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Rada MČ Praha 13 mj.
VYHLÁSILA
zadávací řízení za účelem zadání koncese na služby realizované ve zjednodušeném 
režimu podle § 129 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem 
Koncese na provozování Domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb
SCHVÁLILA
návrh předběžného oznámení a zadávací podmínky
a POVĚŘILA
realizací zadávacího řízení za účelem zadání koncese  AK Kruták & Partners, advokátní 
kancelář, s.r.o., Revoluční 724/7, Praha 1
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
s názvem Výstavba kuchyně a jídelny v areálu ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80382 pod 
ev. číslem P13-03296/2018
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem SWIETELSKY stavební, s.r.o.  
– o.z. Dopravní stavby STŘED,  Sokolovská 79/192, Praha 8, neboť tato nabídka byla dle 
předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném 
podlimitním řízení pod názvem Rozšíření parkovacích míst v ul. Bellušova, Praha 13 pod  
ev. číslem P13-61802/2017
SOUHLASILA
s vydáním souhlasného stanoviska obce se záměrem působení nové nestátní základní 
školy na území MČ Praha 13 zřízené společností SCIO, s.r.o.
SCHVÁLILA
a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití 
volného času pro rok 2018
SOUHLASILA
s poskytnutím dotace z odvodu z výherních hracích automatů pro BK HB Basket 
Praha, z.s., v celkové výši 20 000 Kč na podporu sportu
SOUHLASILA
s předložením žádostí městské části Praha 13 o poskytnutí dotací v roce 2018  
z investiční rezervy pro MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na tyto akce:
–  Výstavba kuchyně a jídelny FZŠ Trávníčkova 1744 – výše požadované dotace 62 mil. Kč
–  Rekonstrukce části objektu Lýskova 1593/38 – výše požadované dotace 12 mil. Kč
–  Revitalizace vnitrobloku Fingerova – výše požadované dotace 24 mil. Kč
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném 
 podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
s názvem Revitalizace vnitrobloku Fingerova pod ev. číslem P13-07052/2018
a POVĚŘILA
realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku společnost Veřejné 
 zakázky, s.r.o., Revoluční 724/7, Praha 1 
SCHVÁLILA
výběr nabídky podané dodavatelem, firmou INPROSAN, s.r.o., Před Bateriemi 1059/7, 
Praha 6, k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Projektová dokumentace na pří-
stavbu objektu kuchyně a jídelny ZŠ Trávníčkova 1744
VZALA NA VĚDOMÍ
zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 12. 2017 včetně zá-
pisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 31. 1. 2018 a splnění uložených úkolů
a SCHVÁLILA
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení úkolů, a to ve smyslu 
 návrhů nositelů úkolů Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady sdĚLení ÚŘadU a mĚstské části  

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na:
 12. dubna od 13 do 18 hodin
 13. dubna od 13 do 17 hodin  

Zápis do mateřských škol                    
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2018/2019 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
  2. května od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek  
 16. května od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 

Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny  
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním 
postižením, autismem, více vadami se koná v úterý 11. 4. od 13.00 do 17.00  
v 1. patře školy – vchod ze školního hřiště. Různorodým vzdělávacím potřebám jsou 
přizpůsobeny různé varianty vzdělávacích programů. 

K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte 
a doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické 
poradny. V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zá-
pisu. Dotazy na tel. čísle 235 522 156.  Věra Kozohorská, ředitelka školy

Informace k placení poplatku za psa
Poplatek se platí za psa staršího tří měsíců věku. Roční sazby a splatnosti poplatku 
za jednoho psa jsou pro MČ Praha 13 následující:
– v rodinném domě 600 Kč – splatnost do 31. 3. 2018
– v provozovně 600 Kč – splatnost do 31. 3. 2018
– v bytovém domě 1 500 Kč – splatnost 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8. 2018

Výjimkou z těchto sazeb jsou 
osoby bez příjmů, které 
pobírají pouze důchod 
(invalidní, vdovský, starobní, 
sirotčí). Ty po předložení 
potřebných dokladů platí 
za psa roční poplatek 200 Kč 
se splatností do 31. 3. 2018. 
Za každého dalšího psa se 
poplatek zvyšuje o 50 %.

Úřad MČ Praha 13 roze-
sílá kompletně vyplněné 
složenky všem, kdo jsou 
k poplatku za psa přihlášeni. 

Je to nadstandardní služba pro občany, aby chovatelé psů nemuseli zjišťovat svůj va-
riabilní symbol a minimalizovala se tak případná chybovost při poukazování plateb.
Platbu za psa lze provést:
–  hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ  Praha 13 (pondělí a středa 

8.00–18.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00)
– hotovostní úhradou složenky v pobočce České pošty, s.p.
– hotovostní úhradou složenky v pobočkách České spořitelny, a.s.
–  bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13  

(č. ú. 19-2000875359/0800) s uvedením jména a variabilního symbolu ze složenky
Dotazy směřujte na: Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, oddělení daní a pop- 
latků, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5, tel. 235 011 411, fax 235 011 414, 
cizam@p13.mepnet.cz.     Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Poruchy veřejného osvětlení 
Poruchy či havárie veřejného osvětlení na území 
hlavního města Prahy je možné ohlašovat 
na Centrálním dispečinku veřejného osvětlení 
na telefonním čísle 224 915 151 nebo 
na e-mailu poruchyvo@pre.cz. Centrální 
dispečink veřejného osvětlení na území hl. m. 
Prahy provozuje společnost PREdistribuce, a.s., 
která na základě smlouvy se společností Trade 
Centre Praha, a.s., správu a provoz veřejného 
osvětlení zajišťuje. 
 -red-

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde 
si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu 
placení, reklamace, atd. Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem 
Pražské plynárenské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kli-
niky v následujících termínech:  
4. 4. od 14.30 do 17.00 9. 5. od 10.30 do 13.30
Bližší  informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202.  
 Simona Lenská, Pražská plynárenská, a.s.
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pŘímá Linka

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

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

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

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

http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana................................................ticha.ludmila@seznam.cz, 

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

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13......................... Zuzana Drhová, předsedkyně klubu, tel. 777 230 356

http://zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

sLOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Milí čtenáři STOPu,
ještě jsme se pořádně nevzpamatovali z předvánočního shonu a poněkud zvláštních 
zimních měsíců a za dveřmi máme jaro. To, že už skutečně klepe na dveře, dokazuje 
i obálka březnového vydání. V Tématu STOPu se věnujeme vzniklým problémům 
s parkováním nad objektem garáží v Archeologické ulici, kde RG Parking, s.r.o., necha - 
la neoprávněně nainstalovat vjezdovou bránu, která zamezuje parkování osobním 
vozidlům. Na straně 9 najdete rubriku Fórum, ve které dostávají jednotlivé kluby 
zastupitelstva prostor k vyjádření k určité problematice. Tentokrát to jsou naučné 
stezky a síť cyklostezek v naší městské části. Protože letos vycházejí Velikonoce, 
nejvýznamnější křesťanské svátky, na přelom března a dubna, přinášíme vám nejen 
přehled velikonočních bohoslužeb, sváteční zamyšlení katolického faráře Prahy 13 
Radka Tichého, ale také upoutávky na řadu akcí, které jsou se svátky jara úzce spojeny. 
Na stranách 14 –15 najdete informace týkající se životního prostředí – harmonogramy 
svozů odpadů, ale také pozvánku pro ty, kdo by se chtěli zapojit do akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. Rádi se touláte se STOPem? Pak přijměte pozvání Marty Kravčíkové 
a vydejte se po stopách Jana Jakuba Ryby a Antonína Dvořáka na Příbramsko. Kdyby to 
pro vás bylo daleko, nahlédněte do pestré nabídky pětistránkového Kalendáře akcí. 
Věřím, že každého z vás v tomto vydání něco zaujme. 
Za celou redakci vám přeji hezký začátek jara a příjemné prožití velikonočních svátků.  
 Eva Černá, šéfredaktorka

Vážený pane starosto, v minulosti 
jste podal podnět k zahájení pře
zkumného řízení ke stavbě Poly
funkčních domů Lužiny. Dozvěděli 
jsme se, že odbor životního pro
středí vydal souhlasného stano
visko s kácením dřevin v okolí 
 obchodního centra Lužiny. Před
pokládáme, že toto kácení souvisí 
s budoucí výstavbou Polyfunkč
ních domů. Věřím, že došlo k něja
kému omylu a stavba nebude do
volena. 
Za zásadním nesouhlasem 
s touto kontroverzní stavbou si 
radnice Prahy 13 nadále stojí. 
Nicméně je zde namístě obča-
nům vysvětlit podstatný rozdíl 
mezi fungováním státní správy 
a samosprávy. Do působnosti 
státní správy spadá Vámi zmí-
něný odbor životního prostředí, 
který dle mých zjištění zatím 
vede řízení o kácení dřevin 
v dané oblasti. Souhlasné stano-
visko tedy ještě rozhodně vy-
dáno nebylo. Odbor životního 
prostředí musí postupovat v sou-
ladu se všemi platnými právními 
předpisy. Zároveň v souladu 
s těmito předpisy je tento odbor 
povinen informovat registrovaná 
občanská sdružení o zahájení 

 řízení o kácení dřevin. Oslovená 
občanská sdružení měla zákon-
nou možnost přihlásit se 
do 8 dnů od doručení oznámení 
o možnost stát se účastníky ří-
zení. V tom případě by mohla 
do celého řízení zasahovat 
a vznášet námitky a případná ne-
souhlasná stanoviska. V tomto 
případě svou možnost využila dvě 
občanská sdružení z celkem de-
víti registrovaných. V současné 
době tedy probíhá zmiňované ří-
zení, jehož výsledek bude znám 
až po jeho řádném ukončení.
Pozice samosprávy, kterou za-
stává radnice prostřednictvím 
starosty a rady, je úplně odlišná. 
Do řízení jako takového zasaho-
vat nemůžeme. Využiji však veš-
kerých právních možností, které 
naopak jako starosta zastupující 
obyvatele městské části Praha 13 
mám, abych svému slibu vůči ob-
čanům dostál. Stále věřím, že se 
nám podaří využít všech zákon-
ných možností k zastavení vý-
stavby, kterou na našem území 
nechceme. 

Radnice se potýká s nedostateč
ným počtem parkovacích stání pro 
obyvatele Prahy 13. Jednou z va

riant, jak problém řešit, je vý
stavba nových parkovacích míst. 
Jaké jsou možnosti radnice?
Asi nejaktuálnějším projektem 
výstavby nových parkovacích 
míst je rozšíření parkoviště v ulici 
Bellušova. Je třeba přistoupit 
ke stavebním úpravám tak, aby 
došlo k navýšení parkovacích 
míst a ke zlepšení dopravní ob-
služnosti a bezpečnosti provozu. 
Návrh projektu předpokládá na-
výšení počtu parkovacích stání 
tím, že budou nahrazena podélná 
stání u chodníkové hrany na stra- 
ně bytových domů za stání 
kolmá. K vytvoření navržených 
oboustranných kolmých parkova-
cích stání je zapotřebí stavebních 
úprav, které se samozřejmě do-
tknou stávající části vozovek, 
chodníků a zeleně. 

V současné době máme v Bellu-
šově ulici 253 míst k parkování.  
Díky realizaci projektu přibyde 
59 míst, celková kapacita tedy 
bude 312 stání.

V nedávné době proběhlo vý-
běrové řízení na dodavatele stav  by. 
Jako dodavatel byla vybrána spo-
lečnost „SWIETELSKY stavební 
s.r.o. – o.z. Dopravní stavby 
STŘED“. Předpokládaný termín 
zahájení stavebních prací je stano-
ven na 19. března 2018. Vzhle-
dem k jejich rozsahu bude stavba 
realizována postupně po etapách, 
které na sebe budou plynule nava-
zovat. 

V rámci výstavby dojde k úpra - 
vě a revitalizaci stávajících ploch 
zeleně. V rámci těchto úprav bu-
dou plochy mírně zmenšeny 
a znovu osázeny novou výsadbou 
dle návrhu projektanta. 

Podrobné informace o průběhu 
realizace stavby budou ve spolu-
práci se stavebníkem vyvěšeny 
na hlavních vstupních dveřích 
dotčených bytových domů.

Vím, že každý stavební zásah 
v daném území s sebou přináší 
omezení a zhoršení pohody byd-
lení po dobu své realizace. MČ 
Praha 13 ve spolupráci s dodava-
telem stavby učiní v maximální 
možné míře všechny potřebné 
kroky k tomu, aby tyto negativní 
vlivy byly co nejmenší a výsledná 
realizace proběhla ke spokoje-
nosti všech obyvatel v dané loka-
litě.

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

  Uzávěrka příštího čísla: 12. 3. 2018  Distribuce: 30. 3. – 6. 4. 2018
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INFORMACE Z RADNICE

Přijďte nám říct svůj názor
Zveme občany Prahy 13 na Veřejné projednání investičních záměrů 
odboru životního prostředí, které se koná ve středu 11. dubna 
od 17.00 v obřadní síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí. 
 Společně se vyjádříme k navržené revitalizaci a rekonstrukci dětského 
hřiště ve vnitrobloku Chalabalova a agility hřiště u Volcana.
Projednání uvedených záměrů je součástí aktivit místní Agendy 21.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 13, které se konalo 21. února, bylo projednání 
a schválení rozpočtu na rok 2018. 

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji 
ve výši 571 milionu korun. Oproti rozpočtu na rok 2017 se jeho cel-
kový objem snížil o 21 %.  

Příjmovou stránku tvoří zejména transfery ze státního rozpočtu, 
z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet 
těchto tří částek činí 516 mil. Kč. Stejně jako v loňském roce jsou 
do rozpočtu zapojeny prostředky z prodejů bytových domů a bytů. 
Tyto prostředky, tentokrát ve výši téměř 216 mil. Kč, jsou určeny 
na krytí investičních akcí, které již zastupitelstvo schválilo. 

Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy 
ve výši 55 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.). 

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2018 zahrnuje 332 mil. Kč nein-
vestičních výdajů a přibližně 238 mil. Kč na investice. 

Blíží se období letních prázdnin a dovolených, kdy skokově narůstá 
 počet žádostí o vyhotovení cestovních dokladů a neúměrně se tak 
 prodlu žuje čekací doba na jejich vyřízení. Doporučujeme tedy využít 
možnosti rezervace termínu plánované návštěvy úřadu, zvláště jedná-li 
se o návštěvu s malými dětmi. Rezervovat si vybraný termín pro vyří-
zení  žádosti a vyhnout se tak dlouhému čekání ve frontách můžete 
na www.praha13.cz – Jak si zařídit – Rezervace termínů. V tomto re-
zervovaném termínu budete ve vámi zvoleném čase vyvoláni přednost-
 ně. Jedna rezervace platí pouze pro jednoho žadatele, včetně dítěte. Tato 
podmínka platí rovněž pro lístek z vyvolávacího systému, bez předchozí 
rezervace. Na jeden lístek tedy nemůže s žádostí o vyřízení dokladů při-
jít více osob. Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel 

Výsledky ankety  
o prioritách 
V pondělí 18. září 2017 proběhlo na radnici Prahy 13 již 6. Veřejné 
fórum k rozvoji městské části, jako jeden z bodů plnění kritérií místní 
Agendy 21. 

Účastníci Veřejného fóra předestřeli, a poté bodově ohodnotili své 
priority, takže výstupem jednání bylo deset problémů, které považují 
za nejdůležitější. Výsledky Veřejného fóra byly podkladem pro ověřo-
vací anketu, která byla otištěna v časopise STOP a zveřejněna 
na webu ÚMČ Prahy 13. Hlasování probíhalo do 20. listopadu loň-
ského roku a zúčastnilo se ho 334 respondentů. Výsledkem je násle-
dující pořadí priorit občanů Prahy 13.

Za 10 největších priorit občané považují:
 1 –  Vyvíjení tlaku na developery, aby se v rámci investičních záměrů 

podíleli na rozvoji území podle potřeb občanů a zlepšení vzá-
jemné komunikace 

 2 – Zamezení prodeje pozemků ve správě MČ Praha 13 
 3 –  Motivace učitelů – hledání zdrojů, aby nedocházelo k odlivu 

učitelů
 4 –  Zřízení sportoviště pro náctileté
 5a –  Častější opravy místních komunikací (Seydlerova ulice, Velká 

Ohrada) a zpomalovacích prahů
 5b – Realizace podzemních kontejnerů na odpad
 6 –  Sociální byty a startovací byty
 7 –  Podpora komunitních aktivit
 8 –   Zřízení klubu pro náctileté (čajovna, klubovna) s odpoledním 

provozem 
 9 –  Revitalizace vnitrobloku Fingerova, realizace v roce 2018 
10 – Odlehčovací služby pro seniory 

Většina stanovených priorit a jejich plnění je dlouhodobějšího charak-
teru a není možné je realizovat v rámci jednoho roku. Z tohoto dů-
vodu byly vytyčeny 4 problémy, které je možné realizovat v krátkodo-
bém horizontu, a to body č. 3 – Motivace učitelů – hledání zdrojů, 
aby nedocházelo k odlivu učitelů, 4 – Zřízení sportoviště pro nácti-
leté, 9 – Revitalizace vnitrobloku Fingerova, realizace v roce 2018 
a 10 – Odlehčovací služby pro seniory. 

To samozřejmě neznamená, že se ostatními tématy nebudeme za-
bývat, ale jejich plnění vyžaduje dlouhodobější časový horizont.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

S jakým rozpočtem budeme 
hospodařit?

Na oblast školství bude vydáno celkem 75 milionů korun (z toho té-
měř 48 mil. Kč tvoří neinvestiční příspěvky pro ZŠ a MŠ, přes 3 mil. 
Kč půjde na opravy a údržbu ZŠ a MŠ a přes 16 milionů Kč půjde 
na splátku úsporného projektu přeměny topných systémů ve školách). 
Na životní prostředí je vyčleněno přibližně 49 mil. Kč. Z toho 47 mil. 
jde na údržbu zeleně a chodníků, 2 mil. je vyčleněno na modernizaci 
herních a sportovních prvků, rekonstrukci cyklotras, modernizaci vo-
dohospodářského zařízení a projektovou dokumentaci na dětská hři-
ště a sportoviště. Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnic-
tví jsou ve výši 10 mil. Kč. Přes 6 mil. Kč jde do oblasti dopravy, 
z toho je více než 5 mil. Kč určeno na opravy a údržbu komunikací, 
kanalizačních vpustí a dopravního značení. 

Nejdůležitějším plánovaným investičním výdajem v roce 2018 je 
výstavba Domova pro seniory v ulici Za Mototechnou.

Eva Libigerová

Cestovní doklady – vyhněte 
se čekání ve frontách
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Zamezení volného parkování na střeše objektu Garáže Archeologická 
Jistě jste zaznamenali problém, který eskaloval v únoru tohoto roku, 
kdy byla na střechu objektu Garáže Archeologická nainstalována 
vjezdová brána, která zabraňuje bezplatnému volnému parkování. 
Tuto bránu zde umístila společnost RG Parking, s.r.o., aniž by na to 
dopředu upozornila jak Společenství vlastníků objektu Garáže Ar-
cheologická, tak městskou část Praha 13.

K zamezení vjezdu na střechu objektu garáží a k instalaci brány 
došlo v úterý 13. února. Jakmile se vedení radnice o této nepříjemné 
a nenadálé situaci dozvědělo, okamžitě zainteresovalo právní oddě-
lení. Z právního výkladu jasně vyplývá, že uvedená společnost tento 
krok učinila v rozporu s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5, 
který byl vydán v roce 2010.

Po tomto zjištění jsme ve středu 14. února svolali jednání se Spo-
lečenstvím vlastníků objektu Garáže Archeologická. Z celého jed-
nání jednoznačně vyplynulo, že SVJ Garáže Archeologická nevydalo 
žádné souhlasné stanovisko s instalací vjezdové brány na svém ma-
jetku, ani nebylo požádáno ze strany společnosti RG Parking 
o umožnění instalace brány, včetně napojení na zdroj elektrické 
energie. 

Geneze problému
Pozemky nacházející se pod nemovitostí Garáže Archeologická jsou 
v majetku městské části Praha 13 a byly pronajaty na základě ná-
jemní smlouvy, a to na dobu 30 let. Pozemky byly pronajaty k dočas-
nému užívání s tím, že nájemce je využije pro realizaci stavby Hro-
madné patrové garáže Praha 5. Tehdejší nájemce, tedy společnost RG 
Parking, se v této smlouvě mimo jiné zavázal k tomu, že bude par-
kování na střeše nemovitosti bezplatné a volně přístupné třetím 
 osobám.

Tehdejší nájemce však už dříve nerespektoval úmluvy sjednané 
v nájemní smlouvě a v roce 2009 zamezil vjezdu na střechu budovy. 
Tehdy to odůvodnil tím, že parkoviště na střeše budovy bude uza-
vřeno z důvodu poškození vjezdu a nutnosti jeho opravy. Podle po-
sudku vypracovaného znalcem z oboru stavebnictví však nemělo 
toto poškození žádnou souvislost se statickou stabilitou objektu 
a nemohlo tak být argumentem pro uzavření parkoviště třetím oso-
bám. Přestože městská část Praha 13 po dohodě se společností RG 
Parking na své náklady provedla opravu, tehdejší nájemce objektu 
parkovací plochu v rozporu s ujedáním třetím osobám nezpřístupnil. 
Toto jednání dovedlo MČ Praha 13 až k žalobě, která byla podána 
v roce 2009. Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl v květnu 2010 
o tom, že tehdejší nájemce je povinen umožnit bezplatné a volně 
přístupné parkování třetím osobám na střeše budovy Garáže Archeo-
logická. 

Společnost RG Parking tedy svým nynějším jednáním naprosto 
nerespektuje dříve vydané soudní rozhodnutí, jehož právní moc na-
stala dne 21. března 2011.

Kroky vedoucí k nápravě
Po společném jednání s SVJ Garáže Archeologická byla společnost 
RG Parking 14. února oficiálně vyzvána k okamžitému odstranění 
vjezdové brány, která brání našim občanům v bezplatném parkování. 
K naší výzvě se přidal také současný vlastník objektu – SVJ Garáže 
Archeologická prostřednictvím svého právního zástupce. Tyto výzvy 
však nebyly reflektovány.

V pondělí 19. února byla vedením MČ Praha 13 svolána mimo-
řádná schůze rady, která celou situaci probrala a rovněž se jednomy-
slně vyslovila pro využití všech dostupných právních prostředků, aby 
bylo občanům znovu umožněno bezplatné parkování na střeše ob-
jektu. Městská část pověřila externí právní kancelář, aby ji v této věci 
zastupovala. 

Společnost RG Parking dále zabraňuje vjezdu občanům na střechu 
budovy. Dokonce zveřejnila výzvu informující o zpoplatnění parko-
vání od 1. března 2018. Městská část Praha 13 a vlastník objektu 
SVJ Garáže Archeologická takové jednání odsuzují a rozhodně ne-
považují tento stav za přijatelný. Devadesát osm volných parkova-
cích míst by mělo být dále zachováno pro potřeby občanů městské 
části. Jak Praha 13, tak vlastník objektu SVJ Garáže Archeologická 
využijí veškerých právních prostředků k tomu, aby bylo bezplatné 
parkoviště znovu zprovozněno v co nejkratší možné době.

Eva Libigerová, Michal Prošek, vedoucí OLP
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Hasiči jsou borci
V rámci prvního letošního zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 13, které se uskutečnilo ve středu 21. února, předal starosta 
 David Vodrážka ocenění hasičům z SDH Stodůlky. Roman a Robert 
Michlovi, Jiří Martinů, Tomáš Gregorovič a Lukáš Ďurig aktivně 
 zasahovali při lednovém rozsáhlém požáru hotelu Eurostars David 
v centru Prahy. Za jejich profesionální, účinný a obětavý zásah jim 
starosta veřejně poděkoval a předal medaile. Eva Libigerová

Poděkování volebním komisím
Prezidentské volby jsou úspěšně za námi. V Praze 13 proběhly 
vskutku hladce, hlavně díky spolehlivým členům volebních komisí 
z řad zaměstnanců úřadu naší městské části, ale také z řad občanů. 
V mnohých komisích zasedli také studenti. Všem těmto zmíněným 
chtěla radnice Prahy 13 neformálně poděkovat. Uspořádali jsme tedy 
jazzový koncert, na kterém společně se svou kapelou vystoupila zpě-
vačka Eva Emingerová. Koncert proběhl v úterý 13. ledna v obřadní 
síni radnice na Slunečním náměstí. Poslechnout známé jazzové hity  
si přišli nejen členové komisí, ale také občané, kterým tento žánr  
není cizí.  Eva Libigerová

Školka oslavila čtvrtstoletí
Ve středu 17. ledna měl starosta Prahy 13 David Vodrážka milou po-
vinnost zúčastnit se oslav 25. výročí založení Mateřské školy Běhoun-
kova 2300.

Školka v Nových Butovicích má jednu raritu. Je vůbec prvním před-
školním zařízením, které bylo založeno v samostatné České republice 
po rozdělení Československa v devadesátých letech. Její provoz byl 
slavnostně zahájen 4. ledna 1993. Původní čtyři třídy byly rychle roz-
šířeny a dnes vzdělávají 108 dětí. Školka je moderně a účelně zařízena, 

má krásnou zahradu vybavenou dopravním hřištěm a její součástí je 
také školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí i dospělých.

V rámci oslav byla v mateřské škole instalována výstava dobových 
fotografií z minulých let. Návštěvníci si mohli prohlédnout také videa, 
která ilustrovala, jak se školka postupně rozvíjela. Ve třídách byly k vi-
dění výtvarné práce současných i minulých žáčků od keramických vý-
robků po krásné výkresy.

Děti si pro rodiče a ostatní návštěvníky připravily pásmo předsta-
vení. Zazněly písničky, básničky a nechyběl ani taneční kroužek 
školky, ve kterém děti předvedly, co všechno se už naučily.

Eva Libigerová
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Senior Akademie odstartovala
Praha 13 opět navázala spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy 
a společně zorganizovaly druhý ročník úspěšné Senior Akademie, 
která se zabývá účinnou prevencí kriminality.

Z pohádky do pohádky
Doslova pohádkové týdny prožívaly děti z nové mateřské školy 
U Stromu v Nových Butovicích. Vedení školky pro ně společně 
s městskou částí Praha 13 připravilo výtvarnou soutěž s názvem  
Z pohádky do pohádky. Protože školka byla otevřena poměrně nedávno 
a je tedy teprve v začátcích svého fungování, byla soutěž vůbec první 
zkouškou vzájemné spolupráce školky s rodiči malých žáčků. Soutěžní 
výtvory totiž měly děti za úkol vyrobit doma. Tuto školku navštěvují 
děti už od dvou let, proto bylo zapojení maminek a tatínků opravdu 
žádoucí.  

Do samotného vyhodnocení soutěže se pak zapojilo vedení naší 
městské části. Starosta David Vodrážka spolu s místostarostkou pro 
oblast školství Marcelou Plesníkovou si přišli 23. ledna do školky 

Senior Akademie, nad kterou převzal záštitu zástupce starosty 
pro so ciální oblast Pavel Jaroš, je cyklus vzdělávacích programů pre-
vence kriminality, ochrany života, zdraví a majetku zaměřených 
na  seniory. Moderní alternativní metodou, založenou na principu 
univerzity třetího věku, přednáší strážníci městské policie účastníkům 
aka demie, jak se chovat v krizových situacích, předcházet trestné čin-
nosti nebo jak účinně přivolat pomoc. V rámci programu mohou 
 senioři a zdravotně postižení občané s trvalým pobytem v Praze 13 
a v Praze–Řeporyjích absolvovat celkem třináct přednášek, které se 

konají pravidelně každou středu od 14 do 16 hodin v obřadní síni 
radnice. 

Do programu akademie se zapsalo téměř sedmdesát seniorů, kteří 
se dozvědí více o zajištění osobního bezpečí, zabezpečení majetku, 
o finanční gramotnosti, kriminalistice, základech první pomoci, 
obraně proti podvodníkům nebo domácímu násilí, o povinnostech při 
chovu psů apod. Součástí cyklu je také návštěva Muzea Policie České 
republiky, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního stře-
diska městské policie. 

Projekt prevence kriminality Senior akademie probíhá v rámci akti-
vit místní Agendy 21 a je realizován zdarma. Jeho slavnostní zahájení 
připadlo na středu 21. února. Seniory přivítali místostarostové Petr 
Zeman a Pavel Jaroš společně s Lenkou Hofmanovou z oddělení pre-
vence městské policie.  Eva Libigerová

 prohlédnout všechna odevzdaná dílka a vybrat 
z nich tři nejzajímavější. Úloha to byla nelehká. 
Nakonec si krásné ceny z rukou starosty převzal 
dvouleťák a dvě čtyřleté holčičky. Ani ostatním 
dětem to ale nemuselo být líto. Drobné hračky, 
které věnovala Praha 13, se dostaly do všech pěti 
tříd, které na školce jsou.

Mateřská školka U Stromu vznikla komplexní 
přestavbou bývalého sportovního centra na Ov-
čím hájku. Je zde zapsáno 102 dětí, včetně těch 
nejmenších, dvouletých. Typickou dominantou 
školky je netradiční multifunkční atrium, jehož 
součástí je také stěna z živých rostlin a velký 
strom, který se stal příznačným názvem pro no-
vou mateřinku. Jde zkrátka o ojedinělý projekt, 
na který je Praha 13 právem pyšná.

Eva Libigerová
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Je tady březen a v přírodě se začínají ob-
jevovat první poslové jara. Mezi ty, kte-
rým nevadí ani tající sněhová pokrývka, 
patří také bledule jarní. Kvetou v mnoha 
zahrádkách, ale ten, kdo by jich chtěl 
na jednom místě vidět doslova desetiti-
síce, musí vyrazit například do lokality 
s nejrozsáhlejším výskytem této chráněné 
rostliny u nás i v Evropě – Národní pří-
rodní rezervace Ransko na území Chrá-
něné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Paní 
Marcela Fuglíková, autorka fotografie, 
kterou jsme zařadili do březnové rubriky 
Vaším objektivem, se spokojila se stov-
kami těchto úžasných kvítků. Svůj sní-
mek pořídila v lese Šebín v obci Křesín, 
kde se prý vyskytují v hojném množství 
od nepaměti. Rok co rok nás tyto křehké 
kvítky dokáží uchvátit svou romantickou 
krásou, ale pozor – jsou nejen přísně 
chráněné, ale také jedovaté.
....................................................................
Podaří-li se i vám udělat zajímavou foto-
grafii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašle - 
te ji do redakce na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme.  Eva Černá  

vaŠím Objektivem

Bylo nám s Vámi skvěle, paní ředitelko
Paní ředitelka Michaela Gaydošová ukončila 28. února činnost ve své 
funkci ředitelky Domu dětí a mládeže Stodůlky. Celý kolektiv, který pod je-
jím vedením jen vzkvétal, jí do dalších let přeje mnoho osobních i pracov-
ních úspěchů na cestě, kterou si zvolila. Roky, kdy jsme s Vámi pracovali, 
byly moc fajn. Děkujeme. Váš Domeček

Nenechávejte si to pro sebe
Rád bych upozornil na problém, který se bohužel dotkl celé mé rodiny, píše 
pan Pavel (příjmení záměrně neuvádíme) ve svém dopise, z kterého vy-
bíráme: Moje žena byla nedávno v Centrálním parku při procházce s kočár-
kem napadena/sexuálně obtěžována starším mužem. Naštěstí správně zare-
agovala a díky pepřovému spreji dokázala utéct. Vše řešila s městskou i státní 
policií. Útočníka se zatím bohužel nepodařilo najít.  Následně žena varovala 
prostřednictvím Facebooku další maminky, což vyvolalo celkem velkou re-
akci. Co nás šokovalo, byl fakt, že pár žen se ozvalo s podobným zážitkem. 
Bohužel tyto incidenty pravděpodobně nikdy neohlásily. Prosím, zkuste pro-
střednictvím časopisu STOP apelovat na obyvatele Prahy 13, aby vždy ta-
kové útoky hlásili na Policii ČR. Opravdu to může pomoci a policie tím do-
stane přesnější informace o útocích a jejich pachatelích.

Jediný případ obtěžování v Centrálním parku má v novém roce hlá-
šeno naše Místní oddělení PČR ve Stodůlkách právě jen manželkou 
pana Pavla, která s naším oddělením na odhalení pachatele svého na-
padení aktivně spolupracuje. Musím zdůraznit, že žádný další po-
dobný případ nám nahlášen nebyl. 

Z vaŠich dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Centrální park i celý služební obvod našeho policejního oddělení pra-
videlně kontrolují v rámci své hlídkové a preventivní činnosti  policisté. 
Na dodržování bezpečnosti dohlížíme a velmi dobře spolupracujeme 
se strážníky Městské policie Prahy 13. V případě, že by se kdokoli do-
stal do podobné situace nebo byl jejím svědkem, měl by okamžitě vyu-
žít bezplatnou linku 158.     Npor. Jaroslav Vondra, ZVO MOP Stodůlky

V souvislosti se zvýšením bezpečnosti občanů pořádá naše městská část 
bezplatnou Školu sebeobrany pro ženy. Zájemkyně všech věkových ka-
tegorií si pod vedením zkušeného trenéra bojových umění osvojí účin-
nou silovou obranu v krizových situacích. Kurzy probíhají v centru 
 Avaloka v Bellušově ulici každý čtvrtek od 19 do 20 hodin.  -red-

Dojem kazí nekvalitní práce 
Procházky po Centrálním parku jsou v poslední době velmi rozmanité 
a příjemné. Co ale kazí dojem, tak to jsou nové lavičky v revitalizované 
části okolo Stodůleckého rybníka. Rezavé rámy, napadené dřevo. Za tolik 
peněz trochu nepovedená investice, ne? Kdo za to může? Jiří Červenka

Vážený pane Červenko, 
děkujeme za Váš zájem o prostředí, ve kterém žijete. Další etapa do-
budování Centrálního parku je financována a organizována Magistrá-
tem hl. m. Prahy. Městská část Praha 13 prozatím nově provedené 
úpravy nepřevzala do své správy, právě i kvůli Vámi zmiňovaným la-
vičkám. Dle informací realizační firmy jsou tyto lavičky reklamovány 
u výrobce. Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí 

Kluci, moc děkuji             
Počátkem ledna jsem ztratila peněženku. Dovedete si jistě představit, jak 
jsem byla touto situací zasažena. O to větší bylo mé překvapení, když u na-
šich dveří zazvonil policista a peněženku mi přinesl; nic v ní nechybělo. 
Peněženku nalezli dva žáci 5.B Základní školy Kuncova, konkrétně 
 Martin Švancar a Martin Novák. Chlapci nezaváhali ani chvilku a pe-
něženku odnesli na Místní oddělení policie ČR ve Stodůlkách.
Jsem velmi ráda, že se peněženka s doklady a penězi našla, zároveň jsem 
pyšná i na to, že máme takové správné a čestné kluky. Chtěla bych, aby 
o jejich činu věděla i škola, kterou chlapci navštěvují. Proto jsem tento dopis 
poslala také tam. Tereza Liberdová
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Bude mít Praha 13 naučnou stezku a hustší síť cyklostezek?
Jízda na kole je stále oblíbenějším způsobem rekreace.  
Síť cyklostezek, značených cyklotras, ale také naučných stezek  
se v ČR každým rokem rozrůstá. V Praze 13 byl vybudován 
desetikilometrový cyklookruh „Za prací a zábavou“, který je 
ve správě městské části. Ten navazuje na dálkovou cyklistickou 
trasu Greenways Praha – Vídeň a na cyklotrasu celopražského 
významu Řepy – Hlubočepy, které spravuje MHMP. KČT otevřel 
v Praze 13 zhruba šestikilometrovou vozíčkářskou turistickou  
trasu. Vlastní naučnou stezku naše městská část nemá.  
Domníváte se, že je v Praze 13 síť cyklostezek dostatečná? Měla by 
městská část na svém území podporovat vznik naučných stezek?

ANO 2011 KOMuNISTIcKá STRANA ČEcH A MORAVy TOP 09

ObČANSKá DEMOKRATIcKá STRANA ZELENí A PIRáTI PRO 13ČESKá STRANA SOcIáLNě DEMOKRATIcKá

Za současnou síť cyklostezek v naší městské 
části se rozhodně nemusíme stydět a myslíme 
si, že má kapacitu na to, aby v ní vznikly 
stezky další. Nikoli však za každou cenu a jen 
proto, abychom si mohli někde odškrtnout 
čárku, že rozvoj cyklostezek podporujeme. 
Máme při tom na mysli nejen typický cha-
rakter „třináctky“ na pomezí předměstí 
a volné, nezastavěné krajiny, ale především 
převažující věkovou strukturu zdejšího oby-
vatelstva a v neposlední řadě i stále více se 
projevující nástup civilizačních chorob. Řada 
studií z různých částí světa, včetně analýzy 
Světové zdravotnické organizace (WHO), 
jednoznačně potvrzuje, že pohyb na zelených 
plochách zlepšuje jak fyzické, tak i duševní 
zdraví člověka. Právě přírodě blízké prostředí 
včetně zelených ploch na Praze 13 by si za-
sloužilo alespoň jednu rozumným způsobem 
naplánovanou a hlavně pravidelně udržova-
nou naučnou stezku. Vhodným řešením by 
bylo propojení s již existující naučnou stez-
kou v Řepích. Marcela Plesníková, klub hnutí ANO 2011 

Síť cyklostezek a zejména cyklotras se 
na Praze 13 může zdát dostatečná. Problé-
mem jsou její některé zjevné nedostatky. 
I když se přes Centrální park na kole běžně 
jezdí, úředně přes Centrální park do Prokop-
ského údolí cyklostezka nevede. Nedaří se vy-
koupit jeden pozemek na její trase ani získat 
souhlas jeho vlastníka, takže ji nelze postavit. 
Vyvlastnění v zájmu výstavby cyklostezky zá-
kony nepřipouští. Otázkou je, zda by se ne-
měly některé cyklostezky a cyklotrasy dělit 
pruhem na část pro cyklisty a na část pro 
chodce. Bohužel ne všichni cyklisté jsou vůči 
chodcům ohleduplní. Otázkou je, zda některé 
úseky cyklostezek s nezpevněným povrchem 
nezpevnit. Pro cyklisty by to bylo jistě poho-
dlnější. Problém je, že některé cesty jsou 
v soukromém vlastnictví a městská část ne-
může investovat do soukromého majetku. 
Zpevněný povrch přitom může přilákat i mo-
torky a auta a tím i zhoršit bezpečnost cyk-
listů. Zákaz zde nemusí vždy pomoci. 

Jan Zeman, zastupitel za KSČM

Síť cyklostezek pro sport, rekreaci a turistiku 
v Praze 13 je vcelku dostatečná, ne však jejich 
technický stav a údržba. Chybí další lávka pro 
pěší a cyklisty přes Rozvadovskou spojku. 
Zcela nedostatečná je však infrastruktura pro 
městskou cyklistiku. Praha 13 by se měla stát 
místem, kde je jízda na kole součástí místní 
kultury a lidé dojíždějí na kole do práce, do re-
staurací a za svými povinnostmi. Pro rozšíření 
městské cyklistiky v Praze 13 je nutné, aby se 
lidé na kolech cítili komfortně a bezpečně. 
Všude tam, kde je to možné, by měly být zří-
zeny vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, kři-
žovatky s prostorem pro cyklisty a instalovány 
další stojany na kola. Současně by měla probí-
hat potřebná osvěta mezi občany. TOP 09 
Praha 13 podporuje a nadále bude podporovat 
všestranný rozvoj cyklistiky v Praze 13. Vedle 
stávající naučné stezky Údolím Dalejského 
potoka budeme ve spolupráci s Prahou 5 inici-
ovat vznik další naučné stezky přes lokalitu 
Stodůlky Háje směrem k přírodní památce 
Kalvárie v Motole.  Ivana Todlová, klub zastupitelů TOP 09

Naše městská část může i díky své poloze na-
bídnout občanům řadu způsobů sportovního 
vyžití, ke kterým cykloturistika bezesporu pa-
tří. A jsou to právě cyklotrasy a cyklostezky, 
které kromě jiného nabízejí cyklistům i bez-
pečný pohyb. V Praze 13 je zmíněný cyklo-
okruh Za prací a zábavou navazující na trasu 
Greenways Praha – Vídeň. V současné době je 
už připraven projekt na propojení Centrálního 
parku s Prokopským údolím, jehož součástí je 
i vybudování lávky u OC Globus. Dalším je 
projekt na vodorovné označení cyklotrasy 
v Centrálním parku, které by pomohlo zklid-
nění a systematizaci cyklodopravy. V cestě ale 
stále stojí nevyřešené majetkoprávní vztahy. 
O vybudování nové naučné stezky zatím měst-
ská část neuvažuje. Nicméně náměty na vybu-
dování naučné stezky obohacené např. moder-
ními architektonickými prvky uvítáme. Ob-
čané mají v současné době k dispozici naučnou 
stezku vedoucí z Nových Butovic do Prokop-
ského údolí a stezku Údolím Dalejského po-
toka.       Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

Naučná stezka může být vítaným zpestřením 
pro maminky s kočárky, pejskaře, důchodce 
na procházce, sportovce, děti i každému kdo 
jen náhodou bude procházet parkem. 
 Inspiraci máme hned v sousedních Řepích. 
Tam informuje o historii, ukazuje černobílé 
fotografie z minulého i předminulého století, 
sděluje na jaké živočichy a rostliny zde mů-
žeme narazit. Chtěli bychom vybudovat v lu-
žinském parku stezku, která bude mít navíc 
i sportovní a zábavnou část. Pro děti i do-
spělé. Na každém stanovišti vás bude čekat 
sportovní výzva. Také cestou budete plnit 
 vědomostní kvíz, který se bude vázat buď 
k bezprostřednímu okolí, nebo k naší městské 
části všeobecně. Celá naučná stezka bude 
očíslovaná a každé místo bude opatřené map-
kou ostatních. Na konci se dozvíte, kolik va-
šich odpovědí bylo správných a jaká je vaše 
sportovní kondice například s ohledem 
na věk a pár tipů jak se zlepšit. 

 Jan Fíla, Tomáš Murňák, Zelení a Piráti pro 13

Rozvoji cyklotras a cyklostezek stejně jako ji-
ných liniových staveb nejvíce brání majetko-
právní vztahy. Praha 13 má připraven projekt 
na vodorovné označení trasy přes Centrální 
park, který by zajistil bezpečnější provoz 
v parku. Jeden z pozemků na trase však není 
vykoupen. Trasa pro vozíčkáře byla otevřena 
v červnu roku 2012. Je opatřena speciálními 
turistickými směrovkami. Na trase je umís-
těno šest informačních panelů. V pokračování 
úspěšného projektu brání bohužel majetko-
právní vztahy. Za naučnou stezku lze označit 
„Příjemný výlet“ podél Prokopského potoka 
na Zlíchov, který začíná poblíž stanice met- 
ra B – Stodůlky u prameniště Prokopského 
potoka. Informační tabule pojednává o zají-
mavostech, jež leží na trase Prokopského 
 potoka. Praha 13 podporuje rozvoj cyklotu-
ristiky, pěší turistiky i dalších aktivit rozvíjejí-
cích pohyb vlastní silou. Vedle snahy o ozna-
čování tras se zapojujeme i do různých kam- 
paní s tím souvisejících. 

Štěpán Hošna, klub ČSSD
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INZERCE

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3 
155 00  Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému 
ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus Vám přidáme 
spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

www.skodaplus.cz

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA OCTAVIA COMBI
2,0 TDI / 110 KW / DSG

615 800 Kč

2/2016

15 384 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
2,0 TDI / 110 KW / DSG

585 400 Kč

5/2016

29 143 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
1,6 TDI / 81 KW

451 500 Kč

10/2015

10 496 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
TDI 1,6 CR / 81 KW

468 200 Kč

1/2016

17 700 km

Cena

Do provozu

Tachometr

Untitled-485   1 8.2.2018   8:55:13

otevíráme novou galerii butovice

15. března
od 17 hodin

ewa farnA  |   SEBASTIAN
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KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH 
Květná neděle – 25. března 
 8.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí
 9.30 hod. – latinská mše se svěcením ratolestí
18.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Zelený čtvrtek – 29. března
17.00 hod. –  mše sv. na památku Večeře Páně  

s umýváním nohou

Velký pátek – 30. března
17.00 hod. – Velkopáteční obřady

Veliká noc – 31. března – 1. dubna
20.00 hod. – Velikonoční vigilie s křtem

Boží hod – 1. dubna
 8.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů   
 9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů                      

KOSTEL SV. PROKOPA
Květná neděle – 25. března 
 9.30 hod. –  mše sv. pro rodiny s dětmi se svěcením 

 ratolestí 
11.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Zelený čtvrtek – 29. března
19.00 hod. –  mše sv. na památku Večeře Páně  

s umýváním nohou

Velký pátek – 30. března
15.00 hod. – Velkopáteční obřady

Veliká noc – 31. března – 1. dubna
20.30 hod. – Velikonoční vigilie s křtem

Boží hod – 1. dubna
 9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů   
11.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů                      

KOSTEL SV. KŘÍŽE A SV. HELENY  
(při železniční trati u viaduktu nad stanicí autobusů 
č. 142, 380 – Bílý Beránek)

Neděle 1. 4. v 9.00  
Řeckokatolická zpívaná velikonoční sv. liturgie 

V kostele se každou neděli od 9.00 konají pravidelné 
 řeckokatolické bohoslužby. 
Kostel je otevřený každou  neděli  
od 8.00 do 10.00 hodin.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ    

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

Pátek 30. března v 18.00
Cesta kříže
Během cesty bude několik zastavení s čtením  
z Bible o Kristově cestě do Jeruzaléma až  
po ukřižování, závěr s modlitbami na Makču Pikču. 
Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít  
Velikonoční  poselství. 
Sraz v 18.00 v křesťanském centru na Lukách.

Neděle 1. dubna v 8.30
Ranní vítání vzkříšeného Pána
V 8.30 se sejdeme na Makču Pikču ke společným 
 modlitbám a chválám, poté se vydáme na Velikonoční 
shromáždění do křesťanského centra Třináctka. 

Neděle 1. dubna v 10.00
Velikonoční bohoslužba
Velikonoční shromáždění s Večeří Páně a s nabídkou 
 simultánního tlumočení do angličtiny v křesťanském 
 centru. 

Říká se, že opat jednou zkoušel mladé novice 
a ptal se jich: „Jak se pozná, že skončila noc 
a začal den?“ Jeden z nich odpověděl: „Když 
v dálce spatříte zvíře a poznáte, jestli je to 
kráva nebo kůň.“ „Ne,“ odpověděl opat. 
„Když v dálce spatříte strom a poznáte, jestli 
je to dub nebo buk,“ mínil jiný mladý mnich. 
„Zase špatně,“ odtušil opat. „Jak tedy,“ chtěli 
vědět všichni. „Když se podíváte do tváře kte-
réhokoli muže a poznáte v něm bratra, když 
se podíváte do tváře kterékoli ženy a poznáte 
v ní sestru. Když se vám tohle nepodaří, pak 
je stále ještě noc – ať už je slunce jakkoli vy-
soko na nebi.“ 

Velikonoce se slaví první neděli po prv-
ním úplňku po jarní rovnodennosti, neboli 
v čase, kdy je noc, zima a tma definitivně 
poražena jarem, světlem a dnem. O těchto 
svátcích si připomínáme, že Boží Syn chtěl 
být bratrem všech lidí do té míry, že přijal 
nejen jejich tělo – to ostatně slavíme přede-
vším o Vánocích – ale že dokonce přijal nej-
poslednější stádium lidského života, totiž 
smrt a pochování do hrobu. Velikonoční dny 

nám říkají, že není nic skutečně člověčího, 
co by Boží Syn neznal, co by mu bylo cizí. 
Prožíváme radost? Ježíš se uměl radovat 
na svatbě ze štěstí mladých lidí. Prožíváme 
smutek? Ježíš mnohokrát plakal. Ničí nás 
únava? O Ježíšovi Bible na jednom místě 
říká, že měl tolik práce, že ani neměl čas se 
najíst. Zjišťujeme, že smrt je jediná jistota, 
která nás čeká? Ježíš smrt dobrovolně pod-
stoupil, aby ukázal, že tak má Bůh rád lidi, 
že s nimi chce být i v této poslední skuteč-
nosti. Když se podíváme na tvář Božího 
Syna a poznáme v něm svého bratra, pak 
 začínáme chápat důležitost Velikonoc. 

Velikonoce jsou nejen svátky Ježíšovy smrti 
na kříži, ale především jeho vzkříšení třetí 
den. Protože se Boží Syn stal bratrem lidí 
a prožil vše, co my žijeme na zemi, mohou 
být lidé Božími dětmi v nebi. Velikonoční 
dny pro nás mohou být nejen dny pomlázky, 
vajíček a mláďat, ale především dny naděje,  
že ve všem, co prožíváme, jednou skončí noc 
a temnota a začne světlý den.

   Radek Tichý, katolický farář Prahy 13

Velikonoční bohoslužby

Velikonoce, kdy končí noc a začíná den

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST.
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Mezinárodní setkání v Německu
Projekt Refugees in Europe, který probíhá 
v Základní škole Mládí již druhým 
rokem, se dostává do konečné fáze 
a s ním přichází i bilancování. K tomu si všechny zapojené školy 
z Německa, Španěl ska, Francie, Turecka, Velké Británie a České 
republiky tradičně volí zázemí německé školy Heinrich-Heine-
Europa-Schule v Dreieichu. Ta každoročně připravuje projektovou 
konferenci sítě evropských škol, jejíž jsme součástí.

Tento rok jsme na setkání vycestovali ve složení 2+2. Spolu s učiteli 
Tomášem Klinkou a Eliškou Habartovou jely žákyně devátých tříd 
Milana Dejaková a Patricie Zálešáková. Náplň dvoudenního pobytu 
byla pro každého z nich jiná. Učitelé koordinovali poslední měsíce 
projektu Refugees in Europe a plánovali projekt na období 2018 až 
2020. Žákyně pak prezentovaly náš projekt Erasmus+ u evropských 
vrstevníků, se kterými ale zároveň pracovaly ve workshopech zaměře-
ných na budoucí témata mezinárodní spolupráce, tedy na virtuální 
 realitu a španělskou či latinskoamerickou kulturu. První den žáci vy-
tvořili virtuální procházky partnerskými školami, druhý nacvičili dy-
namickou salsu.

Čas jsme si našli i na volnočasové aktivity. Žáci si skvěle zabruslili 
na frankfurtském „iceringu“ a učitelé objevovali krásy historického 
města Marburg.

Dva vrchovatě nabité, pracovně úspěšné i lidsky obohacující dny 
utekly jako voda a my se již plně soustředíme na květnové setkání škol 
v rámci projektu Refugees in Europe, které budeme s radostí hostit. 

Tomáš Klinka, garant projektu

Nabídka 6. tříd  
s rozšířenou výukou
Základní škola Kuncova otevře ve školním roce 
2018/2019 čtyři 6. třídy. Budou rozděleny do čtyř zá-
kladních studijních skupin, které nabízejí rozšířenou výuku: 

 matematiky a informatiky 
 jazyků (AJ – FJ, AJ – NJ nebo AJ – ŠJ) 
 tělesné výchovy (judo, basketbal) 
 výtvarné výchovy (výtvarné techniky, dějiny umění) 

Do všech studijních skupin budou přijati pouze žáci s vyznamenáním 
v 1. pololetí 5. ročníku.

Přihlášky a další informace najdete na www.zskuncova.org v kapitole  
Škola – Přijímací řízení nebo volejte na tel. 235 520 991. 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu školy nebo doručte do sekre-
tariátu školy nejpozději do 15. června 2018. 

 Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Projekt pomůže učitelům i dětem
Naše mateřská škola se zapojila do evrop-
ského projektu ETTECEC (Early aTTen-
tion for the inclusion of children with per-
vasive developmental disorders in ECEC 
systems), který je zaměřený na práci 
s dětmi s poruchami autistického spektra 
(PAS) v předškolním vzdělávání.

Ve dnech 11. – 12. ledna jsme se zúčastnili úvodního setkání k pro-
jektu v Las Palmas na Kanárských ostrovech.

Na projektu se podílí učitelky, odborníci, pedagogové, psychologové 
a výzkumní pracovníci ze čtyř evropských zemí (Španělsko, ČR, 
 Belgie, Slovinsko). Naše Fakultní mateřská škola Sluníčko pod stře-
chou byla do projektu zařazena díky svým dlouholetým zkušenostem  
s inkluzí.

Projekt se v první řadě zaměřuje na podporu a vzdělávání učitelů 
v předškolním sektoru. Jeho výstupem bude on-line kurz pro učitelky 
MŠ, který nabídne popis, videa a návrhy řešení běžných, reálných si-
tuací, které mohou v inkluzivním vzdělávání dětí s PAS v mateřských 
školách nastat.

Ředitelka Helena Zdrubecká, zástupkyně ředitelky Petra Ristić 

Úspěch v národním  
testování SCIO 
Žáci 9. tříd ZŠ Kuncova se každý rok v listopadu za-
pojují do národního testování SCIO z českého jazyka, 
matematiky a obecných studijních předpokladů. Vloni na podzim se 
do testování zapojilo celkem 17 672 žáků a studentů z 594 škol a ví-
celetých gymnázií z celé České republiky. Ve všech testovaných ob-
lastech byly výsledky našich žáků 9. ročníku nadprůměrné. V mate-
matice dosáhli žáci ZŠ Kuncova 66% úspěšnosti a jejich výsledky 
byly o 13 % nad průměrem všech základních škol. Výsledky dosaže-
nými v matematice se ZŠ Kuncova zařadila mezi 10 % nejúspěšněj-
ších škol v testování v ČR! V českém jazyce zaznamenali žáci IX.A 
a IX.B 62% úspěšnost (o 9 % vyšší než byl průměr základních škol) 
a jejich výsledky byly lepší než u 80 % zúčastněných škol. Z celko-
vého hodnocení vyplývá, že výsledky žáků 9. ročníku ZŠ Kuncova 
z českého jazyka i matematiky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpo-
vídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s potenciálem žáků 
velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Vynikají-
cího individuálního úspěchu dosáhla žákyně Barbora Mudrochová, 
která obdržela od společnosti SCIO ocenění za 2. místo v českém 
jazyce v kraji Hlavní město Praha ze všech testovaných žáků z praž-
ských základních škol. Za vynikající pedagogickou práci děkuji paní 
učitelce Dimitrové a Vojáčkové (v matematice), paní učitelce Frani-
cové (v českém jazyce) a vyučujícím i žákům blahopřeji k dosažení 
výborných výsledků a hodnocení naší školy.
 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

)

)
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Do práce na kole
Co takhle nechat auto doma a celý květen šlapat do práce na kole? 
Tuhle měsíční týmovou výzvu loni přijalo 13 000 lidí ve 33 městech 
po celé republice. Jízda na kole podle lékařů dobře prokrvuje mozek 
a také odbourává stres. Účastníci akce ovšem nemyslí jen na sebe, ale 
i prostředí ve městech. Bez emisí, kolon a parkujících aut. Registrace 
do soutěže, kterou poosmé pořádá spolek Auto*Mat, začínají 1. března.

Cílem tradiční jarní akce není „honit“ kilometry, ale zkusit se 
v květnu co nejčastěji dopravovat do práce „na vlastní pohon“ – tedy 
nejen na kole, ale i pěšky nebo během. Na týmy o 2–5 lidech pak 
kromě dobrého pocitu čekají i zajímavé výhry. 

Více na www.dopracenakole.cz nebo facebook.com/dopracenakole.  

 Jakub Holzer

Turnaj v minigolfu odhalil talenty
V únoru byla v Galerii Butovice ukončena základní část největšího 
světového turnaje v minigolfu – turnaje, do kterého se letos zapojilo 
1 560 žáků základních škol Prahy 13. První březnový den bude patřit 
už jen těm nejlepším – finalistům.

Počet dětí, které si v turnajích mohly minigolf alespoň vyzkoušet, se 
pohybuje v řádu tisíců. Pro některé to byla jen náhodná a jednorázová 
zkušenost, jiné se na indoorové hřiště Minigolf Butovice začaly vracet. 
Proto jsme se Tomáše Navrátila, provozovatele hřiště a prezidenta 
Českého minigolfového svazu v jedné osobě zeptali, jaké možnosti 
mají děti, které by se minigolfu chtěly věnovat i nadále. 

„Z loňského turnaje máme 
děti, které začaly chodit do krouž- 
ku minigolfu a organizovaně 
hrají,“ říká Tomáš Navrátil. „Ně-
které se relativně rychle zúčast-
nily i regulérního turnaje – juni-
orského mistrovství republiky 
Junior Trophy 2017, kde hrají ti 
nejlepší junioři z celé republiky 
až do 18–19 let. Dokonce tam 
v družstvech získali stříbrné me-
daile. Ti úplně začínající skončili 
na 4. místě, což je obrovský 
úspěch a zároveň úžasná moti-
vace. Takže možnosti jsou. Je to už zmíněný kroužek nazvaný Mini-
golfová škola pro sebe-vědomé děti a od loňska pak minigolfový oddíl 
Yamka minigolf club Butovice. Kroužek, který je vhodný pro děti 
od 5 let, je nazvaný Minigolfová škola pro sebe-vědomé děti. Ta po-
mlčka je tam schválně, vyjadřuje sebe vědomí, protože minigolf vás učí 
poznávat se. Když začnete hrát, tak o sobě zjistíte takové věci, o kte-
rých jste netušila – jak reagujete ve stresu, zda si umíte říci o pomoc, 
jak se vyrovnáváte s úspěchem a naopak... Děti, které mohou do krouž-
 ku začít chodit i v průběhu roku, pak v případě zájmu přecházejí 
do klubu, jsou zaregistrovaní u minigolfového svazu a začnou se zú-
častňovat regulérních soutěží. Do klubu se ale mohou samozřejmě 
hlásit i dospělí.“

Všechny informace zájemci najdou na www.minigolfbutovice.cz 
nebo je získají při osobní návštěvě. Eva Černá

Vítězem byly sport a dobrá nálada
V pátek 16. února v odpoledních hodinách odstartoval VII. ročník 
rychlého turnaje s pomalým tenisem Nicola Cup. Turnaj zahájil ředi-
tel Základní školy s RVJ Bronzová 2027 Nikolaj Hladík, který ho 
pravidelně pořádá pro spolupracovníky, zaměstnance a přátele škol-
ských zařízení naší městské části. V letošním roce se na palubovce se-
šlo celkem 10 smíšených dvojic. V pozdních večerních hodinách sta-
nuly na stupních vítězů tři dvojice, jejichž odměnou byly diplomy 
a pamětní plakety. Na závěrečném vyhodnocení turnaje účastníci po-
děkovali pořadateli s konstatováním, že hlavním vítězem akce je sport 
a dobrá nálada všech účastníků. Jaroslav Matýsek

Zkošky dopadly skvěle
Koncem ledna se v Taekwondo WTF klubu Praha konaly zkoušky 
dětí na vyšší pásy. Probíhaly podle daných pravidel a všichni prokázali 
nejen své zaujetí, ale především připravenost. Tu do jednoho dokázali 
tím, že zkoušky úspěšně složili.

V průběhu zkoušek hlavní trenér poděkoval jménem klubu zástupci 
starosty Pavlu Jarošovi za podporu, kterou klubu městská část Pra- 
ha 13 poskytuje. Díky ní již několik let nemusel zdražovat kurzovné, 
a to navzdory faktu, že náklady na chod klubu se neustále zvyšují.

Taekwondo WTF klub Praha sdružuje přes 200 dětí. V Praze 13 
cvičíme v řadě škol – FZŠ prof. Otokara Chlupa, ZŠ Klausova, FZŠ 
Brdičkova, pobočky máme i ve FZŠ Mezi Školami nebo v ZŠ Mládí. 
Tréninky probíhají standardně dvakrát v týdnu. Pokud chcete patřit 
k nejlepším a budete mít zájem, můžete navíc zdarma trénovat i v dal-
ších našich vybraných školách. Pro zájemce pořádáme jednou měsíčně 
i oblíbené tzv. Taekwondo víkendy či letní soustředění. 

Více na www.taekwondo-praha.cz.  Martin břeň 

Členové klubu z FZŠ prof. Otokara Chlupa spolu s hlavním trenérem Marti
nem Břeněm a zástupcem starosty Pavlem Jarošem 
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ŽivOtní prOstŘedí

Nad tímhle zůstává rozum stát        
Tento neutěšený obrázek se o prvním únorovém víkendu naskytl oby-
vatelům sídliště Velká Ohrada na křižovatce Přecechtělova – Kurzova. 
A to jen necelý týden poté, co městská část nechala na tomto sídlišti 
uklidit třináct obdobných míst. 

Je takový problém, odvézt svůj odpad do sběrného dvora nebo 
 počkat na přistavení velkoobjemových kontejnerů? Vždyť představa, 
že věc, která mi ještě donedávna sloužila, nyní překáží na chodníku, 
hyzdí okolí a navíc je vystavena povětrnostním vlivům nebo zájmu 
pejsků, přece musí normálnímu člověku vadit. 

Pojď s námi uklidit Česko
Ukliďme svět, ukliďme Česko, tak se jmenuje dobrovolnická úklidová 
akce probíhající na území celé České republiky. Hlavním úklidovým 
dnem bude v letošním roce sobota 7. dubna. Praha 13 tuto akci, jejímž 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek, vítá 
a podporuje. Hlavními organizátory v Praze jsou Český svaz ochránců 
přírody a spolek Ukliďme Česko.

Úklidové skupiny zaregistrované na www.uklidmecesko.cz (jednot-
livci, firmy, spolky, školy apod.), se mohou hlásit předem v úředních 
hodinách přímo na Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13 
u Dany Céové nebo na ceovad@p13.mepnet.cz, 235 011 474. 

Pomůžeme vám vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu a případně 
po akci odvezeme z domluveného prostranství pytle se sebraným od-
padem. 

Pro zájemce o zorganizování úklidové skupiny je více informací 
na webu www.uklidmecesko.cz. Dana céová

Přírodě ulehčili o více než tunu
Celkem 23 dobrovolníků se vydalo v neděli 
21. ledna ke vstupu do Prokopského údolí. 
Za Galerií Nové Butovice vysbírali nesku-
tečných 1 090,5 kilogramu odpadu. Úklid 
jim zabral hodinu a půl, převážnou část 
tvořil směsný odpad (oblečení, znečištěné 
materiály). Našlo se také 113 použitých in-
jekčních stříkaček, které na místě odborně 
zlikvidovala terénní pracovnice.

Dobrovolníci si říkají Trash Hero Praha a pořádají přednášky 
a úklidy po celé Praze. Tohoto úklidu se účastnili obyvatelé Nových 
Butovic a Velké Ohrady, ale také Prahy 4, Berouna nebo Kladna. Při-
pojit se může kdokoli, všechny své akce vypisují na Facebooku. Trash 
Hero (v překladu odpadkový hrdina) je součástí stejnojmenného celo-
světového hnutí, které vzniklo v roce 2013 v Thajsku. Z pláží se pře-
sunulo i do Indonésie, New Yorku a od roku 2016 funguje i v Praze.

Stavte se na úklid, společnou procházku s pytlem a pak třeba 
i na pivko . Monika Trojanová, Trash Hero Praha

Prosíme všechny, aby se nad tímto nešvarem zamysleli a odkládali svůj 
odpad tam, kam patří. A pokud uvidíte někoho, kdo takovéto zákoutí 
plné nepořádku vytváří, nenechávejte si to pro sebe. Jen za loňský rok 
zaplatila městská část za úklid černých skládek 300 000 korun. Tato 
nemalá částka mohla být využita na nové lavičky, výsadbu stromů 
nebo herní prvky pro děti. 

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů pravidelně zveřej-
ňujeme na stránkách STOPu, najdete je také na webových stránkách 
www.praha13.cz v oblasti Životní prostředí. Nejbližší sběrný dvůr je 
v ulici Puchmajerova (www.psas.cz). Služby sběrného dvora lze využít 
ve všední dny od 8.30 do 18.00 (v zimním čase do 17.00) a v sobotu 
od 8.30 do 15.00.  Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

8. února bylo opět vše v pořádku
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Amforová 15. 3. proti č. 1895/24

Pavrovského 16. 3. křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená 
plocha u kontejnerů na směsný odpad)

Volutová 19. 3. parkoviště proti č. 2518/6
náměstí Na Lužinách 20. 3.
K Sopce 21. 3. zpevněná plocha

V Hůrkách 22. 3. na chodníku vedle parkovacího zálivu proti 
ul. Seydlerova

Böhmova 23. 3. parkoviště u kotelny
K Řeporyjím 26. 3. křižovatka s ul. K Chabům

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště
Janského 27. 3. parkoviště proti č. 2370
Melodická 28. 3. křižovatka s ul. Operetní

Lýskova 29. 3. křižovatka s ul. Chalabalova (chodník 
u Grafotechny)

Nušlova 29. 3. parkovací záliv proti č. 2289/43
Fantova   3. 4. parkoviště před č. 1742/23
Borovanského   4. 4. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Ovčí hájek   5. 4. proti č. 2159/16
Kettnerova   6. 4. parkoviště naproti č. 2059
Červeňanského   6. 4. křižovatka s ul. Janského

Michaela Líčková

ŽivOtní prOstŘedí

 

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy 
odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, 
odstraňovače plísní), zářivky a výbojky. Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti 
nakládání s nebezpečným odpadem, volejte na tel. 236 004 221. 
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 725 562 312, 
725 562 318.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu
datum ulice čas přistavení

po–pá so

10. 3. – so
31. 5. – čt
12. 9. – st

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174) 15.00 – 15.20   8.00 –  8.20
Petržílkova č. 2483 (komunikace 
u sloupu veřejného osvětlení) 15.30 – 15.50   8.30 –  8.50

K Sopce (zpevněná plocha proti č. 1655) 16.00 – 16.20   9.00 –  9.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti 
č. 1329/2) 16.30 – 16.50   9.30 –  9.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17.00 – 17.20 10.00 – 10.20

křižovatka ul. Operetní x Melodická 17.30 – 17.50 10.30 – 10.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před 
vchodem do restaurace č. 1047/21a) 18.00 – 18.20 11.00 – 11.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 18.30 – 18.50 11.30 – 11.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11) 19.00 – 19.20 12.00 – 12.20

22. 3. – čt
16. 6. – so
20. 9. – čt

5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20   8.00 –  8.20

křižovatka ul. K Fialce – Živcových 15.30 – 15.50   8.30 –  8.50
křižovatka ul. Běhounkova – 
Dominova (parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20   9.00 –  9.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu 
č. 2101) 16.30 – 16.50   9.30 –  9.50

Petržílkova (parkoviště proti domu 
č. 2267) 17.00 – 17.20 10.00 – 10.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00 10.40 – 11.00
Janského (parkovací záliv proti 
č. 2211) 18.10 – 18.30 11.10 – 11.30

Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00 11.40 – 12.00

10. 4. – út
10. 7. – út
29. 9. – so

křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům 
(u kapličky) 15.00 – 15.20   8.00 –  8.20

Bessemerova (panelová cesta proti 
domu č. 2729/10) 15.30 – 15.50   8.30 –  8.50

19. 4. – čt
19. 7. – čt

 3. 11. – so

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20   8.00 –  8.20

Mládí (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50   8.30 –  8.50

Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20   9.00 –  9.20

Bellušova (parkoviště proti č. 1804) 16.30 – 16.50   9.30 –  9.50

Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20 10.00 – 10.20

Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50 10.30 – 10.50

Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30 11.10 – 11.30
křižovatka ul. Vlachova – 
Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 18.40 – 19.00 11.40 – 12.00

datum ulice čas přistavení
 31. 3. náměstí Na Lužinách  13.00 – 16.00
  7. 4. K Fialce (plocha u č. 1219) 13.00 – 16.00
  8. 4. K Sopce (zpevněná plocha)  9.00 – 12.00
  8. 4. 5. máje (proti č. 325/55) 13.00 – 16.00
14. 4. Vstavačová (u retenční nádrže)  9.00 – 12.00
14. 4. K Hájům (křižovatka s ul. Okruhová) 13.00 – 16.00
15. 4. náměstí Na Lužinách 13.00 – 16.00
15. 4. K Řeporyjím (křižovatka s ul. K Chabům) 13.00 – 16.00
21. 4. K Fialce (plocha u č. 1219)  9.00 – 12.00
21. 4. K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu) 13.00 – 16.00
22. 4. U Kašny (odstavná plocha)  9.00 – 12.00
22. 4. K Sopce (zpevněná plocha) 13.00 – 16.00
28. 4. K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku)  9.00 – 12.00
28. 4. 5. máje (plocha proti č. 325) 13.00 – 16.00

Harmonogram sběru biologického 
odpadu
Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného 
původu. NE živočišné zbytky! 

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, 
bude přistaven další!

Michaela Líčková Michaela Líčková
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Manželství na blízko, na dálku nebo třeba na víkend?
„Dobrý den, paní doktorko. Vdala jsem se z lásky. Máme tři úžasné syny 
a máme se s manželem rádi. Já mám skvělou práci ve svém oboru – 
v Praze. Můj muž o práci přišel a dostal velmi atraktivní nabídku na rok 
v Německu. Po roce mu pracovní smlouvu prodloužili. Mladší synové odjeli 
studovat na střední školy za ním, nejstarší chtěl dokončit školu v Praze. 
Rodina se nám rozdělila, často cestujeme za sebou navzájem. Můj muž mi 
chybí, nemůžu spát, často ani jíst. Potřebuju mít všechny své blízké pohro-
madě každý den…“

„Dobrý den. Až moje třetí manželství je šťastné a bezproblémové. Vdala 
jsem se za spolužáka, který od studií žije a pracuje v Americe. Děti máme 
oba dospělé. I já mám ale ráda svoji práci – tady v Praze. Jezdím tedy 
vždy na dva měsíce za svým mužem „domů“ do Ameriky. Užívám si po tu 
dobu naše opravdu harmonické manželství a společný čas a pracuji 
na dálku pro svoji f irmu v Praze. Druhé dva měsíce jezdím „domů“ 
do Prahy, kde udělám ve f irmě vše, co na dálku není možné, potěším se 
s vnoučaty... Tento model mi velmi vyhovuje. Jsem vdaná, ale mám 
i spoustu výhod samostatného života. Žiju ve své rodné zemi i v cizině, 
s manželem i bez něho.“

„Dobrý den. Před skoro třiceti lety jsem se vdala. S manželem máme dvě 
už skoro dospělé dcery, spoustu společných koníčků, ale i spoustu času každý 
pro sebe. On má rád country koncerty, kam chodí s kamarádem nebo s dce-
rami. Já mám ráda muzikály, divadla, kina a takové ty holčičí věci – ka-
fíčko, popovídání, cvičení… Když jsem měla zdravotně těžké období, byl 
mi můj muž velkou oporou. Stejně tak, když on absolvoval těžkou operaci, 
tak bych za něj dýchala. Musím říct, že to bylo moc hezkých třicet let a že se 
mi s mým mužem hezky žije.“

Partnerské soužití je komplikovaná záležitost. Dříve bylo obvyklé  
žít v tradičním manželském uspořádání. Doba se mění a vyvíjí se 
i vztahy. Instituce manželství prodělává krizi už od 70. let minulého 
století. Z obavy před závazky a z nezdařených konců mnoho lidí 

především z mladších generací do manželství vůbec nevstupuje. 
Manželství nebo partnerské uspořádání bez dokladů mívá různé 
moderní, často netradiční uspořádání, které ne vždy musí být špatné 
jen proto, že naši prarodiče by asi lomili rukama. Otevřel se nám 
svět, lidé cestují, mohou být propojeni virtuální komunikací téměř 
po celém světě. Nebývá už ani výjimkou, že babičky telefonují svým 
vnoučatům na druhý konec zeměkoule po skypu... V moderním 
světě nemusí být tedy problém přistoupit i k uspořádání partner-
ských vztahů moderně. Už ne vždy platí, že dva lidé spolu mohou 
spokojeně fungovat jen když spolu žijí ve společném bytě, každý den 
uléhají do společné postele a snídají u společného stolu. Stejně jako 
modernizaci světa je ale třeba respektovat i to, že delší odloučení 
může jednoho z páru trápit natolik, že nemůže jíst ani spát a ke spo-
kojenosti má daleko.

Širší výběr je třeba brát jako možnost. Neodsuzujme odlišné varian-
 ty a nenechme se ovlivnit názory druhých zvenčí. Dopřejme si jako 
pár výběr varianty, která vyhovuje právě nám dvěma. Klidně si do-
přejme výhod vztahu na dálku (vztah nám tolik nezevšední, těšíme se 
na sebe, víc si vážíme společného času, máme i více času sami pro 
sebe) nebo naplnění potřeb bezpečného hnízda, kdy máme svoje 
blízké denně kolem sebe, ale i v úzkém uspořádání máme každý svoje 
aktivity. Jediným důležitým bodem je, aby se na uspořádání soužití 
v páru shodli oba partneři. Pro nalezení nejvhodnějšího uspořádání 
spolu především mluvme – jak se cítí jeden z partnerů při odjíždění 
druhého, co by potřeboval, aby byl spokojenější, co sám může navrh-
nout pro větší spokojenost druhého, co by si přál, čeho se dokáže 
vzdát, co je pro koho důležité tak, že bez toho nedokáže žít, jaké mož-
nosti řešení by mohly situaci zlepšit… 

Všem čtenářům časopisu STOP přeji spokojeně domluvené soužití 
v páru, ať už je to společně strávených 24 hodin 365 dní v roce nebo 
klidně týden jednou za půl roku.

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

Finanční pOradna

Kdy je pojištění „schopnosti splácet“ k ničemu aneb co se v bance 
o pojištění hypotéky nedozvíte 
V poslední době byly publikovány články o tom, jak neproběhlo 
 plnění při invaliditě klienta, přičemž měl sjednáno k hypotéce pojiš-
tění schopnosti splácet. Jeden z článků byl uveřejněn na webových 
stránkách www.novinky.cz. 
Název článku: Pojistil si hypotéku, když dostal rakovinu, nic mu 
nedali.

Rozhodně podobné zkušenosti ne-
znamenají, že Rizikové životní pojiš-
tění k hypotéce, často nazývané pojiš-
tění schopnosti splácet sjednané 
hypotéčními bankami, je vždy špatné. 
Tyto zkušenosti však ukazují na slabé 
stránky sjednaného životního pojiš-
tění přes banku, kdy vám pojištění 
prodají jako housku v krámě. Bez ja-
kékoli analýzy potřeby klienta vám 

pojištění doporučí, protože je to zkrátka zodpovědné a hlavní prodejní 
argument je drobná sleva na úrokové sazbě.

Z vlastní zkušenosti víme, že nastavení optimálního krytí zdravot-
ních rizik je složitá disciplína. Posledních deset let jsme vyvíjeli 
vzorce, které stanoví, na jaké pojistné částky má být klient pojištěn.  
Je třeba zohlednit sociální dávky od státu (pracovní neschopnost, 
 invalidní důchod, sirotčí, vdovský/vdovecký důchod, pasivní příjmy 
apod.) 

Z mého pohledu shrnu hlavní výhody a nevýhody sjednání „pojiš-
tění schopnosti splácet“ přes banku:
Výhody:
 nepatrně nižší sazba od banky 
 u starších klientů může být nižší cena za stejné krytí
Nevýhody: 
  malá flexibilita nastavení jednotlivých rizik (pevně stanovené po-

jistné částky, nelze nastavit další připojištění dalších členů rodiny, 
spolužadatele nebo dětí)

  zásadní z našeho pohledu je, že je kryta pouze invalidita 3. stupně 
a není možné sjednat také krytí na 2. stupeň invalidity

  zpravidla vyšší cena krytí u mladších klientů, levnější bývá sjednání 
pojištění napřímo s pojišťovnou, ne přes banku

  při refinancování hypotéky dojde ke zrušení pojistné smlouvy, a po-
kud se klient rozhodne pro individuální pojistku, tak lze očekávat 
následující nevýhody: 
a) klient je již starší, což znamená dražší pojištění 
b)  může se změnit klientův zdravotní stav a teď nebude nově přijat 

do pojištění
– omezené pojistné podmínky (sportovci, rizikové povolání) 
– znovu začínají běžet čekací lhůty, u invalidity až 2 roky
–  pojistné plnění obdrží banka na doplacení úvěru, klient plnění 

nedostává odložený počátek pojištění při výstavbě až 2 roky 
Zásadní je věnovat pozornost pojistným podmínkám. K podrobné 

analýze slouží „Srovnávač“ pojistných podmínek, který hlavně srov-
nává kvalitu. Jde o detailní rozbor všech výluk u pojišťoven. Máme 
možnost daleko lépe porovnat klientovi stávající smlouvy a daleko 
lépe nastavit pojištění rizik spojených nejen s hypotékou. 

Důležité je pečlivě vyplnit zdravotní dotazník a nenechat se tlačit 
bankou do vyplnění nepravdivých údajů, jinak by vás nepřijal 
do pojištění. Např. Hypotéční banka a ČSOB zdravotní dotazník 
automaticky předvyplní – je uvedeno, že jste se s ničím neléčili a ne-
máte žádné zdravotní problémy. Což může být jeden z důvodu k ná-
slednému neplnění ze strany pojišťovny. 

Individuálně mimo hypotéku je možnost řešit krytí i pro klienty, 
kteří mají např. cukrovku a při sjednání smlouvy je jednoznačně defi-
nováno, co by bylo a nebylo kryto.

Se zkušenými poradci, kteří mají kvalitní analytické nástroje  
a jsou opravdu poradci a ne prodejci, lze zajištění rizik profesionálně 
nastavit.  Ondřej Marek, ondrej.marek@sbelter.cz
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mĚstská pOLicie

Z deníkU pOLicie čr

Výzva občanům 
V loňském roce došlo k několika případům, kdy na ně-
kterou z našich služeben přinesli občané střelivo, vý-
bušniny nebo podezřelé zavazadlo. Poslední případ je 
z února letošního roku, kdy nám jedna mladá sympa-
tická paní přinesla přímo na ředitelství ruční granát. 
Chtěli bychom tímto na všechny občany Prahy 13 ape-
lovat, aby v případě nálezu tohoto druhu materiálu 
nebo jiné a na první pohled nebezpečné látky, jako jsou 
příklad chemikálie, neprodleně informovali nejprve 
naše operační středisko na bezplatnou linku 156. My na místo vy-
šleme autohlídku zajišťující tísňovou linku. Jde o speciálně vyškolené 

strážníky, kteří mají s obdobnými situacemi zkuše-
nosti. Ti místo zabezpečí a v případě nutnosti přivolají 
hasiče, policejního pyrotechnika apod. Prosíme dů-
razně všechny občany, aby s těmito věcmi nemanipu-
lovali, nepřeváželi je a sami se je nepokoušeli zneškod-
nit. Každá neodborná manipulace může ohrozit je 
samotné, ostatní občany i přivolané strážníky. Vážíme 
si toho, že lidé nejsou lhostejní a snaží se zmíněnou 
situaci řešit. Přesto je prosíme, aby posouzení závaž-
nosti nálezu ponechali na zasahujících strážnících. 

Všem lidem za pomoc a spolupráci děkujeme, velmi si toho vážíme.  
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Nezjištěný pachatel v době od 11. do 14. února na par-
kovišti v ulici Bellušova vnikl bez poškození zámku 
do osobního motorového vozidla. Odcizil rezervní kolo, 
vnitřní horní kryt v zavazadlovém prostoru a hlavici řadící 
páky. Poškozením a odcizením věcí způsobil majiteli 
škodu do 10 000 Kč.
 Nezjištěný pachatel odcizil v době mezi říjnem 2017 až 
únorem letošního roku uzamčené osobní motorové vozi-
dlo, zaparkované na parkovišti v ulici Trávníčkova. Jeho 
majiteli tak způsobil škodu ve výši téměř 80 000 Kč.
 Dne 13. února mezi 11.30 až 12.00 využil v obchodním 
domě v Praze 5 nezjištěný pachatel nepozornosti a neroz-
vážnosti mladé ženy. Z tašky, kterou měla pověšenou 

na madle dětského kočárku, jí odcizil peněženku s osob-
ními doklady, platební kartou, jízdenkou MHD a finanční 
hotovostí. Způsobil jí tak škodu do 3 000 Kč. 
 Dne 12. února v době od 16.30 do 17.10 došlo na par-
kovišti před obchodním domem v Praze 5 k poškození 
osobního motorového vozidla poškrábáním laku obou 
zadních blatníků, pravých zadních dveří a pravého před-
ního blatníku. Majitelce vozidla tak vznikla škoda ve výši 
20 000 Kč. Poškozená má podezření, že to mohla udělat 
další řidička, s kterou se nepohodla kvůli parkovacímu 
místu.
 Dne 11. února přijalo naše místní oddělení oznámení 
ženy, která se obávala o svou sousedku. Protože strach 

o její život a zdraví jsme vyhodnotili jako důvodný, byl 
proveden násilný vstup do jejího bytu. Majitelku jsme 
v bytě nenašli, co ale vzbudilo naši pozornost, byl zapnutý 
elektrický přímotop a dvě svítící petrolejové lampy. Poli-
cisté přímotop vypnuli a lampy zhasli, aby nemohlo dojít 
k požáru. Nakonec se ozvala i samotná sousedka s tím, že 
je v pořádku. Jsme rádi, že tentokrát vše dobře dopadlo.
 V době od 9. do 11. února došlo v ulici Drimlova k vlou-
pání do osobního motorového vozidla. Neznámý pachatel 
se do vozidla dostal, aniž by poškodil zámek. Odcizil z něj 
drobnou elektroniku, výbavu vozidla, brýle a kanystr s ne-
mrznoucí směsí. Majitelce způsobil škodu do 5 000 Kč.
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

I v zimním období hoří
V rámci výcviku se členové výjezdové jednotky zúčastnili v lednu 
a únoru pravidelných stáží na stanici HZS v Jinonicích.

V sobotu 20. ledna byla jednotka vyslána k nahlášenému požáru 
klimatizace v přízemí pětipatrového hotelu v ulici Náplavní v Praze, 
při kterém byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu a aktivován trauma-
plán. Po příjezdu bylo zjištěno, že je celý objekt silně zakouřen, takže 
bylo nutné klienty hotelu evakuovat. Jednotka prováděla evakuaci 
ubytovaných pomocí nastavovacího žebříku z 1. patra hotelu.

Dne 26. ledna ve 14.57 hod. dostala jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Stodůlky oznámení o požáru opuštěného domu v ulici Ková-
řova. Její zásah naštěstí nebyl nutný, protože na místě už byli kolegové 
ze stanice Petřín a ze Smíchova. 

Poslední lednové pondělí zasahovaly jednotky profesionálních ha-
sičů ze Smíchova a dobrovolných hasičů ze Stodůlek u požáru osob-
ního vozidla v ulici Mukařovského v Praze 13. Na likvidaci plamen-
ného hoření použili vysokotlakou vodu. Požár, který byl úmyslně 
založen, poškodil i dva vedle stojící osobní automobily.

V sobotu 10. února ve 3.18 hod. byla jednotka vyslána do Jeremiá-

šovy ulice k nahlášenému pálení kabelů. Na místě se ukázalo, že 
na stavbě spalovali klestí a oheň se vymknul kontrole. Z důvodu hlí-
dání požářiště, na kterém se nacházel bagr stavby, zůstala jednotka 
na místě až do ranních hodin. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Máme za sebou valnou hromadu
První únorovou sobotu proběhla valná hromada sboru, kde jsme 
zhodnotili naši činnost za uplynulý rok. Proběhly také nové volby – 
velitelem sboru byl zvolen Filip Jordák, jednatelem sboru se stal Jan 
Richter. Tímto chceme poděkovat městské části Praha 13, Magistrátu 
hlavního města Prahy, sponzorům a samozřejmě i všem členům a pří-
znivcům za podporu naší činnosti.

A co nás v nejbližší době čeká? V březnu to bude brigáda na spor-
tovišti a v jeho okolí, abychom co nejlépe připravili celý areál na nad-
cházející sezonu. Tímto bychom chtěli upozornit všechny, kteří spor-
toviště budou využívat, že vstup zvířat je zakázán. A ještě jedno 
upozornění – rybářský kroužek při Sboru dobrovolných hasičů Třebo-
nice bude také hodnotit svojí loňskou činnost, a to na své valné hro-
madě. Ta bude 17. března od 11.00 v restauraci U Beránků.

V příštím čísle vás mimo jiné seznámím s tím, jak si vedly naše děti 
v prvním letošním závodu v uzlování, kterého se zúčastnily na konci 
února.  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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Městská policie hl. m. Prahy
hledá nové strážníky

Náborový příspěvek

plus další
benefity*

Ubytování po dobu
zapracování zdarma

Nástupní plat
po absolvování vstupního
kurzu až:

100 000 Kč

32 000 Kč

nyní máte

100 000,
důvodů, proč pracovat u nás

www.mppraha.cz/nabor
*Veškeré benefity, příspěvky a plat platí po splnění 

   všech podmínek zaměstnavatele! 

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

Od 1. ledna 2018
k nám můžete
nastoupit již od

let18
na základě novelizace  zákona 553/1991 Sb., o obecní policii

Říká se, že pes je nejvěrnější přítel člověka. A přesto tito naši přátelé plní 
útulky a bohužel slouží i jako obchodní artikl. Česká republika je jedním 
z největších vývozců štěňat. Nejde ale o štěňata z chovatelských stanic, 
ale z množíren. Už samotné slovo – množírna 
– dává tušit, že tam psi nemají na růžích 
ustláno. Lidé, kterým není osud těchto 
pejsků lhostejný, se snaží, většinou finančně, 
pomoci. Svou vlastní cestu, jak pomáhat, si 
našli dva studenti České zemědělské univer
zity v Praze Tomáš Pokorný z Měšic a Matyáš 
Dřevo z Prahy 13. Jejich projekt Dogsie doko
nale spojil příjemné s užitečným. Někteří 
z vás se s ním seznámili na Psím dnu s Pra
hou 13, ostatním ho teď krátce představíme.

Matyáši, jak a proč se zrodil projekt Dogsie?
S Tomášem jsme oba pejskaři, od malička 
máme k psům hodně pozitivní vztah, na-
víc máme oba podnikavého ducha, tak 
jsme se rozhodli, že bychom chtěli při stu-
diu dělat něco navíc. To navíc je pomoc 
psům, a to ve dvou rovinách. Hned ze za-
čátku jsme si řekli, že když budeme podni-
kat, tak chceme společnosti i něco vracet. 
Tak, že 20 % ze zisku podpoříme psy, kteří 
jsou nemocní, byli týraní nebo mají nějaký 
nešťastný osud, prostě potřebují pomoc. Našli jsme si nejdříve jed-
noho, potom druhého neziskového partnera. Jsou to spolky PES nej-
věrnější přítel a Dočasky.cz. To jsou naši dva partneři, se kterými spolu-
pracujeme. U obou jsme si stoprocentně jisti, že peníze, které jim 
pošleme, půjdou tam, kam my chceme. Na pejsky. Projekt jsme rozjeli 
v listopadu 2016.

Zmínil jste, že pomáháte psům ve dvou rovinách. Která je ta druhá?
Zjednodušeně řečeno – jsme dva mladí kluci, kteří si řekli, že chtějí 
změnit situaci v tom, jak jsou psi odměňováni. To znamená, že neře-

šíme krmení. Rozhodli jsme se, že pů-
jdeme úplně jinou cestou, tou jsou psí pa-
mlsky a hračky. Máme rádi psy, takže pro 
ně chceme dělat to nejlepší. A co vlastně 
ten Dogsie balíček je? Je to měsíční 
služba, kdy v balíčku chodí našim zákaz-
níkům pamlsky a hračky, které my na trhu 
vybereme a odzkoušíme s vlastními pej-
sky. Všechny pamlsky jsou to nejkvalit-
nější, co trh nabízí. Občas, když koukám 
na složení, tak si říkám, kéž bych takhle 
mlsal já a ne můj pejsek . Jde nám pro-
stě o to, aby pejsci dostali to nejlepší 
a měli z toho radost. Když má radost pej-
sek, tak má radost i jeho páníček. Na na-
šich stránkách www.dogsie.cz se každý 
zájemce dozví, jak přesně náš projekt fun-
guje. V prosinci loňského roku, kdy oslavil 
rok trvání, jsme odeslali 1 000 balíčků, 
tedy 1 000 „radostí“. A od toho se odvíjí 
i částka, kterou můžeme pomoci našim 
partnerům.
Oba studujete vysokou školu. Je pro vás 

tento projekt přínosem v rámci studia a obráceně? 
Česká zemědělská univerzita je skvělým partnerem. Oba studujeme 
jiný obor a vědomosti ze školy v projektu využíváme. Já studuji Fa-
kultu lesnickou a dřevařskou, ale obor je provázaný s ekonomií a ří-
zením projektů. Tomáš studuje mnohem víc ekonomii, takže to 
v praxi využíváme opravdu hodně. Naše univerzita nám nechává 
velký prostor na seberealizaci, dokonce nám pro náš projekt poskytla 
prostory. Kdykoli přijdeme za některým profesorem, v jakémkoli 
oboru, tak je vždy ochoten pomoci a poradit. Ať už je to něco z bio-
logie, práva, marketingu, účetnictví... Rozhodně za naším úspěchem 
stojí také univerzita.

Co dál? Budete se držet toho projektu nebo vymýšlíte něco dalšího?
Samozřejmě máme spoustu nápadů. Jsme mladí, ambiciózní a je toho 
hodně, co chceme měnit k lepšímu. Letos bychom chtěli seznámit co 
nejvíce lidí s naším projektem. Ukázat jim, že existuje způsob, jak po-
těšit svého mazlíčka a zároveň pomoci těm, kteří se bez pomoci jen 
těžko obejdou. 
Neuvažovali jste o pomoci při výcviku psů?
Přesně narážíte na to, na co jsem dnes myslel i já. Canisterapie, asis-
tenční nebo vodící psi... Už jsme o tom s Tomášem mluvili a je dost 
pravděpodobné, že se u třetího partnera vydáme tímto směrem. Zjiš-
ťoval jsem si, kolik stojí vycvičení jednoho asistenčního nebo vodí-
cího psa a ta částka je poměrně obrovská. Dokážu si představit, že 
bychom časem mohli mít pejska, jehož výcvik by byl financován 
z Dogsie peněz. Eva Černá 

INZERCE

Dogsie je radost i pomoc

Fousek byl první pejsek, na kterého Dogsie přispělo
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pOmáhají drUhým

Nečekají malí zájemci  
právě na vás?
Program 3G-tři generace je součástí neziskové organi-
zace Hestia – Centra pro dobrovolnictví. Dobrovolnictví 
spočívá v darování svého času, sil a schopností někomu bez nároku 
na finanční odměnu. Naše programy jsou tedy pro všechny zdarma.

Program 3G-tři generace je profesionálně veden, což ho dělá bez-
pečnější. A co je jeho smyslem? Naší ideou je hledat dobrovolníky nad 
50 let, kteří už mohou tvořit třetí generaci, tedy „babičky a dědečky 
na zážitky“. Smyslem není hlídání ani doučování dětí, ale smysluplné 

trávení volného času dob-
rovolníka (dobrovolnice) 
s rodinou a dětmi. Parťáci 
(jak nazýváme spřátele-
nou rodinku s dobrovol-
níkem) se většinou schází 
jednou týdně na 2–3 ho-
diny. A jak parťáky vybí-
ráme? O každé rodině 
i dobrovolníkovi se sna-
žíme zjistit, co rádi dělají, 
co umí nebo jaké zkuše-
nosti by rádi předali ji-
ným. Na to, zda se nám 
daří vytvářet pěkná spo-
jení, může odpověď ilust-
rovat otázka malého 

Vítka, který se po nějaké době Libušky zeptal: „A babičko, kde jsi 
byla, když jsem se narodil?“. Znají se teprve 4 měsíce, ale jejich mezi-
generační vztah je tak opravdový, jako by se znali celý Vítkův život.

Nejste to právě Vy, na koho tu naši malí zájemci čekají?  
Program 3G-tři generace je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR 
podle zákona o dobrovolnické službě. 
Kontakt: 3G-tři generace, Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., 
Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel. 257 328 901, 770 106 094,  
www.hest.cz.          Anna Pokorná, koordinátorka programu 3G-tři generace  

Diakonie Praha je o něco větší 
Středisko Diakonie Praha je tu od roku 
1994 pro děti, mládež a dospělé s po-
stižením a jejich rodiny. V rámci Prahy 
má toto středisko pracoviště ve Stodůlkách, na Lužinách, ve Strašni-
cích a na Barrandově. Nyní navíc rozšiřuje svou působnost v Krči.  
K 1. lednu 2018 totiž došlo ke sloučení středisek Diakonie ČCE – 
Praha a střediska Zvonek v Praze 4 v jedno celopražské. Nové praco-
viště v Krči nabízí chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním 
postižením a cent-
rum denních slu-
žeb, kde se sna-
žíme uživatele 
prostřednictvím 
nabízených aktivit 
podpořit v roz - 
voji nebo udržet 
jejich dosavadní 
získané schopnosti 
a dovednosti. Slu-
čování pro nás sa-
mozřejmě zna-
mená velkou výzvu. Jsme rádi, že tak budeme moci rozšířit nabídku 
služeb pro lidi s postižením v Praze. Více na www.diakonie-praha.cz.

Tereza Háčková, koordinátorka

Školka, kde slovo inkluze není 
prázdným pojmem
Dopis, který nám poslala paní Kristýna Adamíčková, maminka malé 
Josefínky, svým obsahem do rubriky Pomáhají druhým určitě patří. Je 
nejen poděkováním, ale možná, že ukáže cestu i dalším maminkám.

Mám dceru, nyní jí je necelých pět let a je zvláštní. Je úžasná a chytrá, 
ale její vývoj neprobíhá obvyklým způsobem, což s sebou nese hodně sta-
rostí, ale i (možná kupodivu) hodně radostí. I přes návštěvu různých psy-
chologů, psychiatrů a jiných MUDr., PhDr. i Mgr. (ve výčtu snad chybí 
jen Ing. ) se doposud nepodařilo stanovit přesnou diagnózu. Jisté je za-
tím jen ADHD a existuje podezření na poruchu autistického spektra. Ná-
stup do školky byl tím pádem komplikovaný a v první školce paní učitelky 
nezvládaly nápor 26 dětí a mojí dcery k tomu. Nemám jim to ani trochu 
za zlé. Když se mé dceři něco nelíbí, dokáže to dát patřičně najevo. 

Hledala jsem tedy školku, která by ve spolupráci s asistentem (kterého 
měla dcerka doporučeného) dokázala zajistit prostředí, ve kterém by se moje 
Josefínka cítila dobře a které by jí prospívalo. Byla nám doporučena FMŠ 
Sluníčko pod střechou v Mohylové ulici. 

Paní ředitelka Helena Zdrubecká byla od počátku více než vstřícná 
a ochotná. Dcera není v této školce jediné dítě s vyššími nároky na čas, 
energii a trpělivost učitelek, asistentek a dalších zaměstnanců. Přesto je 
ve školce úžasná atmosféra a termín „inkluze“ zde rozhodně není jen 
prázdným pojmem. Za dobu, kdy sem dcera chodí, si dokázala (přes počá-
teční problémy) vybudovat velmi pozitivní vztah s paní učitelkou, asis-
tentkou i s některými dětmi, což se v minulé školce nezdařilo. Dcera se roz-
mluvila a naučila se věci, které jsem ji doma nebyla schopná naučit. 

Chtěla bych moc poděkovat FMŠ Sluníčku pod střechou za to, že je! -red-                              

Náruč pojede opět k moři
Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, o.p.s., 
se sídlem na Velké Ohradě organizuje také letos koncem srpna poby-
tový zájezd k moři, konkrétně do Chorvatska. Doprava je autobusem, 
ubytování a stravování pak v hotelu.

Tato nabídka je vhodná nejen pro rodiny s dětmi, ale do naplnění 
kapacity autobusu jsou vítáni i ostatní zájemci. Děti do 12 let cestující 
s rodiči nebo prarodiči mají pobyt (ubytování + polopenzi) zdarma, 
hradí pouze dopravu. Tento desetidenní pobytový zájezd se od ostat-
ních ale přece jenom trochu liší. Náruč pro děti a mládež, o.p.s., totiž 
už pátým rokem umožní několika dětem, sociálně nebo zdravotně 
znevýhodněným, pobyt zdarma i bez účasti rodičů (rovněž i některé 
mamince).

Aby Náruč zvládala zajistit přípravu pobytu u moře pro rodiny 
a dospělé, ale hlavně pro zmíněné děti, hledá dobrovolníky, kteří občas 
podle svých možností a schopností pomohou.

Náruč také hledá zájemce na pomocné pracovní pozice – pro admi-
nistrativu, aktualizaci webu, provoz vlastní knihovny pro děti, stanový 
tábor na Šumavě a také pro běžnou technickou údržbu. Nabídka je 
vhodná pouze pro dlouhodobé uchazeče o práci u ÚP nebo pro zne-
výhodněné osoby, jako jsou absolventi SŠ a VŠ, samoživitelé, osoby 
s ČID nebo osoby ve věku 55+ let.

Podrobné informace na www.naruc-prodetiamladez.cz, na telefon-
ním čísle 603 923 372 ( Jiřina Teplická, ředitelka), dotazy a přihlášky 
prosím zasílejte na e-mail: spravni.rada.naruc@seznam.cz. Eva Černá
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ObRATNOST RycHLÝcH ŠíPŮ. Koncem ledna si děti ze Základní 
školy s RVJ Bronzová vyzkoušely v pěti sportovních disciplínách Ob-
ratnost rychlých šípů – skákání přes švihadlo, výskok z kleku, šplh, před-
klon k zemi a hod medicimbalem. Všechny záludnosti zmíněných 
disciplín naše „malé šípy“ bravurně a s plným nasazením zvládly, takže 
malá odměna byla naprosto zasloužená. Vychovatelky ŠD

NETRADIČNí TěLOcVIK. Děti z 2.B v ZŠ Mohylová se rády hýbají 
a poznávají nové sporty a formy cvičení. Tentokrát si ve sportovní  
hale Lužiny vyzkoušely pod vedením Ireny Kočkové z týmu Fitness 
 Balance opravdu netradiční tělesnou výchovu. Cvičení na bosu i fit- 
ballech bylo pro všechny zábavné a výborně doplnilo běžné hodiny 
ve škole.  Marie Procházková

A uŽ JE POKŘTěNá. V lednu se žáci z 5.B ZŠ Mohylová zúčastnili 
křtu knihy Tajemství rudolfínské Prahy. Knihu nejprve představil sám 
autor Jiří Martínek. Žákům řekl zajímavosti z období vlády Rudolfa 
II. a následně je prozkoušel malým testíkem. Tři, kteří získali nejvyšší 
počet bodů, dostali knížku jako dárek. Ke slovu se dostal také ilustrá-
tor Petr Urban. Vyprávěl o tom, kolik dá sestavení takové knížky 
práce, a jak se mu obrázky kreslily. Nakonec všichni společně knížku 
pokřtili. A jak jinak než zlatem. Vždyť ve své době právě Rudolf II. 
po výrobě zlata nesmírně toužil.                                            Veronika Pijáková

VESMíR. Malí 
umělci ze školní dru-
žiny ZŠ Mohylová  
se v lednu zapojili 
do výtvarné soutěže 
Vesmír. Soutěž, 
ukončenou slavnostní 
vernisáží, pořádalo 
studio baby Bubec. 
Děti se do činnosti 
pustily s nadšením, 
vyzkoušely si různé 
výtvarné techniky 
a uplatnily přiroze-
nou zvídavost a fan-
tazii. A protože téma 
vesmíru zaujalo jak 
chlapce, tak dívky, 
zcela určitě se 
k němu budeme i na-
dále vracet.   Jitka Hrubá

ZA KORuNOVAČNíMI KLENOTy. V pondělí 22. ledna se žáci 3.B 
a 3.C FZŠ Trávníčkova vypravili na výlet. První zastávkou byl Pražský 
hrad. Zde jsme si u příležitosti 25. výročí vzniku České republiky 
a 100. výročí založení Československa prohlédli Vladislavský sál 
a vystavené české korunovační klenoty. To byla krása! Druhou zastáv-
kou se stal Petřín. Tady jsme se ze srdce zasmáli v zrcadlovém bludišti. 
A cesta lanovkou byla také super. Zkrátka skvělý den. Eva Křivanová                                                                                 

ZAŽIJTE FILM JINAK. Jeden lednový pátek se naše 3.B ZŠ Mohy-
lová vydala Na film! Ale ne sednout si do hlediště a sledovat natočený 
příběh, nýbrž na výstavu, která se jmenuje Na film! Tam se děti skvě-
lou formou seznámily s tím, jak byl film objeven – od optických 
klamů přes hologram až po animaci. Největším zážitkem byla mož-
nost vyzkoušet si brýle na virtuální realitu. Na objednaném work-
shopu si pak děti pomocí profesionální techniky zkusily od začátku až 
do konce vyrobit krátký animovaný film. Všem doporučujeme výstavu 
navštívit. Je otevřená do konce března v Paláci Chicago.

Míša Houšková
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MLADí Z MLáDí. Can you hear it? What does it mean? What is gram-
matically correct? Na tyto a další otázky reagovalo na konci ledna na-
šich osm statečných, osm žáků ze ZŠ Mládí, kteří se dobrovolně přihlá-
sili na soutěž v anglickém jazyce Holešovice Challenge. Soutěž, která 
je zaměřena na různorodé jazykové schopnosti a dovednosti, každo-
ročně pořádá Obchodní akademie Holešovice. Letos se sešlo přes 
50 účastníků z Prahy a okolí. Naši žáci se ve světě angličtiny neztratili 
a svou školu vzorně reprezentovali – žákyně Kateřina Brečanová z 8.A 
obsadila v jazykovém klání dělené 3. místo! Congratulation! 

 Iveta Pichlová, učitelka AJ

PŘEČTI-VRAŤ-VyMěŇ. To je princip knihobudek, které si 
začaly v naší městské části nacházet svá místa. Po atriu radnice 
a poliklinice Lípa Centrum zahájila v polovině února provoz 
knihobudka s pořadovým číslem tři. Protože je umístěna v Ma-
teřské škole Ovčí hájek 2177 v Nových Butovicích, její využití 
se od ostatních trochu liší. Není určena široké veřejnosti, ale 
zhruba 120 předškoláčkům a jejich rodičům. Proto také obsah 
knihovny bude více odpovídat malým „čtenářům“, kteří si tak 
nenásilnou formou budou vytvářet pozitivní vztah ke knížkám 
a později ke čtení. Malé slavnosti, kdy se děti prvně seznámily 
s obsahem „své knihovny“, byli kromě ředitelky školy Hany 
Baštové přítomni také zastupitel Vít Bobysud a členové výboru 
pro výchovu a vzdělávání. -če-

STAŇ SE STRáŽcEM PRALESA. Také letos se mohou žáci základ-
ních škol zapojit do soutěže pražské zoologické zahrady Staň se stráž-
cem pralesa a pomoci tak nejen kriticky ohroženým gorilám nížinným. 
Na nejúspěšnější „strážce“ tradičně čekají fantastické zážitky v Zoo 
Praha. Soutěž spočívá ve sběru a následné recyklaci starých mobilních 
zařízení. Za každý odevzdaný mobil nebo tablet dostane Zoo Praha 
od společnosti REMA Systém 10 Kč. Tyto peníze putují na sbírkové 
konto Pomáháme jim přežít a je z nich podporována ochrana přírody 
přímo ve střední Africe.  -red-

ZASE JSME ANI-
MOVALI. Zájemci ze 
sedmé až deváté třídy 
FZŠ Trávníčkova se 
i letos zúčastnili ani-
mačního víkendu se 
společností Metacul-
ture. Letos dostali 
zcela výjimečnou pří-
ležitost natočit ani-
movaný klip k pís-
ničce české vokální 
skupiny Yellow sisters 
s názvem Čápi letí. 
Vymýšlet animaci 
na písničku pro ně 
byla zcela nová zku-
šenost. Jedna z členek 
kapely s nimi absol-
vovala i krátké hla-
sové cvičení a osobně 

jim představila nové CD, jehož je písnička součástí. Čtyři lektoři 
animace se pak pustili s našimi žáky do práce. Věnovali se jim trpělivě 
a postupně je učili vymyslet storyboard, vyrobit všechny rekvizity, vy-
myslet a zrealizovat pohyb postaviček i zacházet se speciálním počíta-
čovým programem k tvorbě animace. Všichni tak byli autory, výtvar-
níky, animátory i režiséry. Těšíme se, až klip projde posledními tech- 
nickými úpravami a my ho představíme.  Magdalena capková

KERAMIKA NáS bAVí. Rádi bychom poděkovali městské části 
Praha 13 a hlavně pak panu Evženu Mošovskému za podporu při za-
koupení keramické pece pro naši školku. Díky této investici mohou 
naše děti zcela zdarma a podle svého zájmu vyrábět a tvořit. Je známo, 
že práce s keramickou hlínou u dětí podporuje nejen rozvoj tvořivosti 
a fantazie, ale pomáhá i při rozvoji jemné motoriky a při koordinaci 
pohybu. Naše děti tvoření z hlíny velmi baví a vždy se moc těší na svůj 
další výrobek. Moc děkujeme.  
  Za děti a učitelky Pavla benešová, MŠ Mezi Školami 2323
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V červnu roku 1991 zahájil svou činnost tehdejší Místní dům dětí a mlá
deže Stodůlky. Za dobu více než pětadvaceti let se na pozici ředitelky 
vystřídaly pouze tři ženy – paní Iva Prošková, Milena Kubičková a Mi
chaela Gaydošová, která v domě dětí působila od srpna 1997. Od března 
je v pořadí čtvrtou ředitelkou Domu dětí a mládeže Stodůlky paní Jana 
Šimánková. Zajímalo nás, jaký vítr ji zavál na Prahu 13 a s jakými před
stavami do nového působiště nastupuje.

V oblasti zájmového vzdělávání se pohybuji v podstatě celý 
svůj profesní život. Pracovala jsem v Domě dětí a mládeže 
Praha 3 v Ulitě a poslední moje štace byla Dům dětí a mlá-
deže hl. m. Prahy, kde jsem byla do roku 2015 pověřena říze-
ním Karlínského Spektra a Loděnice Vltava, což je vlastně 
jedno z největších středisek volného času v Praze. Protože mě 
práce s dětmi vždycky bavila, rozhodla jsem se využít šance, 
která se naskytla v podobě konkurzního řízení na funkci ředi-
telky zdejšího domu dětí. 
V Praze je spousta domů dětí. V něčem jsou stejné, v něčem 
podobné, v něčem se diametrálně liší. Měla jste představu, 
do čeho v tom zdejším vlastně jdete?
Mně připadají Stodůlky a v podstatě celá městská část tak tro-
chu jako městečko ve městě. Celý život jsem se pohybovala 
v centru a tohle je úplně jiná lokalita. Místo, které díky své po-
loze nabízí i jiné možnosti vyžití a trávení volného času. Zdejší 
dům dětí má rodinnou atmosféru a vnímám ho jako místo, kde 
si lidé naslouchají a vzájemně se respektují. Pro veškerou čin-
nost jsou tady vytvořeny pevné a zdravé základy, na kterých se 
dá bezpečně stavět. Přála bych si, aby Domeček byl i nadále 
místem, kde má každý možnost se v příjemné atmosféře a po-
dle svého zájmu vzdělávat a rozvíjet. Aby i nadále nabízel ta-
kové aktivity, které děti i dospívající baví a které je budou mo-
tivovat k aktivnímu trávení volného času. 

Mistrovství České republiky 
v pole sport 2018

Seminále 

KD Mlejn, 24. března 2018

Finále 

Hala Královka, 26. a 27. května 2018

www.polesport.cz

INZERCE

Mohu stavět na kvalitních a pevných základech
Plánujete rozšířit nebo nějak obohatit nabídku volnočasových aktivit?
Ráda bych. Čím dál častěji slýcháme, že by se do škol měly vrátit 
dílny a podle možností jednotlivých školských zařízení i pozemky. 
Nezávisle na tom, zda se tak stane, si umím představit, že by Dome-
ček nabízel nové kroužky se zaměřením na technické obory nebo 
pěstitelství, kde by děti musely zapojit nejen hlavu, ale také ruce. 
Doplnila a rozšířila bych i hudební kroužky, a to o nabídku výuky 

dalších nástrojů, možná by byl zájem také o kroužky zaměřené 
na zdravý životní styl... Částečně by tyto kroužky mohly probíhat 
i na zahradě. Víte, já jsem týmový hráč a určitě nebudu nic dělat jen 
tak „od stolu“. Poradím se nejen s kolegy, ale ráda bych také udělala 
jakési dotazníkové šetření, aby se mohli k dění v Domečku vyjádřit 
nejen rodiče, ale především děti a mládež. Myslím, že tak bychom 
mohli získat reálnou představu o tom, co dětem chybí, jaké zaměření 
by nové kroužky a ostatní aktivity měly mít. 
A jak to bude s letními pobytovými a příměstskými tábory?
Ty samozřejmě budeme organizovat i nadále. Ráda bych, aby jejich 
programová nabídka byla už letos v létě zpestřena o nové aktivity. 
Třeba o jednorázové spaní v Domečku. Časem bych ráda doplnila na-
bídku o zimní pobytový tábor s výukou a zdokonalováním lyžování 
a snowboardingu, letní aktivity o pobytové tábory vycházející z české 
táborové tradice doplněné o novodobé trendy. Plánů je dost a dost. 
Například?
Týkají se například dokončení revitalizace areálu zahrady. Pokud to 
bude v rámci již částečně realizovaného projektu možné, byla bych 
ráda, aby byla na zahradě vybudována venkovní kuchyňka s altánem. 
Její část by mohla sloužit jako mini kemp pro letní příměstské tábory, 
líbily by se mi tam i různě zaměřené edukativní hry. Bylo by fajn, 
kdyby se na zahradě mohly hrát společenské a sportovní hry, divadlo, 
minikoncerty a intenzivněji se využíval stávající amfiteátr. Mohlo by 
tak vzniknout příjemné místo pro setkávání a trávení volného času, 
kroužkové i táborové činnosti, ale i pro akce a aktivity veřejnosti.
Tak to by se vám možná hodila i nějaká pomocná ruka. 
Určitě. Bude-li nutné rozšířit náš stávající tým, možná, že bych se ob-
rátila na studenty – třeba z pedagogické fakulty. Ale nemusíme chodit 
tak daleko. Pokud by měl někdo z čtenářů zájem o lektorování tech-
nických, hudebních, přírodovědných a jiných kroužků, nebo se chtěl 
stát členem táborového týmu, případně měl nápad na doplnění či vy-
lepšení naší činnosti, ať mi napíše na j.simankova@ddmstodulky.cz.
O tom, jak se daří zmíněné plány plnit, se určitě brzy dovíme. Chtěla 
byste říci něco závěrem?
Ráda bych poděkovala Michaele Gaydošové, dlouholeté ředitelce 
a mé předchůdkyni. Její pracovitost, elán, obětavost a profesionální 
přístup při vedení domu dětí jsou vidět na každém kroku. Má můj 
obdiv, odvedla tady obrovský kus práce. Eva Černá a Michaela Gaydošová 
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Dnes se vydáme autobusem ze Smíchova – Na Knížecí na Příbram-
sko. V Příbrami přesednete na autobusovém nádraží na autobus 
do Vysoké u Příbrami. Druhou zastávku v obci vystoupíte a vydáte se 
do mírného kopce k oplocenému parku zámečku. Za vstupní branou 
je bývalá hospodářská budova s pamětní deskou o pobytu Josefa Vác-
lava Sládka. Od ní projdete nádhernou alejí lip a dubů k novorene-
sančnímu zámečku. Celý areál nechal postavit v roce 1878 Dvořákův 
švagr hrabě Václav Kounic.

Rusalčino jezírko, vila Rusalka, park i okolní krajina byly přes dvacet 
let místy inspirace Antonína Dvořáka. Kromě komponování tu s nad-
šením také sadařil, zahradničil a choval holuby. K večeru chodíval 
do hospody „U Fenclů“, kde hrál s místními horníky karty. Za zámeč-
kem po modré dojdete lesem k Rusalčinu jezírku, kde můžete posedět. 
Další 3 km po modré je obec Strýčkovy. Odtud můžete dojít po modré 
do Rožmitálu pod Třemšínem, nebo sednout na autobus, který jezdí 
jen ve všední dny. Z autobusového nádraží v Rožmitálu dojdete Ry-
bovou ulicí ke kostelu Povýšení sv. Kříže s původními varhanami, 
na kte ré v letech 1788–1815 hrával Jan Jakub Ryba. Na hřbitově je 
pochována řada známých osobností a mezi nimi vpravo vedle vchodu 
i autor České mše vánoční, který skončil neblaze. U nedaleké vísky 
Voltuše v lese jménem Štěrbina v sobotu 8. dubna 1815 Jakub Jan 
 Šimon Ryba dobrovolně zemřel. Pronásledován lidskou zlobou 
a pravděpodobně i rakovinou jater si vzal život. K pamětní mohyle 
můžete dojít po žluté značce. Ale zpět ke kostelu. Sejdete široké 
schody a zahnete vpravo ke Cvokařskému muzeu. Nadšený chalupář 
jej vybudoval ze stavení, kde se dříve věnovali cvokařskému řemeslu. 
Cvokaři tehdy byli výrobci hřebíků nebo cvočků. Kdo vyráběl malé 
hřebíky, byl cvočkař, kdo střední, byl cvokař a kdo velké – hřebíkář. 
Na vykování hřebíku potřeboval 30 až 40 ran. Při denní produkci 

Bellušova ulice
Vychází jihovýchodním směrem z Chlupovy ulice, kopíruje blok 
rondelu a uvnitř jeho jižní částí tvoří smyčku. Nese jméno po mimo-
řádné osobnosti meziválečné funkcionalistické architektury a urbanis-
tiky Emilovi Bellušovi. Jeho předkové po-
cházeli z rodu amsterdamských brusičů 
diamantů Campbellů, kteří se usadili na hra-
 dě ve Slovenské Ľupči, kde se 19. září 1899 
narodil. V Banské Bystrici absolvoval kla-
sické osmileté gymnázium, architekturu 
studoval nejprve v Budapešti, v Praze 
na ČVUT vystudoval fakultu architektury 
a pozemního stavitelství. Jeho generaci, 
ke které patřili Dušan Jurkovič, Fridrich 
Weinwurm či Jaroslav Fragner, oslnil Švý-
car Le Corbusier, desavský Bauhaus i po-
někud bláznivý ruský konstruktivismus. 
Architektura podle jejich gusta byla účelná 
s moderní ocelovou nebo betonovou kon-

Po stopách Jana Jakuba Ryby a Antonína Dvořáka

strukcí, bez zbytečného dekoru. K nejzdařilejším funkcionalistickým 
stavbám v Evropě patří jeho Kolonádový železobetonový most přes 
Váh v Piešťanech postavený v letech 1930–1933. Je to skutečně jakási 
zastřešená lázeňská kolonáda nad vodou s několika kiosky na koncích 
mostu. Od vozovky je oddělena stěnou ze skleněných vitráží, vstupu 

vévodí symbol lázní – socha Berlolamače. 
Třebaže jeho stavby jsou rozesety po celém 
Slovensku, ty nejznámější jako Nová radnice, 
Slovenská národní banka či hotel Děvín stojí 
v Bratislavě. Po válce zde působil Emil 
 Belluš více než 30 let jako profesor na fakultě 
architektury Vysoké školy technické. Jeho 
brilantní znalost maďarštiny přiváděla k zou-
falství některé mazané studenty z jižního 
Slovenska, když jim u zkoušky na výmluvu, 
že své hluboké znalosti nedokážou exaktně 
formulovat slovensky, plynulou maďarštinou 
nabídl, aby se tedy vyjadřovali maďarsky.

Akademik Prof. Ing. arch. Emil Belluš, 
DrSc. zemřel 14. prosince 1979.  Dan Novotný

 tisíce hřebíků musel dát kla-
divem 30 až 40 tisíc úderů. 
Cvokařství se obecně říkalo 
pro bídné podmínky „žeb-
rota“. Od něj projdete starou 
alejí Johanky z Rožmitálu, 
druhé manželky Jiřího z Po-
děbrad, na jejímž konci roste 
zdravá 300 let stará lípa. 
Po břehu rybníka dojdete 
k zámku, který je zdevasto-
vaný. Vpravo po schodech 
a vyjdete u Zámecké hos-
pody, kde se lze dobře najíst. 
Od ní se dostanete na náměstí k infocentru a k Podbrdskému muzeu. 
V několika  expozicích jsou k vidění historické automobily i sbírka 
300 vyřezávaných městských znaků a 220 šlechtických erbů v České 
republice – dílo řezbáře Václava Kotrbatého. Určitě vás asi zaujme 
model chrámu sv. Víta ze žitné slámy. Vyráběl ho 8 let Karel Valenta. 
T. G. Masarykovi se jeho model natolik líbil, že mu umožnil volný 
přístup na Hrad. Pod muzeem je starý most z lámaného kamene 
na skále. Na něm stojí pískovcová socha sv. Václava a litinová socha 
Jana Nepomuckého. Jalový potok lemují domečky. Tomuto romantic-
kému zákoutí se říká Rožmitálské Benátky. Vraťte se na náměstí 
s kostelem sv. Jana Nepo-
muckého z r. 1729. I zde 
hrával Jan Jakub Ryba. Ces-
tou na autobusové nádraží si 
všimněte domu, kde dnes 
sídlí Allianz, s pamětní des-
kou o působení Jana Jakuba 
Ryby ve zdejší škole. Foto-
grafii původní budovy školy 
a mnohé další jste si mohli 
prohlédnout při návštěvě 
Zámecké hospody. Už jen 
zbývá autobusem dojet 
do Příbrami a odtud 
do Prahy. Přeji krásný výlet 
a spoustu zážitků z těchto 
krásných míst.  

Marta Kravčíková, KČT,  

odbor Praha-Karlov, oddíl Turban
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tŘináctka rOk pO rOce

1977: Šedesátiletá revoluce
Rok 1977 se v zemích východního bloku nesl ve znamení 60. výročí 
Velké říjnové socialistické revoluce. Stranou samozřejmě nezůstaly ani 
Stodůlky, které uspořádaly slavnostní veřejné zasedání. „Na zahájení 
byly zahrány z magnetofonového záznamu státní hymny československá 
a sovětská. Slavnost zahájil soudruh Toman, předseda místní Národní 
fronty. Po něm přednesl hlavní referát tajemník KSČ soudruh Uher, který 
ve svém projevu zhodnotil význam Velké říjnové revoluce, dosažené vý-
sledky v míru i hrdinské činy za velké vlastenecké 
války,“ líčí průběh akce kronikář František 
 Vlasák. Po projevech následovalo vystoupení 
 posluchačů státní konzervatoře v Praze, kteří 
 zahráli skladby Petra Iljiče Čajkovského a Niko-
laje Andrejeviče Rimského-Korsakova.

Většinu roku ale řešili Stodůlečtí jiné pro-
blémy. Mezi lidmi vládla určitá nejistota, spojená 
s plánovanou výstavbou Jihozápadního Města. 
„Podle harmonogramu se mělo s výstavbou začít už 
letos. Koncem roku bylo ale na veřejném zasedání 
MNV sděleno, že k zahájení není ještě vše připra-
veno,“ píše kronikář. Radost z toho neměli ze-
jména ti obyvatelé, kteří čekali na přidělení bytu. 
Většinou si totiž neudělali zásoby paliva a čekala 
je krušná zima.

Sama městská část ovšem své plány plnila. 
„Na schůzi dne 28. prosince byla rada MNV infor-
mována o splnění závazku za rok 1977. Dále rada 

staLO se v bŘeZnU

Od Präsidenta k Tatraplánu
Narodil se 14. února 1878 v Klosterneuburgu poblíž Vídně jako 
Hans Ledwinka. Byl hrdý na svou rakouskou národnost a mluvil jen 
německy, ale právě on byl přes 50 let konstrukčním duchem třetí 
nejstarší existující automobilky světa značky Tatra. Se svými převrat-
nými a geniálními nápady se stal jedním z nejvýznamnějších auto-
mobilových konstruktérů dvacátého století. U svého strýce se vyučil 
zámečníkem, absolvoval vídeňskou státní průmyslovku a hned na-
stoupil do kopřivnické vagonky. Továrna po finančních otřesech za-
ložila malé vývojové oddělení 
motorových vozů. Auty 
okouzlený Ledwinka se sem 
nechal přeřadit jako obyčejný 
pomocník Leopolda Svitáka, 
pedantského a perfekcionis-
tického mistra. Výsledkem byl 
NW Präsident – první vyro-
bený benzinový automobil 
nejen v Rakousko-Uherské 
monarchii, ale v celé střední 
a východní Evropě. Hans se 
už ve dvaceti velkou měrou 
podílel na konstrukci mo-
derní čtyřrychlostní převo-
dovky a v roce 1900 na stavbě 
závodního auta pro barona Theodora Liebiga. Ledwinka razil kon-
cepci s motorem vpředu, rozvodem OHC a blokem válců vcelku 
s převodovkou. A začal pánům mistrům mluvit do díla tak vehe-
mentně, až s ním Leopold Sviták vyrazil v roce 1902 dveře. V roce 
1905 talentovaného Ledwinku povolali zpět, ale ten, už jako vedoucí 
automobilové výroby, po dalších bojích odešel v roce 1916 k rakous-
kému Steyeru. Po návratu v roce 1923 se začala vyrábět revoluční 
 Tatra 11. V ní dokázal Ledwinka skloubit neortodoxní řešení a kon-
strukce do jediného harmonického celku. Jednoduchý, levný, bezkon-
kurenčně spolehlivý a ovladatelný automobil. Vzduchem chlazený 
dvouválcový motor s převodovkou na předku páteřové roury s nezá-
vislými koly na kyvných polonápravách. Zrodila se slavná koncepce 
Tatra. Testovalo se v Tatrách a tak to zůstalo autu a pak i celé auto-

mobilce. Omezený rozsah článku mi, bohužel, nedovoluje zmínit 
ideovou účast Hanse Ledwinky na VW Brouku, konstrukci rekord-
ního expresu Slovenské strely ani ohromující nákladní Tatru 111. 
V aerodynamickém období Tatry navázal na letecké konstruktéry, 
kteří se přeorientovali po válce na auta s neklamnými znaky letadel. 
Jeho nejslavnějším dílem byla konstrukce Tatry 77, prvního opravdu 
aerodynamického vozu na světě, a její modifikace Tatry 87. Tenhle 
luxusní, úchvatný, vzduchem chlazený osmiválcový přízrak, dosahu-

jící rychlosti přes 160 kilome-
trů v hodině, se vyráběl 
od roku 1936 do roku 1950. 
V roce 2010 se podle listu 
The New York Times stala 
Tatra 87 sběratelským autem 
roku, když porazila silnou 
konkurenci 651 vozů. Nejzná-
mější jsou Tatry 87 z výprav 
Jiřího Zikmunda a Miroslava 
Hanzelky, parkovaly ale 
i v garážích Erwina Ro-
mmela, maršála Jeremenka, 
Edvarda Beneše, egyptského 
krále Farouka, Klementa 
Gottwalda, Antonína Zápo-

tockého, Vítězslava Nezvala, Elišky Junkové či Johna Steinbecka. 
V červnu 1945 byl jako zastupující ředitel Tatrovky zatčen a v září 
1948 ve zmanipulovaném procesu odsouzen jako kolaborant k šesti 
letům vězení. I během své internace přesto pomáhal ještě s Tatrapla-
nem. V roce 1951 odmítl nabídku Tatry a odešel. Zemřel v Mni-
chově ve svých 89 letech. Bylo 3. března 1967. Hans Ledwinka byl 
po 44 letech 14. února 1992 Nejvyšším soudem ČSFR zproštěn viny 
a plně rehabilitován. Na ženevském autosalónu byl 6. března 2007 
slavnostně uveden do Síně slávy nejvýznamnějších konstruktérů his-
torie automobilů. 

Zepředu to vypadá jako tramvaj, zezadu jako vzducholoď a z boku 
jako letící kapka. Co je to? Stříbrná Tatra 87 od Hanse Ledwinky.  
Ta mi stačí.  Dan Novotný

schválila návrh závazku na rok 1978, ve kterém byla prvořadým úkolem 
výstavba nové mateřské školy,“ uvádí František Vlasák. Ke splněným 
plánům patřila i řada kulturních akcí, které se ve Stodůlkách konaly. 
Celkem bylo uspořádáno šest plesů, dva dětské koncerty, estráda 
k oslavě Mezinárodního dne žen, turnaj v kopané O pohár únorového 
vítězství, oslava dne učitelů, manifestační oslava 1. máje, turnaj 
ve stolním tenise, veřejný koncert žáků lidové školy umění nebo přes-

polní běh, konaný opět k výročí VŘSR.
Ne vše bylo ale ten rok pozitivní, v obchodech 

se například rozmáhala drobná kriminalita. 
„V pátek 26. srpna byla v místní samoobsluze chy-
cena paní Z. s nakradeným zbožím, které měla na-
strkané za zástěrou pod pláštěm,“ líčí jeden z pří-
padů kronikář Vlasák. Oním nakradeným 
zbožím byly rybičky a čokoláda v celkové hod-
notě 46 Kčs, přičemž den předtím bylo v téže 
prodejně ukradeno zboží za 30 Kčs. „Někteří naši 
spoluobčané špatně chápou pojem samoobsluha,“ 
zlobí se kronikář. „Nejsou to obyčejně ani věci, které 
by ten člověk musel nezbytně ke své obživě mít,“ do-
dává. Krádeže podle něj páchají většinou lidé, 
kteří mají nějaký majetek, takže se o žádné nouzi 
nebo bídě mluvit nedá. Chycení zloději mají pak 
po zásluze z ostudy kabát. „Třeba tomu občanovi, 
který chtěl zcizit rum, dnes nikdo neřekne jinak, než 
rumový dědek,“ usmívá se kronikář. Robert Šimek
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víkendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

Poštovní muzeum oslaví sté výročí
Také máte pocit, že ve svých poštovních schránkách nacházíte jen le-
táky a účty a že pohlednice a dopisy se v nich objevují stále řidčeji? 
A přitom státní pošta je jednou z nejstarších provozovaných služeb 
na světě. Na našem území sahá historie pošty do 16. století. A protože 
letošní rok je pro Poštovní muzeum, založené 18. prosince 1918, ro-
kem stého výročí, věnujeme březnovou rubriku Víkendy bez nudy 
právě jemu.

Prvních deset let muzeum svou vlastní expozici nemělo. První 
vznikla v Karolínu na dnešním Ovocném trhu, kde bylo muzeum jen 
několik let. Pak se přestěhovalo do bývalého kláštera Nanebevzetí 
Panny Marie při kostele sv. Gabriela na Smíchově, kde byla v roce 
1933 otevřena velká expozice dějin poštovní správy od roku 1526 až 
do současnosti. V roce 1976 byla otevřena zcela nová expozice v kláš-
teře ve Vyšším Brodě, kde je k vidění dodnes. 

„Pro známkovou tvorbu bylo v 80. letech vybudováno nové mu-
zeum v ulici Nové mlýny v Praze 1, které bylo veřejnosti zpřístupněno 

v srpnu 1988,“ říká ředitel 
muzea Jiří Střecha. „Zde je 
umístěna stálá expozice 
československé a české 
známkové tvorby s přesahy 
do zahraničí, konají se tu 
i krátkodobé výstavy, které 
návštěvníkům přibližují 
fungování pošty v minu-
losti. V roce 2002 se sbírka 
Poštovního muzea stala 
součástí kulturního dědic-
tví České republiky.“ 

„Naše sbírky jsou roz-
sáhlé a rozmanité s řadou 
unikátů a filatelistických 
skvostů,“ dodává Jan Kra-
mář, vedoucí oddělení 
správy sbírkového fondu. 
„Pokud jde o známkovou 
tvorbu, tak bych jmenoval 
například osmdesátiblok tzv. modrých Merkurů, což byly první novi-
nové známky vytištěné v roce 1851 v rakouské monarchii a sloužily 
jako novinové kolky. Bylo to v době, kdy v tisku panovala cenzura 
a stát si pomocí těchto kolků chránil distribuci tisku. Dále jsou to gra-
fické návrhy od významných českých grafiků a rytců, počínaje Alfon-
sem Muchou. Máme jeho návrhy na první Československou poštovní 
známku – slavné Hradčany, která byla vydána ve stejný den, jako bylo 
založeno Poštovní muzeum – 18. 12. 1918. Mezi návrhy najdeme 
i další slavná jména – Josef Čapek, Max Švabinský nebo Kamil Lho-
ták. Spoustu unikátů máme v trojrozměrných sbírkách v již zmíněném 
Vyšším Brodě.“

Do 18. března je v mu-
zeu k vidění velmi úspěšná 
výstava 200 let poštovní 
schránky, pak to bude vý-
stava s názvem 2 296 KILO  
– Komiksy, ILustrace, Ob-
jekty. Zváni jsou nejen do-
spělí, ale také děti. I pro ně 
bude návštěva muzea pří-
jemným zážitkem. 

Muzeum najdete v Pra- 
ze 1, Nové mlýny 2, ote-
vřeno je denně kromě pon-
dělí od 9.00 do 17.00.  
Více na webových stránkách 
www.postovnimuzeum.cz.

Eva Černá



BŘEZEN 2018 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22726

INZERCE

PRONAJMEME 
VYBAVENÉ 
KADEŘNICTVÍ

www.reznictviukvardu.cz

...nejen teplá sekaná!

Pro více informací volejte 602 590 930 nebo 602 695 602.
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Čeká nás pochod i jízda
Středisko sociálních služeb Prahy 13 a MČ Praha 13 srdečně zvou 
všechny zájemce z řad seniorské veřejnosti na následující březnové 
akce.

Na první letošní seniorský pochod s holemi Nordic Walking – 
 Vidoule 2018, který se uskuteční ve čtvrtek 15. března. Nejde o nic 
 jiného, než vyšplhat na nejznámější stolovou horu na území hlavního 
města Prahy, která se nachází u východních hranic naší městské části.

Dva dny před Velkým pátkem jste srdečně zváni ke společné oslavě 
jara, pro kterou se již tradičně vžilo pojmenování Velikonoční jízda. Ta 
se bude konat ve středu 28. března v jídelně Domu sociálních služeb 
Lukáš. Přijďte si pod vedením odborných lektorek vyrobit velikonoční 
dekorace pro sebe nebo pro vaše blízké. Vzhledem k tomu, že o tuto 
akci byl v loňském roce veliký zájem, doporučujeme přihlásit se co 
nejdříve.  

Získejte dobrou kondici  
Protože ne všichni senioři mají přístup k internetu, připomínáme na-
bídku organizace Senior fitnes, z.s. 

Přijďte si vyzkoušet zdravotní cvičení v tělocvičnách i bazénech. 
Kromě dobré kondice získáte třeba i nové přátele a hlavně pozitivní 
mysl. V Praze 13 můžete cvičit v Kulturním domě Mlejn, Kovářova 4, 
Stodůlky – vždy v pondělí od 9.30 do 10.30 a od 10.45 do 11.45. 
Cena za jedno cvičení je 50 Kč. Více informací podá Hanka Borčev-
ská na tel. 720 689 939, hborcevska@seznam.cz.  -red-

Bližší informace získáte na stránkách www.sssp13.cz nebo u paní 
Aleny Hrabětové – tel. 725 393 061, 222 543 021, u které se také mů-
žete zaregistrovat. Jiří Mašek, ředitel SSSP13  
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prOGram kLUbů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 5. 3. Na harmoniku nám zahraje pan Miroslav Stančík                                                                             
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                              
12. 3. Hrady a zámky  Jiřina Focherová 
19. 3. Zazpívají seniorky Prahy 13                                     
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát                              
26. 3. Káva o čtrnácté      
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 6. 3. O své práci nám bude vyprávět zastupitel 
          Magistrátu hl. města Prahy Libor Hadrava
13. 3. Oslava narozenin dvou členek klubu (91 a 78 let)
20. 3.  Čtení z kroniky Stodůlek od pana Františka 
 Vlasáka, zacvičíme si a zvládneme vědomostní test
27. 3.  Procvičíme paměť i tělo, popovídáme si u kávy a čaje, 

probereme plány klubu na duben
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 7. 3. Na kytaru nám zahraje Zbyněk Pastrňák,
         zazpívá Renata Vlasáková 
14. 3. Hrajeme Bingo                                                                                          
21. 3. Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík
28. 3. Krásy přírody – video  Luděk Filip

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 7. 3. Praha před 160 lety 
14. 3. Poznání neviditelného 
21. 3. Amazonka
28. 3. Josef Lada 
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 
seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 
Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Další setkání v Retrokavárně 
Už v úterý 6. března se ve 14.00 bude v Kulturním domě Mlejn, Ko-
vářova 4, konat další Retrokavárna. V té březnové si popovídáme třeba 
o MDŽ. Následující měsíc, konkrétně 3. dubna, se Retrokavárna po-
nese v duchu právě minulých velikonočních svátků. Přijďte se pochlu-
bit vlastnoručně vyrobeným velikonočním vajíčkem nebo skvostem, 
který jste  vykoledovali. Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny 
Houškové na tel. 235 011 451. Iva Dvořáčková

Piňakoláda je opět tady
Jménem předsedy 
sociálního výboru 
ZMČ Aleše Ma-
rečka si vás dovolu-
jeme pozvat na kon - 
cert oblíbené sku-
piny Piňakoláda. 
Uskuteční se 
v úterý 27. března 
od 13.00 do 16.00 
ve Spolkovém do- 
mě, K Vidouli 727. 
Koncert je zcela 
zdarma pořádán 
pro seniory Pra- 
hy 13, je však nutné 
si vstupenky předem  rezervovat na tel. čísle 235 011 615.  Věříme,  
že atmosféra bude opět skvělá a že se dobře pobavíte.   
 Hana Zelenková

Vydařená oslava
Letošní rok začal v Klubu seniorů II změnou. Hned první lednové 
úterý totiž předala své nástupkyni pomyslné žezlo dlouholetá vedoucí 
klubu Milada Tomašovičová. O týden později se ale setkání seniorů 
neslo v úplně jiném duchu. Dvě členky, paní Marie Johnová (90 let) 
a paní  Jaroslava Kožková (82 let) slavily narozeniny. Příjemnou atmo-
sféru ještě umocnilo hudební vystoupení dua Proč ne. Mezi gratu-
lanty, kterých bylo opravdu hodně, byl také zástupce starosty Pavel 
 Jaroš. Ten oběma dámám popřál do dalších let hodně štěstí, vitality, 
ale hlavně zdraví. -red-
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CENTRUM ARCHITEKTURY 
A MĚSTSKÉHO PLÁNOVÁNÍ PŘEDSTAVÍ 
BUDOUCNOST PRAHY 13
Ve spolupráci s  Institutem plánování a  rozvoje hlavního města Prahy 
se připravuje v rámci výstavy „Praha zítra“ představení projektu, jehož 
cílem je rekultivace části Šostakovičova náměstí.

Investor zde plánuje během března uspořádat setkání, kde podrobněji 
představí aktuální vývoj záměru a současně ukáže, jaké výhody novým 
i  stávajícím obyvatelům oblasti přinese. O  konkrétním datu tohoto 
setkání budou občané v předstihu informováni. 

Výstava, která potrvá až do dubna, i  plánované setkání proběhnou 
v  novém Centru architektury a  městského plánování, jehož hlavním 
posláním je zlepšovat veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy.
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Je za námi první rok činnosti
Lesní tvořivý klub pro předškolní děti uzavřel první rok fungování. 
Cílem klubu je dobrovolná organizace a zajištění exkurzí, výletů, 
workshopů a dalšího zábavného a vzdělávacího programu pro rodiče 
a děti od 0 do 6 let v Praze 13 a okolí. Dnes už máme 429 členů. 

Ráda bych tímto poděkovala za vstřícnost a ochotu nám věnovat 
čas nad rámec své práce zejména SDH Stodůlky a Řeporyje, Hasič-
skému sboru (HS-7 Jinonice), policistům z OŘP Praha II – MO Sto-
důlky a jezdeckému klubu Zmrzlík. V neposlední řadě bych ráda po-
děkovala KD Mlejn za poskytnutí prostorů v malém sále, přípravu 
workshopu a představení pro děti a také o.p.s. Bubec za provoz komu-
nitní zahrady v Praze 13 – Řeporyjích.

V tuto chvíli připravujeme program na letošní jaro. Kdybyste se 
k nám chtěli přidat, tak podrobnější informace o fungování klubu na-
jdete na Facebook/Lesní tvořivý klub pro předškolní děti nebo pište 
na pavlalhotakova@gmail.com.  Pavla Lhotáková

Ovečky si užily masopust
Mateřská škola 
Ovčí hájek 2177  
– Ovečky uspo-
řádala v pátek 
23. února pro své 
děti Masopustní 
bál. Paní učitelky 
si celé dopoledne 
s dětmi povídaly 
o masopustu, pa-
rádně si s nimi za-
tancovaly v mas-
kách, udělaly 
i maš karní průvod 
po školce. Tečku 
za naším maso-
pust ním rejem udě - 
lal slavnostní oběd 
a nutno dodat, že 
vdolky byly úžasné. 
 Hanka baštová

Máme aktivní rodiče
Žáci 1.B ZŠ Mohylová mají velmi akční rodiče. Díky tomu se děti 
mohou radovat z jejich prvního animovaného filmu. Tatínek jednoho 
z žáků přišel ráno do školy a celé dopoledne se malovalo akvárium 
a rybičky a vytvářely se okénka pro film. Těsně před obědem byl ho-
tový. Rybičky plavou v akváriu a opravdu je to film. Neuvěřitelné 
a velmi radostné. Pro děti velmi přínosné a pro učitelku k neuvěření.

Jana Moravcová
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 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13 

KONCERTY
9. – 10. 3.  Pražské předkolo PORTY 2018 

Pořádá Klub Porta Praha – vstupenky k prodeji v KD Mlejn v den konání.

15. 3. čt 19.30  HRADIŠŤAN a JIŘÍ PAVLICA
Koncert ojedinělého hudebního seskupení, výjimečného svým nezvykle širokým 
 žánrovým záběrem i netradičním repertoárem čerpajícím často inspiraci v lidové tradici.

22. 3. čt 19.30  KNEZAPLACENÍ + HOST PETR VONDRÁČEK
Koncert hudební skupiny Knezaplacení, na kterém vystoupí jako speciální host 
Petr  Vondráček, člen skupiny Lokomotiva a televizní moderátor.

5. 4. čt  KLEPÁNÍ NA VODÁCKOU BRÁNU

DIVADLO
2.  – 3. 3.  Divadelní festival STODŮLECKÝ PÍSEČEK

Regionální přehlídka experimentujícího divadla s výběrem na Šrámkův Písek  
a studentského divadla s výběrem na Mladou scénu.

21. 3. st 19.30  FEJKA
Akrobacie, rokenrol a pokojové rostliny. Exkurze do psychologie rostlin přináší poznatky 
o terapii květináčem. Dva lidé, dva sny, jeden společný život.

28. 3. st 20.00  LIŠČÍ VÍLA
Párová i závěsná akrobacie, stylizovaný scénický boj, napínavý příběh – bajka o lásce 
krásné a nespoutané Liščí víly a odvážného lovce Tadžimara.

Hraje: Aventyr

DĚTI 
11. 3. ne 10.00, 11.00  BATOSNĚNÍ

Pohádková ukolébavka inspirovaná knihou Petry Kubáčkové O andělovi, noční můře, 
 statečném medvídkovi, hodném slonovi, opici a divoké huse a nespícím Toníčkem. 
Vhodné pro děti od 10 měsíců do 3 let a jejich rodiče.

Hraje: Damúza
11. 3. ne 15.00  DESET ČERNOUŠKŮ

Hříčka Deset černoušků dětem nenásilně vysvětluje význam přísloví „Kdo jinému jámu 
kopá...“. Deset malých černoušků nastraží past žirafě, ta jim však spolu se svými přáteli 
a pomocníky dá užitečnou životní lekci. Pro děti od 3 let.

Hraje: Lokvar
18. 3. ne 15.00  SMRTNÁ NEDĚLE

Smrtná neděle jako připomínka tradic vesnického života. Po tanečním vystoupení 
 folklorního souboru Lučinka si děti vyrobí z přírodních materiálů svou malou Mařenu, 

 neboli smrtku – symbol zimy, kterou pak v průvodu za zpěvu lidových písniček odnesou 
parkem k potoku, kde ji utopí. Zpátky společně přinesou lítečko – symbol jara. 

25. 3. ne 15.00  ZLATÁ HUSA
Pohádka o tom, že chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední  
a vysmívaný se nakonec může stát králem. Ale dál... dál už raději přijďte do divadla, 
ať stihnete šťastný konec. Pohádka pro děti od 4 let.

Hrají: Buchty a loutky

 8. 4. ne 15.00  TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
14. 3. st 10.00  BUDÍME ČEŠTINU!

Výlet do příběhů a her z doby, kdy se čeština ztrácela a strádala, kdy zněla tak málo  
a potichu. Příběhy jsou proloženy hrami, ve kterých si žáci na vlastní kůži vyzkouší být 
 pravým buditelem! Představení je vytvářeno formou storytellingu a prokládáno 
 interaktivními hrami.

Pro žáky 3.–6. tříd.

21. 3. st 9.00  VOJÁK A TANEČNICE
Podaří se vojáčkovi zjistit, proč mají princezny každé ráno protančené střevíčky? A najde 
a zachrání svou milou Dorotku, zakletou do vlastní pýchy?

22. 3. čt 10.00  SVĚT Z PAPÍRU
Interaktivní hravé představení pro děti, 4 tanečníky, hudebníka a listy papíru.

23. 3. pá 9.00, 10.30  JAK KAŠPÁREK S KALUPINKOU SLAVILI VELIKONOCE
Zima je pryč a Kašpárek a Kalupinka se pustí do příprav na velikonoční svátky.

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

RŮZNÉ
 3. 3. so 14.00  DĚTSKÝ KARNEVAL

Připraveny budou soutěže, bohatá tombola, občerstvení a různá překvapení. Pořádá Klub 
seniorek Stodůlky.

Koná se ve Spolkovém domě.

 6. 3. út 14.00  RETROKAVÁRNA
Posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13. 

24. 3. so 14.00  SEMIFINÁLE MISTROVSTVÍ ČR V POLE SPORT 2018

Více na www.polesport.cz.

 3. 4. út 14.00  RETROKAVÁRNA

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

Umělecká škola otevře své dveře
Fakultní základní umělecká škola  Hudební a taneční fakulty AMU 
v Praze srdečně zve vás a vaše děti na Den  otevřených dveří, který se  
bude konat 18. dubna od 14.00 do 18.00 nejen v hlavní budově 
FZUŠ v ulici K Brance 72/2. Navštívit 
můžete také dvě detašovaná pracoviště 
– pro hudební a literárně dramatický 
obor (ZŠ Kuncova 1580/1), pro vý-
tvarný a taneční obor (FZŠ Trávníč-
kova 1744, metro B-Luka). A jaký 
bude program? Vždy v půl proběhne v sále hlavní budovy školy malý 
koncert, u vchodu do ZŠ Kuncova vás bude čekat průvodce, s kterým 
budete mít možnost nahlédnout do hodin hudebního a literárně-dra-
matického oboru, podívat se můžete i na hodinu baletu, abyste získali 
představu, jak výuka výtvarného oboru ve FZŠ Trávníčkova vypadá. 
 -red-FO
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FERMET,  
tel. 739 612 745.

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

 o Malování, štukování, kompletace nábytku  
a drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,  
email: f.seher@seznam.cz.

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

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

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 602 938 399.

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Mytí oken včetně rámů a žaluzií od úklidové firmy. 

Používáme vlastní náčiní a prostředky. Tel. 724 006 275, 
www.pvj-group.cz.

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

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

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

 o Vyčistíme Váš koberec, sedačku a křesla přímo u Vás 
strojem na vlhko extrakční metodou. Zbavíme Vás prachu, 
nečistot a roztočů. Tel. 724 006 275. www.pvj-group.cz.

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

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

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

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

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

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

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokarto
nářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081.  
Email: olaolda@volny.cz.

 o Sekáme trávu, řežeme živé ploty a keře, čistíme  
zarostlé pozemky. Máme vlastní motorovou techniku.  
Tel. 724 006 275, www.pvj-group.cz.

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

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

 o Rekonstrukce bytů a bytových jader. SN STAV.  
Tel. 603 512 400.

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

 o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček  
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnos-
tech, firmách, školách apod. David Burian,  
tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz.

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

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny. Tel. 602 151 310. 

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

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

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

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

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

 o Čistíme koberce, sedačky, židle, matrace ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher v domácnostech  
i firmách. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme vás prachu, roztočů, alergenů a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA.  
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

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

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, BLÍZKO  
U METRA LUKA. OBJEDNÁVKY NA TEL. 739 029 625.

 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 Úpravy interiérů. Sádrokartóny, vnitřní zvuková 
a tepelná izolace ve snížených stropech a předsazených 
stěnách, dělící příčky, obklady stěn. Rychlé a levné řešení 
rekonstrukce Vašeho bytu, www.abalapraha.cz,  
tel. 603 414 039.

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

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

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

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

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ
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SLUŽBY

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

občanské, rodinné, exekuce, smlouvy aj.
www.akvosyka.cz, tel. 608 212 218

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

Ž A L U Z I E
Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

Tel. 251 619 721, 602 282 053
www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše
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ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

pro: bytové domy, SVJ, správ. firmy a byt. družstva... 
... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz

 o VÍNA Z ČECH, MORAVY A IZRAELE 
PEČIVO Z HOŘOVIC 
12 DRUHŮ ČEPOVANÉHO VÍNA 
HOSTINSKÉHO 1538/3, PO – PÁ 6.30 – 16.30

 o Lekce jógy – Eva Šimánková 
Hatathajóga v Avaloce (Bellušova 2759/72, Praha 5), 
každou středu 19.00 – 20.30  
Hormonální jógové terapie pro ženy dle Dinah  
Rodrigues: Víkendové kurzy: 10. a 11. 3. Peace Yoga 
Studio, Hůrka, 31. 3. a 1. 4. Studio Hortenzie,  
Opletalova 55, Praha 1 
Měsíční kurz: od 1. 3., 4 čtvrtky 13.00 – 15.00, Studio 
Hortenzie, Opletalova 55, Praha 1 
Lunch time jóga – každý čtvrtek 11.30 – 12.30, Studio 
Hortenzie, Opletalova 55, Praha 1. Informace a rezervace – 
e.simankova@seznam.cz, tel. 608 109 743.

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

 o Opět otevíráme kouzelný obchůdek (NEJEN) s dět
skou obuví BLATNIČKA. Najdete nás na adrese Blattného 
2319/2, Praha 13 - (3 minuty od metra Hůrka). Těšíme se 
na vás již v průběhu března s krásnou kolekcí JARO/LÉTO. 
Více info na stránkách www.obuvblatnicka.cz.

 o NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE PŘIJÍMÁ PACIENTY,  
máme smlouvy s pojišťovnami. www.fimodent.cz,  
tel. 734 145 075.

www. .cz

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

 o Z BYTU DO RODINNÉHO DOMU – VÝMĚNA! 
VYMĚNÍM STAV. PARCELU VRÁŽ U BEROUNA 1 195 M2  
SE ZÁKLADY RD – 149,9 M2, VČ. P. D. ZA BYT V OV PETŘINY  
A OKOLÍ. NE PŘÍZEMÍ A POSLEDNÍ PATRO. V BYTĚ NECHÁM 
BYDLET PO DOBU DOSTAVBY.  
VÍCE INFO NA TEL. 604 353 637.

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

 o PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, prohlášení  
nemovité věci, likvidace BD, zakládání SVJ.  
Tel. 724 304 603.

 o PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem  
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!  
Tel. 605 993 268.

 o Hledám menší byt do 14 tis. nebo větší do 20 tis. Kč. 
Potřebuji: centrum max. do 30 min, udržovaný stav, pro 
2 osoby bez zvířat, balkon výhodou, ale nemusí být.  
RK nevolat. Děkuji. Tel. 777 615 730.

 o Nabízíme dlouhodobý pronájem nebytového 
prostoru, 27 m2 – Brdičkova 1908. Vhodné pro kancelář. 
Podrobnosti na tel. 777 741 792.

 o Hledám kolegyni středního věku do malého 
zaběhnutého kadeřnictví v Nových Butovicích.  
Tel. 737 820 973. 

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

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

CP 58x35 inzerce Reifova.indd   1 9.5.16   12:13

Obchodní dům Luka, za rohem Albertu vpravo, 
naproti parkovišti, Mukařovského 1986, Praha 5
Jana Reifová, tel. 602 228 330
jana.reifova@ceskapojistovna.cz

Metronom Business Center, vchod C
Praha 13 - metro N. Butovice, 1. patro 
nad Rossmannem, Bucharova 2817/13

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI  

www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702

ŽALUZIE PŘÍMO 
OD VÝROBCE!!!
777 208 491, info@har.cz, www.har.cz

sítě proti hmyzu a interiérové rolety
Po předložení 
tohoto kuponu SLEVA 40 % z montáže 

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

RŮZNÉ

ZAMĚSTNÁNÍ

byty

TETA BĚTA - KREATIVNÍ POTŘEBY
galanterie, dárkové předměty 

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
v ulici Modrá 1977/2 (vchod z vnitrobloku)

tel. 603 804 231
Otevírací doba: po - pá 11-19 hod.

www.tetabeta.cz

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

ÚČETNICTVÍ
vedení účetnictví n daňová evidence n DPH n mzdy 
n uzávěrky n příkazy k úhradě n individuální ceny 

dle dohodnutých služeb n konzultace n pojištění
Iva Pacnerová n Konopova 431/6 n 155 00  Praha 5 

tel.: 603 167 930 n tel./fax/záznam.: 251 626 607 
n E-mail: iva.pacnerova@tiskpip.cz n www.tiskpip.cz ŽALUZIE MIKULÍK

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

pro: bytové domy, SVJ, správ. firmy a byt. druž-

stva... 
... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...

FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

 Přijmeme vedoucí kuchařku (kuchaře)
 Nástup 1. 8. 2018

 Podmínky: SO nebo ÚSO vzdělání  
v oboru, praxe minimálně 5 let

 Kontakt: skola@zstravnickova.cz
 Tel. 603 420 513

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

MŠ Šikulka Praha 13, Hostinského 1534  
přijme kvalifikovanou učitelku na plný úvazek  

a učitelku na 1/2 úvazku (možnost i důchodkyni).  
Nástup možný ihned. Tel. 235 519 268. 

Životopis zašlete na e-mail: skolka.sikulka@razdva.cz

Stravovací provoz  
Střediska sociálních služeb Prahy 13  

přijme pomocnou kuchařku.
   práce na dohodu o provedení práce   

  jako zástup za nemoc nebo dovolenou 
zaměstnanců kuchyně 

  4 hodiny dopoledne cca 9 - 13 hod.  
  Vhodné pro maminky na MD  

nebo důchodce 
Informace na telefonu 222 543 021 – 

paní Hrabětová
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INZERCE

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

Přijmu nové distributory na roznos STOPu. Vhodné jako přivýdělek  
pro studenty a šikovné důchodce. Bližší informace na tel. 603 728 140.

  

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611, info@penzionkozel.cz

Prodej oblečení na burze podléhá registraci  
(do 11.4.2018 nebo do naplnění kapacity), 
bez registrace není možné na burze cokoliv 
prodávat. Místo konání: 2.NP obchodního centra. 
Více informací naleznete na www.ocluziny.cz, 
na fb nebo na marketing@ocluziny.cz

Tak přijďte nakoupit 
od jiných maminek 
hezké oblečení 
za rozumné ceny!

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

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

19.4.2018 
14:00-17:00 Milé maminky, 

rostou vaše 
děti také 
jako z vody?

Bazárek s děTskýM oBlečeNíM
0-10 let

jarní

18-02-07-inzerce-BazarekJaro-187x129-01.indd   1 07.02.2018   10:14:15
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Pátek 2. 3.
Praktický kurz včelaření 2018
Ekocentrum Včelín Ořech, z.s., Kopaninská 189, Ořech 
Řeporyjský včelařský spolek (ČSV) a ekocentrum Včelín 
Ořech pořádají kurz včelaření pro budoucí včelaře – začá-
tečníky. Dlouhodobý kurz, který prochází všechny etapy 
 rozvoje včelstev, začíná 2. 3. a končí v červnu tím, že si jeho 
účastníci odnesou domů svoje včelstvo.  
Kurz je zaměřen především na praxi. Všechny potřebné po-
můcky vám rádi zdarma zapůjčíme. Podrobnosti naleznete 
na www.vcelinorech.cz nebo u předsedy spolku Vladimíra 
Glasera na tel. 602 614 170.

Sobota 3. 3.  • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Srdečně vás zve Klub seniorů staré Stodůlky. Čeká vás 
spousta zábavy, bohatá tombola a různá překvapení. 
Vstupné dobrovolné.

Sobota 3. 3.  • 18.00
Trifot Open Mic na třináctce
Restaurace Trifot, Nové Butovice 

Zveme vás na pátý autorský večer písničkářů, folkových hu-
debníků a bluesmanů. Tentokrát bude mít i díky italskému 
zpěvákovi Gabriele Felici mezinárodní nádech. Do základ-
ního programového bloku přijali pozvání také písničkáři 
 enata Richenza, Ámos Tyrš, Vilda Roubíček, Bob Rathan, 
Martin Sejk, duo Jaromír &M a Hanz Šundis. Hostem večera 
bude vynikající zpěvák a kytarista Jarda Kříž ze skupiny 
Crossband. Akce se uskuteční ve formátu tzv. otevřené 
scény, kdy kromě pozvaných umělců může přijít kdokoli 
a předvést jednu autorskou skladbu. Už nyní vás zveme 
na společný koncert Petra Kadlčka a Slávka Maděry  
a jejich hostů 26. dubna v 19.00 v Trifotu.  
Rezervace míst je nutná. Vstupné je dobrovolné.  
Více na www.facebook.com/praha13openmic/.

Pondělí 5. 3.  • 17.30
Pole sport na radnici
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Městská část Praha 13 ve spolupráci se studiem Pole Heaven 
vás zve na ukázku tanečně-sportovní disciplíny. Určitě byste 
si neměli nechat ujít ani semifinále Mistrovství České re
publiky v pole sport 2018, které se bude konat 24. 3. 
v Kulturním domě Mlejn.

Úterý 6. 3.  • 8.00 – 11.00
Seniorské úterky
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Také letos obdrží senioři (zákazníci nad 60 let) při nákupu 
nad 299 Kč, kteří se přihlásí se slevovou kartičkou na infor-

mačním centru, dárkový balíček a kupon na slevu -20 % 
na 1 kus vakuově balených uzenin z řeznictví Globus.  
O kartičku si můžete zažádat v informačním centru.

Úterý 6. 3.  • 14.00
Další setkání v Retrokavárně 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Sejdeme se již tradičně první úterý v měsíci. V březnu si 
 popovídáme třeba o MDŽ, následující měsíc, konkrétně 
3. dubna, se Retrokavárna ponese v duchu právě minulých 
velikonočních svátků. Přijďte se pochlubit vlastnoručně vy-
robeným velikonočním vajíčkem nebo skvostem, který jste 
vykoledovali. Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny 
Houškové na tel. 235 011 451.

Středa 7. a 21. 3.  • 16.00 – 18.00
Hrajete rádi Scrable? 
MKP, pobočka Stodůlky, Kovářova 4/1615
Nemáte s kým? Chtěli byste se tuto zábavnou hru naučit? 
Chcete trénovat mozek? Přijďte si zahrát k nám do knihovny 
každou 1. a 3. středu v měsíci.

Čtvrtek 8. 3.  • 8.30 – 16.00
Den otevřených dveří
Základní škola Mohylová, Lužiny
Přijďte si prohlédnout školu a získat odpovědi na všechny 
otázky.

Sobota 10. 3.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na dramatizaci pohádky  
Karla Čapka Pohádka pošťácká. Jednotné vstupné 80 Kč, 
 pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení.  
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 10. – neděle 11. 3.
Spring Star show Praha 2018
Top Hotel Praha, Blažimská 4, Praha 4 – Chodov

Mezinárodní propagační výstava opět ukáže více než třicet 
plemen koček z celého světa. Máte příležitost dozvědět se 
o každém z nich mnoho zajímavého přímo od nejzkušeněj-
ších chovatelů. V sobotu i v neděli budou přítomni meziná-
rodní posuzovatelé jednotlivých plemen a poradci chovu, 
kteří vám budou k dispozici pro vaše otázky. Připravena je 
i řada přednášek na zajímavá chovatelská a veterinární té-
mata a velké množství prodejců všeho, co souvisí s péčí  
a krmením koček. Součástí výstavy bude také umisťovací 
výstava útulkových koček, které si budete moci v případě 
zájmu a splnění podmínek útulků hned odnést domů.  
Více na www.starshow.eu, www.kockypraha.cz.

Čtvrtek 15. 3.
Den otevřených dveří
Mateřská škola U Bobříka, Podpěrova 1880 

Navštívit nás můžete dopoledne do 10.00 a odpoledne 
od 15.00 do 17.00 hodin. Více na www.mspodperova.cz.

Čtvrtek 15. 3.  • 17.00
Vzděláváním k zotavení
MKP pobočka Lužiny, Archeologická 2256/1
Kdo jsou lidé s duševním onemocněním a jak uvažují o ži-
votě? Co jim přináší naději a čím vším mohou společnosti 
prospět? Jsou všichni umělci tak trochu šílenci? Pojďte spo-
lečně s námi hledat odpověď a zúčastněte se některé 
z přednášek nebo besed. Tentokrát na téma: Duševní nemoc 
a zotavení očima osob se zkušeností s duševním onemocně-
ním. Diskuzní večer aneb zeptejte se nás na vše, co vás o du-
ševním zdraví zajímá. Vstup volný.

Čtvrtek 15. 3.  • 17.00
Pěšky přes Kavkaz
MKP pobočka Stodůlky, Kovářova 1615/4
V červnu 2017 se mladá cestovatelka Viktorka Hlaváčková 
vydala sama na celkem sedmiměsíční cestu. Cílem bylo pře-
jít pěšky Kavkaz od Černého moře v Gruzii ke Kaspickému 
moři v Ázerbajdžánu. V horách pracovala jako dobrovolník, 
navštívila známá místa i odlehlá zákoutí, ale musela se také 
vypořádat s mnohými nástrahami. Vstup volný.

Pondělí 19. 3.  • 18.00 
Životní příběh zakladatele ČKD Emila Kolbena  
a jeho rodiny 
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Při příležitosti 155. výroční narození Emila Kolbena (1862–
1943) byla v listopadu 2017 za přispění a spolupráce obec-
ního úřadu v jeho rodných Strančicích vydána publikace 
Příběh rodiny Kolbenů ze Strančic, jejímž autorem je Martin 
Hemelík ml. Na letošní rok připadá 75. výročí Kolbenovy 
smrti v terezínském ghettu. Během večera se uskuteční 
krátké scénické představení žáků ZŠ Strančice, kteří ztvární 
některé epizody života rodiny Kolbenových. Následovat 
bude přednáška autora publikace, představení knihy  
a závěrem promluví manželka vnuka Emila Kolbena,  
Andrée Kolbenová. Vstup volný.

Úterý 20. – pátek 23. 3.
Velikonoční výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny

Srdečně vás zveme na již tradiční Velikonoční výstavu. 
 Zahájení bude 20. 3. v 17 hodin na zahradě školy. Přijďte se 
naladit na jaro, připomenout si velikonoční tradice, posedět 
v kavárně a inspirovat se výrobky našich dětí. Vidět můžete 
také vystoupení tanečního souboru Lučinka. V rámci vý-
stavy bude ve čtvrtek 22. 3. od 9 do 16 hod. Den otevře
ných dveří.

Středa 21. 3.  • 17.00
Netopýři ve městě
MKP pobočka Stodůlky, Kovářova 1615/4
Jak pracuje záchranná netopýří stanice? Jak žijí netopýři 
ve městech a na sídlištích? Dovíte se na přednášce České 
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společnosti pro ochranu přírody Nyctalus a uvidíte ve filmu 
Netopýři ve tmě. Možná si živého netopýra i pohladíte. 
Vstup volný.

Čtvrtek 22. 3.  • 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Den otevřených dveří
MŠ Píšťalka, Chlupova 1798  
Zveme vás na den otevřených dveří v naší mateřské škole.

Čtvrtek 22. 3.  • 17.00
Island – krajina sopek a ledovců
MKP pobočka Lužiny, Archeologická 2256/1
Zveme vás na cestopisnou přednášku s projekcí. Vypravíme 
se do čarovné krajiny plné jezer a duhově zbarvených hor-
ských štítů s tisíci vodopádů. Přednáší cestovatelka a publi-
cistka Saša Ryvolová. Vstup volný.

Čtvrtek 22. – sobota 24. 3.  • 10.00 – 19.00
Zdobení kraslic
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zveme vás na ukázku zdobení velikonočních kraslic techni-
kou voskový reliéf.

Sobota 24. 3.
Za jarním sluníčkem
Cíl – Sluneční náměstí, Nové Butovice
Klub českých turistů a Praha 13 pořádají celo-
denní turistickou akci pro turisty i cyklisty. Místa startu 
a propozice najdete na www.kct.cz. Cíl je na Slunečním 
 náměstí. Záštitu převzal místostarosta Petr Zeman.

Sobota 24. 3.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice

Soubor Divadla Glans vás zve na Pohádky z proutěného koše 
– O slepičce, co snáší zlatá vajíčka a O statečné selce. 
 Jednotné vstupné 80 Kč, pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.  
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 24. 3.  • 13.30
Zahájení cyklistické sezony s CS Stodůlky
Náměstí obce Dobříč
Také letos odstartuje Cyklistický spolek Stodůlky sezonu 
hromadnou vyjížďkou. Trasa vede po malebných silničkách 
jihozápadním směrem od Prahy. Všichni přátelé cyklistiky 
jsou vítáni. V případě špatného počasí (déšť, sníh) se akce 
uskuteční 25. 3 ve 13.30. Více informací se dozvíte  
na css@csstodulky.cz, www.csstodulky.cz.

Úterý 27. 3.  • 10.00
Velikonoční tvoření
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice
Městská část Praha 13 zve všechny maminky a tatínky 
s dětmi na velikonoční tvoření.  

Přihlášky můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu 
pospisilovaa@p13.mepnet.cz, můžete se přihlásit i telefo-
nicky na čísle 235 011 445.

Úterý 27. 3.  • 11.00 – 13.00
Velikonoční floristika
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího 
a městská část Praha 13 srdečně zvou seniory Prahy 13 
na vlastnoruční výrobu velikonoční dekorace s velikonočním 
rozjímáním. Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny 
 Houškové na tel. 235 011 451.

Úterý 27. 3.  • 13.00 – 16.00
Koncert pro seniory
Spolkový dům, K Vidouli 727
Zveme vás na koncert oblíbené skupiny Piňakoláda, určený 
seniorům Prahy 13. Vstupenky, které obdržíte zdarma, je 
nutné si předem rezervovat na tel. čísle 235 011 615.

Čtvrtek 29. 3.  • 15.00 – 18.00
Literární dílničky
MKP, pobočka Stodůlky, Kovářova 4/1615
Máme tu jaro a s nimi velikonoční svátky. Srdečně vás 
zveme na velikonoční tvoření. Vstup volný. 

Čtvrtek 5. 4.  • 15.30
Přijďte za námi do Balónku
Mateřská škola Balónek, Klausova 2188,  
Velká Ohrada

Možná, že se právě rozhodujete, kam zapsat své dítě do ma-
teřské školy a zvažujete, kterou si zvolit. Zveme vás na Den 
otevřených dveří, který zahájíme divadelním představením. 
Budete mít možnost prohlédnout si naši školu a seznámit se 
s programem předškolní výchovy a nabízenými aktivitami. 
Od 30. 5. budeme pro nově zapsané děti pořádat jednou 
týdně hravá odpoledne.  
Více na www.msbalonek.cz, tel. 251 623 893.

Středa 18. 4.  • 9.00 – 11.00                                          
Pozvání do Rosničky
Mateřská škola Rosnička, Běhounkova 2474
V Rosničce proběhne informační schůzka pro rodiče, kteří 
půjdou k zápisu na další školní rok 2018/19. Budou infor-
mováni o přijímacím řízení a organizaci provozu v MŠ.  
Pro děti bude zajištěn program s paní učitelkou. Vzhledem 
k časovému omezení prosíme rodiče, aby přišli včas .

Středa 18. 4.  • 14.00 – 18.00
Den otevřených dveří
Fakultní základní umělecká škola 
Hudební a taneční fakulty AMU 
v Praze, K Brance 72/2, Stodůlky
V průběhu dne můžete navštívit nejen hlavní budovu školy, 
ale také její dvě detašovaná pracoviště –  pro hudební a li-
terárně dramatický obor v ZŠ Kuncova a pro výtvarný a ta-
neční obor ve FZŠ Trávníčkova 1744. V sále hlavní budovy 
školy si navíc můžete vždy v půl poslechnout malý koncert. 
Více na str. 29.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–17.00,  
skleník Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–17.00, 
vinotéka sv. Kláry po–pá 13.00–19.00, so, ne a svátky 
11.00–19.00.

Pátek 12. 1. – sobota 24. 3. 
Džungle, která nespí –  Fata Morgana

Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu 
jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost 
máte. Zatím co se v zimních měsících ukládá venkovní stře-
doevropská příroda ke spánku, ve skleníku Fata Morgana 
v tomto období bují život z rovníkových pralesů i mlžných 
hor. Zeleň vzrostlých stromů a kapradin doplňují kvetoucí 
begonie, orchideje a další tropické rostliny. Přijďte se projít 
džunglí, která nespí. Únor – pátky a soboty od 18.00, bře-
zen – pátky a soboty od 19.00. Rezervace přes formulář 
na www.botanicka.cz nutná.

Čtvrtky 8., 15. a 22. 3.  • 17.30
Přednáškový cyklus – v Rostlinném bistru Botanická 
na talíři 
 8. 3.  Eduard Chvosta – Zahrady Kjóta 
15. 3.  Jarmila Skružná – Za zdmi plaského kláštera, kláš-

terní zahrady jako objekt mezioborového výzkumu 
22. 3.  Eva Smržová – Na Madagaskar nejen za rostlinami
Vstupné je 50 Kč. 

Pátek 2. – neděle 25. 3.  • 9.00 – 18.00 
Orchideje – Fata Morgana, zásobní skleník,  
výstavní sál
Také letošní březen bude patřit podivuhodným barvám 
a tvarům květů orchidejí. Výstava nás tentokrát zavede 
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do lesů a hor jihovýchodní Asie. Ve skleníku Fata Morgana si 
studenti České zahradnické akademie Mělník vyzkouší pro-
pojit krásu asijské přírody se zajímavou kulturou této části 
světa. Exponáty doprovodí fotogalerie květů asijských orchi-
dejí a mnoho zajímavostí z jejich života. Součástí výstavy 
bude i prodej orchidejí a dalších rostlin, který zajišťuje firma 
Pokojovky.cz (kromě pondělků).

Více informací o veškerých akcích a novinkách 
 najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz, 
tel. 234 148 111.

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Středa 28. 2. – sobota 31. 3.  
Tělo jako znak – velká galerie
Na výstavě je prezentována tvorba předních českých výtvar-
ných fotografů. Téma výstavy „Tělo jako znak“ umožňuje, 
přes zdánlivě jednoznačné zadání, účast autorů s velmi od-
lišným žánrovým zaměřením. Tělo, či spíše tělesnost, je pre-
zentována nejen v obvyklé estetické a erotické rovině ale 
především jako výrazový prostředek řešící otázky osob-
nostní, partnerské i sociální problematiky.

Středa 28. 2. – sobota 31. 3. 
Angelo Purgert – 1. republika – malá galerie
Společenskou atmosférou první republiky se nechal inspiro-
vat fotograf Angelo Purgert, který snoubil prvorepublikový 
styl s nádechem dnešní doby. Při tvorbě se záměrně nene-
chal ovlivnit dobovými snímky, aby pouze nekopíroval zlatý 
věk československého státu. Vytvořil naopak originální foto-
grafie, které z první republiky čerpají, ovšem neuzavírají se 
v ní. Více na webu galerie, cp@czechpressphoto.cz,  
telefon 608 875 556.

Doprovodné akce v galerii 
Čtvrtek 15. 3. 
Martin Kamín – fotoexpedice na Srí Lance
 
Více na www.czechpressphoto.cz nebo na Facebooku. 
Výstavy jsou k vidění (neníli uvedeno jinak) út–pá 
od 11.00 do 18.00, so–ne od 10.00 do 18.00. Vzhle
dem k omezené kapacitě sálu prosíme na všechny 
akce o potvrzení účasti na cp@czechpressphoto.cz 
nebo tel. 608 875 556.

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

Čtvrtek 1. 2.  – sobota 31. 3. 
Kdo je v pohodě, rozdává radost – refektář
Výstava obrazů Honzy Volfa.

Neděle 4. 3.  • 17.00 
Viento Marero duo – kostel sv. Rodiny
Michaela Mecová – flétna, Jiří Meca – kytara. Na programu 
jsou Roberto Di Marino, František Benda, Friedrich Kuhlau, 

Eugéne Bozza, Robert Beaser, Mario Castelnuovo-Tedesco 
a Béla Bartók.

Neděle 11. 3.  • 15.00 
Koncert pro hospice – kostel sv. Rodiny
Účinkují Vojtěch Spurný – dirigent a varhanní pozitiv, Alena 
Hellerová – soprán, Kamila Zbořilová – soprán, Daniela 
 Čermáková – alt, Jiří Sycha – 1. housle, Magdaléna Malá – 
2. housle, Helena Matyášová – violoncello. Na programu: 
Padre Antonio Soler – Preludium a fuga c moll a Stabat 
Mater pro 2 soprány a continuo, Girolamo Abos – Stabat 
Mater pro 2 soprány a alt, dvoje housle a continuo. Koncert 
vysílá v přímém přenosu Český rozhlas, stanice Vltava. 
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Čtvrtky 1. a 8. 3.
Doremifa 2018

Zveme vás na 13. ročník hudební soutěže Doremifa. V odpo-
ledních hodinách se budeme těšit na jednotlivce, menší 
skupiny nebo rodiče s dětmi z řad zpěváků, klavíristů, flét-
nistů, kytaristů či jiných hudebníků. Postačí, když budete 
umět jednu skladbu či píseň. Těšíme se také na pěvecké 
sbory nebo různá hudební seskupení a kapely, které dosta-
nou příležitost, aby maximálně v 15 minutách ukázaly, co si 
připravily. Bližší informace získáte na našem webu nebo 
na slapankova.p@centrum.cz.

Středa 21. 3.
Oslava svátku sv. Patrika, patrona Irska – Tajuplné 
příběhy
Připravili jsme pro vás 3. oslavu svátku sv. Patrika, ke kte-
rému neodmyslitelně patří irská hudba, tanec, zelené oble-
čení a zelené trojlístky – letos s trochou tajemna. Přijďte se 
podívat na představení, do kterého se zapojilo taneční, hu-
dební a dramatické oddělení. Výzdobu a doprovodný pro-
gram pak připravily výtvarné a tvořivé kroužky. V rámci  
akce se uskuteční dvě vystoupení. Premiéra od 16.00 
do 17.00, repríza od 17.00 do 18.00. Na akci je omezený 
počet míst v hledišti, proto si neváhejte zakoupit vstupenky 
v recepci domu dětí, a to od 5. 3., vstupné 50 Kč. 

Pátek 23. 3.  • 16.00 – 19.00
Jarní dílna
Nenechte si ujít tradiční Jarní dílnu a přijďte s námi oslavit 
jaro! Načerpáte spoustu inspirace na jarní a velikonoční 
 výzdobu bytu, drobné dekorace a milé maličkosti.  

S sebou si přineste krabičku či košík na výrobky, nůžky, 
 lepidlo, 2 vyfouklá vajíčka. Vstupné 70 Kč.            

Středa 4. 4.  • 17.15
Lodní regata a otvírání vody
Tradiční jarní otvírání vody pro plavbu svých modelů pořádá 
Klub leteckých a lodním modelářů. Přijďte se ke Stodůlec-
kému rybníku v Centrálním parku podívat na první jarní 
plavbu vlastnoručně vyrobených modelů. 

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

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

Nabízíme v současné době jeden z metodicky nejvyspělej-
ších mezinárodních konceptů předškolního vzdělávání. Naše 
interaktivní programy jsou vhodné pro děti od 0,5 roku 
do 10 let. Modulový systém umožňuje zápis dětí do kurzů 
po celý rok.

Čtvrtek 8. 3.  • 9.30 – 10.30
Ukázková lekce ve školičce zdarma  
Pro děti od 2 do 4 let. Na naší interaktivní stanici čeká děti 
mnoho důležitých a zábavných úkolů, které se naučí řešit 
samy i společně s kamarády.  

Letní příměstské tábory 2018
Pro děti od 3 do 12 let opět připravujeme na celé období 
letních prázdnin (9 termínů) tematické příměstské tábory. 
Děti tráví den tvořením zajímavých výrobků, experimento-
váním, hraním týmových her, plněním úkolů na interaktivní 
tabuli a dalšími zábavnými činnostmi. Pokud nám počasí 
přeje, trávíme čas pravidelnými venkovními aktivitami, 
a také každý týden navštívíme zajímavé místo spojené  
s tématem kempů. 
Vzhledem k malému počtu dětí ve skupince (max. 8 dětí 
na lektora), je počet míst omezen. 

Více o našich programech, letních příměstských tá
borech a rezervace termínů ukázkových hodin na tel. 
604 815 472, www.fastrackids.cz/praha5.

Klub JEDNATROJKA
Centrální park naproti golfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám
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Klub je otevřený každé pondělí 15.00 – 19.00 (IK – indivi-
duální konzultace 14.00 – 15.00), úterý 14.00 – 18.00  
(IK – 18.00 – 19.00), středu 14.00 – 17.00 (IK 17.00 – 
19.00) a čtvrtek 14.00 – 18.00 (IK 18.00 – 19.00). Dětem 
a mládeži ve věku 12–19 let z Prahy 13 nabízí možnost 
 aktivního trávení volného času. K dispozici je sportovní 
a výtvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub po-
skytuje bezplatné informace, podporu a pomoc v životních 
tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, 
 alkohol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka do-
učování).  
Měsíční téma: Rasizmus, diskriminace a xenofobie

Z programu vybíráme: 5. – 8. 3. Aktivity a debata k měsíč-
nímu tématu, 12. – 15. 3. Filmový klub + vaříme bezlep-
kově, 19. – 22. 3. Červený stan (holčičí klub – den 
upřesníme), 26. – 29. 3. Velikonoční workshop.  
Změna programu vyhrazena. Více na tel. 277 007 284,  
Facebooku ProximaSociale.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo 
 mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ 
 MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice          

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

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

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 4. 3. Pojďte s námi do pohádky – Divadlo Martin Matějka
11. 3. O drakovi – Divadýlko z pytlíčku
18. 3. Pasáček vepřů – Bářino toulavé divadlo
25. 3. Honza a drak – Dřevěné divadlo
 1. 4. O marnivé slepičce – Myška Eliška
 8. 4. Ahoj, světe! – Eva a Jan

RODINNÉ CENTRUM HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky

Čtvrtek 8. 3. – čtvrtek 31. 5.
Kurz Respektovat a být respektován
7 seminářů, účastnický poplatek 3 300 Kč.

Přednášky zdarma
•  Úterý 13. 3. od 17.00 – Jak posílit svou odolnost proti kaž-

dodennímu stresu? 
•  Úterý 3. 4. od 17.00 – Role otce ve výchově. Jak otce na-

šich dětí motivovat a aktivně zapojit do fungování rodin-
ného života?

Více informací na www.centrumhvezdicka.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
 

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. Přihlášení předem 
není nutné. Na velikonoční pondělí je zavřeno.

Pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou jaro a Veliko-
noce – říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka 
Během dopoledne navíc: 
 5. 3.  od 10.30 – cvičení na zpevnění břicha a pánevního 

dna s fyzioterapeutkou 
26. a 27. 3. od 10.30 – velikonoční zamyšlení

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti, 10.30 – 
 konverzační angličtina pro dospělé. Hlídání dětí zajištěno.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti 

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky

Úterý 6. 3.  • 10.00
S vajíčkem kolem světa – Komunitní centrum  
sv. Prokopa
Jarní tvoření a vaření pro rodiče s dětmi.

Zveme vás na jarní vaření a tvoření nazvané S vajíčkem 
kolem světa. Na programu bude zdobení vyfouklých vajíček 
ubrouskovou metodou a vaření zakončené společným obě-
dem. Jako menu plné vajíček upravených na různé způsoby 
plánujeme krkonošskou kulajdu, španělskou bramborovou 
omeletu (tortillu) a francouzský mousse au chocolat (čoko-
ládová pěna). Předpokládaný příspěvek na výtvarné po-
třeby a suroviny na vaření je 50 Kč/rodinu. Na akci jsou 
zvány nejen maminky s dětmi.

Sobota 24. 3.  •   9.00 – 14.00
Bazar dětského oblečení – Komunitní centrum 
sv. Prokopa
Nenechte si ujít bazar jarního a letního dětského oblečení. 
S dotazy kontaktujte Barboru Folejtarovou na e-mailu  
barbora.folejtarova@centrumbutovice.cz.

Úterý 27. 3.  • 11.00 – 13.00
Velikonoční floristika – Komunitní centrum  
sv. Prokopa 
Setkání seniorů ve velikonoční dílně. 

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

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

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

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

Čtvrtky  • 19.00 – 20.30
Kurzy Beta
Každý druhý čtvrtek jako volné pokračování kurzů Alfa. 
 Setkání probíhají formou rozhovorů nad Biblí a jsou určena 
všem, kteří jsou na začátku a chtějí se dovědět více  
o křesťanství a o víře v Krista.

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. 
Fotky, videa a pozvánky na Velikonoční výpravu  
na www.klubrobinson.cz. 

Více informací najdete na www.13ka.cz. 
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HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti 
od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč.  
Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech 
a státních svátcích na 14 místech v zoo. Navštivte zvířata 
tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte zajímavosti z jejich 
života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná poutavým 
 vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat! 
 Venkovní program probíhá jen za hezkého počasí.  
Aktuální přehled na webu zoo.

Večerní prohlídky s průvodcem – každý pátek a sobotu 
od 18.00 vás po zavírací hodině zveme na procházku po zoo. 
Na prohlídku je nutné se předem objednat na novakovak@
zoopraha.cz.

Krmení velbloudů 
Každý den se můžete vždy od 13.30 setkat s velbloudy  
a nakrmit je.  
Nutné je předem se objednat na novakovak@zoopraha.cz.

Výstavy
Galerie Gočár – F. x. Procházka (do 4. 3.)
Galerie Gočárovy domy – Štíři v zoo (od 10. 3.)
Jurta – Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské 

Cestovatelské přednášky
Úterní březnové podvečery patří v zoo exotickým dálkám. 
Ve Vzdělávacím centru u hlavního vchodu proběhne cyklus 

přednášek, které začínají v 18.00, vstupné je 50 korun.
 6. 3. Zdenek Thoma, fotograf: Japonsko
13. 3. Darja Šmídová, Livingstone: Kyrgyzstán
20. 3.  Pavel Bém + Ruda Švaříček: Huascarán + Nejvyšší 

hory Peru a Bolívie
27. 3.  Ruda Švaříček + Radka Podaná: Afghánistán

Sobota 3. 3. 
Světový den divoké přírody
Letošním tématem Světového dne divoké přírody se staly 
velké kočkovité šelmy. Ve 14 hodin si nenechte ujít speciální 
komentované krmení kočkovitých šelem.

Neděle 4. 3. 
Zooškola pro dospělé
Zbavte se fobií – na tento kurz je nutné se předem  
objednat. 

Čtvrtek 8. 3. 
Zooškola pro děti
Krmení je věda – na tento kurz je nutné se předem   
objednat. 

Pátek 9. 3. 
Zooškola pro děti
Džungle jako živá – na tento kurz je nutné se předem 
 objednat. 

Sobota 10. 3. 
Štíři v zoo
Unikátní výstavu štírů celého světa otevřeme v Galerii 
 Gočárovy domy. Seznamte se s fascinujícími jedovatými 
a obávanými škorpiony. Poznejte jejich život i způsob lovu. 
Prohlédněte si je opravdu zblízka.

Neděle 11., 18. a 25. 3. 
Seznámení se štíry
Během komentovaných pro- 
hlídek výstavy se dozvíte za-
jímavosti o štírech, ukázky 
 svleček.

Sobota 17. 3. 
Otevření rozhledny Obora
Pomozte nám vytvořit výškový 
rekord – zdoláme letos Mount 
Everest?

Neděle 18. 3.
Kijivu pětadvacetiletá
Oslava narozenin gorilí samice 
Kijivu.

Čtvrtek 29. 3. 
Zooškola pro děti
Džungle jako živá – na tento kurz je nutné se předem 
 objednat.

Sobota 31. 3. 
Zahájení 87. sezony zoo
Zveme vás na slavnostní otevření 87. sezony Zoo Praha. 
 Prožijte s námi den plný zábavy.

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

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

Před sedmi lety bylo ote-
vřeno na Národní třídě 
 Muzeum kostek Praha, 
které je svou velikostí 
zhruba 400 m² a více než 
3 000 vystavenými origi-
nálními exponáty největ-
ším muzeem Lega na světě. 
Můžete zde vidět 20 tema-
tických expozic – od nej-
starších exponátů z roku 
1958 až po nejnovější modely. Zavzpomínejte sami nebo ukažte dětem, jak stavebnice 
vypadala, když jste si s ní hráli v jejich letech. Tři výherci se mohou těšit na rodinné 
vstupenky. Muzeum kostek Praha najdete na Národní 31. Otevřeno je denně od 10 
do 20 hodin. Více na www.muzeumlega.cz.
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Křížovka pro děti: V letošním roce uplyne již 426 let od narození Jana Amose Komen-
ského, který je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si tím i přízvisko 
...TAJENKA. J. A. Komenský se narodil 28. března 1592. Místo jeho narození není přesně 
známo. Jako pravděpodobná se uvádějí Uherský Brod nebo Nivnice.  

Únorová tajenka:  CENTRUM VODNÍCH RADOVÁNEK
Výherci:  Martin Ouředník, Stodůlky; Ivana Vávrová, Hůrka;  

Anna Jelínková, Nové Butovice 
 

Připravila Petra Fořtová

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března na adresu redakce:  
ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správná odpověď z února:
Křížovka pro děti – POPELEČNÍ STŘEDA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – David Klausner, Praha 5
v hodnotě 258 Kč – Anika Wendlerová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Matěj Pospíšil, Hůrka
Viktorka Stoklasová, Stodůlky
Helena Čáslavská, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jiřina Bydžovská, Nové Butovice
Otta Chejn, Velká Ohrada
Iveta Gnappová, Praha 13

Soutěžní otázky na březen:
1) Kdy se bude konat semifinále mistrovství ČR v pole sport?
2) Kam nás letos zavede výstava orchidejí v botanické zahradě v Troji? 
3) Kde můžete navštívit výstavu s názvem Na Film?

Správné odpovědi na únorové otázky: 
1) Turnaj v minigolfu se hraje v Galerii Butovice.
2) Tradičního běhu za Ježíškem se zúčastnilo 154 běžců a dva psi.
3) Veteránský volejbalový turnaj se konal 24. února.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Eva Jaburková, Stodůlky   
 Připravila Petra Fořtová
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

2 933900 000024


