř čtyřech hodinách sportovního 
klání byly vyhlášeny výsledky. Všichni hráči obdrželi diplomy a tři 
nejlepší dvojice krásné medaile. 1. místo obsadil tým ZŠ Kuncova II 
(Kosková, Kosek) před týmem z MČ Praha 13 (Čiperová, Šturc) 
a ZŠ Kuncova I (Vondráčková, Petrnoušek). Medaile i fotodokumen-
taci zajistil pan Pardubický z radnice, kterému patří od všech účast-
níků turnaje dík.                     Pavel Petrnoušek, organizátor soutěže
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Dětská práva
V těchto dnech jsme s 3.A ukon -
čili práci na třídním projektu 

Dětská práva, jehož cílem bylo 
seznámit děti s tím, že existují 
závazné dokumenty, které shr-

nují lidská práva a práva dětí. 
Děti se nejdříve seznámily s po-
jmem lidská práva, potom disku-
tovaly o tom, kdy někdo 
porušoval práva druhého a spo-
lečně vytvářely myšlenkovou 
mapu na toto téma. Během 
práce na projektu se děti setkaly 
s texty, které se zabývaly někte-
rými právy, hlavně s jejich poru-
šováním. Měly zjistit, která 
práva byla porušena a především 
si odnést poznatky, jak porušo-
vání práv řešit či mu úplně pře-
dejít. Důležité bylo také 
uvědomit si, že lidé mají neje-
nom svá práva, ale také povin-
nosti. Ve svém závěrečném 
písemném hodnocení se každý 
žák podělil o své poznatky 
a zkušenosti, které si z práce 
na projektu odnesl. Výstupem 
z našeho projektu je soubor 
textů, se kterými děti pracovaly 
a také seznam dětských práv, 
které si každé dítě vytvořilo. 

Anna Cudráková, ZŠ Mohylová

Jarní prázdniny u koní
Jezdecké středisko Zmrzlík Do mu
dětí a mládeže hl. m. Prahy po-
řádá o jarních prázdninách pří-
městský tábor, který je vhodný 
pro děti od šesti let pro děti, které 
už u koní byly, i ty nezkušené.  
Je možné přihlásit se na jednot-
livé dny nebo od pondělí 

do pátku, což se kladně odrazí 
i na ceně. Děti se během dne 
o koně starají a 2x 30 minut jezdí. 
Více informací získáte na www.
ddmpraha.cz v sekci JS Zmrzlík, 
zmrzlik@ddmpraha.cz nebo 
na tel. 222 333 808.             

    Eva Chábová

Prokopské volnočasové centrum 
pro děti i dospělé
Římskokatolická farnost v Praze
- Stodůlkách zahájila od nového 
roku v Komunitním centru sv. 
Prokopa činnost nového volno-

časového centra, které bude při-
pravovat program nejen pro 
maminky s dětmi. Svými aktivi-
tami bude nahrazovat a navazo-
vat na MC Prokůpek, které 
působí v nových prostorách 
v Praze 13.

V pondělky a čtvrtky pokra-
čuje i nadále hudební škola Ya-

maha se svým programem 
Robátka a První krůčky k hudbě. 
V úterý dopoledne je jedna 
z kluboven otevřena především 

pro maminky 
na mateřské či 
rodičovské do-
volené. Pátky 
dopoledne 
budou různo-
rodé. Od cvi-
čení maminek 
s dětmi přes 
tvořivou dílnu 
až k lekcím va-
ření či přednáš-
kám na různá 
témata. V první 
dílně vedené 

psycholožkou Bernadetou 
 Bechyňovou děti tvořily zamrzlý 
rybník se zapomenutou bruslí. 
Více na nástěnce KC a ve zpra-
vodajích STOP (v kalendáři 
akcí) a Zprávy od sv. Jakuba 
a sv. Prokopa, dotazy zodpovím 
na p-v-c@seznam.cz.

  Daria Křivánková

Školička Beluška
Jsme chůvy, také maminky 
na mateřské dovolené a nabízíme 
hlídání dětí. Chůva nedochází 
k vám domů, ale vy své dítě přive-
dete k nám (Bellušova 1828). 
Naše školička je vhodná spíše pro 
stydlivé a méně adaptabilní děti, 
které mají potíže ve velkém ko-
lektivu. Zajišťujeme celodenní 
i jednorázové hlídání. Program 
probíhá společně pro skupinku 
max. 5 dětí ve věku od 2 do 5 let. 
Denní harmonogram je podobný 

běžné školce. V případě jednorá-
zového hlídání je dítě zapojeno 
do aktuální činnosti k ostatním 
dětem. O skupinku více než dvou 
dětí pečují 2 chůvy. Máme pejska 
na canisterapii, v případě zájmu 
chodíme plavat a učíme se hrát na 
hudební nástroj. Běžná otevírací 
doba je 8.00 – 17.00 hod. Jedno 
dítě platí 50 Kč/hod. (5 000 Kč/
měsíc).  Více na 733 565 778, 
beluska1828@seznam.cz.

Tým Beluška

Vánoce s Baltíkem 
V neděli 16. prosince se sešly děti 
z kroužků TIB a za přítomnosti 
rodičů i kamarádů předvedly své 
vánoční počítačové programy. 
Během přehlídky probíhala 
 anketa o ty nejhezčí, které pak 
postoupily do celostátní kores-

pondenční soutěže Vánoce s Bal-
tíkem. Tu organizovalo občanské 
sdružení TIB. Nejlépe si ve svých 
kategoriích vedli Anna Sucho-
melová, Sára Lišková, Michal 
Pražák, Aleksandar Ristić. Více 
na http://tib.cz.           Zuzana Kocíková

Vánoční Notor Cup  

V neděli 16. prosince se ve Spor-
tovní hale Lužiny konal další 
ročník oblíbeného halového tur-
naje v malé kopané - Vánoční 
Notor Cup 2012. Stejně jako 
vloni se ve dvou skupinách 

utkalo celkem 10 druž-
stev. Do bojů o medai-
lová umístění postoupila 
první čtyři. Ta už hrála 
vyřazovacím systémem. 
První místo obsadila 
Stodůlecká rezerva, 
druhý skončil tým Kar-
tofelrum, pomyslný 
bronz si odnesli Dřeváci. 

Nejlepším hráčem byl vyhlášen 
Milan Lavers z vítězného týmu. 
Vánoční Notor Cup proběhl 
sportovně, ve skvělé atmosféře 
a za velkého zájmu fanoušků.  

  Marek Ždánský, prezident turnaje

Zveme nové zájemce o pop balet 
Taneční studio Dukát působí 
ve Stodůlkách od roku 1999. Ne-
vychováváme profesionály, dá-
váme dětem ve školním věku 
zajímavou náplň volného času 
s využitím jejich energie, učíme 
je hezkému držení těla při chůzi, 
umění poslouchat hudbu a vní-
mat tak život barvitěji. Choreo-
grafie jsou zaměřeny na disko 
tanec a pop balet. S vystoupením 
se děti představují koncem pro-
since a června na závěrečném 

koncertu našeho studia, tančí 
i na kulturních akcích pořáda-
ných Prahou 13. Nyní přijímáme 
nové zájemce na 2. pololetí. 
Místo zkoušek: po a st 15.15 – 
16.15 ve FZŠ Mezi Školami, 
Nové Butovice. Odborné vedení 
zajišťují absolventky tanečních 
škol Valentina Nikolenko a Zlata 
Tabachová. Kontakt: Irena Taba-
chová, tel. 603 553 279, 
 dukatops@seznam.cz.

Irena Tabachová
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1500 angličáků
Na konci světla plajícího v klukovských 
očích několika generací bylo ještě ne-
dávno nebe plné vláčků nebo angli-
čáků. 
Miniaturní kovové modely aut - Match-
boxy, inspirované názvem a velikostí 
krabičkami od československých zápa-
lek, začala firma Lesney vyrábět už 

koncem 40. let. Patnáct stovek angličáků 
můžete až do 1. dubna obdivovat 
v  Uměleckoprůmyslovém muzeu naproti 
Rudolfinu. Série 1-75, Superfast, King 
Size nebo Yesterday zrodily díky nevídané 
preciznosti a dotaženosti provedení, 
funkčnosti, zářivé barevnosti a vysoké 
odolnosti fenomén angličáků Matchbox. 
Každý kousek je dvoudílný set, protože 

sběratelskou samozřejmostí je nejen 
model, ale i originální krabička. 
A nezapomeňte si doma vzít na vý-
stavu svého angličáka. 
Otevřeno je, kromě pondělí, v úterý 
od 10 do 19 a od středy do neděle 
od 10 do 18 hodin. Více najdete 
na www.upm.cz.    

                    Dan Novotný

Stalo se v únoru
Pábitel
Doktor práv, brigádník z kladenských oceláren, balič papíru a kulisák z divadla Bo-
humil Hrabal, vlastním jménem Bohumil František Kylián, bezděčně, ale zato bez-
nadějně propadl psaní. Přesto první knihu, Perlička na dně, vydal až v r. 1963 
ve svých 49 letech. Stal se nejpřekládanějším českým autorem 20. století. S dalšími 
tvůrci je, především pro svou Příliš hlučnou samotu, považován v dílčí míře za pokra-
čovatele Franze Kafky. Toto dílo je světovou kritikou řazeno mezi dvacet nejvýrazněj-
ších literárních počinů 20. století. Měl zásadní vliv i na český film. Perličky na dně 
– povídkový film režisérů J. Menzela, J. Němce, E. Schorma, V. Chytilové a J. Jireše 
z r. 1965 je jedním z profilových filmů tzv. české nové vlny. Ostře sledované vlaky 
v režii Jiřího Menzela získaly Oskara. A Příliš hlučnou samotu natočili v r. 1994 
ve Francii s Philippem Noiretem v hlavní roli. Svými knihami přivedl znovu do pově-
domí pábení a pábitele, „kteří se ještě dovedou smát a zaplakat si nad smyslem 
světa. Kteří se pábením dovedou docela romanticky radovat z přítomnosti. Kteří 
každý svůj den, i ten posmutnělý, dovedou vyšít ornamentem humoru třebas i čer-
ného.“ Bohumil Hrabal zemřel 3. února 1997. Pochován byl, jak si přál, v těžké du-
bové rakvi s nápisem PIVOVAR POLNÁ.                                     Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Počasí s roce 1988
Hned na jeho počátku, vlastně na přelomu prosince 1987 a ledna 1988, byly nejpo-
zoruhodnější teplotní extrémy. Třínedělní kalendářní období tj. od 16. 12. do 6. 1. 
byla průměrná denní 
teplota +7 °C. S malými 
přestávkami pokračovalo 
velmi teplé počasí až do 
konce února. Pravá zima 
se silnějším sněžením za-
čala neobvykle pozdě, až 
v druhé polovině února. 
Po mokrém březnu na-
stoupilo na území Čech 
nejsušší období až do studené fronty 24. července, které předcházelo úmorné vedro. 
Milosrdným bylo podzimní počasí. Suchý a slunný byl říjen a tak posledním extré-
mem byl předčasný příchod zimy, objevily se mrazy –6 °C a slabší vrstva sněhu. 
 Vánoce však byly bez sněhu slunečné.              Vybral Dan Novotný 

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Podbrdské putování 
na Skalku a do Mníšku
Vážení přátelé turistiky se STOPem, tento-
krát vás pozvu do Mníšku pod Brdy a jeho 
nejbližšího okolí. Autobus jezdí ze Smíchov-
ského nádraží přibližně každou půlhodinu, 
zastávka je přímo před vchodem do nádražní 
haly. V Mníšku vystoupíte na náměstí a vy-
dáte se po zelené značce na Skalku. Tady 
 absolvujete největší stoupání, ale odměnou 
za tu štreku vám bude zrekonstruovaný 

 barokní areál z konce 17. století s kostelíkem 
sv. Maří Magdalény od Kryštofa Dientzen-
hofera a křížovou cestou a krásný výhled 
na město. Po prohlídce areálu pokračujte 
po červené značce přes Červený kříž až 
do Rovin a odtud po žluté po silničce 

do Kytína. Dále bude vaše kroky provázet 
zelená značka, po které půjdete ke stožáru 
mobilních operátorů na Malé Svaté Hoře. 

Vlevo po silničce dojdete k re-
stauraci Malá Svatá Hora. U ní 
je kaplička, kde se kdysi zasta-
vovalo procesí putující na Sva-
tou horu u Příbrami. Vraťte se 
zpět ke sto-
žáru a odtud 
po modré 
značce, 
z větší části 
lesem, na ná-
městí 
do Mníšku. 

V Mníšku 
pod Brdy 

můžete navštívit krásný 
zámek, který je otevřený 
celoročně. V únoru je pří-
stupný od úterý do pátku 
po předchozí dohodě na 
telelefonu 318 590 261 

od 11.10 do 14.10, o víkendech je otevřeno 
bez objednání od 11.10 do 15.50 hodin. Če-
kají na vás dva okruhy. Za I. okruh zaplatí 
dospělí 90 Kč, děti, důchodci a studenti 
60 Kč, rodina (2+3) 235 Kč. Za II. okruh za-
platíte 70, resp. 50 Kč, rodina 185 Kč. 
 Rodinná vstupenka na oba okruhy je za 
400 korun. 
Více informací na www.zamek-mnisek.cz. 

Co se týče stravování v Mníšku pod Brdy, 
doporučuji Restauraci U Káji Maříka (pod 
zámkem), pekařství a cukrárnu Jarolímek 
(u zámku). V Rovinách je restaurace U Der-
nerů a těch 400 metrů odbočky ze značky se 
vám rozhodně vyplatí. V Kytíně je restaurace 
na návsi. Restaurace na Malé Svaté Hoře je 
vyšší cenové kategorie. Přeji krásné počasí 
a super zážitky z procházky přírodou.

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan
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PRODEJ bytu 3+kk, 80 m2, 
P 13 - ul. Hostinského
5. patro sedmipatrového domu. Vhodný k 
rekonstrukci. Orientace plastových oken 
na V. K bytu pat í sklep. Možnost hy-
potéky. P evod do OV po novém roce.  
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytu 2+kk, 62 m2, 
P 13 - ul. Nová kolonie
Byt se nachází ve 4.pat e novostavby s 
terasou a garážovím stáním. V blízkosti 
Centrálního parku. Orientace bytu je na 
JV. Nepr chozí pokoje.
Tel. 224 326 768 Kate ina Chlupá ová

PRODEJ bytu 3+kk, 73 m2, 
P 13 - ul. Smetá kova
Byt se nachází ve 4.pat e novostavby 
s balkonem a garážovím stáním. Ori-
entace bytu je na západ. Nepr chozí 
pokoje.
Tel. 224 326 768 Kate ina Chlupá ová

PRODEJ pozemku, 777 m2, 
P 13 - ul. U dálnice
Stavební parcela k výstavb  RD. Veš-
keré IS na hranici pozemku - elekt ina, 
plyn, voda, kanalizace. K pozemku 
vede zpevn ná, asfaltová komunikace.
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 3+kk, 86 m2, 
P 13 - ul. Petržílkova
Novostavba komplexu Krásná H rka. Ori-
entace oken na J, V, Z. Kuchy ská linka na 
míru, koupelna s vanou a WC, další WC 
zvláš . 3x balkon, sklep a garážové stání.
Tel. 224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

PRODEJ bytu 3+kk, 76m 2, 
P 13 - ul. Petrbokova
1.NP novostavby z r. 2006 s balkonem 
a terasou. Orientace J a V. Koupelna s 
rohovou vanou, WC zvláš . Další byty 
na Stod lkách. 
Tel. 224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

PRODEJ bytu 2+kk, 91 m2, 
P 5 - ul. Hlubocká
P vodní dispozice 3+kk/GS/p edzahrádka. V 
sou asnosti je ešen jako 2+kk. 1.NP ty pat-
rového domu. V byt  je šatna. Koupelna s va-
nou a 2x WC. Nachází se u n mecké školy. 
Tel. 224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

PRODEJ bytu 1+kk, 36 m2, 
P 13 - ul. Vackova
DV-OV po novém roce. 5. patro sedmipat-
rového domu. Plastová okna, jinak v p vod-
ním stavu, p ed rekonstrukcí. Orientace na 
J. Sklep v suterénu a komora na pat e! 
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytu 3+kk, 78 m2, 
P 5 - ul. Blattného
Po rekonstrukci, zd né jádro, koupelna se 
sprchou, elektroinstalace z m di, sádrokar-
tonové stropy. Plovoucí podlahy a dlažba. 
Moc p kný! Možnost vým ny za menší.
Tel. 224 326 768 Alexandr Hychka

PRODEJ bytu 3+kk, 83 m2, 
P 13 - ul. Symfonická
9. patro cihlové novostavby z r. 2005. Plas-
tová okna na JV a JZ. Množství úložných 
prostor. Možnost 2 garážových stání. Hy-
potéka nebo vým na za menší byt.
Tel. 224 326 768 Halyna Kucherenko

PRODEJ bytu 2+kk, 45 m2, 
P 13 - ul. Bašteckého
Orientace na západ. Podlahy plovoucí, 
v koupeln  dlažba. Koupelna s vanou, 
WC samostatn . V blízkosti Prokopské 
údolí. Moc p kný!
Tel. 224 326 768 Alexandr Hychka

PRODEJ bytu 3+kk, 97 m2, 
P 13 - ul. Dismanova
3.NP novostavby z r. 2007. Nadstandard-
n  vybavená koupelna a samostatné WC. 
Topení z vlastní kotelny v dom . Terasa, 
garážové stání a sklepní komora. 
Tel. 224 326 768 Martin Polidar

PRODEJ bytu 2+kk, 62 m2, 
P 13 - ul. Kakosova 
2.NP, novostavba z r. 2009. Podlahy plo-
voucí + dlažba. Plastová okna orientovaná 
na S a V. Sklep, garážové stání. Klidná 
lokalita v blízkosti Prokopského údolí.
Tel. 224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

PRODEJ bytu 1+1, 33 m2, 
P 5 - ul. Zahradni kova
3.NP ze 4NP. P vodní, udržovaný stav. Ori-
entace oken na Z. Klidná lokalita se vzros-
tlou zelení, s dobrou možností parkování. 
Nedaleko park Homolka a park Cibulka.  
Tel.  224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

PRODEJ bytu 3+kk, 80 m2, 
P 13 - ul. Amforová
Velmi p íjemný a sv tlý byt v 9. pat e 
panelového domu s orientací V – Z. ás-
te n  po rekonstrukci. K bytu pat í sklep. 
P evod do OV bude možný v r. 2013.
Tel. 224 326 768 Kate ina Chlupá ová

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m2, 
P 13 - ul. Hostinského
DV-OV p evod po novém roce. 6. p. sedmi-
patrového domu. Plastová okna, jinak v p -
vodním stavu, p ed rekonstrukcí. Orientace 
na V. K bytu pat í sklep. Žádaná lokalita!
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytu 3+kk, 85 m2, 
P 13 - ul. Bašteckého
Vyzdívané jádro, koupelna s vanou a WC 
zvláš . Orientace plastových oken na S a J. 
Laminátová podlaha a dlažba. K bytu náleží 
komora a sklep. Uzamykatelný garážový box.
Tel. 224 326 768 Renata Šolcová

PRODEJ bytu 5+kk, 123 m2, 
P 13 - ul. Petržílkova
Dvougenera ní mezonetový byt v 7. a 8.pat e 
8patrového domu. Dv  koupelny, šatna, ko-
mora, zasklená lodžie, bezpe nostní dve e. 
K bytu pat í sklep. Atypický prostorný byt!
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ RD, 200 m2, 
P 13 - ul. Armády
Dvougenera ní RD z roku 1938 na pozem-
ku 568m2. 2 nadzemní podlaží a podskle-
pení. Nemovitost je vhodná jak pro ro-
dinné bydlení, tak i pro komer ní ú ely.
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m2,
 P 13 - ul. Trávni ková
Byt se nachází v 1. pat e. Velmi p kný stav, 
nové dlažby, plovoucí podlaha, p kná kuchy-
n , nový el. sporák. Jádro je p vodní-udržo-
vané. Plastová okna, nové stoupa ky.
Tel. 235 310 654 Tomáš Procházka

PRODEJ bytu 1+kk, 31 m2, 
P 5 - ul. Chmela ská
Byt se nachází v 2.pat e 4patrové, nedávno zko-
laudované novostavby od spole nosti Skanska 
- v klidné lokalit  Botanica. Dubové podlahy, 
protihlukové žaluzie.
Tel. 235 310 654 Artur Aleksandrov

PRODEJ bytu 2+1, 73 m2, 
P 13 - ul. Volutová
Byt se nachází v 10. pat e z 11patrové skeletové 
budovy. Nepr chozí pokoje, prostorná lodžie, 
uzamykatelná chodba. Garážové stání. Kamerový 
systém a NON-STOP ostraha.
Tel. 235 310 654 Ing. Renáta Altmannová

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m2, 
P 13 - ul. Nušlova
Kompletní rekonstrukce. Zd né jádro s 
rohovou vanou a toaletou. Nové stou-
pa ky a výtah. Výhled do vnitrobloku 
na JZ. Další byt 1+kk v této ulici. 
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytu 1+kk, 37 m2, 
P 13 - ul. Suchý vršek
Atypický družstevní byt s lodžií v 1.NP zatep-
leného panelového domu s energetickou náro -
nosti budovy typu B. Po rekonstrukci. K bytu 
náleží sklep. Možná vým na za v tší byt!
Tel. 235 310 654 Anna Šafá ová

Hledáme hypote ního poradce s praxí hypo@chirs.cz  WWW.CHIRS.CZ

PRODEJ bytu 5+1, 130 m2, 
P 13 - ul. Suchý vršek
7. a 8. p. panelového domu po rekonstrukci. 

ídicí jednotka topení, sklep. Zd ná koupelna 
s rohovou vanou. P kný, atypický mezonet s 
možností využítí jako dvougenera ní. 
Tel.  224 326 768 Halyna Kucherenko

RODEJ bytu 3+kk, 80 m2

13 - ul. Hostinského
patro sedmipatrového domu. Vhodný
konstrukci. Orientace plastových ok

a V. K bytu pat í sklep. Možnost h
otéky. P evod do OV po novém roce
l 224 326 768 M V ik P lík

PRODÁNO

PRODEJ bytu 1+kk, 36 m2

P 13 - ul. Vackova
V-OV po novém roce. 5. patro sedmip

ového domu. Plastová okna, jinak v p vo
m stavu, p ed rekonstrukcí. Orientace 
Sklep v suterénu a komora na pat e!
l 224 326 768 M V ik P lík

PRODÁNO

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m2

P 13 - ul. Hostinského
V-OV p evod po novém roce. 6. p. sedm
atrového domu. Plastová okna, jinak v p
odním stavu, p ed rekonstrukcí. Orienta
a V. K bytu pat í sklep. Žádaná lokalita
l 224 326 768 M V ik P lík

PRODÁNO

RODEJ bytu 2+kk, 43 m2, 
13 - ul. Nušlova

Kompletní rekonstrukce. Zd né jádro
ohovou vanou a toaletou. Nové sto
a ky a výtah. Výhled do vnitroblok
a JZ. Další byt 1+kk v této ulici.
l 224 326 768 M V ik P lík

PRODÁNO
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Program klubů seniorů únor 2013 

Klub seniorů I 
(pondělí 13 – 16 hod.)

 4.  2. Káva o čtrnácté (překvapení) 
    Svatava Bulířová

   Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
František Kundrát

11.  2.  Bazar – Co si tentokrát vyměním?
    Jiřina Focherová

18.  2.  Karneval je tu.         Svatava Bulířová

   Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
František Kundrát

25.  2.   Od rovníku ke Stolové hoře
 (H+Z) - video       František Kundrát

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

 5. 2.  Pásmo o životě Emy Destinové     E. Abrahamová

12.  2.  Na klavír nám zahraje J. Skalička.
19.  2.  Cvičení na židlích, potrénujeme si paměť.
26.  2.  Život a dílo W. A. Mozarta (video)

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 
a Svaz postižených civilizačními 
chorobami

  6.  2.  Poskytování odborné ošetřovatelské 
   péče prostřednictvím Charity    
    Kristýna Vyskočilová    
13.  2.  Informace o činnosti Rady seniorů 

 Zdeněk Pernes

20.  2.  Novinky v léčbě cukrovky    Jaroslav Pulchart

27.  2.  Video  o životě zvířat – pokračování
Jan Hamerník

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

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v mě-

síci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace 

o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která 

je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě 

 bývalého obchodu).

 František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR 

 – Územní organizace 

pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 6 . 2.  Léčba diabetu II.

 13. 2. Promítání videa

 20. 2.  Nároky diabetiků

 27. 2.  Členská schůze

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, 

Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Kaž-

dou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 

hodin služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o in-

formace o diabetu. 

Výbor se schází každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Co přinesl loňský rok seniorkám 
ze starých Stodůlek?

Všechny jsme o jeden rok zestárly. 
Některé z nás oslavily svá životní 
jubilea - osmdesátiny, pětasedm-
desátiny, sedmdesátiny i  šedesá-
tiny - vždy s gratulací, pohoště-
ním a již tradičně se Sparťankou. 
Dvě z nás se bohužel svých sedm-
desátin nedožily a s lítostí jsme se 
s nimi navždy rozloučily.

Mezi členkami našeho klubu 
je až dvacetiletý věkový rozdíl, 
takže i kondice a zájmy seniorek 
jsou různé. Všechny ale rády 
chodíme ve čtvrtek do Lukáše 
na kafe a popovídání, tedy pokud 
se vzájemně slyšíme. Mluvíme 
totiž rády, nahlas a často všechny 

najednou. Začátkem roku jsme 
se věnovaly přípravě každoroč-
ního dětského karnevalu, který se 
i tentokrát vydařil a my byly spo-
kojené, i když trochu unavené. 
Radost nám udělal také jarní 
výlet do bavorského Neuschönau, 
kde jsme šly stezkou v korunách 
stromů a vystoupaly na 44 metrů 
vysokou stromovou věž. A pro-
tože chodíme rády do divadla, 
navštívily některé z nás květnové 
představení Jiráskovy Lucerny 
v divadle Na Fidlovačce. 
Na podzim jsme si nenechaly ujít 
koncert Václava Neckáře 
na Barče. Čilejší senior  ky chodily 

Krásné dopoledne se školáky
Žáci ze ZŠ s RVJ Bronzová se 
20. prosince sešli v Domě sociál-
ních služeb Lukáš v Trávníčkově 
ulici s našimi staršími spoluob-
čany, aby jim jako každý 
rok popřáli šťastně prožité 
vánoční a novoroční svátky 
a hodně zdraví v nastávají-
cím roce. 

Bronzáci nacvičili pestrý 
kulturní program, ve kte-
rém zazněly vánoční ko-
ledy, básničky, pochlubili se 
svojí hrou na rozličné hu-
dební nástroje, zatancovali 
disco tance a překvapili di-
váky profesionálně prove-
denými orientálními tanci. 
Na zá věr přítomným seni-
orům rozdali vlastnoručně 
vyrobená přání. Děti uká-
zaly, že kolem sebe umí 
rozdávat radost. Ve svých 
starších spoluobčanech 

našly pozorné diváky a poslucha-
 če, za kterými se při další vhodné 
příležitosti rády vrátí.  

   Helena Tržická             

každé pondělí cvičit, jiné si tré-
novaly paměť v kurzu pořádaném 
v Domě pro seniory Lukáš. Také 
jsme absolvovaly pochod od rad-
nice do Lukáše a učily se správně 
užívat hole pro Nordic walking. 
Naše fotka vyšla v prosincovém 
STOPu. Vánoce patřily pečení 

cukroví, vánoček, nákupu dárků 
a prožití v rodině. Po Vánocích 
přišel Silvestr a nový rok 2013. 
Jsme připraveny ho prožít, jak 
nejlépe dovedeme a doufejme, že 
ho i ve zdraví přežijeme.

za Klub seniorek staré Stodůlky M. Světlíková 
– kronikářka a Eva Leflerová – vedoucí klubu
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Služby

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

 o ZÁMEČNICTVÍ FER-MET – Stodůlky, tel. 
739 612 745.

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

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

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

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

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

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Hodinový manžel David Praha - vám pomůže 
vyřešit problém s veškerými opravami vašeho 
bytu či domu.Provádíme tyto práce: malířské, 
instalatérské, zednické, zámečnické a také montáž 
nábytku a pokládání podlah. Jsme vám k dispozici 
na tel. 774 111 999.

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

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

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, 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 Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových mož-
ností. Volejte 774 901 193.

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

 o Malování, tapetování zednické a obkladačské práce, 
opravy v domácnosti. Tel. 723 207 010.

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

 o Nabízíme úklidy kanceláří. Jednorázové, občasné, malé 
zakázky, mytí oken. Úklidy domácností, domů a kanceláří. 
Spolehlivé služby. Tel. 724 270 411.

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

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

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

 o Absolutní novinka na trhu - prodlužování spod-
ních řas. Omlazení pomocí válečku, lymfodrenáž,  
+ kinesiotaping, masáže, zábaly, chemický pee-
ling. Ve Studiu Neo, V Hůrkách 2164/1 - Praha 13
nebo na Vinohradech. www. relaxbezvrasek.cz. 
Lucie 773 545 900.

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

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

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

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

 o Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 2228, 
P-5. Nízké ceny-dám. kr. vl. 280, pán. 110 Kč. 
Tel. 602 151 310.

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

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

 o Kácení a řez vzrostlých stromů stromolezeckou techni-
kou. Tel. 606 527 091.

 o Daňový a účetní servis - Naďa Pajerová.
Provádíme kompletní účetní práce malých a velkých 
firem, včetně mzdového účetnictví, ročních uzávěrek 
a asistence u kontrol. Profesionální zpracování a osobní 
přístup. Tel. 604 513 546, nadapajerovaucto@seznam.cz.

 o Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění 
kanalizace. Oprava starých rozvodů, nové rozvody, 
podlahové vytápění. Tel. 608 606 379, www.psservis.com.

LUCA AUDIT s.r.o.
účetnictví, daně, zastoupení v daňovém řízení

Tel. 602 282 357, 251 624 056
E-mail: Lucaa@volny.cz

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

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

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům, 

obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce, 

elektrikářské práce včetně revize,

výroba kuchyňských linek, klempířské práce,

střechy rodinných i panelových domů.

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

AUTO·KO A BOHOU·

8.600 Kã

Tel.: 775 771 294 www.autoskolabohous.cz

+ kompletní rekonstrukce
bytů - bytových jader,
koupelny, kuchyně, 
interiéry s kvalitou 

+ držitel certifikátu 
ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 
a OHSAS 18001:2007

www.starmont.cz

kontakt kancelář: Janského 2369, Praha 5
736 752 666, 235 520 573, starmont@seznam.cz

ZAHRADNÍ CENTRUM

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ SEZÓNY

sobota 12. 5. 2012
celodenní program, akce

Izolace VS, s.r.o.

V Hůrkách 2145, Praha 5, Nové Butovice

Ekonomická správa  SVJ a BD
Provádíme komplexní ekonomickou správu bytových 

domů, tj. vedení účetnictví, daně, předpisy úhrad  

a vyúčtování služeb. Dlouholetá praxe a zkušenosti.

E-mail: izolacevs@seznam.cz
Tel. 739 301 301, 603 922 403
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ANTIKVARIÁT NIKA 
OVČÍ HÁJEK 2153/2

Tel. 226 216 914, 777 761 105
www.antikvariat-nika.cz

Otevřeno denně 13.00 – 18.00 hod.,
ve středu 10.00 – 19.00 hod.

 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. Tel. 733 363 404. 
 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 

Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
 o Kuřáci, odvyknete na 90 %, Tel. 224 214 617,

604 207 771.
 o Výklad z karet - budoucnost, zdraví, partnerství.

Tel. 737 601 975.
 o Francouzština výuka, doučování na Praze 13. Trpělivá 

učitelka s kvalifi kací a bohatou praxí. Tel. 777 265 441, 
lepefrancouzsky@volny.cz.

 o Kurzy malování na Lužinách, www.leonka.cz.
 o Překlady z/do angličtiny. Tel. 724 924 025, 

www.ivandyba.cz, idyba@seznam.cz.
 o Doučování matematiky a německého jazyka pro ZŠ 

a SŠ - i dospělí studenti. U metra Luka. Tel. 777 012 151.
 o Hledám paní do 70-ti let z Prahy 13 k cestám k moři.

Tel. 222 950 437.

 o Pronajmu uzavřenou garáž, DO, u metra Lužiny, 16 m2, 
dlouhodobě. Tel. 604 805 425, cena 2 100 Kč/měsíčně.

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

 o Pronajmu garáž Nušlova ul., 1.500 Kč/měs.
Tel. 605 272 707.

 o Pronajmu uzamykatelnou  garáž na dálkové ovládání 
v ulici Archeologická. Tel. 774 973 353.

Prodej–koupě–pronájem

 o Hledáme hypoteční poradce s praxí v oboru min. 
2 roky, se zkušeností s více bankami.
CV + motivační dopis zasílejte na hypo@chirs.cz.

 o Nabízím pronájem dvou bytů v Praze 5 1+kk za 8.500 Kč 
a 2+kk za 10.000 Kč se všemi poplatky. Tel. 777 604 390.

 o Koupím byt do velikosti 90m2  na Praze 5 nebo 
v blízkém okolí. Pouze solidní jednání. V případě 
dohody platím ihned. Tel. 777 985 460. Nejsem RK.

 o Hledám byt pro 2 osoby v Praze především u dobré MHD 
do 12.000 Kč i s poplatky. Za nabídky předem velice děkuji. 
Tel. 605 845 088.

 o OV 3+1/L V. Ohrada, rozumná cena. Nechci RK. 
Tel. 722 786 011.

www.esmira.cz,  
info@esmira.cz, tel. 773 906 955

SLEVA
  20%

Sleva 20% z akčního ceníku  
na hubnoucí, masážní  
a kosmetické služby.

Esmíra

STUDIO

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže|běžky|snowboardy | y|a|servis|ppprodeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjj|||||||||||||||ssssssssssssjjjjjjjjjjjjjeeeeezzzzzddddddddoooooooové
SERVIS LYŽÍ 299,- 

ppppppppůjjjjjjjčovn

Zaměstnání

Byty

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

www.elektroservisvolf.cz

RK OPTIMA - SPECIALISTA PRAHA 13
PRODEJ, PRONÁJEM, VÝKUP BYTŮ

TEL. 605 260 736, 605 253 711

Různé

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy – Sítě proti hmyzu
A U T O D O P R A V A

Dodávkami (místní i dálková)
Tel.: 251 619 721, 602 282 053

pkase@quick.cz

Fa Kaše

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC

 
www.kovosluzba-plus.cz777 606 707 
Josefkoubek@seznam.cz

 

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA

Jedinečný mléčný bar Bílá vrána 
nabízí výborné polévky!
Připravujeme čerstvé a poctivé polévky po celý den.
Možnost odebírat polévky také s sebou do krabičky.

Kontakt: Kodymova 2526/4 (naproti Kauflandu), www.barbilavrana.cz

Odběrem našich produktů podpoříte činnost občanského sdružení Pohoda, která je 
provozovatelem sociálního podniku Mléčný bar Bílá vrána, kde pracují lidé s postižením.

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁
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FA PETR STREJC

ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy

 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 čištění vertikálních žaluzií

 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX

 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781, 251 623 003

www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

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

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.

Bližší informace na 
tel. 603 728 140

 

 
 
  
 
 
 

 

na dioptrické brýle – 10 %

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz
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Mlejn nabízí dárkové poukazy, ples i festival

Koncerty

  5. 2.    út     19.30 MLADÁ ROCKOVÁ MLEJNICE
        Spolkový dům Hrají kapely KATZENZUNGEN, EARL GRAY, A PSI SE SMÁLI.....
     a divadelní soubor ZFLEKU.
                    Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 5
20. 2.   st 19.30 KNEZAPLACENÍ + DEVÍTKA Pohodový country večer.
22. 2.   pá 19.30 1. MLEJNSKÝ PLES

 Ve stylu 20. let. Zveme všechny příznivce tance 
 a skvělé muziky! Vstup ve stylovém oblečení.

27. 2.   pá  19.30 OZVĚNY PORTY ještě 2012 
     duo ZDENEK BARTÁK + TONY SMRČKA a host
  6. – 8. 3. 18.00 PRAŽSKÁ PŘEDKOLA PORTY 2013  
13. 3. st 19.30 30 LET S KAPELOU FLERET

Různé

  6. 2.  st       16.30    MASOPUST S LUČINKOU 
                    Průvod vychází od KD Mlejn a míří do
                     Spolkového domu (K Vidouli 727, Praha 13). Vystoupení Lučinky
                     a hostů, hry a odměny pro děti. Teplý čaj a masopustní kobliha 
                     pro každou masku.
16. 2.    so 16.00 TALENT AWARDS Mezinárodní soutěž talentů pod záštitou 
                     Profesionální školy orientálního tance Muna.
23. 2.     so     14.00     O STODŮLECKOU RŮŽI
                     Taneční soutěž pořádá DDM Stodůlky ve spolupráci s KD MLEJN.

Kurzy

VNITŘNÍ STYLY BOJOVÝCH UMĚNÍ 
Qi Gong – je základním kamenem studia práce s vnitřní strukturou těla spolu s generová-
ním vnitřní síly – energie - QI, naučíme se 8 taoistických kultivačních cviků spolu s orto-
doxní formou – Návrat ke zdroji (prameni)
Tai Ji Quan – meditativní forma pohybu spolu s účinným protahováním a základy prin-
cipu Tai Ji (taiči ) – chůze, kroužení rukama, zvyšování citlivosti, cvičíme 28 forem – styl 
Wudang, linie San Feng Pai, podle zakladatele principu Tai Ji : Zhang San Fenga (kolem 
roku 1000 n. l.)
Kdy: od února každé úterý od 18 hod.                         
Kde: KD Mlejn, Kovářova 4
Pro koho: 18 let – neomezeně, začátečníci i pokročilí
Kontakt: Ing. arch. Otakar Chochola, Mlýnská 6/3, 160 00 Praha 6-Bubeneč 
www.plujicioblaka.cz, www.fengshui-ceskaskola.cz

POŘADY PRO ŠKOLY 
Nabízíme pravidelné kulturní programy pro MŠ, ZŠ, SŠ - sledujte www.mlejn.cz, 
(sekce pro školy).
   9. 3.    DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES
                   Pořádá folklorní soubor Lučinka.

Divadlo

   2. 2.    so 18.00 PŘEHLÍDKA METODY JACQUES LECOQ 
 BUDILOVA DIVADELNÍ ŠKOLA netradičním způsobem  

                     uvádí Metodu Jacques Lecoq. 
 Fyzická a psychologická manipulace loutek, předmětů, 

                                            materiálů. 
15. 2.    pá     19.30     EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu

 Cirkus Mlejn a hosté
 Koncert klasické hudby spojený se vzdušným tancem na šálách.  

17. 2.    ne 18.00     EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu
 Cirkus Mlejn a hosté

21. 2.    čt 19.30    DYNAMO/Cirkus Mlejn
 Projekt je podpořen Magistrátem hl. města Prahy.

FUN FATALE – ženy na prknech – II. ročník mezinárodního festivalu nového 
cirkusu v podání žen
  1. –    3. 3. pá – ne FUN FATALE – ženy na prknech – II. ročník mezinárod- 
                     ního festivalu nového cirkusu v podání žen.
15. – 17. 3. pá – ne  STODŮLECKÝ PÍSEČEK

 16. ročník regionální přehlídky experimentujícího diva-   
                                            dla s výběrem na Šrámkův Písek a studentského divadla 
                                           s výběrem na Mladou scénu. Pořádá občanské sdružení 
     KlubKO a partneři: Hl. město Praha, Městská část Praha 13, 
     MKČR  a KD Mlejn. 

Děti                 začátky 15.00, není-li uvedeno jinak

   3. 2.   ne 13.30 PŘEHLÍDKA SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
     Jedenáctý ročník přehlídky nejlepších sólových inscenací 
     pro děti, tentokrát na téma "český jazyk".
                       13.30   Anička Duchaňová: Příběh dědka Všudefouse
                    Sváteční mystérium inspirované postavou otce Duchaně. 
                          14.30     Dílna pro děti Lučinka: folklór- lidové básničky, písničky 
     a tance. 45 minut 
                          15.30  Nela Dušová: Rytier Bajaja Za siedmimi horami a dolinami  
                    žil statočný a odvážny Rytier Bajaja. 

Výstava ve foyer po celou dobu festivalu 27. 1. – 3. 2. 
Václav Krčál: dřevěné loutky. K vidění bude i jejich výroba.
24. 2.   ne   15.00 O HONZOVI A PRINCEZNĚ

 Pohádka s písničkami na motivy klasické chodské pohádky. 
10. 3.   ne     15.00      KVAK A ŽBLUŇK
                                          Příběh o opravdovém přátelství žabáka Kvaka a ropušáka 
                    Žbluňka. Pro děti od tří let. Představení  vzniklo ve spolu- 
                    práci divadla Na tahu a Bilbo compagnie.
20. 3. – 24. 3.              PŘEHLÍDKA K MEZINÁRODNÍMU DNI DIVADLA PRO DĚTI 
                    A MLÁDEŽ

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  rezervace a prodej vstupenek on-line na www.mlejn.cz  pokladna je otevřena v pracovní dny  od 10.00 do 18.30 

a vždy hodinu před představením  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  grant poskytla Městská část Praha 13

Nový rok už je v KD Mlejn 
v plném proudu. Zahájili jsme ho 
japonskou pohádkou a tradičním 
zcela vyprodaným novoročním 
koncertem Spirituál Kvintetu. 

Máme pro své 
návštěvníky ale 
také celou řadu 
novinek. První 
z nich jsou sty-
lové dárkové 
 poukazy na hu-
dební, novocirku-
sová i pohádková 
představení, které 
jsou výborným 

kulturním dárkem a budete je 
moci zakoupit v různých ceno-
vých kategoriích přímo 
ve Mlejně od začátku února. 

Úplně poprvé se bude konat 

Mlejnský ples. A ne jen tak 
 ledajaký! V pátek 22. února se 
do našeho kulturního domu 
 sejdou tanečníci odění ve stylu 
módy 20. let, znalí samozřejmě 
i dobové etikety. I vy jste srdečně 
zváni na netradiční plesovou zá-
bavu, která začne v 19.00 a bude 
prodchnuta atmosférou prvních 
desetiletí minulého století. Sou-
časně to bude první připomenutí 
25. výročí existence Mlejna.

Dalším důvodem k návštěvě je  
mezinárodní festival nového cir-
kusu Fun Fatale, na němž se jako 
v minulém roce jako účinkující 

představí pouze ženy. Do hlediště 
však zveme všechny příznivce no-
vého cirkusu, kteří si chtějí užít 
výjimečný zážitek. Festival bude 
trvat od 1. do 3. března a na pro-
gramu bude celkem devět vystou-
pení. Součástí festivalu budou 
také workshopy i nedělní před-
stavení pro děti. Na celý festival si 
můžete zakoupit i výhodné per-
manentky. Program již brzy zve-
řejníme na www.mlejn.cz 
a na www.funfatale.cz. 
Těšíme se na viděnou na zemi či 
ve vzduchu! 

Barbora Novosadová, pr@mlejn.cz

Program klubu Mlejn únor 2013
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Neděle 3. 2., 3. 3. a 7. 4. • 16.00 – 18.30
Manželství a důstojné předávání života
Komunitní centrum sv. Prokopa, 
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Římskokatolická far-
nost u kostela sv. Ja-
kuba Staršího Praha 
– Stodůlky vás zve 
na třídílný seminář 
Manželství a důstojné 
předávání života (lek-

toři: MUDr. Lucie Šmehilová a MUDr. Martin Šmehil). Zváni 
jsou nejen manželé každého věku, ale i ti, kteří o manželství 
uvažují nebo se o tuto tematiku zajímají a chtějí objevovat 
Boží plán pro svůj život i v této oblasti. Bude možné se prak-
ticky obeznámit s nejspolehlivější přirozenou symptoter-
mální metodou kontroly početí. Vstup bezbariérový, 
vstupné dobrovolné, hlídání dětí zajištěno. 
Přihlašujte se předem na tel. 728 599 121, 
daria@volny.cz – Daria Křivánková.

Středa 6. 2. • 16.30
Masopust s Lučinkou
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4

V 16.30 hod. se shromáždíme před restaurací KD Mlejn 
a společně vyrazíme na masopustní průvod. Tradiční masky 
nás provedou starými Stodůlkami – cílem bude Spolkový 
dům. Tam bude čekat horký čaj a masopustní kobliha pro 
každou masku, krátké představení folklorního souboru Lu-
činka a hostů, vyhlášení nejlepších masek a také zábava 
a odměny pro děti. Více na www.fslucinka.wz.cz.

Středa 6. 2. • 16.30 – 18.30
Den otevřených dveří
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 
Mezi Školami 2475

Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří našeho 
gymnázia.

Středa 6. 2. • 17.00 – 18.00
Česko mluví o vzdělávání
Základní škola Mohylová, Lužiny

Společnost pro talent a nadání – STaN zve všechny rodiče, 
učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných 
dětí na 134. setkání Klubu rodičů a učitelů na téma Česko 
mluví o vzdělávání. Účastníci budou mít příležitost vyjádřit 
se ke kvalitě a perspektivě vzdělávání a upozornit na pro-
blémy spojené s výchovou a vzděláváním nadaných. Účast-
nický poplatek je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč. 
Více na www.talent-nadani.cz.

Čtvrtek 7. 2. • 18.00
Dukát na radnici
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13

Přijďte se podívat na vystoupení tanečního a hudebního 
studia Dukát.

Sobota 9. 2. • 10.00 – 14.00
Tenerifa z lýky 
Klub lidové tvorby, Janského 2370/91, Velká Ohrada 

S sebou lýko, tužší papír typu pohlednice, tužku, nitě, sil-
nější jehlu, špendlík, podložku. Kurzovné 120 Kč.
Přihlášky na tel. 728 477 933, více na www.klt.phorum.cz.

Středa 13. 2. • 13.00 – 18.00
Den otevřených dveří v nové školce Kety 
Přeučilova 4, Stodůlky 

Odpolední program pro děti s anglickým lektorem a pokud 
počasí dovolí, též s ochutnávkou golfu. Účast potvrďte 
na tel. 603 497 757 nebo 736 210 752. 
Více na www.skolka-kety.cz. 

Sobota 16. a neděle 17. 2.
Mezinárodní výstava koček 
Star show Diplomat Praha 2013
Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6 – Dejvice 

Součástí bude i umisťovací výstava útulkových koček, další 
doprovodný program a soutěže pro nejmenší chovatele 
a návštěvníky. Více na www.starshow.eu.

Sobota 23. 2. 
Kolo, kolo Mlejnský
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky

Pochod s názvem Kolo, kolo Mlejnský pořádá Turistický oddíl 
TurBan, KČT Praha – Karlov. Můžete si vybrat ze tří tras – 
pro náročnější 30 km, 12 km a 7 km pro rodiče s dětmi. Start 
z KD Mlejn, trasa 30 km od 8.00 do 9.00 hod, ostatní dvě 
od 9.30 do 11.00 hod. Cíl od 11.00 do 17.00 hod. tamtéž. 

Sobota 23. 2.
Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj 
Tělocvičny ZŠ Bronzová, Luka

Volejbalový oddíl Sokola Stodůlky pořádá 2. ročník Stodů-
leckého veteránského volejbalového turnaje smíšených 
družstev. Prezence - 8.30 - 8.45 hod., předpokládaný konec 
v cca 18.00. Přihlášeno je už 10 týmů, přijďte fandit.  

Sobota 23. 2. • 9.00 – 17.00
První Flerjarmark na Lukách
Křesťanské centrum Třináctka, Mukařovského 1986 

Srdečně vás zveme na 1. Flerjarmark na Lukách, který se 
bude konat v prostorách křesťanského centra Třináctka 
v obchodním centru na Lukách (v bezprostřední blízkosti 
stanice metra B – Luka). Na jarmarku si můžete zakoupit 

originální oděvy, šperky, módní a bytové doplňky, kera-
miku, floristické výrobky, hračky a mnoho dalšího. Během 
této akce, konané ve spolupráci s Fler.cz, jsme pro vás při-
pravili výtvarné workshopy, bylinkovou poradnu, aromate-
rapii… O vaše chuťové buňky se postará mléčný bar Bílá 
vrána! Vstup je zdarma.

Sobota 23. 2. • 10.00
Pohádka pošťácká
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Nové Butovice 

Divadlo Glans uvádí v divadelním sále VEŠkole představení 
na motivy pohádky Karla Čapka Pohádka pošťácká. Po-
kladna je otevřena hodinu před začátkem představení. 
Více informací na www.divadloglans.cz.

Sobota 23. 2. • 10.00 – 14.00
Kraslice malované stužkou 
Klub lidové tvorby, Janského 2370/91, Velká Ohrada 

S sebou 3 bílé vejdumky, ostatní dodáme. Kurzovné 120 Kč.
Přihlášky na tel. 728 477 933, více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 23. 2. • 14.00
Mezinárodní den průvodců
Sraz je před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru

V rámci mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu po-
řádají pražští průvodci pro širokou veřejnost prohlídku Vino-
hrad. Pro rodiny s dětmi je připravena zvláštní prohlídková 
trasa. Další letošní novinkou je prohlídka v anglickém ja-
zyce. Tato propagační akce seznamující veřejnost s prací tu-
ristických průvodců se koná každoročně po celém světě. 

Účast na prohlídce není třeba předem objednávat.

Sobota 2. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727

Čeká vás spousta zábavy a bohatá tombola. Akci pořádá 

Kalendář akcí únor
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Klub seniorek staré Stodůlky. Masky jsou vítány, vstupné je 
dobrovolné.

Pondělí 4. 3. – pondělí 11. 3. • 19.00
ProChrist
Nedašovská 4, Praha – Zličín 

Ve Zličíně proběhne mezinárodní křesťanská konference 
s názvem ProChrist. Akci pořádá rusky mluvící baptistický 
sbor v Praze 13 pod vedením pastora Olega Grycika. Jde 
o významnou mezinárodní křesťanskou konferenci vysíla-
nou v přímém přenosu z německé Porsche Areny ve Stutt-
gartu. Více na www.prochrist.cz.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA

Živcových 14, Stodůlky

Pondělky, úterky, čtvrtky a pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Miniškolička (od 2,5 let)

Vhodné pro děti, které nemají možnost navštěvovat mateř-
skou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a individuální 
péči.

Odpolední kurzy (od 3,5 let):

Úterý 16.00 – 17.00 – výtvarné hrátky 
Čtvrtek 16.00 – 17.00 – divadelní hernička

Neděle 24. 2. • 15.00
Karneval ve Stodůlce

Vyrobíme si škrabošky, budeme tancovat, soutěžit a celé 
dvě hodiny si hrát. Pro děti od 3 let. Cena 100 Kč. 
Rezervace na info@mcstodulka.cz. 
Zápis do kurzů probíhá po celý rok. Více informací získáte 
na telefonu 604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Středa 6. 2.  • 15.00 
Masopust a hrací stroje – refektář

Vystoupení Václava Janečka s flašinetem a hracími strojky. 

Neděle 10. 2. • 17.00 
Benefice ke Světovému dni nemocných 
– kostel sv. Rodiny

Druhý koncert z orchestrální řady Archioni Plus pod vede-
ním dirigenta, skladatele a klavíristy Michala Macourka. 

 Orchestr hraje ve složení: flétna, klarinet, trubka, kytara, 
klavír, housle, violoncello a kontrabas, má nevšední drama-
turgii a je zaměřen na hudbu soudobou, scénickou i filmo-
vou. Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z koncertů je příspěvkem do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY

Chlupova 1800

Středa 6. 2. • 14.30 – 17.00
Karneval

Zveme vás na již tradiční dětský karnevalový rej. Předsta-
víme si masky, zatančíme si a po splnění zábavných úkolů si 
pochutnáme na sladkých odměnách. Karneval je určen pře-
devším pro děti 3 – 8 let. Vstupné 40 Kč. Karneval se koná 
v přízemí žlutého vchodu. 
Prosím přineste si s sebou přezůvky.

Tradiční příměstský tábor

Na jarní prázdniny – 11. – 15. února – připravil dům dětí 
tradiční příměstský tábor pro děti z 1. – 5. třídy. Tábor pro-
bíhá denně od 8.00 do 16.30 hodin, cena za týden je 600 Kč. 
Podrobnější informace a přihlášku ke stažení najdete na in-
ternetových stránkách DDM.

Hudební soutěž Doremifa 2013 

Ve dnech 12. a 14. března v odpoledních hodinách se bu-
deme těšit na jednotlivce, menší skupiny nebo rodiče 
s dětmi z řad zpěváků, klavíristů, flétnistů či kytaristů. 
 Postačí, když budete umět jednu skladbu či píseň. V tomto,
již 8. ročníku amatérské hudební soutěže, se těšíme také 
na pěvecké sbory či různá hudební seskupení a kapely. 
Bližší informace získáte na stránkách DDM nebo na 
slapankova.p@centrum.cz.

Hledáme nové letecké modeláře

Letečtí modeláři z DDM Stodůlky hledají nové kamarády, 
kteří mají rádi letadla a touží si vyrobit své vlastní. Schá-
zíme se v DDM Stodůlky každé úterý od 17 do 19 hodin. 
Létat chodíme do Centrálního parku. 
Více na webu nebo na tel. 604 441 559.

Více informací o všech aktivitách a pořádaných 
 akcích získáte na www.ddmstodulky.cz, telefonu 
251 620 266.

KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
SV. PROKOPA

V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Sobota 9. 2.
XXXVI. setkání nemocných a starších obyvatel 
Prahy 13 

Program setkání: 9.00 – 10.15 slavení Eucharistie, 
10.15 – 13.00 společenská část setkání s občerstvením 
a kulturním programem. V případě potřeby zajistíme do-
pravu tam i zpět pro méně pohyblivé účastníky. Bližší infor-
mace na tel. 733 108 816, charita.praha5@tiscali.cz.

Do pátku 10. 2. 
Prodejní výstava obrazů 

Dovolujeme si vás pozvat na prodejní výstavu obrazů Mo-
niky Jankovské. Navštívit ji můžete každou neděli od 9.30 
do 12.00 hodin, ve všední dny kdykoli po předchozí dohodě 
na tel. 251 610 850.

Úterý 26. 2. • 18.30 
Prokopská zastavení 

Téma přednáškového cyklu bude tentokrát Matka Vojtěcha 
Hasmandová – služebnice Boží. Večerem budou provázet se-
stry boromejky. Během večera se budou promítat fotografie 
ze života Matky Vojtěchy, právě probíhá proces jejího blaho-
řečení, 25. 1. bylo 25. výročí od jejího úmrtí. Dozvíte se také, 
kdo jsou sestry boromejky... 
Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.
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Přehlídka ve Mlejně, letos na téma “český jazyk“

08. týden 
Průvod masek starými Stodůlkami a folklórní představení ve Spolkovém domě

07. týden 
Vernisáž tradiční výtvarné výstavy v Domě dětí Stodůlky

06. týden 
Vyhodnocení vnější rekonstrukce poliklinik Lípa, Hostinského a Janského

05. týden 

V ÚNORU UVIDÍTE

Vysíláme každý den, premiéra vždy v sobotu.

TVv STA,

nebo na frekvenci 12635 GHz/V na 

analogovém satelitním přijímači

vstup přímo z webu praha13.cz

WEB

v TV vždy ve 13:00 a 17:00

Ve Středisku sociálních služeb Praha 13

LUKÁŠ

Prokopské volnočasové centrum pro děti i dospělé

(program je tvořen nejen pro maminky na MD s dětmi)

Pondělky a čtvrtky • 9.00 – 11.30
Hudební škola Yamaha 

Úterky • 9.30 – 11.30
Otevřené společenství maminek na mateřské 
 dovolené 

Pátky • 9.30 – 11.30
Tvořivá dílna, cvičení, vaření, přednášky… 

 1. 2. – pololetní prázdniny
 8. 2. – masopustní tvoření pro děti s Ditou 
15. 2. – jarní prázdniny
22. 2. – hravé cvičení pro děti s Danielou
Program je utvářen průběžně a postupně bude aktualizo-
ván, změna programu vyhrazena.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

MC Prokůpek bude po dohodě se Střediskem sociál-
ních služeb Prahy 13 nově působit v prostorách 
Domu sociálních služeb Lukáš. 

Pátky 1., 8. a 22. 2. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením

Nevíte jak malé neposedy zabavit? Tak právě pro vás je při-
pravena každý pátek naše herna se cvičením, zpíváním 
a malováním. 

Pátek 8. 2. • 9.30 – 11.30 
Bylinky pro děti a maminky s M. Dobromilou – péče 
o suchou pokožku u dětí 

V rámci pravi-
delné páteční 
herny začíná 
každý 2. pátek 
v měsíci nový cy-
klus tvořivých by-
linkových setkání. 
Naučíme se pou-

žívat konopný olej na suchou pokožku a ekzémy, také jako 
ochranu do mrazu. Vstupné 70 Kč, namíchání vlastního ko-
nopného balzámu 50 Kč – prosíme nahlásit předem. 

Sobota 9. 2. • 14.00 
Tradiční masopust v Třebotově 
OS Klouzačka Třebotov

Masopustní veselí se koná v nedaleké obci Třebotov (spo-
jení: ze Zličína bus 309 nebo po vlastní trase přes obce 
 Řeporyje, Ořech, Choteč). Začátek ve 14 hodin u místního 
kostela. Připraven je bohatý doprovodný program, průvod 
přes obec je zakončen v centrální restauraci U Růžičků, kde 
probíhá další program. Více na www.klouzacka-trebotov.cz. 

Přihlášky předem na akce v Třebonicích: 
Magdaléna Dobromila, SMS na tel. 775 690 806, 
www. bylinkypromaminky.blogspot.com,
majdas@volny.cz.

Zájemci o nový kurz Respektovat a být respektován 
(v květnu a červnu) se už nyní mohou přihlašovat 
u Petry Raušové, tel. 603 404 451, 
petra.rausova@seznam.cz.

MLÉČNÝ BAR 
BÍLÁ VRÁNA

Kodymova 2526/4

Úterý 19. 2. • 18.00 
Promítání filmu Nedotknutelní 
(francouzská  komedie)

Vstup zdarma, rezervace na info@barbilavrana.cz.
Akce na únor – jahodový koktejl se skořicí za 30 Kč. 

Více na www.barbilavrana.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 

Mukařovského 1986

Během jarních prázdnin 11. – 15. 2. je zavřeno. 

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna 

Během února se bude ve všech našich aktivitách (divadélka, 
výtvarné tvoření, básničky, písničky....) objevovat téma Po-
hádka. V pondělí spíše pro děti do 2 let, v úterý starší 2 let 
(více básniček, střípky angličtiny...). Přihlášení není nutné. 
Během dopoledne navíc bude: 

4. a 5. 2.

RC v karnevalových maskách 

19. 2. • 10.30

Povídání kazatele Nováka  na téma Vztahy v rodině, role otce.

Středy • 9.00 – 12.00
Pohyb a angličtina

Od 9.30 probíhají pohybové hrátky pro děti (1 – 2 roky) 
a jejich doprovod. Vstup bez přihlášení, cena v rámci vstupu 
do RC 70 Kč.

Od 10.30 je volná herna a v sále konverzační angličtina se 
Stacy. Nový kurz je od 16. 1. do 12. 6., cena 1 000 Kč, přihlá-
šení nutné. Pokud je místo, lze se přidat i jednorázově. 

Čtvrtky • 9.00 – 12.00
Herna a rehabilitační cvičení s prvky pilates

Můžete si přijít pohrát s dětmi, které budeme hlídat během 
cvičení dospělých, od 10.30 bude společné výtvarné tvoření. 

Od 9.30 do 10.30 bude probíhat rehabilitační cvičení 
s prvky pilates pro dospělé (děti lze nechat po domluvě hlí-
dat v herně). Cena za cvičení na pololetí 1 000 Kč/20 lekcí 
nebo jednorázově 70 Kč + 30 Kč za hlídání dětí. 

Více o činnosti Rodinného centra Rybičky se dozvíte 
na rybicky.13ka.cz.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana

Outdoorový klub pro děti ve věku 5 – 9 let. 
Více na frantisek.duda@gmail.com.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „young adults“. 

Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. 
Více na frantisek.duda@gmail.com.
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Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory

Cvičení je určeno pro všechny, kteří si i ve vyšším věku chtějí 
udržet nebo zlepšit kondici a udělat něco pro zdraví. 
Více na 775 257 397 klara.dadova@tjspofa.cz.

Středy 13. a 27. 2. • 13.00
Nordic Walking (nejen) pro seniory
Sraz v Křesťanském centru Třináctka

Vezměte si pohodlné oblečení a sportovní obuv (možnost 
převlečení a nechání věcí po dobu cvičení v centru), pří-
padně rukavice a Nordic Walking hole (po domluvě možnost 
zapůjčení za 20 Kč). Cena 50 Kč. Informace poskytne 
 Veronika Kohoutová na vercakohutova@gmail.com, 
tel. 721 346 625.

Pátky 8. a 22. 2. • 16.00 – 18.00
Robinson

Outdoorový klub pro kluky a holky od 9 do 13 let. Sport, hry 
venku, etické zamyšlení z Bible, zpívání. Po schůzce pinče-
sová obíhačka s kámoši, pokec. 
Vše důležité včetně fotek z našich akcí najdete na www.
klubrobinson.cz, vedoucí  Daniel Jokl, 724 841 722, daniel.
jokl@volny.cz.

Neděle  24. 2. • 17.00 – 18.30
K jádru křesťanství

První ze čtyř zastavení pro ty, kdo hledají odpovědi 
na otázky týkající se křesťanské víry nebo si chtějí některé 
věci ohledně víry ujasnit. Setkání, které povede David 
Novák, kazatel církve v Praze 13 a učitel filozofie a etiky, se 
budou odehrávat formou cca 30 minutové přednášky a ná-
sledné diskuze.

INZERCE

Témata jednotlivých setkání:

24. 2. Pověra, důvěra, tradice, projekce... aneb co znamená
 křesťanská víra?

3. 3. Lhář, blázen, učenec, rabín, první hippie, Boží syn... 
 aneb kdo byl Ježíš?

10. 3. Krásná mytologie, hororové čtení, 66 knih, dějiny 
 Izraele, Boží slovo... aneb proč zrovna Bible?

17. 3. Jak dál...aneb co vlastně znamená být křesťan a jak to  
souvisí s každodenním životem?

Další informace na david.novak@cb.cz.

ZOOLOGICKÁ 
ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays – každé únorové pondělí mají vstup do 
zoo za korunu tatínkové s kočárky či dětmi v krosnách, 
 šátcích, apod.

Neděle 3. 2.
Oslavy u žiraf

Oslavíme 1. narozeniny a uvítáme nová mláďata žirafy 
 Rothschildovy.

Neděle 10. 2.
Masopust v zoo

Zúčastněte se masopustního reje v maskách. Letošní průvod 
bude inspirovaný čínským horoskopem 2013 - rokem Hada.

Pondělí 11. – neděle 24. 2.
Jarní prázdniny v zoo

Zpestřete si prázdniny a otestujte své znalosti v kvízové 
zoostezce.

Sobota 23. 2.
Jak bydlí ptáci?

Jaro se blíží, tušíte, jaká budka je ta správná? 

Neděle 24. 2.
Mezinárodní den ledního medvěda 

Oslavte s námi den věnovaný ohroženému medvědovi led-
nímu. Dozvíte se perličky ze života ledních medvědů, podí-
váte se jakou speciální svačinu dostanou naši oslavenci 
a budete moci vyhrát knihu o Ilun, příběh prvního uměle 
odchovaného mláděte medvěda ledního.

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

Při procházkách do přírody se většinou díváme jen kolem sebe. Kdybychom zvedli 
hlavu, možná by se nám naskytnul pohled, který svým fotoaparátem zvěčnila 
paní Michaela Huslarová. Podaří-li se i vám udělat nějakou zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), 
rádi ji zveřejníme. Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

Kuchyňský koutek

Thajská polévka Tom Yum 
Suroviny: 
• dvě střední krevety
• 10g jarní cibulky
• plátek hlívy ústřičné
• lžička Tom Yum pasty
• jeden kafírový list
• jeden stonek citronové trávy
• lžička drceného kořene Galangal
• snítka koriandru
• kuřecí vývar

• rybí omáčka a šťáva 
   z limetky na dochucení
Postup:
Na rozehřátém oleji osmah-
neme Tom Yum pastu, zali-
jeme vývarem a přivedeme 
do varu. Dále přidáme kre-
vety, houby, kafírový list 
a zbytek surovin. Vše prova-
říme a na závěr dochutíme 

rybí omáčkou a šťávou z limetky. 
Na závěr dozdobíme sekaným korian-
drem. 
Chuť je ostrá, slaná po rybí omáčce 
a lehce nakyslá po šťávě z limetky.

Tuto specialitu vám nabízí Restaurace 
Meduse, Sluneční náměstí 15, Praha 13 
– Hůrka. Tel. 235 314 100, 602 666 100, 
www.meduse.cz. Otevřeno denně 
od 11.00 do 23.00 hod.

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

■  Út 5. 2. SKLENĚNÝ PALÁC. Prohlídka vybraných prostor obytného domu Zemské 
banky, který projektoval architekt R. F. Podzemný. Budova reprezentuje naši moderní 
předválečnou architekturu a ve své době překvapovala např. topením v podlaze, tera-
sami v nejvyšším patře či tenisovými kurty. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15.30 u památ-
níku padlých československých letců na náměstí Svobody, Praha 6, Dejvice (tram. č. 2, 8, 
20, 26 Vítězné náměstí). Jednotná cena 100 Kč. MgA. Karel Černošek
■  So 9. 2. BRANICKÉ INTERMEZZO. Podíváme se k bývalé usedlosti Zemanka a z bra-
nické skály se nám otevřou panoramatické výhledy. S kronikářem Kosmou a Dalimilem 
připomeneme Dívčí válku. Projdeme kolem Dvořákovy vily od architekta J. Kaplického. 
Ve starém Braníku si připomeneme kostel sv. Prokopa, branické divadlo a dominikánský 
dvůr. Začátek akce v 10.00 na zastávce autobusu č. 124 Zemanka (jede ze stanice 
metra C - Budějovická). Cena 100/70 Kč. Ing. Bohumil Kocourek
■  Ne 17. 2. STAROPRAŽSKÉ APOTÉKY. Exkurze do tajuplného světa nejstarších a nej-
známějších pražských lékáren např. v domech U Zlaté lilie, U Anděla, U Zlaté koruny či U Bí-
lého jednorožce, kam si Pražané chodili nejen pro hojivé masti a léčivé přípravky. Začátek 
akce v 10.00 na nádvoří Ungeltu, Praha 1, Staré Město. 
Cena 100/70 Kč. Mgr. Pavla Bartásková
■  So 23. 2. NUSELSKÝ MOST. V únoru oslaví Nuselský most, jedna z dominant Prahy 
a významná dopravní tepna, čtyřicet let od svého uvedení do provozu. Podívejme se na jeho 
technické a architektonické řešení, povězme si o stavbách na něj navazujících. Začátek akce 
ve 14.00 před kostelem sv. Karla Velikého (ul. Horská, zastávka autobusu č. 291 Dětská ne-
mocnice Karlov, metro C - I. P. Pavlova). Cena 100/70 Kč. Markéta Gausová Zörnerová
Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

TO JSOU TEDA FÓRY

■  Přeje pan Krško sousedovi: „Tak hodně 
štěstí do nového roku!“
„Neblbněte,“ říká soused, „vždyť už je 
únor!”
„A sakra, to zase bude doma mazec,“ za-
kleje pan Krško.  „Přetáhl jsem Silvestra 
ještě víc než loni!“

■  Doktor se ptá pacienta: „Kouříte?“
„Ne.“ 
„Škoda, tak to vám budu muset zakázat 
něco jiného.“

■  Přijde mladík do cukrárny a ptá se pro-
davačky: „Máte perníkové srdce s nápisem 
Jsi moje jediná?“

„Ano, máme."
„Tak pětkrát."

■  Zubař spustí vrtačku a povídá:
„Pamatuješ, Pepo, jak jsi mě v pátý třídě 
píchal kružítkem do zad?“

■  Po ulici vrávorá muž, samá boule 
a modřina. Ochotný  kolemjdoucí se na-
bízí: „Pojďte, odvedu vás domů.“
„Ani nápad!“ zděsí se chlápek. „Odtamtud 
právě jdu!“

■   Ve škole: 
„Děti, je zemská přitažlivost stále stejná?“
„Ne, pane učiteli, na Silvestra je největší.“
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Čtenářská soutěž

Tento rok bude Čtenářská soutěž postupně patřit deseti českým režisérům 
a jejich filmům. Kterým? Při hledání správné odpovědi vám pomohou obrázky 
Jana Babky. 

Další režisér, na jehož jméno se ptáme, se narodil v roce 1938 v Praze. Třebaže 
je znám především svými filmy, je i vynikajícím a osobitým divadelním hercem 
a režisérem. Značný ohlas doma i v zahraničí však vzbudila především jeho filmová 
tvorba. Hrdiny svých filmů našel především v díle spisovatele B. Hrabala, autora 
řady tragikomických příběhů všedního dne. Za filmový přepis Hrabalovy novely 
Ostře sledované vlaky získal v roce 1967 filmového Oscara. Na začátku normalizace 
dokončil svůj druhý film podle Hrabalových povídek Skřivánci na niti, který však 
pro svou kritiku komunistické zvůle skončil v trezoru a k divákům se dostal až 
po listopadu 1989. Neméně úzce a současně úspěšně je spojen s dílem V. Vančury, 
jehož poetiku dokázal přesvědčivě přenést na filmové plátno (Rozmarné léto, kde 
si s chutí zahrál komedianta Arnoštka, či Konec starých časů). Natočil však i řadu 
televizních filmů, z nichž největší ohlas si získal přepis Nerudových Povídek malo-
stranských. Už víte, jak se režisér jmenuje a jaký film je na obrázku?

Únorová křížovka

V Praze na Smíchově v obchodním komplexu Anděl City vzniká jeden z nejzajímavěj-
ších projektů poslední doby. V úžasném malém světě Království železnic můžete 

vidět nejen nej-
větší modelovou 
železnici u nás, ale 
také se zde do-
zvíte mnoho zají-
mavých věcí z ... 
(tajenka), uvidíte 
artefakty ze želez-
nice a nejrůznější 
prezentace a vý-
stavy. Návštěvníci 

zde uvidí několik dominant České republiky, pohyblivý automobilový park a spoustu 
dalších technických „vychytávek”. Systém miniaturních kamer v lokomotivách vláčků 
zprostředkuje divákům zážitek z jízdy zmenšenou krajinou. Součástí je i stálá výstava 
z historie železnice na našem území.

Otevřeno je denně 9 – 19 hod. Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. února. 
Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Lednová tajenka: VÝVOJ POMOCNÍKŮ V DOMÁCNOSTI
Výherci: Dominika Sadowska, Stodůlky •  Jovana Chvojková, Stodůlky •  Pavel Janeš, 
Praha 8     připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek 

V lednu správně odpověděli ti, kteří uvedli Václava Vorlíčka a Tři oříšky 
pro Popelku.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Josefa Vanďurková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Marie Hrabánková, Stodůlky 
Zdeněk Voborský, Stodůlky
Barbora Klejchová, Hodonín
             

Soutěžní otázky na únor:
1.  Do kterého města odletí žáci ZŠ Kuncova v rámci projektu Comenius?
2.  Jak se jmenoval vlastním jménem Bohumil Hrabal?
3.  Která škola z Prahy 13 vyhrála soutěž ve sběru lesních plodů a pečiva?

Správné odpovědi na lednové otázky: 
1.  Kdy proběhne výroční valná hromada třebonického sboru hasičů?

Valná hromada proběhla 19. 1. 2013.
2.  Kde byla odhalena masivní kovová plastika?

Plastika byla odhalena v administrativním Centru City West.
3.  Kdy oslaví své dvacáté narozeniny Mateřská škola, Běhounkova 2300?

MŠ oslavila své 20. narozeniny ve dnech 15.–17. 1. 2013.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Helena Drábková, Velká Ohrada

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

               připravila Petra Fořtová

NÁPOVĚDA: JAM, TAEL
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Buďte akční celou zimu
Zimní servisní prohlídka za cenu 99 Kč 
pokračuje do odvolání!

S profesionální péčí budete celouzimu k nezastavení. 
Přijeďte s Vaším vozem na zimní servisní prohlídkua 
získejte jistotu, že se na něj můžete spolehnout, ať už 
Vaše cesty povedou kamkoli, třeba na zasněžené horské 
svahy. V případě nalezení závady Vám naši specialisté 
nabídnouopravu za skutečně výhodné ceny. Nenechte si 
ujít také zajímavou nabídku ŠKODA Originálních dílů 
a příslušenství. Další informace získáte na ŠKODA 
Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz. 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5

Tel.: 235 518 827
Mob: 777 922 056
www.auto-styl.cz

tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

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

pátek 10 - 14 hod.

20 letZ
K
U

ŠE
NOSTÍ

E
XARPA

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

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