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Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2014 (rozbor hlavní činnosti, 
rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor hospodaření příspěv-
kových organizací (ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a Středisko sociálních služeb 
Prahy 13) a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2014

SCHVÁLILA
oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadá-
vané pod názvem Zateplení objektu kina v ulici K Vidouli (Spolkového domu), včetně 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

POVĚŘILA
Warlick, společnost s ručením omezeným, se sídlem Vlachova 1508, Praha 5, komplex-
ním zajištěním zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce v rozsahu § 151 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2015

VZALO NA VĚDOMÍ
- rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2014 
   a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2014
- rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2014  
   a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2014

VZALO NA VĚDOMÍ
informaci o schválení projektu Revitalizace hřiště v ulici Petržílkova 
(CZ.2.16/2.1.00/23531) v rámci 13. výzvy v Operačním programu Praha – 
Konkurenceschopnost Zastupitelstvem hl. m. Prahy 

a SCHVÁLILO
smlouvu o financování tohoto projektu 

ZVOLILO
členem Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 13 pana Marka Ždánského, 
člena Zastupitelstva MČ Praha 13  Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

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

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 
22. ledna 2015 od 13.00 do 18.00 hod. a na pátek 23. ledna 2015 od 13.00 do 17.00 hod. 
 Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 

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

Termíny pro uzavírání manželství v roce 2015
Rada MČ Praha 13 na svém jednání 19. 11. 2014 pověřila funkcí oddávajícího 
všechny členy zastupitelstva městské části, stanovila obřadní síň Úřadu MČ Praha 13 
jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území městské části 
a následující termíny pro uzavírání manželství v roce 2015: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 
6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 5. 6., 19. 6., 26. 6., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 
4. 9., 18. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 11. 12. 2015 v době od 9.00 hodin 
do 14.00 hodin. Helena Šlitrová, OKS

Pomozte bránit nelegálnímu kácení stromů 
Ve středu 26. listopadu 
kolem třetí odpoledne byly 
ve vnitrobloku Bronzová 
u zadního vchodu domu 
č. 2020 pokáceny dva javory 
babyka (Acer campestre). 
Kácení nebylo odborem 
životního prostředí povo-
leno ani nebylo oznámeno. 
Jde o kácení cizích stromů 
na cizím pozemku bez sou-
hlasu vlastníka, protože se 
jedná o plochy veřejné zeleně ve správě odboru životního prostředí. Záležitost pro-
šetřuje i Česká inspekce životního prostředí.

Přestože máme určité indicie, kdo stromy pokácel, nelze bez písemného svědectví 
a bez znalosti konkrétní osoby uložit za toto protiprávní jednání sankci. Prosíme tedy 
případné svědky, aby se přihlásili na odboru životního prostředí.

Máme-li účinně zabránit nepovolenému kácení dřevin nebo ho přinejmenším 
postihnout, je nutno znát osobu nebo osoby, které se tohoto činu dopouštějí. Proto 
doporučujeme, abyste v případě jakéhokoli kácení, které se vám zdá podezřelé, volali 
Městskou policii, která může tyto osoby identifikovat.
 Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Sdělení úřadu a městské části

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 plyná-
renské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky 
v následujících termínech:

 

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 
Bližší informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.

Pražská plynárenská přijede za vámi

 3. 2. od 12.00 do 14.30 25. 5. od 10.30 do 13.30
12. 3. od  8.00 do 11.00 29. 6. od 14.30 do 17.00
20. 4. od 14.30 do 17.00 

Pražská správa sociálního zabezpečení se přestěhovala
Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení 
poskytuje od 8. 12. 2014 všechny své služby na adrese 
Trojská 1997/13a, Praha 8, v bezprostřední blízkosti stanice 
metra Kobylisy a tramvajové zastávky Hercovka. Klientské cent-
rum má bezbariérový přístup a vyvolávací systém umožňuje 
plynulé poskytování služeb. Adresa elektronické podatelny je 
posta.xa@cssz.cz, beze změny je také ID datové schránky – hnhacvt. 
Ostatní kontakty jako telefonní spojení a e-mailové adresy se rovněž nemění. 

Činnost územního pracoviště PSSZ v ulici Janského 2370 na Velké Ohradě bude 
ukončena do 31. 3. 2015. Doporučujeme sledovat internetové stránky ČSSZ 
www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/, kde budou uveřejněny 
všechny potřebné informace. Ty budou průběžně k dispozici také na PSSZ v ulici Jan-
ského 2370. Úřední hodiny jsou: pondělí a středa od 8.00 do 17.00, úterý a čtvrtek 
od 8.00 do 14.00 a pátek od 8.00 do 13.00.

 LEDEN 2015 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2272
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Vážení čtenáři,
zdravíme vás v novém roce a nabízíme čerstvé informace i vzpomínky na to, co se událo 
koncem minulého roku. Téma STOPu je věnováno bilancování a plánům starosty Davida 
Vodrážky. V Přímé lince se starosta zabývá často diskutovaným tématem dlouho očeká-
vaného návratu pošty do Obchodního centra Lužiny. V informacích z radnice se dozvíte 
o nové službě, díky které můžete nahlásit třeba černou skládku nebo rozbitou lavičku 
prostřednictvím zprávy MMS.  
S nově zvolenou zástupkyní starosty Marcelou Plesníkovou si povídala kolegyně Eva Černá. 
Rozhovor si můžete přečíst na str. 9. Přestože lednový STOP má jen 32 stran, vměstnali 
jsme do něj všechny pravidelné rubriky, včetně rad psychologa nebo odborníka na zabez-
pečení bytu. Dvě novinky jsme pro vás připravili na závěrečných stránkách zpravodaje. 
Na str. 30 najdete novou rubriku Víkendy bez nudy, kterou vás budeme pravidelně zvát 
k návštěvě nějakého zajímavého místa. Trochu se změnila také čtenářská soutěž. Místo 
hádání autorů a knížek podle obrázku budou mít děti od nynějška za úkol vyluštit jed-
noduchou křížovku, rébus nebo jiný úkol. Soutěžní otázky pro pozorné čtenáře samo-
zřejmě zůstaly, stejně jako zajímavé ceny pro vylosované výherce. 
Za celou redakci vám přeji, abyste se v roce 2015 měli dobře.  Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 12. 1. 2015 Distribuce: 30. 1. – 6. 2. 2015

SLOVO ŠÉFREDAKTORA KONTAKTY

Úřad městské části Praha 13

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011........................................hadravalibor@centrum.cz, praha13@anobudelip.cz
Česká strana sociálně demokratická......stepan.hosna@email.cz, http://praha13.cssd.cz 
Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz 
 www.odspraha13.cz
TOP 09.......................... www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz 
 www.praha13.zeleni.cz

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Kdy bude otevřena pošta v rekonstruo-
vaném obchodním středisku na Luži-
nách? Stále se odsouvají termíny a stát 
fronty na poště na Slunečním náměstí 
není nic příjemného. Děkuji za odpověď. 

Obnovení poboček knihovny 
a pošty v Obchodním centru 
Lužiny po rekonstrukci – to byly 
naše hlavní podmínky, když se 
před třemi lety jednalo o sou-
hlasném stanovisku městské části 
k rekonstrukci budovy. Tehdy 

nám bylo 
vlastníkem ob-
jektu závazně 
přislíbeno, že 
obě zmíněné 
instituce se 
do centra vrátí. 
Vlastník od po-
čátku usiloval 
o to, aby se tak 
stalo, a my 
jsme se ho také 
pravidelně do-
tazovali, jak se 

situace vyvíjí. Horší je to s termí-
ny. Jak víte, rekonstrukce centra 
se zpozdila, částečně také kvůli 
obstrukcím občanského sdružení, 
které se obnově objektu snažilo 
všemožně bránit. Nakonec byla 
rekonstrukce loni na jaře zdárně 
dokončena, v květnu zahájilo ob-
novené centrum provoz a začát-
kem října se pro veřejnost 
otevřela i lužinská pobočka 
Městské knihovny v Praze. Situ-
ace kolem pošty byla poněkud 

složitější. Jednání mezi vedením 
České pošty a provozovatelem 
obchodního centra jsme sledovali 
s určitým napětím. Mimo jiné 
také proto, že Česká pošta se po-
týkala s ekonomickými problémy 
a veřejně vyhlásila, že bude ně-
které neperspektivní pobočky 
rušit. Protože pobočka na Luži-
nách evidentně chybí a rozhodně 
se nedá nazvat neperspektivní, 
znovu jsme apelovali na Českou 
poštu, že zrušení této pobočky 
nepřichází v úvahu. Dostalo se 
nám ujištění, že pobočka v OC 
Lužiny bude obnovena a že na-
dále pokračují intenzivní jednání 
o finalizaci smlouvy s vlastníkem 
objektu. Samotný termín ote-
vření pošty je ale bohužel záleži-
tostí, kterou jsem nemohl nijak 
urychlit, přestože jsem to několi-
krát urgoval jak u České pošty, 
tak u provozovatele OC Lužiny. 
Podle sdělení obou stran musela 
podpisu smlouvy předcházet řada 
složitých jednání právního 
i technického charakteru a celý 
projekt musel projít mnoha 
schvalovacími procesy, které jsou 
v takovýchto případech ne-
zbytné.

V prosinci konečně došlo 
k definitivnímu podpisu nájemní 
smlouvy a byl schválen harmo-
nogram dalšího postupu. Podle 
posledních informací vedení OC 
Lužiny je termín otevření pošty 
stanoven na jaro tohoto roku, 
předběžně na přelom března 
a dubna. V současné době prý 
probíhá zpracování projektové 

dokumentace prostoru pošty, 

samotná výstavba má být zahá-
jena počátkem února a bude trvat 
až do konce března. Provozovatel 
obchodního centra uvádí, že se 
snaží celý proces přípravy po-
bočky co nejvíce urychlit, aby 
mohl občanům služby České 
pošty nabídnout co nejdříve. 
Doufám, že tento termín bude již 
dodržen a že se obyvatelé Prahy 13 
konečně dočkají pošty, na kterou 
všichni netrpělivě čekáme. 

Závěrem mi dovolte, abych 
vám do nového roku popřál vše 
dobré. 

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

nadvornikovak
Text napsaný psacím strojem
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Informace z radnice

Prestižní cena pro úřad Prahy 13
Ve Španělském sále Pražského hradu byly 25. listopadu oceněny nejlepší 
firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní 
ceny ČR za společenskou odpovědnost. Slavnostní večer proběhl pod 
záštitou prezidenta republiky, předsedy vlády, ministra průmyslu a ob-
chodu a předsedy Senátu Parlamentu ČR.

Městská část Praha 13 (Úřad MČ Praha 13) byla vyhlášena vítězem 
v hodnocení Národní ceny kvality podle modelu CAF. Díky tomuto 
ocenění má právo užívat titul „Excelentní organizace“. Cenu za měst-
skou část převzali starosta David Vodrážka a tajemnice úřadu 
Kateřina Černá.

„Ceny za kvalitu si velmi vážíme,“ říká starosta David Vodrážka. 
„Beru ji jako ocenění našich aktivit nad rámec zákona a povinností. 
Jsou to činnosti, ke kterým nás nikdo nenutí a které vykonáváme proto, 
aby obyvatelé městské části měli kvalitní služby a aby byli spokojeni. 
Společně s paní tajemnicí bych rád poděkoval všem pracovnicím 
a pracovníkům, kteří se na skvělých výsledcích našeho úřadu podílejí.“

V loňském roce Praha 13 zvítězila v kategorii veřejného sektoru 
a obdržela titul „Společensky odpovědná organizace“. Ceny uděluje 
Rada kvality ČR na základě hodnotící zprávy, která podrobně analy-
zuje činnost a přístup instituce k řadě různých oblastí. Samuel Truschka

Závady a nepořádek můžete nahlásit z mobilu

Koncem prosince zavedla Městská část Praha 13 novou službu 
MMS-hlášení problémů. Díky této nové službě mají občané městské 
části možnost upozornit úřad pomocí zprávy MMS nebo e-mailu 
na aktuální problém v úklidu či pořádku na území Prahy 13, a poté 
sledovat na webových stránkách, jakým způsobem je podnět vyřízen. 

Jak služba funguje? Stačí odeslat z mobilního telefonu nebo z počí-
tače fotografii poškozené lavičky, nepořádku, rozbitého chodníku, ne-
posekané trávy, pomalované fasády, vznikající skládky apod. na e-mailo-
vou adresu mms@p13.mepnet.cz. Do textu je třeba uvést zejména co 
nejpřesnější údaje, které pomohou identifikovat konkrétní místo pro-
blému (např. souřadnice GPS, ulici a číslo domu nebo číslo sloupu 
veřejného osvětlení). 

Na webových stránkách www.praha13.cz najdete tuto službu v obla s-
ti Jak si zařídit – MMS-hlášení problémů. Tam pak také po nahlá-
šení závady můžete průběžně sledovat postup řešení problému. 

Rostoucí obliba a rozšířenost mobilních telefonů s fotoaparátem 
a ochota občanů podílet se na řešení může pomoci rychleji napravit 
nedostatky a odstranit závady na veřejných prostranstvích. Předem 
děkujeme za váš zájem o pořádek v Praze 13 a za iniciativu. 

Nová služba byla zavedena v rámci projektu Otevřený a komuniku-
jící úřad MČ Praha 13 (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00112), podpořeného 
z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který je financo-
ván Evropským sociálním fondem. Martin Šmíd

Starosta poděkoval týmu, který měl největší podíl na získání ocenění 
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Revitalizace zeleně a obnova objektů budou pokračovat
Vážení spoluobčané, 
začínáme trhat kalendář nového roku 2015, do kterého vám všem přeji 
hodně zdraví, sil, klidu a pracovních úspěchů. Věřím, že to bude rok 
dobrý a že nám přinese hodně pozitivního, mnoho úspěchů, setkání 
a nových zkušeností. V říjnu proběhly komunální volby a 12. listopadu 
noví zastupitelé Prahy 13 zvolili na svém ustavujícím zasedání starostu, 
jeho zástupce, členy rady a předsedy a členy výborů. Rád bych vyjádřil 
své poděkování za to, že mi bylo umožněno pokračovat v započaté 
práci a znovu se podílet na vedení této městské části. 

Minulý rok byl neméně náročný než ten předcházející, přesto je 
charakteristický velkým množstvím provedených investičních akcí. 
Pokračovali jsme ve zkvalitňování školních budov. Zatímco v před-
chozích letech jsme zateplovali fasády škol a měnili okna, v této fázi 
jsme se zaměřili především na rekonstrukce vnitřních prostor. V pěti 
základních školách byly vybudovány nové moderní šatny s uzamyka-
telnými skříňkami, které nahradily přežité kovové klece z předchozí 
éry. Nyní už staré šatny v našich školách nenajdete. V průběhu jara 
a léta proběhla komplexní rekonstrukce sociálních zařízení ve 14 mateř-
ských školkách. Kromě dělníků zaslouží poděkování i učitelky a perso-
nál mateřinek, který zvládl práci s dětmi i ve ztížených podmínkách 
staveniště. Velmi významným krokem byla kompletní rekonstrukce 
celého pavilonu B4 v ZŠ Kuncova, který uvolnil předchozí nájemce. 
Díky rekonstrukci za 5 milionů korun, na kterou se podařilo získat 
téměř 3 miliony korun od hl. města Prahy, získala stodůlecká škola 
celkem 14 nových učeben, z nichž některé využije pro výuku a jiné 
pro školní družinu. Městská část tak zároveň získává na určitou dobu 
rezervní kapacitu pro zvýšení počtu žáků z nové výstavby. 

V areálu základní školy v Bronzové ulici vzniklo první dopravní hřiště 
v městské části. Kromě stavebních prací investovala městská část také 
do audiovizuální techniky ve školách. Díky samostatnému projektu vzni-
kly v osmi základních školách speciální učebny. Každá z nich je vyba-
vena 30 tablety, řídícím počítačem pro učitele, interaktivní tabulí, 
dataprojektorem a ozvuče-
ním. Učebny mohou slou-
žit k výuce všech hlavních 
předmětů, zejména jazyků, 
ale i matematiky. 

Druhou velmi důležitou 
oblastí, které jsme věnovali 
velkou pozornost, je ži-
votní prostředí. Zásadní 
proměnou prošlo sportovi-
ště na Velké Ohradě a dvě 
dětská hřiště (na Velké 
Ohradě a v Nových Butovi-
cích). Bylo obnoveno a zre-
kultivováno prameniště 
Prokopského potoka v Pan-
ské zahradě a další úpravy 
a výsadby proběhly i v Cen-
trálním parku. Odbor ži-
votního prostředí navázal 
na úspěšnou revitalizaci 
šesti sídlištních vnitrobloků a zahájil revitalizaci další části vnitrobloku 
Trávníčkova – Fantova. V závěru roku bylo také odstraněno dětské 
hřiště ve vnitrobloku Fingerova, místo něhož letos vznikne venkovní 
posilovna. Nejnáročnější akcí roku 2014 v oblasti životního prostředí 
byla rekonstrukce hráze Třebonického rybníka. Kvůli určitým admini-
strativním i technickým problémům skončila sice rekonstrukce s ně-
kolikaměsíčním zpožděním, nicméně rybník má nové výpustní zaří-
zení a odpadní potrubí o větším průměru, takže již nehrozí zaplavování 
okolí v případě větších dešťů.

Důležitou investicí byla i rekonstrukce Školního zimního stadionu 
Bronzová, resp. ledové plochy. Na samotné budově stadionu není rekon-
strukce patrná, avšak nová ledová plocha je mnohem kvalitnější, snížily 
se náklady na chlazení a změnu k lepšímu jistě pocítili i bruslaři. 
V rámci rekonstrukce stadionu bylo také obnoveno oplocení a parkoviště 

a vybudovány příjezdové cesty. Náš 
„zimák“ tak může opět naplno sloužit 
veřejnému bruslení, a to každý den, což 
je v Praze naprosto ojedinělé.

Aktivity pro volný čas, především 
mládeže, jsme podporovali několika ces-
tami. Výraznou částkou jsme podpořili 
sportovní kluby, které organizují pravi-
delnou celoroční sportovní přípravu 
mládeže, dotaci obdržely i menší orga-
nizace pracující s dětmi. Uspořádali jsme 
již druhý Festival volného času, který roz-
šířil povědomí o zdejších zájmových orga-
nizacích, veletrh základních škol, veletrh sociálních služeb zajistili 
jsme pořádání pravidelných farmářských trhů a celou řadu dalších 
osvětových a kulturních akcí pro obyvatele třináctky.

Úřad městské části pokračoval v rozšiřování služeb pro občany. Byla 
například zprovozněna elektronická úřední deska, která je přístupná 
24 hodin denně a čtyři informační kiosky s internetem v poliklinikách 
a ve Mlejně. Ke konci roku byl zahájen zkušební provoz systému, 
který umožňuje občanům hlásit závady a problémy formou MMS. 
Oba zmíněné projekty byly podpořeny prostředky z evropských fondů. 
Za úsilí o trvale zkvalitňování práce pro občany se Úřad MČ Praha 13 
v listopadu na Pražském hradě stal vítězem v hodnocení Národní ceny 
kvality a získal právo užívat titul „Excelentní organizace“. 

Excelentní městskou částí chceme být i v dalším roce. Jaké nás čekají 
úkoly? Budeme i nadále usilovat o rozumný rozvoj městské části, pod-
porovat dobré projekty a bojovat proti nevhodně umístěným a příliš 
hmotným stavbám. 

Za velké pozitivum považuji například úspěšnou rekonstrukci 
Obchodního centra Lužiny, které oživilo celý prostor. Znovu oslovím 
i vlastníky dalších obchodních center – na Lukách a na Šostakovičově 

náměstí, aby také zásadním 
způsobem zvýšili kulturní 
úroveň těchto objektů. 
Chceme nadále prosazovat vý-
stavbu Radlické radiály a pře-
devším P+R parkovišť 
na Zličíně a v Nových Buto-
vicích, která by výrazně zlep-
šila situaci s parkováním 
v okolí stanic metra u nás. 

Jednou z hlavních priorit 
pro nás stále zůstává vybudo-
vání nebo pořízení domu 
pro seniory. Hledáme cesty, 
jak v této věci opětovně navá-
zat na přerušenou spolupráci 
ze strany hl. města Prahy. 
Rozvíjíme spolupráci s Měst-
skou policií a budeme se dále 
snažit o zvýšení počtu stráž-
níků v ulicích.

V investiční oblasti máme v tuto chvíli naplánované zateplení pláště 
Spolkového domu ve Stodůlkách a rekonstrukci vnitřních rozvodů 
v poliklinice Hostinského ve Stodůlkách.

Již jsem částečně zmínil revitalizaci vnitrobloků – nejpozději do konce 
léta bude dokončena revitalizace ve vnitroblocích Bellušova – Neustup-
ného, Trávníčkova – Fantova a venkovní posilovna s několika stroji 
ve vnitrobloku Fingerova. Dotace z fondů EU na tyto projekty již 
byly schváleny. Další aktivity budeme průběžně projednávat v orgá-
nech městské části.

Rád bych poděkoval kolegům ze samosprávy i pracovníkům úřadu 
za práci, kterou pro Prahu 13 v uplynulém roce vykonali. Přeji jim 
i nově zvoleným zastupitelům hodně štěstí a úspěchů. A vám, obyva-
telům Prahy 13, přeji, abyste i v tomto novém roce byli v Praze 13 
spokojeni. David Vodrážka, starosta Prahy 13        
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Mateřinky zdobily stromečky
V pondělí 1. prosince se na Slunečním náměstí konal poslední farmář-
ský trh roku 2014. Dopoledne ale dorazily na náměstí také skupinky 
dětí téměř ze všech zdejších mateřských škol. Každá školka dostala 
svůj stromeček, který děti se svými učitelkami nadšeně ozdobily vlast-
noručně vyrobenými ozdobami.

V úvodu odpoledního zábavného programu nazvaného Farmářské 
Vánoce byly vybrány ty nejkrásněji ozdobené stromky – nejvíce se líbil 
stromeček MŠ Pohádka, 
druhé místo obsadila 
MŠ Barvička, obě z Velké 
Ohrady, třetí nejhezčí stro-
mek nazdobila MŠ Pastelka 
z Lužin. Starosta David 
Vodrážka předal vítězům 
hodnotné ceny a pak už 
následovaly soutěže, 
dárky, hudební vystoupení. 
Zpěvačka Heidi Janků 
zkřehlým divákům statečně 
odzpívala všechny naplá-
nované písničky navzdory 
prudkému větru a mrznou-
címu dešti, který večer 
zasáhl kalamitou celou 
republiku. Ozdobené 
stromky byly druhý den 
dopraveny do školek, kde 
se staly součástí vánoční 
výzdoby. Samuel Truschka

Rekord nepřekonán, ale pivo chutná
V průběhu roku 2014 byl ve zrekonstruovaném Obchodním centru 
Lužiny vybudován pivovar. První čepování piva z Pivovaru Lužiny 
proběhlo 26. listopadu pod záštitou starosty Davida Vodrážky. Byly 
představeny čtyři druhy lužinského piva – světlý ležák, jantarový ležák, 
polotmavý speciál a světlý LU-Ale. Jejich kmotry se stali jednotliví 
členové hardrockové skupiny Doga, která je oficiálním patronem 
lužinských piv. 

V průběhu slavnostního večera, kdy bylo všem návštěvníkům zdarma 
natočeno přibližně 3 000 piv, proběhl také pokus o pokoření stávají-
cího českého rekordu ve štafetovém pití piva po dobu jedné hodiny. 
Štafetu zahájil herec Jiří Krampol, zapojili se i veteráni českého sportu 
Antonín Panenka, Ladislav Vízek, František Kučera, Jiří Zelenka 
a Aleš Valenta a více než stovka pivařů z Prahy 13 i okolí. Během šede-
sáti minut vypili účastníci štafety pod dohledem komisaře Tomáše 
Hrábka z pelhřimovské Agentury Dobrý den celkem 192 půllitrů, 

z toho 17 piv vypily ženy. Současný rekord hodinové štafety zapsaný 
v České knize rekordů v květnu 2014 je 196 piv, k jeho překonání tedy 
scházelo skutečně jen málo. Pro pivovar to byl ale určitě dobrý start, 
protože lužinské pivo přišlo mnoha lidem k chuti. Zajděte ho vyzkoušet!
 Samuel Truschka
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Vyberte si školu
Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. ledna odpoledne se v Praze 13 uskuteční 
zápis do prvních tříd na školní rok 2015/16. Aby měli rodiče před zá-
pisem dostatek informací, uspořádala městská část už čtvrtý Veletrh 
základních škol. Proběhl v obřadní síni radnice 25. a 26. listopadu 
a návštěvníkům se tentokrát představilo šest místních základních škol, 
dále ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny a Německá škola v Praze. 
Ve stáncích nabídli zástupci jednotlivých škol rodičům budoucích 

prvňáčků a ostatním zájemcům požadované informace o zaměření 
škol, jejich vzdělávacích programech a mimoškolních aktivitách. 

Veletrh zahájil předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít 
Bobysud, zúčastnila se také zástupkyně starosty Marcela Plesníková 
a mnozí ředitelé škol, kteří rádi odpovídali na dotazy návštěvníků. 
Další informace o našich základních školách najdete 
na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Školství.  Samuel Truschka
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Prosinec patřil betlémům
Hned dvě výstavy betlémů proběhly na radnici v prosinci. Od 1. do
12. prosince si mohli návštěvníci radnice prohlédnout výstavu 
ze sbírky Vladimíra Glasera z Ořecha. Ve vitrínách v atriu bylo vysta-
veno několik betlémů ze dřeva, keramiky nebo moduritu od různých 
autorů, zejména z okolních obcí. Na vernisáži 3. 12. vystoupil Hudební 
kroužek Ořech (HUKOT) a pan Glaser přednášel o světově unikát-
ních třešťských betlémech s propracovanou krajinou a specifickými 

postavami, které můžete v Třešti vidět v muzeu i v domácnostech bet-
lémářů. Mnozí další umělci se do Třeště sjíždějí na pravidelná řezbářská 
sympozia, která pomáhají tuto tradici udržet. 

Přednášku pan Glaser zopakoval ještě pro žáky dvou škol. V polo-
vině měsíce vystřídaly jeho výstavu betlémy zapůjčené především obyva-
teli městské části. Mnohé z nich jsou vlastnoručními výrobky majitelů 
– např. vyřezávaný betlém pana Miroslava Hniličky nebo rozsáhlý bet-
lém z makovic oděných do modrotiskové látky paní Evy Abrhámové. 
Na všech 26 betlémů se můžete na radnici přijít podívat v úředních 
hodinách ještě do 9. ledna. Samuel Truschka
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Co s koupelnou v paneláku?
Z UMAKARTOVÉ LUXUSNÍ
REKONSTRUKCE JÁDRA

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

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

spol. s r.o.

V Olšinách 61
Praha 10
“M” Strašnická

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

www.koupelnyza3dny.cz

tel.: 274 810 848

LINEA

INZERCE

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Bohatství nebo chudoba? – proč extrémy škodí...
Do mojí ordinace přišel klient, který popisoval: „Hrozně bych si přál nový 
auto. Mám Chevroleta, ale staršího. A taky nový chytrý mobil. Mám sice 
androida, ale na trhu už je lepší. Přítelkyně by chtěla k moři. Já vím, 
to nosím „zájezd k moři“ v kapse, ale na oboje asi nevydělám. Přiberu 
si nějaký kšeft. A nebo ať jede sama, já ten android musím mít....“

Podle wikipedie je „bohatství stav, kdy jedinec má tolik hmotných 
a nehmotných statků, že zažívá pocit nadbytku. Toto vlastněné bohat-
ství pak umožňuje volné užívání vlastněných věcí bez nutnosti další 
práce....“ Chudoba je druhý extrém – stav, kdy člověk nemá co jíst, 
co pít, nemá zajištěné základní podmínky pro důstojný život. Většina 
z nás ani do jedné extrémní skupiny naštěstí nepatří. Mladý muž, 
který přišel do mojí ordinace, bydlí s přítelkyní v bytě po babičce, 
má starší kvalitní auto, značkové oblečení, chytrý telefon, zajištěnou 
práci... a sny a přání. Ano, sny jsou v životě moc důležité. Je užitečné 
mít cíl, kam člověk míří. Jen by cestou neměl ztratit všechno, co už 
nyní má. 

„Ať si jede sama...“ Znamená to, že obětuje příjemně strávený čas 
s přítelkyní novému typu mobilu? Určitě je velmi příjemné užívat si 
výdobytky moderní doby. Rozhodně platí, že s penězi rostou možnosti 
poznání, trávení volného času, studia, cestování. Vždy ale mysleme 
i na vztahy – s kým si budeme tyto možnosti užívat. Jistě, vždy se 
někdo najde, kdo by s námi ochotně odjel na výlet na Tahiti. Ale 
po návratu? S kým budeme prožívat naše zážitky, když naši kamarádi, 
známí a přátelé chodí přes den do práce a nemají na nás čas? Co 
vlastně budeme celý den dělat, když už nebudeme muset do práce? 
Chceme to tak? Je to ten sen, který bychom si přáli splnit? Není vždy 
až tak příjemné vybočovat, jak se může zdát. 

Můj jiný klient vydělal hodně peněz, má milou ženu a dvě zdravé 
děti... a také má starosti: „Postavil jsem si dům schválně mezi ostat-

ními lidmi ve vilové čtvrti, abych nebyl sám. Mám rád společnost, 
hodně známých, kamarádů, rád pomůžu, rád vyhovím. Nedávno jsem 
uspořádal oslavu narozenin pro svoji ženu. Objednal jsem její oblíbe-
nou hudební skupinu, byl ohňostroj, dobré jídlo a pití. Pozval jsem 
spoustu známých. A přemýšlel jsem – přišli by všichni tihle lidé kvůli 
nám? Nebo se přišli jen dobře najíst a zadarmo pobavit?“ Byl hodně 
smutný a rozhodně i při velkém hmotném bohatství nebyl šťastný.

Ani hodně peněz nám nezajistí spokojenost. Extrémy prostě škodí. 
Buďme rádi za to, co máme a za lidi, které máme kolem sebe. Za je-
jich lásku, zájem, kamarádství, ochotu pomoci, chuť se společně smát, 
něco společně zažít a mít si s kým o pozitivním zážitku povídat. 
To je skutečné bohatství.

Přeji všem čtenářům časopisu STOP, aby se jim životní extrémy 
vyhýbaly obloukem a aby byli „spokojeně normální“.
 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog
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Jak mají otevřeno knihovny? 
Začátkem října byla znovu 
zprovozněna pobočka Městské 
knihovny v Praze v OC Lužiny. Při té příležitosti došlo také 
k úpravě otvírací doby druhé pobočky městské knihovny v KD 
Mlejn. Protože se na nás lidé často obracejí s dotazy, jak mají obě 
pobočky na našem území otevřeno, uvádíme zde aktuální informace:
Pobočka Lužiny (OC Lužiny, Archeologická 2256, 3. podlaží)
má otevřeno po 13 – 19, út 9 – 16, st, čt 12 – 19, pá 9 – 16, so 9 – 13.
V pobočce je k dispozici hra Scrabble v „nadživotní“ velikosti, 
tzv. Akvárium – prostor pro pořádání akcí, herní konzole, kávovar, 
wi-fi, příjemné posezení.
Pobočka Stodůlky (KD Mlejn, Kovářova 1615) má otevřeno 
út 9 –16, st, čt 12 – 19, pá 9 – 16. 
V pobočce je příjemné posezení, wi-fi a nápojový automat. Každý 
čtvrtek probíhá sběratelská hra Magic.
Další podrobnosti a aktuality najdete vždy na www.mlp.cz. 

Jana Hradilíková, Městská knihovna v Praze

Děkuji za život
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Miroslavu Sedlákovi, který se 
stal 8. dubna loňského roku svědkem tragické události v Běhounkově ulici. 
Naší dvacetileté dceři Sabině neprodleně poskytnul první pomoc, čímž jí 
zachránil život. Naše poděkování má sice zpoždění, ale teprve nyní se 
nám podařilo zjistit jméno duchapřítomného a obětavého zachránce, 
za jehož pomoc mu nikdy nepřestaneme být vděční.
 rodiče  Sabiny Dolejšové

O tuto zkušenost se rád podělím
Vnučka Lenička Šimůnková onemocněla a než se úplně uzdravila, trávila 
čas doma s námi, důchodci. Mezitím ji ze školky Sluníčko pod střechou 
přišel pohled od její paní učitelky Jany z oddělení Žabek. To mě překva-
pilo a ještě víc reakce mé čtyřleté vnučky, která se chtěla hned do školky 
vrátit. Takovou reakci jsem nečekal. Vnučka do školky nechodila úplně 
nerada, tento školní rok se ale do ní přímo těší. Taková výchova a cho-
vání paní učitelky je příkladem pro mnohé jiné učitelky řady školek a škol, 
protože tento přístup mění vztah dětí ke školce a následně škole. Ty pak 
mají chuť a touhu chodit do tříd mezi spolužáky.
 Jaromír Ošťádal

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

Tiskové opravy
V prosincovém STOPU jsme na str. 2 u jména zástupkyně starosty RNDr. Marcely 
Plesníkové nedopatřením uvedli titul Mgr. Omlouváme se. 
V tomtéž čísle v přehledu vánočních bohoslužeb na str. 9 jsme omylem přiřadili k Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách kostel Nalezení sv. Kříže. Tento kos-
tel ve skutečnosti k farnosti nepatří a je v rukou soukromého majitele. Bohoslužby, které 
tam probíhají, nevykonávají duchovní ze stodůlecké farnosti. Za chybu se omlouváme.

Samuel Truschka, šéfredaktor STOPu
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Zeptali jsme se za vás

Důležitější než slova jsou skutky
Do lednového vydání STOPu jsme po čtyřech letech opět zařadili rubriku Zeptali jsme se za vás. 
O krátký rozhovor jsme požádali nově zvolenou zástupkyni starosty Marcelu Plesníkovou, v jejíž 
kompetenci jsou bytová politika, správcovské firmy, informatika a školství.

Už šest let jste členkou zastupitelstva, takže 
problematiku naší městské části znáte. Nyní jste 
byla zvolena zástupkyní starosty. S touto funkcí 
je mimo jiné spojena daleko větší odpovědnost.
To víte, že z počátku jsem měla obavy. Ale 
když člověk pracuje čtrnáct let ve školství, je 
na vysokou míru každodenní odpovědnosti 
zvyklý, takže mi to není úplně cizí.

Dlouhé roky jste se jako učitelka pohybovala 
mezi žáky. I když práce pedagoga není jednodu-
chá, nebude se vám stýskat?
Protože v mé kompetenci jsou bytová poli-
tika, správcovské firmy, informatika a také 
oblast školství, rozhodně jsem za svou, dnes 
už bývalou profesí neudělala tlustou čáru. 
Denně se budu, i když jinak, školstvím zabý-
vat. A hlavně – oblast školství patří mezi pri-
ority mé maličkosti. Určitě se mi bude stýskat 
po dětech, ale na to je každý pedagog zvyklý, 
protože každoročně nás čeká loučení s devá-
ťáky. A to se nedá hodit za hlavu. Člověku 
po každém z nich něco v srdíčku zůstane. 
Vždycky jsem měla radost, když se někteří 
z nich přišli do školy podívat, přinesli ukázat 
maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský di-
plom... To mě pokaždé ohromně nabíjelo.

Vystudovala jste přírodní vědy, dalo by se tedy 
očekávat, že budete mít ve své kompetenci 
oblast životního prostředí.
K životnímu prostředí mám určitě hodně 
blízko. Vystudovala jsem biologii, chemii, ale 
také učitelství. Dnes se řadí problematika život-
ního prostředí spíš mezi mé koníčky.

Ve své funkci jste pár dnů. Jaké jsou vaše první 
dojmy?
Samozřejmě, že je to něco jiného, než jsem 
dělala doposud. Ale nedá mi, abych současnou 
práci nepřirovnávala ke škole. I tam člověk řídí, 

koordinuje, organizuje, přesvědčuje, naslouchá, 
argumentuje... Zatím je pro mě obtížné práci 
zástupkyně starosty nějak specifikovat. Jak 
bylo řečeno, jsem tady pár dnů, jak manžel 
cituje z vojenské služby, tři dny i s cestou. Roz-
koukávám se, analyzuji, určuji si priority, hovo-
řím s vedoucími odborů, uvažuji o tom, jak 
úkoly řešit nejen co nejdříve, ale i nejlépe.

V rámci své funkce se budete objevovat na řadě 
akcí, budete v úzkém kontaktu s občany. To s se-
bou přináší i určitou ztrátu soukromí. Jste na to 
připravená?
Myslím, že ano, to je věc, s kterou člověk 
musí počítat. Pokud přijme takovouto funkci, 
je jasné, že bude více na očích, bude více sle-
dován, hodnocen, ale i kritizován. Zase si 
„odskočím do školy“. Tam jsem byla denně 
hodnocena nejen dětmi, a ty umí být nekom-
promisní, ale také rodiči. Pro mě byla takovým 
prubířským kamenem volební kampaň, kdy 
jsem byla hodně vidět. To byla malá školička, 
teď přijde ta velká.

Co na změnu, kterou jste ve svém životě uděla-
la, říká rodina?
Než jsem tento krok udělala, radila jsem se 
s manželem i s dětmi, jestli do toho půjdeme. 
Úmyslně jsem použila množné číslo, protože 
když člověk mění zaměstnání, většinou se to 
nějak dotkne rodiny, chodu domácnosti... 
Našla jsem, nebudu tvrdit, že stoprocentní, 
ale značnou podporu. Ta se ostatně projevila 
už při volební kampani. Víte, já si myslím, že 
když má člověk dělat dobře svou práci, ať už 
je jakákoli, to rodinné zázemí potřebuje.

Volna asi nazbyt mít nebudete, jak s ním naložíte?
Největším mým koníčkem zůstává chalupa, 
nebo spíš statek, který jsem zdědila po rodičích. 
To je místo, kde se cítím dobře, kde relaxuji. 

Kdo má chalupu, ví, že odpočívat se dá i prací. 
Zhruba deset let jsme ho rekonstruovali, dnes 
už spíš dolaďujeme okolí, zahradu, tu největší 
dřinu máme už za sebou.

Na chalupě jste byla „jako pracovní dozor“, 
nebo jste se aktivně zapojovala?
Tatínek byl všestranně založený, zvládal kde-
jakou práci a od mala mě zaučoval. Není 
pro mě problém chopit se nějaké „chlapské“ 
práce, pomáhala jsem při stavbě terasy, plotu, 
natírám... Nepatřím mezi ženy, které si neu-
mějí ani vyměnit žárovku.

Zmínila jste práci na zahradě. Zúročujete při ní 
i znalosti nabyté studiem? 
Při téhle práci se spíš řídím citem. Samozřejmě 
vím, co která rostlina potřebuje, kde se jí daří 
a naopak. My jsme ale víkendoví lufťáci, jak 
nám říkají místní, takže si musím dobře roz-
myslet, co budu na zahradě pěstovat. Dokud 
s námi byli rodiče, bylo to jiné. Teď vybírám 
rostliny i zeleninu, které nepotřebují „každo-
denní“ péči. Tím také odpadá nutnost usklad-
ňování nebo jiného zpracování. Co vypěstu-
jeme, stačíme hravě zkonzumovat. Samozáso-
bitelé z nás asi nebudou .

Každý zahrádkář pozná rozdíl mezi kupovaným 
a čerstvě utrženým ovocem nebo zeleninou. 
Čtete při nakupování informace o výrobcích, 
sledujete datum spotřeby...?
Ráda bych to dělala, záleží ale na tom, kolik 
času na nákup mám. Když je ho dost, určitě 
při nakupování uvažuji. Teď se přiznám 
ke svému češství, protože se opravdu snažím 
kupovat naše výrobky. Raději si koupím naše 
jablko než naleštěné zahraniční. Když mám 
ale na nákup pár minut, tak v košíku občas 
skončí i to, co bych za jiných okolností ne-
koupila.

Jste v pořadí teprve druhou ženou na postu 
zástupce starosty. Jak se vám pracuje mezi muži?
S tím nemám problém. Ale považuji 
za dobré, že se stále více žen dává na politic-
kou dráhu. Muži mají nadhled, ženy jsou 
uvážlivé a citlivé. A to když se spojí... Ono ale 
nezáleží ani tak na tom, zda jste žena nebo 
muž. Daleko důležitější je, jaký jste člověk. 
A ne nadarmo se říká, že důležitější než slova 
jsou skutky.  Eva Černá

• RNDr. Marcela Plesníková se narodila
2. 1. 1963 v Praze.
• Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Uni-
verzity Karlovy v Praze, kde později absolvo-
vala přípravu k vědecké výchově a působila 
jako odborná pracovnice.
• Od roku 2000, po mateřské dovolené, učila 
ve FZŠ Mezi Školami, kde mj. iniciovala 
sbírku na výstavbu plošiny pro děti-vozíčkáře.
• Je vdaná (manžel RNDr. Jan Plesník, CSc.), 
má dvě dcery (Markéta 24 let, Martina 18 let).
• Od roku 2008 je členkou Zastupitelstva 
MČ Praha 13. V roce 2014 byla zvolena zá-
stupkyní starosty Prahy 13. Od roku 2014 je 
také členkou Zastupitelstva hl. m. Prahy.
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Možnosti a hrozby sociálních médií
Napadlo vás někdy, že používání mobilních telefonů ve škole může 
být dobrý nápad? Napadlo někdy vaše děti, že používání mobilů 
kdekoli jinde by mohl být problém? ZŠ Mládí se od září zapojila 
do projektu ERASMUS+, který si prozkoumání těchto otázek vzal 
za své.

Projekt nese název Social Media and Education – Threats and Opportunities 
a vznikl na základě spolupráce pěti evropských škol – té naší, školy 
z Holandska, Německa, Velké Británie a Španělska. Španělský koor-
dinátor projektu Alfonso Sancho se chce podívat na žáky běžně použí-
vané nástroje jako na příležitost: „I u tužky záleží na tom, jak ji použí-
váme – můžeme s ní počmárat lavici nebo napsat krásnou báseň. 
Nezáleží na tom, o jaký nástroj jde, ale co se s ním naučíme dělat.“ 
S našimi evropskými partnery se o takové učení budeme snažit příští 
dva roky.

První pracovní setkání proběhlo 9. – 16. listopadu v jihošpanělském 
Jaénu, další bude v lednu v německém Dreieichu a v červnu bude hos-
titelem naše škola. Témata setkání budou postupně přesouvat pozornost 
od hrozeb, které sociální média přinášejí, k pozitivním možnostem
jejich využití. Žáci i pedagogové si ujasní, jak využít potenciál cloudové 
a instantní komunikace, aplikací v mobilech či komunikačních platfo-
rem. Už setkání v Jaénu bylo cennou zkušeností. Španělská strana při-
pravila pestrý program, který propojil práci v mezinárodních týmech, 
historii sociálních médií a barvitý svět Andalusie. Šestice našich žáků 
se vrátila s pocitem, že komunikace s evropskými vrstevníky je něco 
přirozeného a že se znalostí jazyků lze v  Evropě snadno najít přátele. 
Žák Matyáš Greif dodává: „Byl to pro mě ohromující zážitek a budu 
na Jaén vzpomínat navždy v dobrém – přeji si, abych opět viděl ty úžasné 
lidi ze všech států.“ Tomáš Klinka, garant projektu

Jsme na jedné lodi
Tenhle obrat často zaznívá z úst pedagogů naší ZŠ Klausova. V říjnu 
a listopadu 2014 proběhl ve škole průzkum, při němž jsme oslovili 
žáky 3. – 9. ročníků, rodiče všech žáků školy a všechny učitele a vycho-
vatele z družiny. Závěr ankety příjemně potvrdil naše očekávání: „Jsme 
na jedné lodi“. Respondenti oceňují možnost hledat u učitelů pomoc 
při řešení problémů s učením i jiných potíží, velmi nás potěšila shoda 
všech zúčastněných skupin, že vztahy mezi žáky jsou dobré a že mají 
pocit bezpečí. O mnoha situacích je třeba mluvit – panuje shoda 
v otevřenosti a dobré vzájemné informovanosti. Rodinný typ školy, 
příjemná atmosféra, náročnost učitelů, hezké a klidné prostředí – to vše 
je pro nás velkým oceněním, ale i výzvou nezklamat. Více o anketě 
najdete na www.klausovazs.cz.

Za vedení školy Helena Hejnová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

Kdo umí nejhezčí vánočku?
Ve FZŠ Mezi Školami se 9. prosince opět pekly vánočky. V tradiční 
soutěži Starostova vánočka se utkalo 8 tříčlenných družstev žáků dru-
hého stupně. Svou účastí je podpořili také ředitel školy Petr Vodsloň, 
Vítězslav Panocha ze školské rady a starosta David Vodrážka, kterému 
s pletením vánočky pomohla místostarostka Marcela Plesníková. Nej-
hezčí vánočku vytvořily žákyně 9. B, které pak starostovi přinesly tu 
jeho upečenou až na radnici. -st-

Jak se chodí s bílou holí
Koncem listopadu navštívili žáci 3.B FZŠ Brdičkova školu Jaroslava 
Ježka pro děti se zrakovými vadami, aby se seznámily s životem 
na této škole. Průvodkyněmi nám byly velmi ochotné pracovnice míst-
ního pedagogického centra. Škola má tradici více jak 200 let a nachází 
se v nádherných prostorách bývalého Vrbnovského paláce a domu 
U Kanónu, kde jsou krásně vyzdobené stropy, stěny i četné obrazy. 
A hned první komentář našich žáků : „Škoda, že nevidí, jak to tady 
mají krásné.“

Naše děti byly úžasně vnímavé a aktivně se zapojily do různých čin-
ností. Vyzkoušely si číst a psát na stroji podle Braillova písma. I při 
čtení očima jsme vyluštili jen některá slova, ale hmatem jsme to ne-
zvládli vůbec. Už víme, jak se chodí s bílou holí, poznávali jsme různé 
podložky nohama, poslepu překonávali překážky a seznámili se se 
sportovními hrami pro nevidomé. Při hře Showdown hrají dva hráči 
proti sobě na stole. Pomocí dřevěné pálky se snaží dát ozvučeným 
míčkem soupeři gól. Hraje se na body. Při Goalballu zase hrají dva 
týmy po třech na hřišti vkleče a snaží se dát soupeřům gól těžkým 
velkým ozvučeným míčem, který se posílá po zemi a nesmí se házet. 

Pro děti to byla velmi cenná zkušenost. Jsem přesvědčená, že pokud 
teď potkají člověka s bílou hůlkou, zareagují už jinak. Na jaro nás 
hostitelé pozvali znovu. Provedou nás samotné děti, které vyzvou ty 
naše na turnaj v Showdownu. Při odchodu každý z nás obdržel na pa-
píru napsané své jméno v Braillově písmu. Byl to příjemný den 
a na další návštěvu se moc těšíme.

Eva Drešerová, třídní učitelka a Hana Vomáčková, vychovatelka
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Turnaj s mezinárodní účastí
Putovní pohár kpt. Jaroslava Matýska v. v. má nového majitele. Roz-
hodly o tom 29. listopadu zápasy 16. ročníku volejbalového turnaje 
amatérských smíšených družstev, který každoročně pořádá Jaroslav 
Matýsek ve spolupráci s Prahou 13 a SDH Třebonice.

Letošního ročníku se účastnilo 10 týmů. V průběhu celého dne ode-
hrála většina družstev sedm zápasů.  Na slavnostním vyhlášení v re-
stauraci Bunkr předal organizátor turnaje Jaroslav Matýsek putovní 
pohár, diplomy, medaile a věcné ceny. Po jedenácti účastích na turnaji 
poprvé zvítězili Rokyťáci, druhé místo obsadil tým Sokola Řeporyje 
a na bronzové příčce skončili loňští vítězové – Prasopsi. Výsledné po-
řadí bylo následující: 1. Rokyťáci, 2. Sokol Řeporyje, 3. Prasopsi, 
4. Pozdní sběr, 5. Sokol Jinonice, 6. Poniklá, 7. Pepro Chomutov, 
8. Internacionál, 9. Chrousti, 10. Hroznýši.

Další doprovodné ceny obdrželi nejzkušenější hráči, nejvzdálenější 
hráči a družstvo, nejvěr-
nější hráči. Nejvzdálenější 
hráčka přijela z 8 300 km 
vzdáleného města Victoria 
v Britské Kolumbii v Ka-
nadě, nejvzdálenější hráč 
dorazil z 3 800 km vzdále-
ného Jekatěrinburgu 
v Rusku.

Pořadatel děkuje všem 
soutěžícím za účast v tur-
naji a partnerům za pomoc 
při přípravě a realizaci tur-
naje, zejména FZŠ Brdič-
kova za zapůjčení tělocvičen 
a sponzorským firmám 
za podporu. -red-

Zasloužené stříbro
Družstvo kadetek BA Sparta Praha si vítězstvím na květnovém mis-
trovství České republiky vybojovalo právo účasti na Turnaji mistryň. 
V tomto turnaji získalo druhé místo po neskutečně vyrovnaném boji 
proti mistru Itálie Reyer Venezi. Dívky absolvovaly velmi náročný 
program. V osmi dnech sehrály i s domácí soutěží celkem sedm utkání. 
Významným oceněním je vyhlášení Julie Reisingerové nejužitečnější 
hráčkou turnaje. Do All Stars Teamu byly nominovány dvě hráčky 
BA Sparta Praha - Patricia Gallasová a již zmíněná Julia Reisingerová. 
Více na www.basparta.cz.  -red-

Dvojité basketbalové zlato 
Studenti Gymnázia Stodůlky dosáhli v listopadových zápasech Poháru 
pražských škol POPRASK velkého vítězství. Letošní basketbalový 
turnaj probíhal tradičně v Sokole Žižkov a účastnilo se ho kolem 
60 škol z celé Prahy. V kvalifikační skupině nenašli kluci ani dívky 
přemožitele. Ve finálovém turnaji, který měli chlapci a dívky ve stejný 
den, jsme už narazili na kvalitnější soupeře. Přesto jsme nezaváhali – 
kluci porazili OA Svatoslavova a holky Gymnázium nad Kavalírkou. 
Projevila se tady dlouhodobá spolupráce Gymnázia Stodůlky a Bas-
ketbalové Akademie Sparta s jeho mužskou složkou Get Better Aca-
demy. Hráči mohou ve spolupráci se školou dosáhnout na vzdělání 
a naplnit naše heslo „Studuj a sportuj na jedné adrese!“ Tahounem 
týmu chlapců byl hlavně Daniel Zach. Jako kapitán ho dotáhl do zdár-
ného vítězství a v turnaji odevzdal maximum. U dívek to byla tradičně 
Julia Reisingerová, která je nejen velká svojí postavou, ale i srdcem 
a tréninkovým odhodláním. Děkujeme a přejeme hodně štěstí 7. ledna 
v Teplicích v kvalifikaci na republikové finále.  Pavel Šenk, profesor TVA

Úspěšný závěr loňského roku
V listopadu uspořádala naše FZŠ Mezi Školami florbalový turnaj 
POPRASK Praha 13. Zúčastnilo se celkem 44 týmů ze základních 
škol a gymnázia naší městské části, což bylo téměř 350 dívek a chlapců. 
Naše škola tradičně slavila velké úspěchy. Dívky z 6. a 7. i 8. a 9. tříd 
obsadily 1. místo. Ani chlapci nezůstali pozadu, 4. a 5. třídy obsadily 
1. místo, stejně i chlapci z 8. a 9. tříd. Všechny čtyři týmy postupují 
do celopražského finále. Gratulovat můžeme i chlapcům z 6. a 7. třídy, 
kteří ve velké konkurenci byli šestí. 

Basketbalová reprezentace děvčat z 8. a 9. třídy rovněž postupuje 
do pražského finále. Chlapci v této kategorii obsadili 5. místo.
 Miroslav Vaculík 

Zlato pro Banditas
V sobotu 6. 12. se ve Sportovní hale Lužiny odehrál další, v pořadí 
už patnáctý ročník oblíbeného halového turnaje v malé kopané Notor 
Cup 2014. Tentokrát se ho zúčastnil maximální počet družstev, tedy 
dvanáct. Ve dvou skupinách se bojovalo systémem každý s každým. 
Ze skupiny postupovaly první čtyři celky, které si to rozdaly o čtvrtfi-
nále, semifinále a následně o příčku nejvyšší. Vítězem se stalo druž-
stvo Banditas Žižkov, druhý skončil tým Amfora, třetí místo obsadil 
nováček soutěže, kterým byl tým M-DT. Nejlepším brankářem byl 

opět zvolen Marek Ždánský. Turnaj měl tradičně vysokou úroveň, 
všichni si skvěle zahráli a potom celý sportovní den zakončili malou 
oslavou v místní restauraci. O vynikající atmosféru se postaral i značný 
počet fanoušků, který se nejen dobře bavil, ale především své týmy vy-
datně podporoval. -red-
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Informovanost 
o nebezpečí HIV je nízká
Již potřinácté se letos v České republice konala 
osvětová kampaň Červená stužka spojená s finanční 
sbírkou. Váže se k 1. prosinci, Mezinárodnímu dni 
boje proti AIDS. Smyslem akce je vyjádřit solidaritu HIV infikova-
ným a AIDS nemocným a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebez-
pečí přenosu viru HIV, zejména nechráněným pohlavním stykem. 
Česká republika vykazuje relativně nízký počet nakažených a nemoc-
ných, alarmující je však téměř nulová informovanost a výrazný nárůst 
nově diagnostikovaných případů – v roce 2011 bylo evidováno 114 no-
vých případů, v roce 2014 již bylo zaznamenáno více než 200 nových 
případů.  

V Praze 13 Červenou stužku podeváté zajišťovali žáci 9. tříd Základní 
školy Kuncova, která ji tradičně zahrnuje jako Zdravá škola do škol-
ního preventivního programu. Do ulic naší městské části a na Smíchov 
se 1. 12. vydalo 30 vybraných a proškolených deváťáků, kteří rozdali 
800 letáčků a prodali 416 odznaků. Největší zájem, sympatie a pod-
poru vyjadřovali mladí lidé. Na konto České společnosti AIDS pomoc 

jsme zaslali 11 005 Kč. Z příspěvků je financován provoz Domu světla, 
který nabízí HIV pozitivním ubytovací, zdravotní a sociální služby, 
zajišťuje bezplatné anonymní testování, poradenskou linku a besedy 
pro mládež. Za příkladný a zodpovědný přístup vyslovuji zapojeným 
žákům poděkování, pochvalu a uznání.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova, koordinátor Červené stužky

Oboroh – Znovu poprvé
Prosincový večer cyklu Třináctého na třináctce patřil tentokrát cele 
skupině Oboroh, která představila a pokřtila zbrusu nové album 
Znovu poprvé věnované období adventu. V pozoruhodné jednotě pojetí 
a zpracování na něm krom písní Slávka Klecandra, hudby Romana 
Dostála a Petra Střešňáka najdete také díla Adama Michny z Otradovic, 
staročeské roráty i lidovou píseň.

Večeru stejně jako albu dominoval zpěv klávesisty Romana Dostála 
i kytaristy Slávka Klecandra, doplňovaný baskytarou Jaroslava Jetenského 
a bicími Libora Ježka.

Oboroh si za léta svého působení vybudoval přízeň široké obce 
posluchačů. I tentokrát byl sál Komunitního centra sv. Prokopa napl-
něn natolik, že musel být otevřen i prostor kostela, působivě ilumino-
vaný desítkami svíček. Koncert skončil mohutným aplausem a několika 
přídavky.

Poděkování za podporu koncertů patří Ministerstvu kultury ČR, 
MČ Praha 13, Nadaci Život umělce a Nadaci Český hudební fond. 
Příští koncert cyklu je naplánován na 13. února. 

Více na www.trinactnatrinact.blog.cz. Petr Linhart

 V úterý 9. prosince navštívila Úřad MČ Praha 13 skupina zástupců 
vládních institucí Ázerbajdžánu z oblasti veřejné správy. Hosty dopro-
vázel ředitel odboru e-governmentu Ministerstva vnitra ČR, kde 
byli na oficiální návštěvě. Na radnici je přivítala a provedla tajemnice 
úřadu Kateřina Černá. Zajímali se mimo jiné o provoz Czech Pointu 
a seznámili se s jeho vývojem a funkcemi, které pro občany vykonává.

 Ondřej Daněk z 9.C z FZŠ Brdičkova vyhrál celopražské kolo pří-
rodovědné soutěže „Pražský pramen“ pořádané gymnáziem Botičská. 
Účastníci řešili praktické úkoly v laboratořích, navštěvovali exkurze 
a přednášky přírodovědných oborů od biologie přes geologii, meteo-
rologii až po fyziku a chemii. Gratulujeme. 
 Do FZŠ Trávníčkova zavítalo poučné i zábavné divadlo. Nejdříve 
děti z 1. až 3. tříd viděly úžasnou Magical Language Show, kde Schelie 
Nielsen jako Dr. Klutz s dětmi čaroval, ale také je učil a hravě opa-
koval základní slovíčka. Žákům ze 4. až 6. tříd pak jejich australský 
přítel předvedl představení Bilby’s Bush Adventures, v němž se sezná-
mili s Austrálií, její přírodou a pozoruhodnými australskými zvířaty.
 Stoleté výročí začátku 1. světové války připomněla v Praze celá 
řada akcí. Žáci FZŠ Trávníčkova si tuto dobu připomněli také. Navští-
vili Národní památník na Vítkově a výstavu v Armádním muzeu 
na Žižkově. Z pořízených fotografií, videa a mluveného slova připra-
vili hodinu dějepisu zaměřenou na počátek, průběh i konec války 
nebo na významné bitvy. 
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Pomáhají druhým

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

Téma měsíce: Extrémy
Program:
út 30. 12. Předsilvestrovské setkání
st 31. 12. Klub je zavřený
út 6.  1. Extremizmus – 
  diskuzní přednáška 
st 7.  1. Co přinese nový rok?
čt 8.  1. Extrémní filmový klub
út 13.  1. Stolní hry 
st 14.  1. Tvořivá dílna   
čt 15.  1. Sport i v zimě
út 20.  1. Muzika hraje  
st 21.  1. Turnaj ve stolních hrách
čt 22.  1. Společné vaření
út 27.  1. Malování v klubu
st 28.  1. Známe se?
čt 29.  1. Stolní a jiné hry 

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 777 471 813, facebook: klub jednatrojka.
 Těší se na vás Marek a Helča

Zlaté srdce na pravém místě
Josef Trnka, dlouholetý pracovník Střediska 
Diakonie ČCE ve Stodůlkách, byl v listopadu 
oceněn Zlatým srdcem od Nadace Terezy 
Maxové. 

Ve stodůleckém středisku Diakonie ČCE 
pracuje Josef Trnka již desátým rokem, z toho 
pět let je členem týmu denního a týdenního 
stacionáře „Na palubě.“ Součástí jeho každo-
denní práce je péče o dospělé klienty s men-
tálním, pohybovým a kombinovaným posti-
žením, jimž Josef předává mnoho ze svého hu-
moru a životního nadhledu. 

„Josefova oddanost lidem s postižením je 
obdivuhodná,“ uvádí ředitel střediska Jakub 
Suchel. „Často se jim věnuje nad rámec svých 
pracovních povinností, pořádá benefiční akce 
a sbírky, aby klienti mohli využívat i volnoča-
sové aktivity. Rád také organizuje společné 
návštěvy sportovních a kulturních akcí, které 
jsou mezi klienty velmi oblíbené.“

Ve svém volném čase se věnuje dalším 
dobročinným aktivitám, např. dlouhodobě 

spolupracuje s Nadací Terezy Maxové. „Děku-
jeme Josefovi za všechnu péči a práci pro naše 
středisko a doufáme, že i nadále bude pevným 
členem našeho týmu,“ dodává Jakub Suchel. 
Josefovi srdečně gratulujeme a přejeme vše 
dobré do dalších dobročinných let.

Adéla Muchová
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Setkání, které potěšilo

Již 39. setkání nemocných a starších obyvatel 
naší městské části se v sobotu 29. 11. zúčast-
nilo téměř 80 návštěvníků. Začalo společným 
slavením mše svaté s možností přijetí svátosti 
pomazání nemocných, poté vlídným slovem 

promluvil P. Adam Lodek. Děti z Cír-
kevní mateřské školy Srdíčko zazpí-
valy a zatancovaly a společně s učitel-
kami obdarovaly přítomné drobným 
dárečkem pro radost. Připojil se také
98. dív čí skautský oddíl Minnehaha, 
který pro všechny přítomné vyrobil 
adventní věnce.

V průběhu dopoledne zdravotní 
sestry z Charitní ošetřovatelské služby 
měřily tlak a další fyziologické funkce.

Setkání se neslo v příjemném duchu 
sdílení společných radostí i starostí 
a milého posezení s drobným občer-
stvením.

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří 
zajistili dopravu, připravili prostory a občer-
stvení, obsluhu i následný úklid. Nemalý dík 
patří také dětem, učitelkám a skautkám.

Těším se na další společné setkání, které 
bude již 14. února. Za Farní charitu Stodůlky Helena Ryklová

Proměny handicapovaných s Beluškou

Občanské sdružení Beluška pořádá workshopy 
a besedy pro školy i jiné instituce. Snahou je 
udělat krok vpřed, jít přirozenou cestou a pře-

konat vzájemně obavy z komunikace. 
Ze seminářů si občas odnášíme velmi 
inspirativní myšlenky. Jednou takovou 
myšlenkou se stala jednoduchá otázka 
žákyně 6. třídy: „Jak se nevidomý do-
káže hezky obléknout a učesat, rozumí 
tomu, co se nosí nebo co jim sluší?“ 
Odpověď jsme zkusili převést do praxe 
a zrealizovali jsme několik proměn 
handicapovaných lidí. Sami můžete 
podle fotek posoudit, jak se celá akce 
zdařila. Děkujeme Yvoně Schollerové 
ze studia Hanny za příjemnou spolu-
práci. 

Více o projektech Belušky 
na www.beluska.cz, kde se také dozvíte podrob-
nosti o naší veřejné sbírce, která je umístěna 
v radnici Prahy 13. Irena Krausová, Beluška, o.s.
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Obchůdek hledá 
prodavačku

Už jste byli v obchůdku s originálními výrobky 
ve II. poschodí obchodního centra u metra 
Luka? Ještě ne? A to je chyba! Již 3 roky na-
bízí ruční výrobky chráněných dílen ze Stráž-
nice. Najdete zde zavinovačky, tepláčky, 
pyžamka, čepice, ale i poctivé dřevěné hračky 
či polštáře. Pro maminky textilní tašky a ka-
bely, chňapky, dárkové čaje i keramiku. Sou-
částí je velmi oblíbený bazárek dětského 
oblečení do 6 let. Od ledna 2015 přijmeme 
prodavačku s invalidním důchodem na čtyř-
hodinový úvazek. Nástup možný ihned. 
Kontakt: Mukařovského 1985, II. poschodí, 
tel. 737 439 627. Ludmila Múčková
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Prvořadé je zabezpečení dveří a oken
I v tomto čísle budeme pokračovat v našem seriálu o možnostech 
zvýšení bezpečnosti vašich domovů. Třeba najdete nějakou inspiraci, 
co by se u vás dalo v této oblasti zlepšit. 

Z hlediska vloupání jsou samozřejmě nejrizikovějšími místy bytů, 
rodinných domků, chat a dalších objektů dveřní a okenní stavební 
otvory. 

Kritická místa dveřního prostoru jsou: ostění, zárubeň (rám), zá-
věsy (panty), dveře (dveřní křídla) a uzamykací mechanizmy.

Ostění je dle typu stavby část stavebního prvku, kam se připevňují 
zárubně pro dveře. Jedná se buď o nosný nebo příčný panel, zděné 
nebo nosné příčky, dřevěný panel apod. Správná montáž zárubní se 
podstatně promítá do celkové odolnosti vstupního prostoru.

Zárubeň (rám dveří) může být dřevěná nebo kovová. V případě 
dřevěné zárubně se doporučuje její výměna za kovovou. Ale i ta není 
z hlediska bezpečnosti přijatelná, protože se dá velice snadno roztáh-
nout heverem. Pachatelé obvykle zárubeň roztáhnou ve výšce dveřního 
zámku. Roztáhnutím rámu vypadne závora ze zapadacího plechu zá-
rubně a pachatel může pohodlně vejít do bytu. Ochrana proti tomu je 
jednoduchá. Do obou svislic kovové zárubně se „nalije“ řídký beton, 
který po vytvrdnutí zamezí roztažení rámu. Používají se i tzv. bezpeč-
nostní zárubně. Jsou to silné svařené pásy nebo profilové ocelové rámy, 
které pomocí kotevních čepů či háků zapadajících do ozubů brání násil-
nému vyražení zárubně ze zdi.

Závěsy (panty) jsou součástí dveřního křídla i zárubně. Dveřní kří-
dla by měla být zavěšena na třech místech a panty umístěny na vnitřní 
straně dveří (pohled z bytu). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 
upevnění pantů a provést jejich ochranu proti vysazení dveří – napří-
klad zarážkou.

Dveře (dveřní křídla) se dělí podle toho, z jakého materiálu jsou vy-
robeny. Ve starší zástavbě mohou ještě převládat dřevěné dveře včetně 
dřevěných zárubní, a to buď jedno – či dvoukřídlé. Přestože na první 
pohled vypadají zdánlivě masivně, pokud nejsou opatřeny některými 
z mechanických zábranných prostředků, jsou pro zloděje jen malou 
překážkou. V panelových bytech jsou dveře v ocelových zárubních, 
avšak kvalita a prostupnost těchto dveří bez dostatečných přídavných 
prvků je malá. 

Dveře by měly být vybaveny zejména těmito mechanickými 
komponenty:
bezpečnostní štít + profilová cylindrická vložka (chrání před odvrtá-

ním, roztržením, vyhmatáním planžetou)
 zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti (odolný proti odvr-

tání, pojistka, při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou 
závoru, speciální protiplech)
 vrchní přídavný zámek (zdvojuje bezpečnost vstupních dveří, 

vložku nelze rozlomit, vyhmatat)
dveřní závora příčná a celoplošná (chrání před násilným vyraže-

ním, vysazením a vyháčkováním vstupních dveří)
 doplňková zařízení (přídavné kódové kování, pojistka dveřních 

závěsů, zábrana proti vysazení, pojistný řetízek, panoramatické kukátko, 
dveřní zástrč apod.)
 kombinace předchozího + oplechovaní a výztuže dveří
 různé typy mříží
Uvedené prostředky lze vhodně kombinovat podle toho, o kolik 

chcete zmenšit šance zlodějů. Je jasné, že nic na světě není absolutní, 
tedy ani zabezpečení domácnosti. To bude vždy v určitém poměru 
k riziku, které chcete snížit. Čím lépe si svůj majetek zabezpečíte, tím 
klidněji můžete usínat. Je třeba upozornit, že nabídnuté mechanické 
prostředky zodolňují vstupní dveře určitým způsobem, který se dá vy-
jádřit prodloužením doby, než jsou překonány. Dveře ale nemohou být 
zcela nepřekonatelné, neboť např. při požáru, náhlé nevolnosti či ne-
moci je potřebné dveře otevřít pro evakuaci osob, záchranu života či 
zdraví obyvatelů bytu. Dalším důležitým aspektem je, zda vás hodlá 
navštívit zloděj, který si váš příbytek vybral náhodou, či zda jde o pře-
dem důkladně připravenou akci.

 U neochráněných vstupních dveří se dá očekávat, že pachatel je 
snadno překoná. Buď dveře vysadí, vyháčkuje, vyrazí, vypáčí či pro-

kopne. U bytelných dveří mnohdy postačí jejich doplnění příčnou 
závorou nebo rozvorovým systémem do všech stran. Pro ochranu 
osob, které jsou uvnitř bytu, se osvědčil přídavný zámek opatřený řetíz-
kem nebo kovovým vymezovačem vůle pootevřených dveří. K pozoro-
vání osob před dveřmi slouží panoramatické kukátko, které zobrazuje 
prostor i těsně před dveřmi pod úrovní kukátka.

K zabezpečení celého vstupního dveřního prostoru doporuču-
jeme nechat si nainstalovat certifikované bezpečnostní dveře s požár-
ním atestem, které vyváženě respektují bezpečnostní i protipožární 
hlediska. Konstrukce takovýchto dveří si klade za cíl především zpev-
nění dveřního křídla, zvýšení počtu uzamykatelných a zajišťujících 
míst u dveří po celém jejich obvodu a osazení uzamykacími systémy, 
které jsou odolné proti všem známým způsobům překonání. Instalace 
bezpečnostních dveří počítá s vyztužením nebo zesílením zárubně.

Uzamykací mechanizmus dveří je tvořen zadlabacím zámkem, 
cylindrickou vložkou a kováním.

Zadlabací zámek musí být odolný proti násilí, vrtání, opatřen bez-
pečnostní pojistkou, která zabraňuje odemykání závory zámku uzamče-
ných dveří při násilném vylomení cylindrické vložky. Závora zámku 
musí být masivní, dostatečně široká. Některé zámky mají místo plo-
ché závory více závor kulatého průřezu.

Bezpečnostní cylindrická vložka musí mít překrytý profil vstupního 
otvoru pro klíč a musí 
být opatřena bezpeč-
nostními prvky, které ji 
ochrání před vyhmatáním 
planžetou, před rozlome-
ním, odvrtáním, vytrže-
ním cylindru nebo jeho 
zaražením. Bezpečnostní 
prvky mohou být oce-
lové plátky, válečky nebo 
kulič ky, zabudované 
do tělesa vložky. Reno-
movaní výrobci bezpeč-
nostních cylindrických 
vložek by měli zaručit, 
že kopírování klíčů je 
možné jen cestou bez-
pečnostní karty, bez níž 
by výrobci klíčů neměli 
zhotovit další kopie.

Bezpečnostní kování 
musí dostatečně ochránit 
zámek před poškozením, 
vložka zámku nesmí přečnívat kování. Bezpečnostní kování se vyrábí 
z legovaných ocelí. Je proto odolné proti odtržení, navrtání, odlomení 
a odšroubování. 

Při ochraně okenních prostorů a prosklených ploch, zejména 
v přízemí a nižších patrech objektů, je třeba věnovat pozornost všem 
komponentům oken, včetně parapetů.

Rám musí být dobře uchycen do ostění dostatečně dlouhými kovo-
vými skobami (není přípustné, aby jeho poloha byla zajištěna pouze 
dřevěnými klíny). Kromě dřeva se k výrobě rámů používají i kovové 
svařené profily.

Okenní překlady a parapety musí být precizně vyzděny až k rámu, 
aby nevznikla žádná mezera mezi zdí a oknem.

Celá konstrukce okenního křídla musí být pevná v krutu, jinak 
hrozí nebezpečí prasknutí skla. Má-li okno velkou plochu, doporuču-
jeme jeho konstrukci dělit svislými sloupci nebo vodorovnými poutci.

 Závěsy musí být pevně a bezpečně uchyceny jak v rámu, tak i v oken-
ním křídle (na kov přivařené, na dřevo zadlabané a fixované vruty).

Uzávěry a kování musí být kvalitní hlavně u přízemních oken. Zde 
nelze používat jednoduché jazýčky, obrtlíky a zástrče, které se po roz-
bití skleněné výplně dají lehce překonat. Bezpečnost oken podstatně 
zvyšují uzamykatelné uzávěry a kliky. K dalším možnostem zabezpečení 
oken se vrátíme příště. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
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Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Představujeme obvodní ředitelství
Na počátku nového kalendářního roku si 
dovolím připomenout čtenářům základní 
údaje o struktuře našeho Obvodního ředitel-
ství městské policie Praha 13, se sídlem 
v ul. Lýskova čp. 1593 ve Stodůlkách. Dosta-
nete se k nám autobusem č. 225 (zastávka 
Lýskova), případně č. 164 (zastávka Moto-
techna). Podání, oznámení a žádost o pomoc 
lze učinit v našem operačním středisku kdy-
koli, osobně či telefonicky na čísle 
222 025 721-22 nebo prostřednictvím 
bezplatné linky tísňového volání 156. Dále je 
možné kontaktovat naše strážníky na okrs-
kové služebně Velká Ohrada (Prusíkova 2577) 
a okrskové služebně Nové Butovice (Slu-
neční nám. 13, radnice Prahy 13). Chtěl bych 
však zdůraznit, že přestupky je nejvhodnější 
projednat přímo na přestupkovém pracovišti 
obvodního ředitelství. Důvodem tohoto do-
poručení je především skutečnost, že současně 
nastavený systém vyžaduje vyřízení drtivé vět-
šiny „parkovacích lístků“ do pěti dnů. 
Po tomto termínu si přestupek automaticky 

převezme příslušný správní orgán. V tom oka-
mžiku již nejsme oprávněni věc projednat 
v Praze 13 a nemůžeme ani zmírnit výši ulo-
žené sankce nebo věc dodatečně projednat 
domluvou.

V rámci bilancování událostí uplynulého 
roku chceme též poděkovat všem občanům 
za spolupráci a pomoc při řešení často neleh-
kých problémů v oblasti veřejného pořádku. 

Díky vašemu neso-
beckému zájmu 
o dění kolem sebe 
dopadla Městská 
policie celou řadu 
výtržníků, vandalů 
a jiných kriminálně 
závadových osob. 
Naše poděkování za kvalitní spolupráci 
v otázkách bezpečnosti patří i MČ Praha 13, 
která naše obvodní ředitelství podporuje.

V letošním roce plánujeme udržovat kurz 
nastavený v předchozím roce. Důraz bude 
tedy opět kladen na kontrolu míst, kde se 
kumulují problematické osoby, kde dochází 
k majetkové trestné činnosti a k hrubému 
narušování veřejného pořádku. Ranní zvýšený 
dohled nad přechody pro chodce u školských 
zařízení a odpolední kontroly základních škol 
zůstávají nadále naší prioritou.

Jménem všech strážníků sloužících 
na OŘ MP Praha 13 přeji občanům Prahy 13 
pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2015.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Zvítězili jsme v Pražském poháru
Naše družstvo mužů SDH Stodůlky ve slože-
ní Kouťas, Vitula, Ďůďa, Ollas, Michlík, 
Prcek, Gregi, BoBo a Fish, zvané „Vosy ze 
Stodůlek“, se v roce 2014 zúčastnilo devíti 
soutěží v požárním sportu, které se započí-
távají do Pražského poháru. Do průběžného 
bodování v tomto poháru se započítavají 
pouze časy dosažené v požárním útoku, a to 

ze sedmi soutěží. Pět vyhraných závodů 
tak zajistilo našim mladíkům vítězství 
v Pražském poháru. Chlapi zaslouží velké 
poděkování a gratulaci. Zima nás nesmí 
uspat, protože příští rok nám, jako vítězi 
poháru, budou jistě ostatní družstva šlapat 
na paty o to víc. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Třebonický sbor si bude volit vedení  
Tentokrát byl konec roku náročný. V lednu 
proběhnou volby do výboru SDH. Proto je 
nutná důkladná příprava jak samotných 
voleb, tak i výroční valné hromady. Bude se 
hodnotit uplynulý rok i pět let volebního 
období stávajícího výboru.

Děti první prosincovou neděli vyrazily 
na předvánoční výlet do muzea čokolády. 
Výlet se jim moc líbil, i když nejlepším výle-
tem rozhodně stále zůstává park Mirakulum 
v Milovicích.

Zásahová jednotka je již plně připravena 
na zimu, bude-li potřeba odhrabávat sníh, 
shazovat rampouchy ze střech apod. Záro-
veň byl připraven plán práce na celý rok, 
včetně termínů zdravotních prohlídek.

 Monika Malá, SDH Třebonice 

Hasičský Mikuláš
Tradiční mikulášskou nadílku s velkou účastí 
dětí uspořádal 6. 12. ve Spolkovém domě 
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky s finanční 
podporou MČ Praha 13. Strašlivého čerta, 
jehož fotografii raději ani nezveřejňujeme, 
naštěstí Mikuláš s andělem zkrotili, takže se 
děti bály jen trochu, zpívaly, recitovaly 
a za odměnu si odnášely nadílku.  -st-

 Dne 9. 12. přijalo naše policejní oddělení oznámení 
muže, který zjistil, že mu dosud nezjištěný pachatel 
vybral 14. 11. z účtu u banky ve třech výběrech finanční 
hotovost 9 000 Kč. Místem výběru je adresa v New Yorku. 
Poškozený si není vědom ztráty nebo odcizení ani jiné-
ho možného zneužití své platební karty.
 Na parkovišti vedle metra Luka se pachatel 8. 12. 
odpoledne vloupal bez známek poškození do Škody 
Octavie a odcizil zabudovaný integrovaný navigační 
systém Škoda. Vozidlo bylo zaparkované na parkovišti 

vedle metra Luka. Druhý den byl pachatel tohoto 
vloupání a dalších obdobných skutků policisty zadržen. 
 Dne 6. 12. těsně po půlnoci došlo na trase mezi 
obchodním centrem Luka a Řeporyjským náměstím 
ke krádeži osobních dokladů, platební karty a finanční 
hotovosti. Pachatel je odcizil muži, který je měl v pravé 
zadní kapse kalhot. Protože muž byl pod vlivem alko-
holu a nevyloučil, že si mohl při své cestě i zdřímnout, 
bude další šetření složité. 
 Mezi 3. a 7. 12. došlo na Malé Ohradě k vloupání 

do zaparkované Octavie, odkud neznámý pachatel 
ze středového panelu demontoval a odcizil zabudo-
vaný integrovaný navigační systém zn. Škoda Columbus. 
Majiteli vozidla tak způsobil odcizením a poškozením 
škodu ve výši cca 50 000 Kč. 
 Před domem v Amforové ulici došlo 6. 12. v odpo-
ledních hodinách ke krádeži střešního boxu, namonto-
vaného na osobním motorovém vozidle. Oznamovateli 
byla způsobena škoda ve výši cca 6 000 Kč.
 Za Místní oddělení Policie ČR npor. Jaroslav Vondra
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ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE. Také vloni připravil DDM Stodůlky 
pro malé neposedy spoustu čertovské zábavy. Kromě čertovských her 
a divočení čekaly na malé návštěvníky i dílničky. Nechyběl ani Miku-
láš s nůší balíčků, čert a andílci. Zatímco Mikuláš nahlížel do knihy hří-
chů, chválil nebo trošku káral, čertík vykukoval z pekla a čekal na ty pravé 
hříšníky. Odešel ale s prázdnou. Michaela Gaydošová

CHARITATIVNÍ JARMARK. První prosincový čtvrtek bylo v ZŠ 
s RVJ Bronzová opravdu rušno! V rámci Dne otevřených dveří se konal 
pod záštitou Rady rodičů ZŠ s RVJ Bronzová Charitativní jarmark, 
na kterém děti nabízely svoje výrobky. Za získané peníze chtějí pomoci 
zvířatům, o která se starají Lesy hl. m. Prahy v zookoutku v Malé 
Chuchli a záchranné stanici v Jinonicích. Vánoční charita je pravidel-
nou součástí předvánočního života žáků z Bronzové.  Alena Šoukalová

DINOSAURŮM V PATÁCH. Začátkem prosince se žáci 2. tříd ZŠ 
Mohylová zúčastnili v knihovně Lužiny křtu knihy autorky Markéty 
Vítkové. Spisovatelka nejprve dětem představila svoji první knihu 
O velrybě ze Sedlčan, pro kterou jí dal inspiraci její syn při cestě 
do školky. Další její kniha nese název Překvapení skřítka Modrovou-
ska a jiné pohádky z Hradce Králové. Hlavním bodem dopoledne ale 
byla kniha Dinosaurům v patách. Tu autorka pokřtila tím, že dětem 
přečetla dva příběhy – Zaprášený pravěk a Báječný hlídač, díky kte-
rým se na chvíli dostaly do světa dinosaurů. Na konci autorka prozra-
dila, že knihu ilustrovala sama s přispěním svých synů. Veronika Toralová

HLEDÁME SVÉ PŘEDKY. V sobotu 22. listopadu pořádala Den ote-
vřených dveří Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, 
která již od roku 1998 sídlí ve Stodůlkách. Do Fantovy ulice č. 1784 
přijelo 79 zájemců o genealogii a heraldiku z různých míst naší repub-
liky, ale také z Prahy 13. Největší zájem návštěvníků byl tradičně o po-
moc při čtení písma ve starých matrikách i dalších archiváliích, o počí-
tačové genealogické programy a také o specializovanou knihovnu s více 
než 7 700 svazky. Více o činnosti našeho zájmového spolku, který 
oslavil 45 let od svého založení a má přes 900 členů, najdete 
na www.genealogie.cz. Martin Slaboch, pře dseda ČGHSP

TÉMA – INTEGRACE. Radnice Prahy 13 hostila 10. listopadu dele-
gaci z Polska. Tématem setkání byl přenos zkušeností s integrací cizin-
ců na lokální úrovni, se kterou má městská část již pětileté zkušenosti. 
Zástupce polského ministerstva práce a sociálních věcí a několika ne-
ziskových organizací přivítala tajemnice úřadu Kateřina Černá, zastu-
pitel Vít Bobysud a ředitel FZŠ Mezi Školami Petr Vodsloň. Hosté se 
seznámili s projekty Prahy 13 na podporu integrace cizinců a v mateř-
ské škole Mezi Školami 2323 poznali v praxi nově používané meto-
diky k výuce češtiny pro cizince NovaDida. Petr Syrový

VELMI CENNÝ TITUL. FZŠ Brdičkova získala oficiální postavení 
partnerské školy Českého volejbalového svazu. Po dlouholeté velmi 
úspěšné spolupráci byl tento titul naší škole předán 17. listopadu. Krátké 
slavnosti byli přítomni také místopředseda Senátu PČR Přemysl 
Sobotka, starosta Prahy 13 David Vodrážka a předseda Klubu volley-
bal.cz ČZU Praha Jiří Olšiak. Samotný diplom pak předával pan Jiří 
Zach, svazový trenér mládeže ČVS. Jan Šafir, ředitel školy
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KRÁLÍCI VE ŠKOLE. Touto dobou často vedou kroky dětí i rodičů 
Základní školy Mohylová na školní zahradu. I když je zima, mohou se 
potěšit – zatím jen pohledem přes sklo skleníku – na čerstvě narozené 
malé králíčky. Od začátku letošního školního roku totiž začal v naší 
škole pracovat pěstitelsko-chovatelský kroužek. Za dlouhým názvem 
se skrývají obyčejné činnosti většině pražských dětí nedostupné: péče 
o králíky, čištění kotců, starost o seno, pletí záhonů, kompostování, vý-
sadba sazenic, setí semínek, zalévání... Spousta práce, ale tolik odlišné 
od té, kterou musí děti odvádět ve třídě. Kromě toho, že je smysluplná, 
učí děti úplně jiným dovednostem než ostatní tradiční zájmové aktivity. 
A především – děti hrozně baví!  Míša Houšková

KALENDÁŘ PODPOŘÍ SLUŽBY NESLYŠÍCÍM. Charitativní kalen-
dář Tichá místa 2015, který vydává obecně prospěšná společnost 
Tichý svět, koncem listopadu slavnostně pokřtila jeho patronka he-
rečka Anna Polívková v Cukrárně Obecního domu v Praze. Origi-
nální černobílé vydání letos připravil fotograf Marián Uhrín společně 
s neslyšícími modely a Annou Polívkovou, která na titulní fotografii 
levituje. Kalendář je k zakoupení v knihkupectvích Kanzelsberger 
a Kosmas nebo v naší Tiché kavárně v Praze 8. Zájemci si ho mohou 
objednat také na dobírku na kalendar@tichysvet.cz. Stojí 160 Kč a vý-
těžek z jeho prodeje je určen na rozšiřování služeb neslyšícím. Těm 
pomáhá Tichý svět již osm let. Tichý svět, o.p.s.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA V OC LUŽINY. Každou neděli od 23. listo-
padu probíhají ve 3. podlaží Obchodního centra Lužiny divadélka pro 
děti. Centrum spolupracuje s několika divadelními spolky a nabídka 
představení je velmi pestrá. Například poslední listopadovou neděli 
zahrálo dětem divadlo Dokola pohádku O kováři Mikešovi. Letos 
divadélko hned první neděli 4. 1. od 11.00 uvede pohádku Barbucha 
od divadla ŠUS. Divadélka jsou pro děti zdarma. Více informací 
najdete na www.ocluziny.cz. Hana Šedá

SVĚT KOLEM NÁS. Takové bylo listopadové téma již třetí hodiny 
kurzu pro předškoláky pořádaného FZŠ Trávníčkova. Děti z mateř-
ských ško l si vyzkoušely své znalosti nejen o ročních obdobích. Pod 
vedením učitelek Evy Křivanové a Ireny Dlaskové plnily s nelíčeným 
zájmem úkoly na klasické i interaktivní tabuli a předvedly sobě i rodi-
čům, jak jsou šikovné a plně připravené přijít bez obav v lednu k zápisu. 

 Hana Žďárská

VÝSTAVA KOLÁŽÍ. V Domě dětí a mládeže Stodůlky proběhla 
vernisáž 53 koláží – podkladů pro týdenní stolní kalendář 2015, který 
připravily děti z výtvarných dílen Domečku. Nejprve pomocí textil-
ního a dekoračního tužidla Paverpol, revoluční novinky z Holandska, 
vyrobily sochy ptáků, postavy, africké ženy i doplňky k sádrovým mas-
kám. Na fotografie těchto výrobků pak vytvořily koláže na téma Orna-
ment. Těšíme se, že kromě zajímavých obrázků budou naši příznivci 
nacházet v kalendáři po celý rok i pozvánky na akce DDM Stodůlky.
 Zdeňka Hiřmanová
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Inzerce

S NOVÝM MODELEM

ŠKODA FABIA 

SOUTĚŽ
O VSTUPENKY! 

Přijďte se seznámit s vozem nová 
ŠKODA Fabia a vyhrajte účast 
na hokejové události roku 2015!

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:

Přivítejte nového automobilového šampiona! Vyhraje 
to u vás tvary ostrými jako čerstvě nabroušená brusle, 
spoustou prostoru pro váš rodinný tým i komfortem 
a technikou z vyšší ligy. Navíc můžete soutěžit o dvě 
vstupenky na utkání Kanada – Česká republika 
na MS IIHF v ledním hokeji 2015 a zapůjčení vozu 
nová ŠKODA Fabia s plnou nádrží na 4 dny! 
Více na fabianahokej.cz

Těšíme se na vás

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

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

19. - 25. ledna 2015 v Galerii Nové Butovice

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

Píškova

NOVÝ 
BUTIK

Nově jsme pro Vás otevřeli. Využijte slevové kupóny v OC Lužiny.

Sleva 10% 
Od 2.1. 2015 do 31.1.2015. Slevy nelze  

kombinovat. Platí pouze v OC Lužiny.

Navštivte nás s tímto kupónem a dostanete 

koláček zdarma. 
Od 5.1.2015 do 20.1.2015 nebo  

do vydání zásob. Platí pouze v OC Lužiny.

Sleva 10% 
Platí od 2.1.2015 do 31.1.2015. 

Slevy nelze kombinovat. 
Platí pouze v OC Lužiny.

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

Přímo na stanici metra B - Lužiny
Nově parkování přímo u OC Lužiny

INZERCE
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TOULKY

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Terakotová armáda v Praze 
Až do 8. února mohou návštěvníci zhlédnout 
na Výstavišti v Holešovicích unikátní výstavu 
více než 300 rekonstruovaných exponátů po-
smrtné armády císaře Čchina. Byl prvním 
vládcem dynastie Čchin, vládl v letech 246 až 
210 př. n. l., sjednotil Čínu, zavedl jednotnou 
měnu i znaky písma. Mauzoleum, na kterém 
se po dobu jeho vlády podílelo přes 720 000 
lidí, bylo náhodně objeveno v roce 1974, 
když tři farmáři kopali studnu poblíž města 
Si-an. Nejznámější částí naleziště jsou 3 pod-
zemní jámy, ve kterých se nachází vojsko vy-
robené z terakotové hlíny čítající 8 000 vojáků, 
150 válečných vozů a 670 osedlaných nebo 

zapřažených koní. Ani jeden voják není 
kopií, každý má své specifické rysy. Samotná 
hrobka císaře, ležící nedaleko, však nebyla 
dosud z obav o poškození odkryta. V r. 1987 
byla hrobka čínského císaře zařazena na sez-
nam světového dědictví UNESCO. Výstava 
přibližuje také tehdejší život a dobu, ukazuje 
i znaky charakterizující hodnost vojáka, typ 
účesu, brnění či založení rukou, ale také pů-
vodní barevné provedení, které se na origi-
nálech dochovalo jen nepatrně. Repliky soch, 
včetně vozů, koní a bronzových brnění byly 
ručně vyrobeny v oblasti nálezu. Návštěvníci 
vidí expozici shora – ze zhruba metrového 
mola, které vede po celém jejím obvodu. 

Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. 
Více informací naleznete 
na www.terakotova-armada.cz. Dan Novotný

Stalo se v lednu
Libreto k opeře Libuše bylo napsáno německy
Autorem libret k operám Bedřicha Smetany Libuše i Dalibor byl 
básník, spisovatel a věhlasný pedagog, pražský Němec Josef Wenzig. 
Narodil se v Praze 18. ledna 1807, po studiích byl vychovatelem 
v domě nejvyššího purkrabí hraběte Karla Chotka, v r. 1853 se 
stal ředitelem českých škol reálných. O zrovnoprávnění češtiny 
s němčinou na rakouských školách v Čechách se rozhodujícím 
způsobem zasadil právě on. Josef Wenzig dokončil libreta k Libuši 
i Daliborovi r. 1866, ale Smetana je odmítl komponovat, protože 
se bál reakce veřejnosti, že libreta byla napsána německy. Do češ-
tiny je proto přebásnil redaktor Národních listů Ervín Špindler. 
Záhadou zůstává, že Wenzig, který psal německy, takřka doslova 
opisoval jednotlivé věty k Libuši z Rukopisu Zelenohorského, což 
ale také způsobilo nesrozumitelnost libreta v některých jeho čás-
tech. Pražského Němce si Češi vážili tak, že byl po založení Umě-
lecké besedy zvolen jejím starostou. A když se pokládal základní 
kámen Národního divadla v Praze, poklepal na něj jako první 
František Palacký, jako druhý Jan Evangelista Purkyně, ten za vědu, 
a jako třetí Josef Wenzig za umění. Na Bedřicha Smetanu zůstalo 
až páté místo. Na závěr ještě malá, leč významná perlička. Podivu-
hodně jasnozřivý Josef Wenzig totiž navrhoval, aby vyvrcholení 
celé opery Libuše bylo korunováno zpěvem Škroupovy a Tylovy 
písně Kde domov můj, která se později stala hymnou Českoslo-
venské republiky. Bedřich Smetana to odmítl. Dan Novotný

Z Černošic do Stodůlek
Vlakem ze Smíchovského nádraží dojedete 
do Černošic. Od nádraží, kde je i turistický 
rozcestník, se po modré značce vydáte 4 kilo-
metry převážně lesy do Vonoklas na náves 
s kaplí sv. Václava. První zmínky o vsi jsou 
v listině krále Přemysla Otakara I. Kdysi zde 
stával zámeček a pivovar. Dnes po nich není 
památky. Po modré jdete dál smíšenými lesy 
kolem bývalého Pekárkova mlýna s rybníč-
kem do Třebotova, ke kostelu sv. Martina. 
Kousek za ním uvidíte tvrz, která je v součas-
nosti v soukromých rukou. V roce 2003 zde 
proběhla rekonstrukce, při níž byl zachován 
i prevét (kamenný záchod) a původní barokní 
přístavba se suchým záchodem. Tyto dva ar-
chitektonické detaily majitele natolik zaujaly, 
že založili Muzeum nočníků, největší svého 
druhu na světe. V roce 2014 se ale přestě-
hovalo na Vyšehradskou ulici v Praze 2.  
V Třebotově doporučujeme zajít ve směru 
na Radotín na oběd do restaurace U Růžičků 

s domácí kuchyní. Po návratu ke kostelu 
pokračujete po zelené do Chotče. Odtud 
po červené projdete malebným údolím podél 
Radotínského potoka s mnoha bývalými 
mlýny. Nejzajímavější je hned ten první 

mlýn U Veselých. Je desátým zastavením 
na naučné stezce Stará mlýnská cesta, jež za-
číná Úhonickým mlýnem. Dnes zde bydlí již 
sedmá generace mlynářské rodiny Veselých. 

Můžete si zde koupit různé druhy biopotra-
vin, posedět u kávy a domácího pečiva, kou-
pit si domů výborný chleba, pečený ve vyzdě-
né peci starým způsobem či jít na prohlídku 
s odborným výkladem samotného mlynáře. 
Dýchne na vás atmosféra života v souladu 
s tradicí, pohoda, klid, dobrá nálada, um na-
šich předků. Budete se sem rádi vracet. Do-
poručuji sem zajít s dětmi. Údolím dojdete 
ke Kalinovu mlýnu v sousedství chatové 
osady s hřištěm a občerstvením. Z rozcestí 
Kalinův mlýn jdete dále po modré přes 
Ořech. Na faře za kostelem Stětí sv. Jana Křti-
tele je pamětní deska a busta faráře a spiso-
vatele J. Š. Baara, který zde pobýval a založil 
ochotnický divadelní soubor a pěvecký sbor. 
Odsud odešel do rodného Klenčí pod Čer-
chovem, kde i zemřel. Po modré se dostanete 
do Řeporyj, ty projdete a okolo skanzenu 
Řepora, kousek po nové cyklostezce dojdete 
ke stanici metra Stodůlky, kde náš výlet 
končí. Přeji krásné zážitky.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Poplatky, pololetní vysvědčení a rvačka se sovětskými vojáky (leden 1973)
Patnáctého ledna 
rozeslal MNV slo-
ženky na zaplacení 
dávky ze psů. Za jed-
noho psa je vyměřen 
poplatek 40 Kčs 
ročně, tj. o 10 Kčs 
víc než v roce uply-
nulém. Za druhého 
psa je vyměřena 
dávka 100 Kčs. 
V lednu, když se 
přiblížily pololetní 
prázdniny, konaly se ve škole schůzky rodičů, oznamoval se pro-
spěch jednotlivých žáků a rozhodovalo se také o učebních oborech. 
Lajdáci byli jako obyčejně zklamáni a to se pak projevilo i na školní 
budově. V pondělí 22. ledna v noci bylo ve škole rozbito 6 oken-
ních tabulí. Že by odezva filmu Knoflíková válka? V hostinci 
na Vidoulích servali se 2 výrostci s příslušníky Sovětské armády. 
Přesto, že byla známa jména výrostků, kteří rovněž tak mají pověst 
nevalnou, nechtěla s tím Veřejná bezpečnost nic dělat, že by byli 
trestáni i příslušníci Sovětské armády, neboť mají zakázáno navště-
vovat hostince bez doprovodu šarže. Vybral Dan Novotný
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Váš autorizovaný prodejce ŠKODA.

ŠKODA Finance od ŠkoFINu/skodacz /skodacz /skodacz /skodacz

S NOVÝM MODELEM

ŠKODA FABIA

NA HOKEJ

Přivítejte nového automobilového šampiona! Vyhraje to u vás tvary ostrými jako čerstvě nabroušená brusle, spoustou 
prostoru pro váš rodinný tým, stejně jako nabídkou komfortu a techniky z vyšší ligy. Navíc můžete soutěžit o dvě vstupenky 
na utkání Kanada – Česká republika, které se hraje 4. 5. 2015 na MS IIHF v ledním hokeji 2015 a zapůjčení vozu nová 
ŠKODA Fabia s plnou nádrží na 4 dny! Více na fabianahokej.cz

Těšíme se na vás

Přijďte se seznámit s vozem
nová ŠKODA Fabia a vyhrajte účast
na hokejové události roku 2015!

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

SOUTĚŽ

O VSTUPENKY! 

26. - 30. 1. 2015
Metropole Zličín - centrum módy a zábavy

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 257
www.porsche-smichov.cz
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Program klubů seniorů leden 2015

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 5. 1.   Tříkrálový koncert – dětské sbory Klíček a Notečka 

 vystoupí pod taktovkou sbormistryně Aleny Panochové 

Na tento koncert zveme všechny, kdo se chtějí spolu s námi rozloučit 

s vánočními svátky.

12. 1.   Vesele do nového roku Svatava Bulířová

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

19. 1.   Miroslav Holub: Praha Jana Palacha Svatava Bulířová

26. 1.   Pokračování – historie našeho národa Petr Baubín

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

Přeji všem do nového roku dobré zdraví, hodně radosti a klidu. 

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 6. 1.   Na dobrou pohodu v letošním roce nám zahraje 

 na heligon pan Miroslav Stančík

13. 1.   Zacvičíme si, společenské hry a video na přání 

20. 1.   Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

27. 1.   Oslavíme narozeniny členů narozených v lednu

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
 7. 1.   Na začátek nového roku zahraje Sparťanka Miloš Procházka

14. 1.   Přednáška o novinkách v psychologii PhDr. Josef Vaško

21. 1.   Zahrajeme si Bingo Roman Kosan 

 Jarmila Žemličková

28. 1.   Při kávě a čaji budeme bilancovat rok 2014 

 a povíme si, co nás čeká v roce 2015 Helena Hrdoušková                                       

 Marie Zavadilová         

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

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

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

v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR - územní organizace 
pro Prahu 5, 13, 16 a 17
 7. 1.   Zahájení roku

14. 1.   Co je diabetes

21. 1.   Následky diabetu

28. 1.   Dieta při diabetu

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, 

Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou 

středu je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace služba, 

a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Kulturní dům Mlejn zve 29.1. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 25.

Těšíme se na nové cvičence 
Senior fitnes, o.s., nabízí náplň pro volný čas v dobrém kolektivu stáva-
jících členů a těší se na nové příchozí. Přijďte si splnit novoroční před-
sevzetí, zažít radost a zlepšit své zdraví cvičením nebo začít s výukou 
angličtiny, němčiny, práce na PC nebo si zahrát bridž.

V našich tělocvičnách se na vás těší cvičitelé:
Hana Borčevská, tel. 720 689 939 (Sokol Modřany – úterý, KD Mlejn 
– pondělí, Hotel Olšanka – středa, bazén Olšanka – středa a pondělí),
Zuzka Rybáčková, tel. 603 526 695 (bazén Podolí – středa),
Václav Mornštejn, tel. 604 725 657 (TJ Sokol Žižkov II – čtvrtek,
sebeobrana jiu-jitsu – pondělí a středa).
Více informací na www.seniorfitnes.cz, seniorfitnes@seznam.cz.
 Hana Borčevská

Tvořivé odpoledne v Lukáši
Na předvánočním setkání se 4. prosince v jídelně Domu sociálních slu-
žeb Lukáš sešlo téměř třicet členek i členů zdejších klubů seniorů. S po-
mocí lektorek Dany Cveklové a Hany Zelenkové, které dodaly materiál 
i potřebné znalosti, si každý mohl vyrobit ozdobu na vánoční stůl, 
na stromek či do okna. Dámy i přítomní pánové s nadšením zdobili 
věnce z těsta, skládali papírové hvězdy a vyráběli ozdobná přání. Posil-
nit se přitom mohli skvělým teplým punčem. 

Po setmění pozval ředitel střediska Jiří Mašek všechny na zahradu, 
kde společně se starostou Davidem Vodrážkou a jeho zástupcem 
Pavlem Jarošem rozsvítili vánoční stromeček. Samuel Truschka 



Inzerce

 o Dne 26. ledna oslaví 

pan Miroslav Kejha 

ze Stodůlek krásné 

75. narozeniny. Hodně 

štěstí a hlavně dobré 

zdraví do dalších 

let přeje rodina.

 o Dne 24. listopadu 2014 oslavila paní Marie 

Zvonařová 100. narozeniny. Poblahopřát jí přišly 

i pracovnice odboru občansko-správního ÚMČ Praha 13.

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 

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

602 954 461.

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

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy. 

Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených, 

výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 

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

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 

kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 

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

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

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 222 961 238 

večer, 602 938 399.

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

 o Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva 

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

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

 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle,

levně i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 

Tel. 602 817 588.

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN, opravy drobné 

i velké, rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 

domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí-

nače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech, 

vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, 

v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění 

omítek do původního stavu, kontrola stávající 

instalace, dotažení spojů, www.elektrikarerben.cz, 

tel. 604 516 344.

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.

Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

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

tel. 602 937 117.

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 

baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.

Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, 

byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 

podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 

malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 

mirsmit@volny.cz.

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 

MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. 

TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 

Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-

latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 

Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,

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

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na 

vaši kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky 

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

 o Malování, štukování, tapetování, lakování 

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

koupelny, WC), vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 

Tel. 606 662 223. 

 o Elektropráce Rada, montáž, rekonstrukce, opravy, 

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

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 

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

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

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 

za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 

a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957, 

jirasek.servis@seznam.cz. 

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 

– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-

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

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

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

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

 o Stříhání psů, Neustupného 1838, u metra Luka. 

Objednávky na tel. 739 029 625.

 o !VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 

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

Tel. 773 484 056.

 o ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a ČALOUNĚNÍ – MYTÍ OKEN 

A ÚKLID – nejlevnější mokré čištění v Praze 5. 

Profi  stroje. DOPRAVA ZDARMA! Tel. 774 357 072, 

www.mduklid.cz.

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

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

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. – 

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

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

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-

kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 

E-mail: olaolda@volny.cz. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 

metodou profi  stroji. Ručně čistíme kožený nábytek, 

myjeme okna a podlahy. Zbavíme Vás špíny, prachu, 

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

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

www.cistimekoberce.cz.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence, daňová 

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

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

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce by-

tového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba plotů 

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

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu 

v prostředí vašeho domova a dle vašich časových 

možností. Volejte 774 901 193.   

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 

světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 

varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 604 794 209.

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 

řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243.  

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

 o Hodinový opravář – nabízím práci všeho druhu 

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

www.hodinovy-opravar.cz. 

 o Rekonstrukce koupelen, www.sadrokartony.webz.cz.

Tel. 732 129 822.

 o Pedikérka nabízí své služby. Přijedu i za vámi! 

Tel. 775 925 581.

 o Malířské, lakýrnické a zednické práce. Vyklízení 

domů, bytů, půdních prostor, sklepů a zahrad. 

Odvoz stavebních materiálů. Tel. 731 409 833.

 o Sdružení řemeslně-stavební, tel. 776 056 550, 3XM.eu.

 o KPK Zděnek Veselý – www.kpkpodlahy.cz.

Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.

 o Bookkeeping, tax accounting for foreigners, 

expats. Personal approach, comfortably, quickly, profes-

sionally. Email: info@cz-exipo.com. +420 732 878 733. 

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 

a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 

v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – 603 419 485, 

nardelli@chello.cz.

 o ZAMĚŘOVÁNÍ A PASPORTIZACE bytů, domů. 

Tel. 724 304 603.

Služby

Blahopřejeme
 

 

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

       www.TVSERVIS.cz

OPRAVY PC DVD
 

733 311 747    733 608 454     v.siebert@volny.cz
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 o Ohlídám Vaše dítě kdykoliv. Jsem v důchodu. 
Tel. 241 431 479 – záznamník.

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Tel. 605 859 306.
 o Nabízím pronájem garáže v garážovém domě 

Nušlova 2515/4, Praha 13 - Stodůlky, cena 1 800 Kč/měs. 
Tel. 603 411 329, e-mail: davidjakoubek@gmail.com.

 o Firma spravující bytové domy hledá spolehlivé 
spolupracovníky pro tyto pozice:
- Administrativní pracovník/ice
- Technik správy nemovitostí
- Údržbář nemovitostí 
Popisy pracovních pozic a kontaktní informace naleznete 
na: www.vasedomy.cz/zamestnani.html.

 o HLEDÁM ÚČETNÍ NA VPP nebo na zkrácený PP 
od 01/2015, nejlépe Nové Butovice. Pracovní doba volná. 
Nabídky posílejte mailem na info@euservis.eu. 

 o ATDK Real s.r.o. přijme realitní makléře, zdarma 
proškolíme, zajímavé odměny. Tel. 607 073 137.

 o Středisko sociálních služeb Prahy 13 přijme 
řidiče s řidičským oprávněním B na plný úvazek. 
Nástup od 1. 2. 2015. Více na www.sssp13.cz nebo 
na tel. 235 517 647 a 724 952 592.

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA

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

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

Různé

Vzpomínáme

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

pppppppůjjjjjjčovn

KADEŘN CTVÍ 

       STUD O  K  
Kateřina Etzlová

tel. 606 354 603

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

Prodej – koupě – pronájem

Byty

OPRAVNA OBUVI   Přecechtělova 2392   
oprava, úprava, čistírna oděvů, kůže  
a kožichů. Šití metráží, oprava obuvi, 

brašen a tašek na počkání.
po - pá: 12.00 - 18.00, tel. 721 717 107

CHOVATELSKÉ POTŘEBY V&S
NOVĚ OTEVŘENO

OD LUKA (nad Albertem)
PO-PÁ  9 - 18.30
SO            9 - 12.00

POMOHU VÁM ZHUBNOUT
sestavení individuálního jídelníčku s ohledem  

      na věk a fyzickou aktivitu  
na základě analýzy složení těla  
včetně Vašich oblíbených potravin
žádné potravinové doplňky 
první konzultace zdarma

www.fit-gourmet.cz 
martina@fit-gourmet.cz          tel. 728 176 243

Tel. 732 119 337

MUDr. Jaroslav Krauskopf
       

Zaměstnání

Hledáme kuchaře/ky do restaurace v nově 

otevřeném sportovním centru JEREMI.
 

Kontakt: Petr Vlastník,  

vlastnik@jeremi.cz, tel. 737 282 994

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

www.elektroservisvolf.cz
 o Dne 1. 1. 2015 by 

se dožila 85 let paní 
Milada Hřebejková 
ze Stodůlek. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte 
s námi. Manžel Zdeněk, 
synové Milan a Zdeněk 
s rodinami.
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ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie, sítě  

proti hmyzu venkovní plastové a hliníkové rolety 
montáž těsnění, lamelové dveře 

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
výroba kuch. linek a vest. skříní  

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

Tel. 777 228 091 - NEJLÉPE, 222 967 064 
251 615 428 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

V H rkách 1296/10, 158 00, Praha 13
tel./fax: 296 186 126, 721 222 343

KUPON NA SLEVU

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů  
únor – červen 2015

 20. 1. a 27. 1. 2015 
v 19.30 – 20.30 hod.

ve vrátnici bazénu N. Butovice, 
Mezi Školami 2475, Praha 13 

Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Zahájení kurzu 3. 2. 2015
(v případě volné kapacity možnost přihlášení i dodatečně) 

Cena pololetního kurzu je 4 000 Kč.

 tel. 602 805 633
PhDr. Hana Jenčová

klublinie@seznam.cz
www.klublinie.cz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše
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Naše srdce nezamrzla 
Dětské Taneční studio Mirabel si vás ve středu 21. ledna od 18.30 
dovoluje pozvat do Salesiánského divadla v Kobylisích na benefiční 
představení Ledový drak. Celý výtěžek ze vstupného děti věnují lidem 
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z textilní dílny 
a dřevodílny Gawain a keramické dílny Eliáš. Projektu s názvem „Naše 
srdce nezamrzla“ se aktivně účastní na 40 účinkujících dětí a velké 
množství lidí s dobrým srdcem, kteří pomáhají bez nároku na honorář. 
Představení je vhodné pro děti, rodiče a všechny milovníky irského tance.

Benefiční představení Ledový drak vzniklo unikátní cestou. Celé ho 
vymýšlely a tvořily samy děti. Pohádkovou předlohu příběhu tvořily 
tři autorské pohádky tanečnic Zuzany Dluhošové, Karolíny Štádlerové 
a Dominiky Šilerové. Z nich pak děti vytvořily jeden pohádkový příběh, 
který vám představí. Děti si předlohu společně upravily pro taneční 
ztvárnění, vymyslely choreografie, vyráběly kulisy a rekvizity, připravo-
valy scénu. Na tvorbě představení se aktivně podílí i sami obdarovaní, 
tedy lidé s mentálním postižením, uživatelé služby sociální rehabilitace 
Dílny Gawain, kteří v příběhu ztvární některé role. Zakoupením vstu-
penky podpoříte nejen klienty Dílny Gawain a Eliáš, ale také děti 
v jejich aktivitě pomoci druhým. Více na www.tsmirabel.cz.
  Kristína Pekárková, umělecká vedoucí TS Mirabel

Program klubu Mlejn leden 2015

DIVADLO

14. 1. st 19.30  JANA EYROVÁ
  Divadelní společnost Františka Kreuzmanna

Dramatizace slavného románu Charlotty Brontëové minimalizuje ve svém divadelním 
zpracování obsáhlé dílo v komorním obsazení a zároveň zachycuje celý románový 
příběh lásky chudé dívky Jany Eyrové a bohatého pana Rochestera. Vydejte se s námi 
znovu na cestu do tajemného Thornfieldu, který ukrývá strašné tajemství. Staňte se 
svědky toho, že někdy může být láska silnější než osud.

29. 1. čt 18.30  VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – Hrobeso/Ty-já-tr

Jedna z nejslavnějších komedií Williama Shakespeara. Můžete se těšit na výborné 
herecké výkony i na atraktivní hudební rámec inscenace.
Zvýhodněné vstupné pro seniory!

 6. 2. pá 19.30  PUTIN LYŽUJE – Divadlo Líšeň

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

DĚTI

11. 1. ne 15.00  O RYBABĚ A MOŘSKÉ DUŠI – Divadlo Co tě to napadlo

O rybě Rybabě, o zemi a o moři a také o tom, proč všichni máme duši. Poetická i vtipná 
pohádka kombinuje loutkové i činoherní principy.

18. a 25. 1. 14.00  FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI

Třináctý ročník přehlídky nejlepších sólových inscenací určených dětem. Dvě nedělní 
odpoledne plná pohádek a možnost zúčastnit se cirkusové a výtvarné dílny. 
K tomu ve foyer výstava a řezba loutek naživo. 

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

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

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 

15. 1. 9.00  JANA EYROVÁ
  Divadelní společnost Františka Kreuzmanna

Komorní dramatizace slavného románu Charlotty – pro II.stupeň ZŠ a SŠ.

22. 1. 9.00, 10.30  KLAUN PINGU – Bilbo compagnie

Veselá pohádka, která se nechává volně inspirovat slavným večerníčkem o tučňákovi 
Pingu.

23. 1. 9.00, 10.30  ZÁHADA HLAVOLAMU – Divadlo Aha

Jaroslav Foglar. Strhující hledání tajemného ježka v kleci, válka o moc ve Stínadlech, 
boj dobra a zla. Pro děti od 6 let. 

29. 1. 9.00  VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – TY-JÁ-TR/Hrobeso

Komedie W. Shakespeara – pro II. stupeň ZŠ a SŠ.

12. 2. 9.00, 10.30  RADOST Z TÓNŮ

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

KONCERTY 

 7. 1. st 19.30  SPIRITUÁL KVINTET

Tradiční novoroční koncert.

21. 1. st 19.30  ASONANCE

Vynikající folk se skotskou a irskou inspirací.

25. 1. ne 19.30  MALINA BROTHERS

Bratři Malinové v unikátním bluegrassovém projektu.

RŮZNÉ

23. 1. pá 19.30   II. MLEJNSKÝ PLES – Noche Latina

Hraje skupina Atarés – Latin & Cuban Band. Žhavé latinsko-americké tance v podání 
tanečního studia Style a mnoho dalšího. Stylové oblečení vítáno!

26. 1. po 18.00  VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ

Uvidíte ukázky a vystoupení dětského cirkusového kurzu i vzdušné akrobacie dospělých. 

 4. 2. st 18.00  TANEČNÍ ŠKOLA MARTINA

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

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

                   Bližší informace na tel. 603 728 140
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JARNÍ 
PRÁZDNINY

2015

Sportovně vzdělávací 

V rámci našeho zábavného interaktivního 
dobrodružství budeme děti rozvíjet 
v programu, který je sestavený na základě 
studií předních vědců. Sportovní program 
probíhá pod vedením profesionálních 
instruktorů s mnohaletou praxí.

www.FasTracKids.cz / www.swimmingandrea.com
E-mail: Praha5@FasTracKids.cz / Tel: +420 604 815 472

5 900 Kč
V ceně zahrnuty 

zdravé svačinky, oběd, 

pitný režim, materiály 

na kreativní činnost, 

zážitková videa, téma-

tické přehledy.

DĚTI 
3–8 let

POČET MÍST 
OMEZEN!

23. 2–27. 2. 2015
2. 3.–6. 3. 2015

Denně 
8:30 –17:00 hod.

Zábavně vzdělávací 
program
Centrum rozvoje 

FasTracKids Praha 5

Sportovní program
Erpet golf centrum Praha 5

KDY? KDE? CENA?

Volejte zdarma  
800 888 905 
po-pá 09.00 - 17.30 

Cena: 3 880 000 Kč Cena: 6 200 000 Kč Cena: 4 098 000 Kč

Cena: 20 000 Kč/měs+popl. Cena: 24 000 Kč/měs+popl. Cena: 22 000 Kč/měs+popl.

P5-Košíře, Linhartova. Prodej bytu 

2+kk/T (57 m2)/sklep (9 m2)/G-350 tis.

P5-Stodůlky, Volutova. Prodej prostor-

ného bytu 3+1 (124 m2)/L (12 m2)/G.

PZ-Chýně. RD 3+kk, moderní, prostorný 

(112 m2)/zahrádka/G 

P5-Motol, Brdlíkova. Pronájem nebyt. 

prost. 4+kk (110 m2) s výlohami/parkování.

P5-Smíchov, Štefánikova. Pronájem 

kanc. prost. 5+kk/T/3p./výtah/3 WC/recepce.

P5-Smíchov, Na Neklance. Pronájem bytu 

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

          
Štefánikova 29, Praha 5                

                 
           

 

Prodáváme a pronajímáme 
nejvíce nemovitostí na Praze 5



Kalendář akcí leden

Pondělí 15. 12. – pátek 30. 1.
Příběh kapky
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 
Mezi Školami 2475, Nové Butovice

Putovní výstava Příběh kapky již šestým rokem připomíná 
příběh českého vědce Jaroslava Heyrovského (20. 12. 1890 
– 27. 3. 1967). Školy mohou termíny své návštěvy rezervovat 
s předstihem na maturova@gymjh.cz nebo na tel. 251 050 211. 
Pro veřejnost bude otevřena ve všedních dnech (mimo 
školní prázdniny) od 13.00 do 16.00 hodin. Výstavu společně 
pořádají Ústav fyzikální chemie AVČR v rámci vzdělávacího 
projektu Tři nástroje a Gymnázium J. Heyrovského.
Fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský obdržel za objev a rozvoj 
polarografické metody, který učinil v roce 1922, Nobelovu cenu 
za chemii (10. 12. 1959). 

Neděle 4. 1. • 16.00
Tříkrálový koncert 
Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách 

Zveme vás na Tříkrálový koncert pěveckého sboru sv. Jiří 
z Vraného nad Vltavou. Sbor řídí Alfons Limpouch, na pro-
gramu budou koledy českých i jiných národů. Tříkrálový 
koncert zahájí Tříkrálovou sbírku, která proběhne tradičně 
v první polovině ledna.

Pondělí 5. 1. • 15.30
Tříkrálový průvod na Hradčanech
Hradčanské náměstí, Praha 1

Tři králové na velblou-
dech opět vyjedou 
v doprovodu svých 
pážat, staročeského lidu 
a koledníků tříkrálové 
sbírky k živému betlému 
na Loretánském náměstí. 
Cestou se ještě setkají 
s králem Herodem. Pak 
se pokloní malému Ježíš-
kovi a předají mu své 
dary. Závěrem se všichni, 
především děti, mohou 
se Třemi králi i s malým 
Ježíškem pozdravit a předat mu svůj dárek, který bude 
6. ledna předán potřebným dětem.

Středa 7. 1. • 16.30 – 18.30 
Den otevřených dveří 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 
Mezi Školami 2475, Nové Butovice

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří.

Středa 7. 1. • 17.00
Kolik barev má svět 
ZŠ Klausova, Velká Ohrada

Kolik barev má svět aneb Školička pro budoucí prvňáčky. 
Otevřené hodiny v prvních třídách pro rodiče předškoláků 
se uskuteční 5. – 9. 1. vždy  1. vyučovací hodinu.

Čtvrtek 8. 1. • 19.00 
Nová paralelní péče o zdraví
Ženské domovy, přednášková místnost, Ostrovského 3, 
Praha 5 

Zveme vás na přednášku MUDr. Erbena „Nová paralelní péče 
o zdraví aneb někdy i neřešitelné problémy mají jednoduché 
řešení“. Obezita, stavy únavy, deprese, poruchy imunity, 
alergie, ekzém, rakovina, Crohnova či Alzheimerova cho-
roba... Společný jmenovatel – civilizační choroby. Různé 
symptomy, jedna příčina – dlouhodobý nedostatek vitamínů 
skupiny B  působící hromadění toxického metabolitu homo-
cysteinu. Vstupné 80 Kč, rezervace míst na tel. 608 323 620. 
Více na www.homocystein-na-idealni-hladine.cz.

Čtvrtek 8. – čtvrtek 15. 1. • 10.00 – 18.00
Ochutnávka specialit
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1 
(rondel u metra Lužiny)

Ve čtvrtek 8. ledna bude na Lužinách (na místě původní 
cukrárny) otevřena nová Čokoládová cukrárna. V prvním 
týdnu provozu zve všechny zájemce na ochutnávku nejrůz-
nějších specialit, samozřejmě zdarma. 

Sobota 10. 1. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186 

„O chytré princezně” – na motivy pohádky Boženy Němcové 
hraje soubor Divadla Glans. Jednotné vstupné 70 Kč 
(pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení). 
Na místě bude možno zakoupit malé občerstvení. 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Úterky 20. a 27. 1. • 19.30 – 20.30 
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského, Mezi Školami 2475

Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie 
na únor až červen. Kurzy jsou každé úterý od 20.00 
do 21.00, začínáme 3. února. Cena pololetního kurzu je dle 
přesného počtu lekcí 4 000 Kč. Podrobnější informace podá 
Hana Jenčová, tel. 602 805 633, www.klublinie.cz.

Sobota 24. 1. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice 

„Tři výlety do pohádek” – veselé pohádky pro malé i větší 
diváky – hraje soubor Divadla Glans. Jednotné vstupné 
70 Kč (pokladna je otevřena hodinu před začátkem předsta-
vení). Na místě bude možno zakoupit malé občerstvení. 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

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

Občanské sdružení Prosaz a OREA Hotel Pyramida si vás dovo-
lují pozvat na v pořadí již devátý Reprezentační ples Prosazu. 
Výtěžek bude věnován na podporu osobní asistence projektu 
Doma je doma. Z programu: Václav a Jan Neckářovi, artisté 
a tanečníci agentury Pragoshow, taneční vystoupení, 
tombola, vyhlášení asistenta roku... K tanci a poslechu bude 
hrát skupina April. Posláním organizace PROSAZ je pomáhat 

zdravotně postiženým žít normálně. Zajištěním přímé péče, 
zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních 
aktivit je zapojuje do běžného života. Vstupenky k zakou-
pení a další informace na telefonním čísle 296 113 214 
nebo na prosaz@prosaz.cz. 
Cena vstupenky je 280 Kč. Více na www.prosaz.cz.

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

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

Sobota 14. 2. • 19.30
XXIV. Sokolský ples
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice vás srdečně zve 
na tradiční sokolský ples. K tanci a poslechu zahraje hudební 
skupina Smeč. Při předtančení se představí taneční oddíly 
jednoty včetně účastnic mistrovství světa dívčích formací, 
připravena bude i bohatá tombola. Vstupné je 150 Kč. 
Předprodej vstupenek od 12. 1. ve vestibulu sokolovny 
(úterý 18.00 – 19.00 a pátek 16.00 – 17.00 hodin), 
možnost rezervace na tel. 775 216 604 
nebo na bdvh@seznam.cz. Více na www.sokoljinonice.cz.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Úterý a pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – miniškolička (od 2,5 let)

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

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

Pátek 9. 1. • 19.00   
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční – kostel sv. Rodiny

Představí se pěvecký sbor Camerata Praha (sbormistryně 
Veronika Dvořáčková Žofáková a Jana Pavlíčková), Komorní 
orchestr ZUŠ Hronov (dirigent Josef Vlach), sólisté: Jitka 
Košatová, Alice Votavová, Michal Klamo a Michal Čančara. 

Neděle 11. 1. • 17.00
Novoroční koncert – kostel sv. Rodiny

Novoroční koncert komorního smíšeného sboru Byzantion 
pod vedením Evy Komárkové. Na programu řecko-byzant-
ská a slovanská hudba východní Evropy a přední Asie. 

Neděle 11. 1. – sobota 28. 2.  
Krása stvoření – refektář

Výstava obrazů Miloše Kouteckého inspirovaných vesmírem 
a malovaných unikátní technikou na sametovém plátně. 
Vernisáž proběhne v neděli 11. 1. v 10.15 hod. v refektáři. 
Výstava je prodejní. 
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Neděle 18. 1. • 17.00
Franz Schubert – Zimní cesta – kostel sv. Rodiny

Zahajovací koncert orchestrální řady Archioni Plus pod vede-
ním Michala Macourka, zpěv Petr Matuszek (baryton).

Neděle 25. 1. • 15.30
Kytarový koncert s flétnou a zpěvem – refektář

Vystoupí Jan Janda – zpěv a kytara, Yuko Křehnáčová – příčná 
flétna, Martin Křehnáč – kytara, na programu Jan Truhlář, 
Jan Novák, Nikita Koškin, W. A. Mozart, Franz Schubert a další.
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova pro 
nemocné seniory.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Workshopy jógy  

Sobota 10. 1. • 9.00 – 11.00 – pozdravy slunci 
Pátek 6. 2. • 18.30 – 20.30 – posílení středu těla

Tyto workshopy nejsou vhodné v těhotenství, po úrazu, 
závažnější operaci nebo při zánětu šlach. S sebou si vezměte 
podložku na jógu (lze i půjčit), ručník a deku. 
Přihlásit se můžete osobně v recepci DDM Stodůlky nebo 
na pohyb@ddmstodulky.cz. Vstupné 150 Kč se platí ihned 
při přihlášení. Akce se koná v tanečním sále číslo 3 – lektorka 
Eva Šimánková.

Středa 4. 2. • 14.30 – 17.00 
Karneval  

Zveme vás na tradiční dětský karneval, tentokrát s tématem 
„Pojďte s námi do pohádky“. Představíme si masky, zatan-
číme si a pobavíme se při plnění zábavných úkolů. Karneval 
je určen především pro děti 2,5 – 8 let. Vstupné 40 Kč. 

Prosíme, z kapacitních důvodů se včas nahlaste v recepci DDM, 
na tel. 251 620 266 nebo na info@ddmstodulky.cz. Karneval 
se koná v přízemí žlutého vchodu. Přezutí s sebou.

Sobota 7. 2. 
O Stodůleckou růži 2015

Taneční skupina D.A.R., DDM Stodůlky a Klub Mlejn pořádají 
taneční soutěž O Stodůleckou růži 2015. Rádi tancujete? 

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

V roce 2015 přejeme všem hodně zdraví a pohody, ke které 
chce i náš „Domeček“ přispět svou nabídkou. Těšíme se 
na další společná setkání s vámi.

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

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

Pojďme společně děti připravit na školu 
a pro život. Věříme, že lidský život lze nejvíce ovlivnit v před-
školním věku, kdy dětský mozek pracuje na plné obrátky. 

Děti u nás rozvinou potenciál a výrazně zlepší komunikační 
schopnosti, kreativitu, koncentraci, kritické myšlení a sebe-
vědomí. FasTracKids učební programy jsou určeny pro děti 
od 6 měsíců do 8 let. 

V lednu otvíráme nové kurzy: FasTrack Signing – znakování 
(děti do 2 let), FasTrack Tots (děti 2 – 3,5 roku), FasTracKids 
(děti 3 – 8 let) a FasTrack Music (1 – 8 let). Využijte ukáz-
kové lekce zdarma.
Zveme vás na pravi-
delné víkendové 
kurzy vaření s dětmi 
ve věku 3 – 11 let 
s názvem Kuchtíci 
v akci. Lednové ter-
míny jsou: 18., 25. 
a 31. 1. V sobotu 
od 9.30 do 12.30 pro 
děti 5 – 11 let, v ne-
děli od 9.30 do 11.30 pro děti 3 – 5 let. Programová náplň 
kurzů a přihlášky jsou na www.varenisdetmi.cz. 

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

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i cizinců) 

ve věku 2 – 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, 
komunikaci v angličtině a němčině.

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

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

Neděle 4. 1. • 16.00 
Tříkrálový koncert

Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách 

Na koncert srdečně zve farnost sv. Jakuba St. Účinkuje pě-
vecký sbor sv. Jiří z Vraného n. Vltavou, řídí Alfons Lim-
pouch. Na programu jsou koledy české i jiných národů. 

Úterý 13. 1. • 18.30
Prokopská zastavení

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. a SIRIRI, o.p.s., 
vás zvou na přednášku s promítáním z cyklu Prokopské za-
stavení. Vojtěch Bílý: Rok ve Středoafrické republice. 
Vojtěch Bílý, dvacetiletý český dobrovolník, odjel v září 2013 
do Středoafrické republiky, aby rok pracoval ve městě Bozoum 
jako učitel biologie a tělocviku. 

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

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Pátky 6., 16., 23. a 30. 1. • 9.00 – 11.30 
Herna pro děti se cvičením

Dopolední program pro děti do 3 let a jejich rodiče – říkadla, 
pohybové a hudební aktivity i výtvarné tvoření. Od ledna se 
budeme scházet již od 9.00 hodin.

Čtvrtky 8. a 22. 1. • 10.30 – 11.30 
Bylinky s M. Dobromilou

Jak nám mohou bylinky, koření a vůně pomáhat v zimním 
období. Ve čtvrtek 8. 1. se naučíme připravit sirup proti kašli 
z cibule a ředkve a 22. 1. domácí agarové želé bonbóny 
z ovocné šťávy. Prosíme o přihlášení předem u MDS.

Čtvrtek 15. 1. • 17.00 – 19.00 
Přednáška M+M homeopatie a bylinky na rýmu a kašel 

Přednáška homeopatky Magdaleny Záchové a bylinkářky 
Magdalény Dobromily na téma: Jak zvládat pomocí homeo-
patie a bylin rýmu a kašel nejen u dětí. Prosíme o přihlášení 
předem na jamborka@seznam.cz, vstupné 150 Kč. 

Více na www.mcprokupek.cz. Přihlášky předem 
na akce Magdalény Dobromily Staňkové (MDS): 
SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz, 
www. bylinkypromaminky.blogspot.com.
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RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

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

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou zimní rado-
vánky – říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka.... 
Během dopoledne od 10.30 navíc:  
   3. 1. kazatel David Novák – O manželské věrnosti
26. 1. diskuse s Mirkou – Chystáme se do školky 
Středy – 9.30 – pohybové nebo hudební okénko pro děti 
(s doprovodem dospělého) – střídá se co týden, 10.30 – kon-
verzační angličtina pro dospělé se Stacy Nofzinger – hlídání 
dětí zajištěno
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy, Mirkou 
a papouškem Petem, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Herna bude otevřena od pondělí 5. ledna. Více se 
o nás a o programu dozvíte na www.rybicky.13ka.cz.

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

Na všechny akce se předem přihlašujte!
Pondělky – volná herna, cvičení pro těhulky 
Úterky – volná herna s hudební chvilkou, cvičení s miminky 
(od 3 měsíců), cvičení rodičů s dětmi, cvičení školkových 
dětí, bodystyling
Středy – orientální tance pro maminky s dětmi, volná herna 
Čtvrtky a pátky – volná herna

Pátek 16. 1. • 16.00 – 17.30
Můj dům a všichni co v něm bydlí

Vytváření domečku metodou scrapbooking, který doplníme 
reálnými fotkami všech obyvatel vašeho domova (pokud si 
je přinesete), povídání a pohádka o tom, co je domov a rodina. 
Pro děti v doprovodu, vstupné je 90 Kč.

Více informací, podrobný program s daty, časy 
i přihlášky na skritciveskole@email.cz, 
www.skritcipraha.cz, 723 607 070 (K. Šrámková).

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

Pátek 9. – sobota 10.1.
Hledání pokoje pod tlakem

Chlapská 24hodinovka. Společný výjezd mužů mezi 17 až 
99 lety. Bližší informace na www.13ka.cz.

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana

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

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež

Pro zájemce ve věku zhruba 16 – 23 roků. 
Více na frantisek.duda@gmail.com. 

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory

Více na tel. 604 442 535, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson

Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. V lednu přespávačka 
s bouldrováním – podívejte se na www.klubrobinson.cz. 
Vedoucí Daniel Jokl, tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

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

Happy Mondays – každé lednové pondělí mají vstup za koru-
nu všichni dárci, kteří přispěli na stavbu nového pavilonu goril.

Soboty 3. a 17. 1. 
Kdo si hraje, nezlobí

Přineste velké papírové pytle, papírové kobercové roury 
nebo roličky od toaletního papíru a pomozte nám vyrobit 

hračky, kterými zabavíme naše zvířata.

Úterý 6. 1. 
Tři králové v zoo

Tříkrálová družina navštíví zoo, rozdá dárky a nevynechá 
návštěvu u velbloudů.

Soboty 10. a 24. 1. 
Kratochvílení v zoo

Přijďte se podívat, jak si zvířata poradí s hračkami, které 
jsme pro ně společně vyrobili. Poslechněte si povídání spe-
cialistů na trénink, kteří pracují se zvířaty a mají za úkol je 
také zabavit.

Pátek 30. 1. 
Pololetní prázdniny se zvířaty

Nenechte si ujít komentovaná krmení a setkání u zvířat 
po celé zoo.

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

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

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

Neděle 15. 2. 
Pravý český masopust

Bližší informace nejen o programu získáte na tel. 
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.
 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Autor: Pavel Talaš

TO JSOU TEDA FÓRY

Pro letošní rok jsme pro vás připravili novou 
rubriku Víkendy bez nudy. Postupně vám
přiblížíme deset míst, která určitě stojí za 
návštěvu. Pokusíme se vybrat taková, aby 
zaujala nejen dospělé, ale hlavně děti.  

Muzeum betlémů v Karlštejně
Tradice opakovaného stavění jesliček, jak je 
známe dnes, se vytvářela postupně. U nás se 
první jesličky objevily zhruba v polovině 
16. století a začaly trvale doprovázet symbo-
liku Vánoc. K vidění jsou po celou dobu vá-
noční na nejrůznějších místech. Výroba 
a stavění jesliček, betlémářství, se pak stalo 
zálibou pro řadu lidových umělců. V Muzeu 
betlémů, které se nachází v barokním domě 
v podhradí hradu Karlštejna, se ale krásou 
a rozmanitostí betlémů můžeme nechat 
okouzlit po celý rok. Muzeum má ve sbírce 
kolem dvou set historických betlémů a jejich 
částí a doplňování sbírky stále pokračuje. 
A teď několik „nej“ muzea. Kromě toho, že se 
nachází v nejstarším domě v podhradí, je zde 
i nejmenší betlém uložený v lískovém oříšku, 
nejstarší betlém pocházející z 18. století, nej-

větší loutkový betlém v České republice – 
loutkový Královský betlém rozkládající se 
na ploše 80 m². Ten je největším překvape-
ním půdního prostoru. Uvidíte několikamet-
rovou kulisu hradu Karlštejna osázenou 
půlmetrovými loutkami v historických kostý-
mech. Například desítkou známých českých 
osobností přinášejících Ježíškovi dary – 
od Karla IV., který nese hrad Karlštejn až 
po T. G. Masaryka nesoucího Ježíškovi mapu 
Československa. Vše je v pohybu, zvláštní, 
až sváteční atmosféru ještě podtrhuje hudba 
ze Smetanovy Mé vlasti.

Z trošku jiného soudku jsou exponáty 
umístěné ve sklepních prostorách. Ve vý-
stavní síni „Sklep“ je k vidění tvorba soudo-
bých řezbářů, kovářů, kameníků nebo 
keramiků. Návštěva muzea opravdu stojí za to. 
Za všechny jeden zápis z návštěvní knihy: 
FANTASTICKÉ – UNIKÁTNÍ – SKVĚLÉ.

Otevírací doba:
leden – březen 
sobota – neděle      10.00 – 17.00 
Vstupné: dospělí 45 Kč, snížené vstupné 30 Kč.
Více na www.muzeumbetlemu.cz. 
  připravila Eva Černá

 Dva policajti jsou na obchůzce a povídají si o všem možném.  
„Ty, poslouchej, modlíte se doma před jídlem?“ ptá se jeden.
Druhý na to: „Néé - moje žena vaří výborně.“

 Přijde Petřík za otcem s prosbou, zda by mu koupil nový počítač.
„A kouzelné slovíčko?“ říká otec. 
Péťa: „Ach jo, dneska už je zaheslovaný úplně všechno!“

 Tchýně je moudrá, spravedlivá a uvážlivá žena, která dává svou vysoce inteligentní, 
sečtělou, pracovitou, skromnou, ctnostnou, poctivou a ambiciózní dceru úplně 
cizímu, nevzdělanému, negramotnému, línému a rozhazovačnému nemravovi, 
aby s ním mohla zplodit to nejdokonalejší dítě na světě.

 Povídají si dvě blondýny na pavlači: „To víš, že včera přejeli vedle v ulici kominíka?”
„Ne, nevím,” podiví se druhá. „Ale je to hrozné. Dneska už si člověk nemůže být před 
auty jistý ani na střeše!”

 Přijde vedoucí uhelného skladu za skladníkem: „S vámi jsme si pomohli, už u nás 
pracujete půl roku a pořád nedokážete rozeznat první jakost uhlí od druhé!”
Skladník se zamyslí: „To možná ne, ale zato jsem si už   zapamatoval, že tuna má 
maximálně 850 kilo.”

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Zajímavá chůva. Sice trochu chladná, ale jinak... Fotka je 
z loňského února a poslala nám ji paní Kateřina Brůnová. Sochu postavila při 
procházce s kočárkem v Centrálním parku. Těší se, až zase napadne, tentokrát 
už budou stavět společně s malým Honzíkem. 
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. 
Za všechny fotografie, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

VÍKENDY BEZ NUDY
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Lednová křížovka Čtenářská soutěž 

Možná nevíte, co máte v ulici, přes park, za humny, prostě na dosah. V ulici K Zahrád-
kám je útulná hospůdka s velkým výběrem piv a kuchyní, kde mají skvělý šašlik 
– masový ... TAJENKA nebo zde můžete ochutnat 13 různě naložených hermelínů. 
Neváhejte a přijďte ji vyzkoušet i vy. Více informací naleznete na www.kzahradkam.cz, 
tel. 702 028 159 nebo na www.facebook.com/RestauraceKZahradkam.

Milí čtenáři, v letošním roce bude první část čtenářské soutěže věnována především 
dětem. Budeme pro vás připravovat křížovky, doplňovačky a přesmyčky. Beze změny 
zůstane druhá část soutěže, kterou jsou tři otázky. Na ně mohou odpovídat děti i dospělí. 
Tři děti získají rodinnou vstupenku do pražské zoo, další poukázku do McDonald’s 
v Galerii Butovice. Ze správných odpovědí na soutěžní otázky bude vylosován výherce 
poukázky do Hypermarketu Globus Zličín.

V prosinci správně odpověděli ti, kteří uvedli Karla Čapka a knihu 

Dášeňka čili život štěněte.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 

v Galerii Butovice získává:

Ondřej Konopásek, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 

Adéla Lukschová, Lužiny

Pavel Kovář, Praha 4 - Háje

Anna Benešová, Stodůlky

Soutěžní otázky na leden:
1) Kdy můžete vidět ve Mlejně komedii Večer tříkrálový?
2) Jak dlouho již sídlí Česká genealogická a heraldická společnost ve Stodůlkách?
3) Kde probíhá výstava Terakotová armáda?

Správné odpovědi na prosincové otázky: 
1) Kdy a kde proběhne slavnostní koncert Carminy Vocum? 

Koncert proběhl dne 4. 12. 2014 v Českém muzeu hudby.
2) Co znamená latinská zkratka INRI?

Zkratka INRI znamená Iesus Nazaretus Rex Iudaeorum, 

česky Ježíš Nazaretský, král židovský.
3) Ve střední Evropě roste pouze jeden druh jmelí, jaký je jeho název?

Jmelí bílé – Viscum album.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Miloš Mařánek, Řeporyje

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

připravila Petra Fořtová
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Křížovku připravil: Petr Šimek

1) Křížovka

2) Rébus

U + (ČICH – CH) + (KOTEL – KO) + (KARTA – RTA) = ……….

Napiš nám, kde a s kým pracuje osoba schovaná v rébusu?

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. ledna.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice,
soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Prosincová tajenka: LENOCHY A POČÍTAČOVÉ TÝPKY
Výherci: Marek Popelář, Velká Ohrada, Jaroslava Modrá, Stodůlky 
Jitka Slívová, Stodůlky
 připravila Petra Fořtová



www.smart-byty.cz / 85 % prodáno

energetická náročnost sk. B

= jen několik metrů od stanice metra

= kompletní občanská vybavenost bez nutnosti dojíždění 

=  jen 15 minut do centra Prahy nebo na letiště

= tři parky v docházkové vzdálenosti

= energetická náročnost budovy skupiny B

= ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací

= modulové bydlení (spojení bytů podle potřeb majitele)

= příprava technologií pro inteligentní ovládání bytu

= předprodej II. etapy projektu www.smart-byty2.cz

= pro více informací volejte zdarma 800 340 350

www.smart-byty.cz / Praha, Nové butovice / 85 % prodáno

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




