
prosinec 2015

STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj Městské části Praha 13

FO
TO

: E
VA

 ČE
RN

Á

Krásné Vánoce



 PROSINEC 2015 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2272

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na stavební práce Regenerace TI poli-
kliniky Hostinského II – dodatečné práce, podané uchazečem Vltavín Holding sta-
vební podnik, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nuselská 132, neboť nabídka této společnosti 
byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele  
a návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2014
VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění 
v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zateplení objektu tělocvičny Kovářova – 
dodatečné stavební práce pod ev. č. P13-49420/2015
a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, 
posouzení a hodnocení nabídek a jednání s uchazečem
NESOUHLASILA
s předloženým záměrem Bytový dům Chalabalova, Praha – Stodůlky na pozemcích 
parc. č. 1165/25, 1165/92 a 1165/96, v k.ú. Stodůlky, z důvodu neúměrného zahuš-
ťování stávající zástavby
VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění 
v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, s názvem  Dodatečné plnění k veřejné zakázce – Zatep-
lení objektu kina K Vidouli formou výzvy jednomu zájemci – společnosti Swietelsky 
a Rentcentrum pod ev. č. P13-49936/2015
a jmenovala komisi pro jednání, otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodno-
cení nabídek
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, podané uchazečem Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, se sídlem Praha, Pobřežní 665/21, neboť nabídka této 
společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele k veřejné 
zakázce Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13 – rozšíření pojištění III., 
evid. č. P13-48950/2015
SOUHLASILA
s předloženým záměrem Obytný soubor 13 rodinných domů na pozemcích 
par. č. 165/1 a 165/5 v k.ú. Třebonice
 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Odstávka na úseku osobních dokladů
Upozorňujeme, že ve dnech 24. – 31. 12. 2015 nebude možné na žádném úřadě 
v celé republice podat žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního 
pasu ani vyzvednout hotový občanský průkaz nebo cestovní pas. Důvodem 
je nezbytná technologická odstávka centrálního systému Registru obyvatel Minister-
stva vnitra, agendy občanských průkazů a cestovních dokladů. Odstávka souvisí se 
spuštěním nové aplikace a úpravami systému v důsledku novely zákona o občan-
ských průkazech a cestovních dokladech, která bude v platnosti od 1. 1. 2016.  
Děkujeme za pochopení.

Změny v oblasti cestovních pasů
Zmíněná novela zákona účinná od 1. 1. 2016 ukončuje výrobu cestovních pasů bez 
biometrických údajů („BLESK“), které byly dosud vydávány ve lhůtě do 15 dnů, 
s platností 6 měsíců a poplatkem 1 500 Kč (pro děti 1 000 Kč).
Nově se budou vydávat už pouze cestovní pasy s biometrickými údaji 
(„e-pasy“) s platností na 10 let (u dětí do 15 let na 5 let). Při vyhotovení pasu v běžné 
lhůtě do 30 dnů zůstává správní poplatek pro dítě do 15 let 100 Kč, od 15 let 600 Kč. 
V případě potřeby ale bude možné podat žádost o vyhotovení tohoto cestovního 
pasu ve zkrácené lhůtě do 6 dnů („BLESK“), tehdy bude správní poplatek za pas 
4 000 Kč (pro děti do 15 let 2 000 Kč). Nově bude také možné požádat o vydání ces-
tovního pasu na jakémkoli pověřeném úřadu bez ohledu na trvalé bydliště žadatele.
 Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Přijďte si zabruslit!
Bruslařská sezona na Školním zimním stadionu Bronzová začala v sobotu 14. listo-
padu. Veřejné bruslení je ve všední dny od 14.30 do 19.00 a o víkendech a svátcích 
od 9.00 do 19.00. Půlhodinová úprava ledu probíhá vždy po dvou (o víkendu třech) 
hodinách bruslení. 

O Vánocích a mezi svátky bude zimní stadion v provozu takto:
24. 12. – ZAVŘENO
25. 12. 12.30 – 15.30 16.00 – 19.00
26. 12.  9.00 – 12.00 12.30 – 15.30 16.00 – 19.00
27. 12.  9.00 – 12.00 12.30 – 15.30 16.00 – 19.00
28. 12. 14.30 – 16.30 17.00 – 19.00
29. – 31. 12.  9.00 – 12.00 12.30 – 14.30
1. 1. 2016 – ZAVŘENO

V minulém STOPu jsme nedopatřením uvedli již neplatné ceny bruslení. Dospělí 
nyní platí za hodinu 40 Kč, za dvě 50 a za tři hodiny 60 Kč, děti zaplatí 20, 25 nebo 
30 Kč. Za chybu se omlouváme. Samuel Truschka, šéfredaktor

Předvánoční farmářské trhy
Poslední letošní farmářské trhy na Slunečním náměstí se uskuteční v pondělí 
7. prosince. Od 8 do 18 hodin je pro všechny připravena nabídka čerstvého pečiva, 
ovoce a zeleniny, uzenin, koření, přírodních nápojů, ale i domácích zavařenin. Do-
plňte před Vánocemi své spižírny! Dopoledne bude na náměstí souběžně probíhat 
mikulášský program pro děti z místních mateřských škol se zdobením vánočních 
stromečků.
 -red-   

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 
21. ledna 2016 od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 22. ledna 2016 od 13.00 
do 17.00  hodin.  Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 

Sdělení úřadu a městské částiZprávy ze zasedání rady

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 7. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná  
ve středu 9. prosince 2015 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 

 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ÚŘAD PRÁCE ČR
Nezapomeňte na výměnu průkazů OZP

Do konce roku 2015 mají držitelé dočas-
ných průkazů osoby se zdravotním postiže-
ním (OZP) a průkazů mimořádných výhod 
možnost zajistit si výměnu za nový průkaz 
OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou 
moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim 
z vlastnictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP, 
platné už jen do 31. 12. 2015. Je stále ještě řada lidí, kteří se s žádos-
tí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto ape-
lovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se 
tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální 
fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský 
průkaz (rozměr 35 mm x 45mm) a prokázat svou totožnost občan-
ským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP 
po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí fotografie 
a podpis příslušného formuláře, který dostanou na přepážkách 
ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy 
vydávané obecními úřady do konce roku 2011) a dočasných průka-
zů OZP (vydávané ÚP ČR do roku 2013), musí před samotnou vý-
měnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“.
 Miloslava Vopálková, ředitelka KoP Praha 5, Úřad práce ČR
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Milí čtenáři,
také se vám zdá, že to nějak rychle uteklo a že Vánoce budou dřív než obvykle? Žijeme 
stále rychleji a čas letí. Nám v redakci STOPu se také zdá, že máme uzávěrky čím dál čas-
těji. Budeme rádi, když vás prosincový STOP pobaví, potěší a když se na chvilku zastavíte 
a začtete. Proto vám nabízíme vánoční zamyšlení kazatele stodůleckého sboru Církve 
bratrské Davida Nováka, zajímavé nahlédnutí kolegyně Evy Černé do tajů výroby kolekcí, 
pozvánku do muzea čokolády, rozhovor s hercem Oldřichem Víznerem i přehled míst, 
kde koupíte stromek nebo kapra. Můžete se nechat zlákat k návštěvě tří muzeí na Příro-
dovědecké fakultě UK, na výlet nebo na některou z mnoha prosincových akcí v Praze 13. 
Pokud třeba chcete strávit dopoledne Štědrého dne úplně jinak, přijďte na oblíbený Běh 
za Ježíškem na vrchol Makču Pikču v Centrálním parku. 

V Tématu STOPu ředitelka Kulturního domu Mlejn Dáša Bednáriková bilancuje pět let 
Mlejna po rekonstrukci. Starosta David Vodrážka tentokrát informuje o přípravě proměny 
bulváru v Nových Butovicích a žádá o ohleduplné používání pyrotechniky při silvestrov-
ských oslavách. Přinášíme také výsledky ankety o prioritách občanů a aktuální sdělení 
radnice a Úřadu práce.

Jménem celé redakce STOPu vám přeji klidné a radostné Vánoce, co nejvíce času strá-
veného s blízkými lidmi, ale také čas na zklidnění, odpočinek a načerpání nových sil.
 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 7. 12. 2015 Distribuce: 2. – 9. 1. 2016

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Před rokem byl ve STOPu článek o pro-
měně pěší zóny v Nových Butovicích. 
Zatím to ale moc nevypadá. Nebyly to 
jen plané sliby?
Proměna bulváru mezi stanicí 
metra Nové Butovice a ulicí 
V Hůrkách není planý slib, ale se-
riózní záměr, který spočívá ve spo-
lupráci mezi městskou částí, hlav-
ním městem Prahou a investory 
zde budovaných objektů. Výsledky 
můžete již nyní vidět v prostoru 
před západním vstupem do stanice 
metra Nové Butovice. 

Společnost HB Reavis, která zde 
nedávno dokončila hrubou stavbu 
kancelářského komplexu Metro-
nom Business Center, velmi hezky 
upravila také navazující veřejné 
prostranství. Vznikly zde nové zá-
hony, dlažby, zvlněná travnatá plo-
cha se vzrostlými stromy i lavičky. 
Proměnu navazující plochy nad 
schodištěm směrem k radnici jsme 
dojednali s dalším investorem – se 
společností Trigema, která v pro-
storu někdejších „stříšek“ staví re-

zidenční projekt Smart byty. Právě 
v těchto dnech jsme s Trigemou 
a hl. městem Prahou podepsali 
trojstrannou dohodu o revitalizaci 
této části pěší zóny. Trigema se za-
vázala upravit nejen veřejný prostor 
ležící mezi objekty Smart bytů 
a Seydlerovou ulicí, ale také nava-
zující pás sousedící s poliklinikou 
Lípa Centrum, až k pěší lávce přes 
ulici V Hůrkách. Již v předstihu 
Trigema nechala zpracovat projek-
tovou dokumentaci a zahájila 
kroky k vydání územního rozhod-

nutí a stavebního povolení. Důleži-
té bude získání souhlasů se staveb-
ní činností na pozemcích, které 
jsou ve vlastnictví hl. města. To by 
mohl být při současné nestabilní 
situaci na magistrátu trochu pro-
blém, ale jsem optimista. Hlavní 
město se bude na revitalizaci podí-
let např. opravou mostních kon-
strukcí. Proměna bulváru by měla 
začít v příštím roce a mohla by být 
ve druhé polovině roku 2016 do-
končena. Výsledkem bude nejdelší 

pěší bulvár v Praze – vzdálenost 
od stanice metra Nové Butovice 
k tubusu za Hůrkou je totiž delší 
než Václavské náměstí. Bulvár na-
bídne nově místa pro vystavování 
uměleckých děl, odpočinkovou 
zónu s velkým počtem míst pro 
sezení, vodní prvky a cyklostezku. 
Kromě nových parkovacích míst 
u polikliniky Lípa vzniknou nová 
stání také v prostoru pod bulvárem 
u křižovatky ulic Seydlerova 
a V Hůrkách.

Pane starosto, žádám, abyste varovali 
před škodami a úrazy, které v období 
Vánoc způsobuje tzv. zábavní pyro-
technika. Zejména starší občané 
mohou utrpět šok a opravdový děs 
prožívají zvířata. Bylo by případně 
možné zakázat zábavní pyrotechniku 
mimo Silvestra na území Prahy 13 
úplně? Nebo alespoň její prodej mimo 
specializované kamenné prodejny? 
V Praze 13 platí stejně jako 
v celém hlavním městě obecně 
závazná vyhláška hl. m. Prahy 
č. 42/1999 Prahy. Starosta není 
oprávněn vydávat nějaké zákazy 
pro městskou část, ale v tomto pří-
padě to ani není třeba. Zmíněná 
vyhláška zakazuje užívat v Praze 
pyrotechnické předměty I. a II. 
třídy po celý rok – výjimkou jsou 
právě jen dny 31. prosince 
a 1. ledna. Rachejtle a ohňostroje 
patří ke koloritu konce roku. Chci 
ale apelovat na opatrnost, ohledu-
plnost a rozumnou míru, zvláště 
u petard a bomb se silným zvuko-
vým efektem. Jak tazatel píše, vý-
buchy děsí nejen děti a starší lidi, 
ale také psy, kteří jsou na hluk ob-
zvláště citliví. Žádám také všechny 

o dodržování bezpečnostních 
předpisů – postupujte přesně podle 
návodu, odpalujte pyrotechniku 
v dostatečném odstupu od lidí, 
budov a stromů, nesvěřujte obsluhu 
ohňostrojů dětem, nikdy neodpa-
lujte rakety směrem na balkony, 
do otevřených oken nebo na zapar-
kovaná auta. Pro prodej zábavní 
pyrotechniky platí celkem přísná 
pravidla stanovená Českým báň-
ským úřadem. Jejich dodržování, 
zejména u stánkového prodeje, 
kontroluje Česká obchodní inspek-
ce. Tu je možné na případné poru-
šování předpisů upozornit. Přeji 
všem oby vatelům Prahy 13 krásné 
Vánoce. 

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

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

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........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz
http://praha13.anobudelip.cz

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

Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz 
 www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com 

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz 
 www.praha13.zeleni.cz
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Informace z radnice

Diskuze o úpravě provozu
Na základě požadavků rodičů žáků ZŠ Mládí se 10. 11. uskutečnilo 
veřejné projednávání návrhů na změnu místní úpravy provozu na ná-
městí Na Lužinách. Požadavek rodičů vzešel z akce Bezpečná cesta 
do školy, vyhlášené počátkem roku místostarostkou Marcelou Plesní-
kovou. V průběhu akce byla vytipována místa, která jsou dle názorů 
rodičů na cestě dětí do školy nevyhovující a nebezpečná.

K jednání bylo připraveno 6 variant řešení dopravy na náměstí 
Na Lužinách, které za MČ Praha 13 představil předseda výboru pro 
dopravu a bezpečnost Josef Zobal a zpracovatel studie Luděk Zatlou-
kal. Občané, kteří bydlí v okolí náměstí Na Lužinách, poukazovali 
na to, že nebezpečím pro děti jsou neukáznění řidiči z řad samotných 
rodičů žáků a projevili obavy, že by úpravy zhoršily průjezdnost ná-
městím. V další diskuzi byl vznesen požadavek na doplnění přechodů 

pro chodce v okolí náměstí, požadavek na obrácení směru průjezdu 
jednosměrnou ulicí Mládí, řešení průjezdu ulicí U Cikánky a další 
úpravy, které by měly zajistit trvalou průjezdnost v ulici Mládí, nebo 
naopak na zřízení pěší zóny v ulici.

Po zvážení všech doplňujících informací bylo na závěr projednávání 
přislíbeno, že veškeré námitky budou zapracovány a že bude připrave-
na další varianta návrhu, která uvedené podněty zohlední. Ten bude 
prostřednictvím webu Prahy 13 a STOPu znovu předložen veřejnosti 
k vyjádření.

Negativem veřejného projednávání byla nízká účast rodičů žáků. 
V průběhu jednání občané vyslovili pochvalu strážníkům Městské po-
licie, kteří pravidelně hlídají na přechodu v ulici Armády a pomáhají 
tak dětem bezpečně přejít přes komunikaci. -red-

Informace Úřadu práce ČR 
Příspěvek na mobilitu v příštím roce 
K 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek 
na mobilitu osobám, kterým byl přiznán 
v letech 2012 a 2013, a to:
• na základě přechodných ustanovení § 38 

odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., tedy 
na základě držitelství průkazu mimořádných výhod typu ZTP 
a ZTP/P,

• ve standardním správním řízení, jehož součástí bylo posouzení 
zdravotního stavu, dle legislativy účinné do 31. 12. 2013 
(čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 Sb.).

O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení kli-
enti informováni prostřednictvím informačního dopisu zaslané-
ho obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i žádost o příspěvek 
na mobilitu. 

Novou žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději 
31. 1. 2016, jinak žadateli nevznikne nárok na příspěvek hned 
od ledna 2016. 

Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat osobně nebo zaslat 
prostřednictvím České pošty. Žádost nelze podat před 1. 1. 2016 – 
takto podaná žádost by musela být zamítnuta (v prosinci 2015 
totiž těmto klientům stále trvá již dříve přiznaný nárok). 

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která 
má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, který byl přiznán podle před-
pisů účinných od 1. 1. 2014, a opakovaně se v kalendářním měsíci 
za úhradu dopravuje nebo je dopravována.

Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žádost o příspěvek 
na mobilitu v roce 2013, ale řízení o přiznání příspěvku bylo do-
končeno až v roce 2014 (podle čl. IV bodu 3. zákona č. 313/2013 
Sb.). Uvedení klienti nemusí podávat žádost o příspěvek na mobi-
litu, protože Úřad práce ČR je povinen zahájit před 31. 12. 2015 
správní řízení z moci úřední. ÚP ČR proto těmto klientům zašle 
v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání 
této dávky. 
 Miloslava Vopálková, ředitelka Kontaktního pracoviště Praha 5, Úřad práce ČR

Výsledky ankety o prioritách
Ve čtvrtek 15. října proběhlo na rad-
nici Prahy 13 čtvrté veřejné fórum 
k rozvoji městské části, jako jeden 
z bodů plnění kritérií Místní Agen-
dy 21. Účastníci sepsali a poté bodo-
vě ohodnotili své priority, takže z jednání vyplynulo deset úkolů, které 
považují za nejdůležitější. Ty byly v zájmu větší reprezentativnosti 
předloženy k posouzení širší veřejnosti formou ankety ve STOPu 
a na webu, do které se zapojilo okolo tří set respondentů. Všechny 
hlasy z fóra i ankety byly sečteny. Výsledkem je následující pořadí pri-
orit občanů:
 1.  Negativní vliv zahušťování sídliště na ŽP a rozšiřování sídliště –

omezit nové polyfunkční budovy (250 hlasů)
 2. Realizace Radlické radiály (99 hlasů)
 3.  Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Janského + doporučení – 

hřiště na beach volejbal (Velká Ohrada) (84 hlasů)
 4.  Podpora rozvoje služeb pro seniory – např. dům s pečovatelskou 

službou, domov pro seniory, rozšíření denního stacionáře, domá-
cí ošetřovatelská péče, asistenční služby (70 hlasů) 

 5. Omezit volný pohyb psů (67 hlasů)
 6.  Vytvoření bytové politiky včetně sociálního bydlení (dostupné 

bydlení – startovací byty, azylové byty, malometrážní byty) pro 
sociálně vyloučené, samoživitele, mladá manželství apod. 
(39 hlasů)

 7.  Realizovat rekonstrukci sportovní haly na Ovčím Hájku – pře-
budovat na MŠ pro děti 2 – 3 roky (32 hlasy)

 8.  Zapojení soukromých investorů do rozvoje veřejného prostoru 
(školy, školky, lékaři, domov důchodců) – zvýšení zájmu investo-
rů o veřejný sektor a prostranství (31 hlas)

 9.  Možnosti získání dotací MČ na volný čas mládeže i pro neorga-
nizované skupiny, podpora volnočasových aktivit (13 hlasů)

10.  Zapojení podnikatelských subjektů do projektu MČ – společné 
projekty, např. zapojení do Místní Agendy 21 (4 hlasy)

Výsledky ankety budou předloženy jako podklad Radě MČ Praha 13 
a budou postupně řešeny nebo předány kompetentním organizacím. 
Děkujeme všem občanům za účast na fóru i v anketě.
 Dana Céová, koordinátorka Místní Agendy 21
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Téma STOPu

Pět let v novém Mlejně
Kulturní dům Mlejn funguje už od roku 1988 a ve své historii prošel ně
kolika velmi důležitými etapami. Původní plán byl, aby se budova stala 
centrem pohybového divadla. Od počátku zde bylo možné vidět zajímavé 
divadlo z domova i zahraničí, ale v pozadí nezůstávaly ani hudební pro
jekty, právě naopak. Koncerty ve Mlejně se staly lákadlem pro celou Prahu 
i okolí, věhlas rockové školy Come to jam stále přivádí žáky do hudebních 
kurzů. Jedny ze svých prvních koncertů odehrály dnes velmi známé kapely 
jako MIG21, Vypsaná f ixa nebo Visací zámek právě ve Mlejně. Také dět
ská představení jsou důležitým bodem programu. Na nedělní odpolední 
pohádky přicházejí rodiče s dětmi pravidelně už více než 25 let. Stejně 
dlou  ho přicházejí diváci na programy pro všechny věkové skupiny. Ve spo
lupráci s městskou částí uvádíme i speciální program pro seniory.

S koncem roku 2008 skončila i historie staré budovy, která přestala 
vyhovovat po technické stránce – elektrické rozvody, voda, odpady, vše 
postupně přestalo odpovídat předpisům. Praha 13 se tedy rozhodla 
pro náročnou komplexní rekonstrukci budovy a 10. 10. 2010 se ote-
vřely dveře zbrusu nového kulturního domu. Je to už 5 let! Klub 
Mlejn v nové budově už tedy také píše svou historii. Změnila se 
skladba programů a také složení obyvatel naší městské části. Hudební 
kluby se v centru hlavního města rozmnožily jako houby po dešti 
a díky tomu dřívější obliba výletů za muzikou do Stodůlek poklesla. 
Aktivity Mlejna ale pokračují plnou parou. V programu jsou pravidel-
né velké koncerty, především Vzpomínka na Queen s domácími i za-
hraničními revivalovými kapelami, vystupují u nás Wanastowi Vjecy, 
které se vrátily po letech na hudební scénu právě ve Mlejně, Robert 
Křesťan s Druhou trávou, Karel Plíhal, Spirituál kvintet a další. 
Nelze nezmínit obnovenou soutěž mladých rockových kapel, nyní 
ve spolupráci s profesionály ze Skutečné ligy. Druhý ročník právě pro-
bíhá a na konci roku nás čeká opět velké koncertní finále. 

V nové éře Mlejna tvoří velice 
výrazný podíl činnosti volnočasové 
aktivity pro občany všech věkových 
skupin. V nové budově se podařilo 
podle plánu vytvořit technické 
podmínky pro exkluzivní umělec-
ko-sportovní aktivity, pro vzduš-
nou akrobacii. Tyto parametry spl-
ňuje v Čechách jen málokdo. 
Snažíme se této výhody maximál-
ně využít a to se také daří. K pohy-
bovým aktivitám jsme přilákali již 
téměř stovku dětí, které pravidelně 
docházejí do cirkusových kroužků. 
Ve večerních hodinách podobné 
kurzy navštěvují i dospělí. Stále 
zůstávají v nabídce také individu-
ální kurzy zpěvu a hry na hudební 
nástroje – na elektrickou kytaru, 
bicí, klavír. Z oblasti výtvarné vý-
chovy mohou děti i dospělí navště-
vovat kurzy keramiky, nyní přímo 
v budově Mlejna. 

Podstatná je spolupráce s míst-
ními spolky. Ve Mlejně pracuje 
folklorní soubor Lučinka, který pravidelně navštěvuje také téměř stov-
ka dětí a mládežníků. Místní divadelní soubor D13 připraví každo-
ročně nové činoherní představení. Od roku 2007 úzce spolupracujeme 
s Budilovou divadelní školou, podobně jako dříve s Konzervatoří 
Jaroslava Ježka. Pravidelně se u nás schází také taneční kroužky nebo 
kluby seniorů.

Kulturní akce lákají nové návštěvníky nejen z Prahy a okolí, ale i ze 
zahraničí a ukazují místo konání v pozitivním světle. Ekonomický 
dopad se projevuje nepřímo, ale příznivě – návštěvníci přinášejí tržby 
místním obchodům a podnikatelům. Proto i Mlejn hledal produkt, 
který by pomohl ukázat, že Praha 13 je dobré místo pro život. Najít 
v Praze, městě plném kulturních programů, něco jiného, výjimečného, 

je opravdu těžké. Tak v roce 2012 vznikl festival Fun Fatale, kde vy-
stupují jen ženy a dívky – akrobatky. Nikde jinde takový festival není. 
Účinkující i diváci se pravidelně vracejí a jejich počet roste. Na začátek 
dubna příštího roku připravujeme již jubilejní 5. ročník. Nezůstáváme 
ale u jednoho festivalu. Soutěžní přehlídky Stodůlecký Píseček nebo 
Porta Praha mají ve Mlejně dvacetiletou, resp. pětadvacetiletou tradici. 
Specifické je i to, že divák vidí všechny skvělé výkony opravdu zblízka, 
tedy jinak, než ve velkých halách přeplněných stovkami nebo tisíci di-
váků. 

Významná je pro nás také spolupráce s profesionálními divadelníky 
jako jsou například Agentura Familie, Squadra Sua nebo domácí sku-
pina Cirkus Mlejn. Tyto skupiny tvoří v prostorách Mlejna a místní 
návštěvníci mohou potom navštívit premiéru právě vytvořeného před-
stavení na naší domácí scéně.

KD Mlejn se v minulém roce 
zapojil také do mezinárodní sítě 
Trans Europe Halls. Nyní se 
aktivně účastní výměny zkuše-
ností evropských kulturních 
center hlavně v otázkách nefor-
málního vzděláváni a kreativní 
volnočasové činnosti pro děti 
a mládež, ale třeba i pro skupiny 
obyvatel se zvláštními potřeba-
mi. Mlejn jako kulturní cent-
rum je bezesporu jedno z nejak-
tivnějších v Praze se širokým 
záběrem činnosti. Není pochyb 
o tom, že je přínosem pro kvali-
tu života v Praze 13.

Každý z nás je jiný, ve Mlejně 
si ale každý může najít to své. 
Vítáme všechny návštěvníky – 
pasivní i aktivní – tedy ty, kdo 
se přijdou pobavit a odreagovat 
jako diváci, i ty, kteří se chtějí 
zapojit do kurzů nebo organizo-
vat své vlastní komunitní aktivi-
ty. Oslavili jsme 5 let v novém, 

tedy už 5 let užíváme novou budovu se všemi jejími výhodami. Pro-
gram je časově naplněný, ale pro aktivní spoluobčany, kteří přicházejí 
se svými nápady, se vždy snažíme najít 
prostor. Komentáře, nápady a doporu-
čení uvítáme na adrese KD Mlejn, 
Kovářova 4, 155 00 Praha 13 nebo 
na e-mailové adrese divadlo@mlejn.cz. 
A chcete-li mít aktuální informace ze 
Mlejna vždy po ruce, stáhněte si aplika-
ci do mobilu – můžete k tomu využít 
tento QR kód.

 Dagmar Bednáriková, KD Mlejn

FO
TO

: V
OJ

TĚ
CH

 B
RT

NI
CK

Ý

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ



 PROSINEC 2015 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2276

Kaleidoskop

Obětem boje za svobodu a demokracii
Podzimní měsíce 
zahrnují tři pro 
Čechy významné 
státní svátky – 
Den české státnosti 
(28. 9.), Den vzniku 
samostatného česko-
slovenského státu 
(28. 10.) a Den boje 
za svobodu a demo-
kracii (17. 11.). První 
z uvedených svátků 
se zatím ještě příliš 
nevžil, je spojován 
především se státo-
tvornou úlohou kní-
žete sv. Václava 
v dávném středověku 
a slaven zejména 
v kostelích. Zbylé 
dva svátky nám ale 
připomínají události 
z pohledu dějin po-
měrně nedávné – 
konec první světové 
války před 97 lety 
a těžce získanou sa-
mostatnost, konec 
totality před 26 lety 
a ne snadno získanou 

demokracii. Připomínají nám hodnoty, za které bojovali naši předkové 
a které je nutno bránit a chránit i v dnešní době, opět těžké pro Evropu 
i svět.

Praha 13 tradičně uctívá památku těch, kteří padli ve světových vál-
kách, i obětí fašizmu a komunizmu. Letos tak za vedení radnice učinil 
zástupce starosty Petr Zeman, který na říjnový svátek položil věnce 
u pomníků obětem válek ve Stodůlkách, na Vidouli a v Třebonicích 
a v listopadu u pomníku obětem totality v Kovářově ulici. Samuel Truschka

Zkušenosti s integrací cizinců
V obřadní síni radnice se 22. října uskutečnila 7. celostátní konference 
statutárních měst pod názvem Dobrá praxe integrace cizinců na lokální 
úrovni. Praha 13 ji uspořádala pod záštitou ministra vnitra Milana 
Chovance, primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a starosty 
městské části Davida Vodrážky. Konference se zúčastnilo kolem šede-
sáti zástupců pražských městských částí, statutárních měst a nezisko-
vého sektoru.

Podařilo se sdílet zkušenosti dobré praxe místních samospráv a před-
stavit z jejich pohledu současné trendy v oblasti integrace cizinců, 
kteří dlouhodobě žijí na území České republiky. Mezi priority, které 
mají sloužit jako klíčové předpoklady úspěšné integrace cizinců, patří 
zejména jejich znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, ori-
entace ve společnosti a bezproblémové vztahy s majoritní společností. 
Mnohé obce proto pro cizince organizují například doučování na ško-
lách nebo jazykové kurzy a v zájmu dobrého soužití nejrůznější komu-
nitní a volnočasové akce a informační kampaně. 

Konference proběhla v rámci projektu Společná adresa – Praha 13, 
který je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.
 Eva Kalinová, koordinátorka projektu, OSPZ
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Kaleidoskop

Obrazovka pomůže s výukou

V Mateřské škole Sluníčko pod střechou v Mohylové ulici byla 4. listo-
padu slavnostně uvedena do provozu interaktivní učebna s unikátní 
dotykovou obrazovkou ActivPanel s úhlopříčkou 165 cm, která přináší 
mnoho možností pro rozšiřování znalostí a dovedností předškolních 
dětí. 

Pásku společně přestřihli zástupkyně starosty Marcela Plesníková, 
předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud, ředitelka MŠ 
Helena Zdrubecká a Pavel Borovička, marketingový ředitel dodava-
telské společnosti Profimedia, která na realizaci projektu výrazně při-
spěla. O větší část nákladů se podělila Praha 13 a samotná školka. 

Dotyková velkoplošná obrazovka nebude sloužit jako hračka, ale 
jen pro výuku. Je výškově nastavitelná a umožňuje učitelkám využívat 
množství zdarma dostupných cvičení, případně vytvářet vlastní. Bude 
sloužit při trénování postřehu, paměti, logopedických cvičeních a také 
pro výuku českého jazyka. 

„Obrazovku budeme využívat především pro výuku cizího jazyka 
a výuku češtiny u dětí, pro které není čeština mateřským jazykem,“ 
vysvětluje ředitelka Helena Zdrubecká. „Řídíme se moderní metodou 
Kikus, běžně používanou v Německu pro výuku druhého jazyka 
u dětí.“ 

Místostarostka Marcela Plesníková ocenila využití metody „škola 
hrou“ v pravém smyslu slova podle Komenského – tedy osvojování 
dovedností formou divadelní hry. Učitelky ve školce se rychle naučily 
obrazovku používat a tvořit vlastní cvičení. To ocenil i zástupce doda-
vatele Pavel Borovička: „Na ukázce výuky je vidět, že podstatou je ko-
munikace učitelek s dětmi a technologie je především pomůckou.“ 
 Samuel Truschka

Třebonický rybník znovu ožívá
Revitalizace rybníka v Třebonicích, která probíhala v loňském a letoš-
ním roce, byla symbolicky ukončena 2. listopadu. V první fázi v minu-
lém roce byla provedena opatření, která do budoucna zabrání přetéká-
ní hráze a zaplavování okolí rybníka. Letošní fáze spočívala především 
v odstranění velkého množství usazených sedimentů a ve zpevnění 
vtoku kamenem.

Slavnostního setkání na hrázi rybníka se zúčastnili starosta David 
Vodrážka, jeho zástupce Pavel Jaroš, zastupitelé, pracovníci odboru 
životního prostředí a společností Lesy hl. m. Prahy a Aquatest, které 
obě fáze revitalizace provedly. Po přestřižení pásky starosta a místosta-
rosta vypustili do rybníka první kapry. Další ryby budou do Třebonic-
kého rybníka nasazeny na jaře. Samuel Truschka
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Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

Je třeba využít všech možností
K napsání tohoto článku mě vedla diskuze ohledně případné výstavby 
dvou obytných výškových budov u stanice metra Lužiny a proces schvalo
vání územního plánu v hl. m. Praze. Jsem dlouholetým pozorovatelem 
dění v Praze 13, kde žiji prakticky od r. 1983. Můj názor je, že se zde 
udělalo mnoho pro občany. Někteří z vás se mnou však nemusí souhlasit. 
Pokud porovnám ostatní městské části Prahy, vychází mi, že žiji v po
měrně dobré lokalitě. Samozřejmě, že je stále co zlepšovat, a právě o to jde 
zejména v rámci zastavitelnosti a udržitelnosti rozvoje této městské části.

K výstavbě dvou výškových budov samozřejmě mám též výhrady jako 
většina obyvatel Prahy 13. Musím si však položit otázku, co proti této 
výstavbě občan a orgány veřejné a státní správy mohou dělat. Zákon 
o hl. m. Praze hovoří o výlučném výhradním právu Zastupitelstva 
hl. m. Prahy vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území 
hl. města. Městská část je oprávněna vystupovat jako účastník v řízeních, 
v nichž se vydává územní rozhodnutí nebo dodatečné povolení stavby, 
týkající se jejího území. Starosta MČ je oprávněn zúčastnit se jednání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy s hlasem pouze poradním. 

Pro plánování výstavby a rozvoje jsou nejdůležitější Zásady územní
ho rozvoje hl. m. Prahy, Územní plán a Regulační plány. 

Územní plán se pořizuje pro celé území Prahy a je závazný též pro 
vydávání územních rozhodnutí. Pořizovatelem zásad územního rozvoje 
je v Praze Odbor stavební a územního plánu MHMP, zpracovatelem je 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

Jestliže bylo již jednou územní rozhodnutí vydáno a nabylo právní 
moci, nelze jej změnit, jedině v případě, kdy žadatel, v jehož prospěch 
územní rozhodnutí bylo vydáno, požádá o změnu. Ovšem ani v tako
vémto případě nemusí být žadateli vyhověno. V případě, kdy se jedná 
o soukromý pozemek a pro něj bylo vydáno ÚR ve prospěch stavebníka, 
tak zde není prakticky šance to změnit. Z výše uvedeného vyplývá, že 
městská část má omezené možnosti v rámci územního plánování a roz
hodování. O to je její obrana komplikovanější. To je bohužel skutečnost, 
kterou musíme vzít u takovýchto staveb v úvahu. V těchto případech je 

třeba využít všech dostupných právních prostředků, které nám zákony 
umožňují. Předpokládám, že MČ Praha 13 tak činí. Jiří Slavík   

Kam se poděl bezva kolektiv?
Musím moc pochválit rekonstrukci obchodního centra Lužiny, nyní se 
v něm krásně nakupuje a je zde i příjemné posezení v kavárnách 
a restau raci. Zato obchodní centrum Luka nyní jako chudý bráška Lužin 
zůstává v pozadí zájmu a nechce se nám tam ani chodit. Obchodů zde 
ubývá a celé obchodní centrum je „ošuntělé“. Velice ráda jsem tam chodila 
do Odkolku na kafíčko a snídani. Pak se změnil název i sortiment, ale 
pořád tam byla milá a příjemná obsluha a pamatovali si, že miluju latte 
se skořicí. Nyní je tam úplně jiná obsluha, o kvalitě, přístupu a omezeném 
sortimentu nemluvě. Skoro pokaždé, když tam přijdu, je tam prázdno. 
Kdysi tam vysedávali hojně lidé u kávy a bylo to tam takové milé zasta
vení v dnešním  uhoněném čase. Proč už tam není ten bezva kolektiv 
a větší sortiment? Třeba mi zjistíte odpověď. Ale já vím, že nyní si raději 
na kávu zajdu na Lužiny. Monika F. 

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Nespokojenost ve vztahu po třiceti letech

Dobrý den, paní doktorko. Jsem 30 let ženatý, ale poslední asi rok u nás 
situace začíná být neúnosná. Máme dvě dospělé děti, které se už od nás 
odstěhovaly, takže bydlíme se ženou spolu už jen my dva. Žena měla 
vždycky poslední slovo a já mám rád klid, tak jsem radši ustupoval. Mám 
v práci vysokou řídící pozici, chtěl jsem si alespoň doma od rozhodování 
odpočinout. Její dirigování se ale stupňuje a začíná být neúnosné. Když 
není po jejím, můžu klidně prý i odejít. Přece se nebudu po 30 letech man
želství rozvádět? Mám ji rád a chci s ní zůstat. Ale chtěl bych klid, odpo
činout si od práce, dát si víno, přečíst si knížku. K psychologovi se mnou jít 
nechce. Má to nějaké řešení?

Pokud jsme nespokojeni ve vztahu, je vhodné udělat nějakou změnu. 
Je ale rozumné začít od konstruktivních změn, které víc budují než 
boří. Rozvod manželství mezi konstruktivní řešení vztahu nepatří. 
Pozor na zrádnost použití termínu „rozvod“ jen tak. Slovo rozvod 
jako výhrůžka nebo donucovací prostředek nefunguje. Pokud si 
rozvod nebo rozchod nepřejeme a nejsme k němu plně rozhodnuti, 
pak tento termín nepoužívejme ani v hádce „jen“ jako výhrůžku. Buď 
se to časem omrzí a přestane nás partner brát vážně, anebo by se nám 
to mohlo „splnit“.

Druhý důležitý moment – neobviňujme jen toho druhého. 
Za dlouhé roky manželství jsme si oba na svoji pozici zvykli – jeden 
si zvykl, že si svoje jednání může prosadit a druhý, že mu ho umož-
ňuje. Na výsledném stavu máme podíl OBA.

Celá současná situace tazatele je znásobená odchodem dospělých 
dětí z domova. To jsou velmi náročné adaptační změny. V takové 
chvíli si můžeme uvědomit více než kdy jindy, že už přestáváme být 
schopni tolerovat partnerovy odlišnosti. Rozvod by ale byl až krajním 
řešením. Můžeme nejdřív zkusit mírnější postupy.

1) Otevřený rozhovor. Pro pozitivní řešení bychom se potřebovali 
domluvit, pokusit se sdělit partnerovi, že jsme nespokojení, že se nám 
ve vztahu nežije hezky, co nás trápí, naše přání, případně návrhy. Aby 
nás druhý poslouchal, nemůžeme začít útokem, výčitkami nebo kriti-
kou, protože se partner bude bránit nebo také útočit. Je potřeba velmi 
citlivě zkusit partnera znovu získat do pozice „spoluhráče“ – společně 
vytváříme to, jak se nám spolu bude žít. Jde o hodinářskou práci, kte-
rou je nejvhodnější projít pod vedením odborníka. Přestože je nej-
vhodnější řešit partnerský problém společně, často ho chce řešit jen 
jeden. Pro druhého bývá jeho pozice vyhovující a změně se možná 
bude bránit. Ale vztah jsou spojené nádoby, pokud svoje jednání změní 
jeden, zákonitě musí dojít ke změně i u druhého.
2) Dohoda o termínovaném rozestěhování. Pokud nám společný 
prostor přináší více komplikací než užitku a spolupráce se nedaří, 
můžeme se zkusit za předem stanovených podmínek rozestěhovat 
na předem určenou dobu, ne delší 3 měsíců. Odpočineme si od stresů 
a konfliktů a možná i zjistíme, že některé momenty máme s partne-
rem rádi. Je rozumné se v průběhu té doby scházet třeba jednou týdně 
např. v restauraci na večeři, kde nic neřešíme. Jde jen o příjemná set-
kání, zachování kontaktu. Podmínkou je, aby oba partneři neměli 
jiné paralelní vztahy – to by nebyl pak čas na zklidnění, ale na po-
stupný rozchod.
3) Rozvod je až poslední možnost, pokud předchozí pokusy selhaly. 
Když byli manželé schopni se 30 a více let domluvit, mohli by to 
zvládnout i nyní. Možná ale jen celou dobu něco snášeli a neřešili 
svoji nespokojenost. Adaptace na tak velkou změnu může být také 
náročná, i když s sebou přináší úlevu po dlouholetém přemáhání. 
Rozvod manželství je vždycky náročný, s pocity selhání na obou stra-
nách. To už je ale samostatné téma. Přeji vám v životě „spoluhráče“ 
a správná rozhodnutí. PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

wwwjencova.cz, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz
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Vánoce nám sdělují, že Bůh je s námi 
Když jsem zapnul počítač, abych napsal něco 
o Vánocích do STOPu, systém Windows 
ukázal dnešní datum. Tím nepřímo uznal – 
ať už tomu věříte nebo ne – že Ježíšovo naro-
zení bylo tak důležité, že rozdělilo dějiny 
na dvě části. Před a po narození Krista. Co je 
na Vánocích tak mimořádného, že se kvůli 
nim dělí letopočet? Proč je slavíme? Proč jsou 
spojovány s křesťanstvím? 

Původně se Vánoce slavily jako příchod 
rovnodennosti. Naši předkové si připomínali, 
že zima je už v polovině svého cyklu a že po-
malu přichází jaro. Jinými slovy pomalu končí 
tma a s ní spojené mrazy, které jsou životu 
nepřátelské, a blíží se život v podobě života-
dárného světla. S christianizací Evropy dostal 
tento svátek jiný význam. Lidé ho spojili 
s narozením Božího syna – Ježíše Krista. Jako 
končí dlouhá tma a přichází naděje v podobě 
prodlužujících se dní, tak to, co je v lidském 
životě temné, zlé a bolestivé, nemusí mít ko-
nečnou moc a může to být skrze víru v Ježíše 
prosvíceno a změněno. Vánoce tedy byly 
od nepaměti spojeny s nadějí. Mluvíme-li 
o naději, pak je úplně jedno, v jakém století 
a podmínkách se nacházíme. Naděje je hod-
nota, kterou hledáme a potřebujeme všichni. 
Kdosi řekl, že chybí-li naděje, život se stává 
peklem. Otázka ale je, na čem svoji naději 
stavíme a v co doufáme. Když jsme byli malí, 
pociťovali jsme o Vánocích naději, když jsme 
rozbalovali dárky. Když jsme starší, stále více 
cítíme, že nejde až tak o dárek samotný, jako 
o to, kdo nám ho dal a hlavně s jakým posto-
jem nám ho dal. Pokud je dárek darovaný 
s láskou, pak v nás svítá naděje, že někomu 
na nás záleží. A pokud nás někdo má rád, pak 
se svět jakoby rozsvěcuje, stává se místem, 
kde se dá žít, kde je naděje, která zahání 
chmury a obrazně řečeno, zahání tmu. Bez 

lásky můžeme dostat sebelepší dárky, ale stej-
ně budeme obklopeni tmou, protože to, co 
potřebujeme nejvíce, je láska a hluboký vztah. 

V tomto bodě se dostáváme k podstatě 
Vánoc. Tímto svátkem si křesťané připomí-
nají, že Bůh miluje každého člověka a každé-
mu člověku bez rozdílu nabízí dar lásky 
a víry. Zde lze namítnout – když Bůh miluje 
člověka, proč život někdy tolik bolí? Ano, 
život někdy bolí. Bolel i v době, kdy se naro-
dil Ježíš. Jeho narození bylo dokonce spojeno 
s genocidou chlapců v jeho okolí. Navíc se 
narodil kdesi v chlévě, místo inkubátoru ho 
zahřívaly výpary zvířat. Vánoce nám nechtějí 
sdělit, že život je pohoda. Ani že víra v Boha 
je zárukou, jak vyhrát ve sportce nebo unik-
nout nemoci. Pokud by tomu tak bylo, víra by 
byla obchod se štěstím. Vánoce nám sdělují, 
že jako se Bůh stal člověkem a sestoupil 
na zem, tak je s námi uprostřed radosti i bo-
lesti, výher i proher, v životě i v umírání. Ono 
„je s námi“ znamená, že nám dává sílu těžký-
mi věcmi projít a z dobrých „nezblbnout“, že 
mu nikdo není lhostejný a že ho každý může 
poznat nejen jako pojem, ale i jako osobu. 

Vánoce bývají emocionálně silné svátky. 
Jsou spojovány s rodinou, s blízkými lidmi, 
s potřebou milovat a být milován. Je skvělé, 
když můžeme zakoušet lásku od druhých 
a když můžeme lásku rozdávat, a to nejen 
o Vánocích. Vánoce v sobě nesou poselství, že 
existuje i láska Boží. Podle evangelia Lukáše 
andělé při narození Krista zpívali, že „Bůh na-
lezl v lidech zalíbení“. Tedy že je má rád. Tato 
zvěst platila kdysi pro pastýře v Betlémě 
a platí i dnes pro obyvatele Prahy 13. Přeji 
vám požehnané Vánoce, světlo, pokud proží-
váte chmury, lásku, víru a naději. A také vědo-
mí, že Bůh vás má rád a že mu nejste lhostejní. 
 David Novák, kazatel sboru Církve bratrské v Praze 13

Vánoční bohoslužby
Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jakuba St. v Praze 13 – Stodůlkách

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

Pátek 25. 12. – Boží hod vánoční 
•  8.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
• 14.00 – 17.00 hod. – možnost návštěvy kostela
• 17.00 hod. – Česká mše vánoční J. J. Ryby „Hej mistře“

Sobota 26. 12. – Svátek sv. Štěpána  
•  8.00 hod. – mše sv. 

Neděle 27. 12. – Svátek sv. Rodiny 
•  8.00 hod. – mše sv. 
• 18.00 hod. – mše sv.

Čtvrtek 31. 12.
• 18.00 hod. – mše sv. – díkuvzdání za celý uplynulý rok

Pátek 1. 1. 2016 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
•  8.00 hod. – mše sv. 
• 18.00 hod. – mše sv.

V KOMUNITNÍM CENTRU SV. PROKOPA
Čtvrtek 24. 12. – Štědrý den
• 15.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně –  
pro rodiny s dětmi
• 22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně  

Pátek 25. 12. – Boží hod vánoční
•  9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
• 11.00 hod. – mše sv. – Slavnost narození Páně

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

Neděle 27. 12. – Svátek sv. Rodiny
•  9.30 hod. – mše sv.
• 11.00 hod. – mše sv. 

Pondělí 28. 12. – Svátek Mláďátek betlémských
• 18.00 hod. – mše sv. s žehnáním dětí, včetně těch, které 
teprve čekají na své narození 

Pátek 1. 1. 2016 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
•  9.30 hod. – mše sv. 
• 11.00 hod. – mše sv. 

Kostel Nalezení sv. Kříže 
(při železniční trati nad zastávkou autobusu č. 142  
Bílý Beránek)

Čtvrtek 24. 12. 
• 14.00 hod. – Vánoční bohoslužba
Pátek 1. 1. 2016
•  9.00 hod. – Novoroční bohoslužba
Poté zase pravidelně každou neděli od 9.00 hodin. Kostel je 
vytápěn.

Sbor církve bratrské v Praze 13

V TŘINÁCTCE – KŘESŤANSKÉM CENTRU 
(Obchodní centrum Luka, Mukařovského 1986, 1. patro)

Neděle 20. 12. 
• 16.00 hod. – Setkání pro rodiny s vánočním vystoupením 
dětí. Zván je každý bez rozdílu víry, pohlaví a věku. Každý, 
kdo má rád Vánoce.
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Inzerce

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

Důvěřujte.
Prověřujeme my

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

Untitled-103   1 9.11.2015   12:37:10

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

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

 Mikulášská nAdílkA 
A sTAročEské vánocE

mikulášská nadílka 
v oc lužiny 

5.12. 2015 10.00 - 18.00 hod

staroČeskÉ Vánoce
v oc lužiny

21.12. 2015 13.00 - 18.00 hod

registrujte se na www.ocluziny.cz
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Dost času teď trávíte ve Stodůlkách. Proč?
Zkoušíme tady novou divadelní hru pro naši rodinnou agenturu, kte-
rou založila moje dcera Rozálie. Mají na repertoáru dvě komedie, ale 
já jsem bohužel nikdy neměl čas. Teď to konečně vyšlo. Zázemí máme 
ve Mlejně, který je naprosto úžasný.
Líbí se vám?
Moc dobře se nám ve Mlejně pracuje. Jsou zde milí lidé, kteří nám vy-
cházejí se vším vstříc. Do restaurace chodíme po zkoušce na oběd. Pros-
tě se tu cítíme jak doma, možná i proto, že naše chalupa je také mlejn.
Vy jste mlynář?
Ano, v roce 1972 jsme koupili starý mlýn, ve kterém se ještě za války 
mlelo. Je na samotě, bez elektřiny, má krásný potok, okolo les a louky. 
Taková romantika. Navíc tam vznikla píseň Hrály dudy u Pobudy. Je 
tam sice stále co dělat, ale mě to moc baví a všechny moje děti tam 
jezdí rády.
Studoval jste gymnázium se stavebním zaměřením. Nechtěl jste spíš 
pracovat rukama?
Tehdy ne. Ale čím jsem starší, tím víc si říkám, že jsem si měl radši 
vybrat nějaké pěkné řemeslo. Rád si doma či na chalupě všechno 
dělám sám. Vždy dlouho promýšlím, jak by se to dalo nejlépe udělat. 
Sice to trvá déle, než něco vyrobím, ale zase je to téměř dokonalé. 
Minulý rok jsem dceři na zahradu vyrobil dřevěný jahodník, takovou 
pyramidu. Na začátku jsme si říkali, že bychom to mohli vyrábět 
na zakázku, ale když nám to trvalo šest měsíců, usoudili jsme, že by se 
to nevyplatilo. Ale je krásný.
Jak relaxujete?
No já právě nejvíc relaxuji fyzickou prací, musím stále něco vytvářet. 
A pak samozřejmě s dětmi. Jezdíme plavat, na chalupu, v zimě bruslit. 
Oba kluci hrajou fotbal, takže o víkendu jezdíme po zápasech. Nejed-
nou byly soupeři našeho mužstva právě Stodůlky.
Představíte nám svoje potomky?
Nejstarší dcera Tereza je výtvarnice a autorka 
dětských knih. O dceři Rozálii jsme již mluvili, 
je producentkou našeho divadla. Viktorie právě 
začala studovat fyzioterapii, což jsem rád, bude 
se to hodit. Nejmladší dcera Anežka končí zá-
kladní školu a právě rozvažujeme, co dál. Kluci 
Albert s Ferdinandem jsou fotbalisti. Od nej-
starších dcer mám dohromady tři vnuky.
Vraťme se ještě k divadlu. Co ve Mlejně zkoušíte?
Zkoušíme krásnou francouzskou komedii Zel-
ňačka podle knihy René Falleta. Byl to také 
film s Louisem de Funèsem. Je to hra, kterou 
dost často uvádějí ochotníci. Je to krásný, čtyři-
cet let starý text, ale stále nadčasový. Každý den 
tam nacházíme nové a nové souvislosti.
O čem hra je? A kdo v ní s vámi hraje?
Příběh se odehrává na společném dvorku dvou 
věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi 
zastavili čas pod nekonečnou oblohou plnou 

hvězd. A právě tam někde v nekonečnu potřebují to nejlepší, co lid-
stvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř. Na je-
višti se sešla opravdu dobrá parta, což je v divadle nejdůleži tější. Když 
si herci rozumí i lidsky, je to podle mě na představení vždy vidět. 
Hlavní roli se mnou hraje můj kamarád Otakar Brousek, v dalších ro-
lích Vojta Záveský, Barbora Jánová a Jan Szymik.
Režie jste se prý ujal sám.
Je to společná práce nás všech. Každý může přednést nápad, a pokud 
se líbí, je přijat. Radíme se, dáváme si připomínky a tvoříme spolu. 
Chtěl jsem, aby u režie bylo napsáno „všichni“, ale Rozálie to nedovo-
lila. Tak to beru na sebe.
Tak to jste mi napověděl otázku. Jak se vám pracuje s vaší dcerou?
No jak, musím poslouchat (smích). Ona to vede, stará se o produkci 
a vše okolo představení, aby to klapalo. A myslím, že to dělá dobře, 
proto jí věřím a poslouchám.
Umíte vařit? Máte rád zelňačku?
Umím a když mám čas, vařím rád. Mám pár vychytávek, které musím 
dětem vařit. Já jsem polívkovej a zelňačku, když je dobrá, miluju. Tak 
doufám, že i naše Zelňačka bude dobrá a diváci ji budou milovat. 
Kde vás ještě můžeme vidět?
Diváky můžu pozvat do divadla ABC na představení Pan Kaplan má 
třídu rád, do Rokoka na představení Veterán a do divadla Bez Zábradlí 
na Římské noci, kde hraju se Simonou Stašovou. No a doufám, že 
po novém roce znovu do Mlejna, kde bude mít naše Zelňačka reprízu.
Máte nějaké vánoční přání?
V mém věku si přeji už jen zdraví pro mě a moje děti. Abych měl stále 
dost sil na svoji chalupu a hlavně na divadlo, které mám opravdu rád.
Co byste do nového roku popřál obyvatelům Prahy 13?
Asi bych to popřál všem lidem a nejen obyvatelům Prahy 13. Aby 
každý měl svůj domov, nežil ve strachu a nemusel nikam utíkat. -red-
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Mlynář ve Mlejně
Herec Oldřich Vízner se narodil v roce 1947 svým rodičům jako 
třetí syn. Přestože rodiče neměli umělecké sklony, všichni tři kluci 
se věnovali umění. Nejstarší Jaroslav je režisér, mladší Vladimír 
byl zvukař. Oldřich nejprve studoval stavební gymnázium a pak se 
dostal na DAMU. Od roku 1969 byl v angažmá v divadle v Kladně 
a v roce 1977 nastoupil do legendárního Činoherního klubu, 
kde ztvárnil spoustu krásných rolí. Nyní působí jako host v Měst-
ských divadlech pražských. V současnosti ho můžete potkávat ve 
Stodůlkách.

Oldřich Vízner s hereckými kolegy ze hry Zelňačka

S kamarádem Otakarem Brouskem ml.
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Čtvrtstoletí rozšířené výuky jazyků 
Základní škola Mládí se od počátku 90. let profilovala jako škola s tří-
dami s rozšířenou výukou jazyků. Ve školním roce 1990/1991 byly 
otevřeny první dvě takové třetí třídy. V jedné byla prvním jazykem 
angličtina a ve druhé němčina. Postupně počet těchto tříd narůstal 
a na 2. stupni přibyl druhý jazyk. V letech 2007 a 2008 pedagogický 
sbor školy vytvořil Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 
který byl nazván Co se v Mládí 
naučíš. Vychází z bývalého 
Vzdělávacího programu Zá-
kladní škola – rozšířená výuka 
jazyků. Prvním cizím jazykem 
zůstala angličtina, ale začínáme 
s ní již v první třídě.

Postupem času se rozvíjela 
nejen výuka cizích jazyků, ale 
také další aktivity školy – video 
projekty, organizace celostátní 
soutěže v anglickém jazyce 
Video pohlednice z mého města, 
projektové dny, dramatizace 
v cizím jazyce, výměnné pobyty, 
spolupráce s partnerskou školou 
Neue Mittleschule v Gross Sankt Florianu v Rakousku, účast 
v rozvojových programech Comenius a Erasmus+, výjezdy 
do zahraničí, zahraniční pobyty učitelů v rámci dalšího vzdělávání, 
spolupráce s rodilými mluvčími, nakladatelstvím Oxford University 

Press a další. Mezi akce školy, které se viditelně zapsaly i do povědomí 
veřejnosti, patří jistě Halloween nebo Palačinkový běh. V neposlední 
řadě jsou to i úspěchy našich žáků v jazykových soutěžích a jejich 
úspěšné další studium na českých a zahraničních školách. Škola se 
stala partnerskou institucí Britské rady díky spolupráci při pořádání 
cambridgeských zkoušek z angličtiny a vedení jazykových kurzů 

ve škole a byl jí Univerzitou 
v Cambridge udělen certifikát 
centra, které připravuje a regi-
struje kandidáty těchto zkoušek.

Díky kvalitnímu pedagogic-
kému sboru, nejprve v čele 
s ředitelkou Dagmar Novou 
a od roku 2009 pod mým vede-
ním, se nám daří držet vysokou 
úroveň výuky, o které svědčí 
velký zájem ze strany rodičů. 
Ale také nabídky spolupráce ze 
strany mezinárodních i tuzem-
ských organizací – např. Velvy-
slanectví USA a Velké Británie 
nebo asociací učitelů angličtiny, 

jako jsou britská IATEFL a americká TESOL. Od Britské rady do-
stala škola Evropskou jazykovou cenu Label za dlouholeté pořádání 
celostátní soutěže v angličtině Video pohlednice z mého města.

 Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

Tváří v tvář budoucnosti Angličtina, finština a řečtina se 
ozývaly ve FZŠ prof. O. Chlupa 
od 18. do 23. října. Byli tam totiž 
na návštěvě studenti a učitelé part-
nerských škol z projektu Erasmus+. 
Ve dvouletém projektu Facing the Fu
ture neboli Tváří v tvář budoucnosti 
spolupracuje naše škola se základními 
školami z Helsinek a Atén a univer-
zitou Aalto v Helsinkách. Jeho cílem 
je povzbudit děti ke spolupráci 
na mezinárodní úrovni a pomoci jim najít cestu ke zdravému způsobu 
života. Jako výsledný produkt jsme si vybrali počítačovou hru, kterou 
děti z našich škol postupně vytvářejí. Jejím cílem bude ukázat hráčům, 
co mohou už teď udělat pro to, aby se jim jednou dobře žilo. Každé 
dopoledne strávilo 32 žáků prací na prvním levelu této počítačové hry. 
Do základů tvorby PC her je zasvětili studenti helsinské univerzity. 
Žáci pak vytvořili obsah hry, nakreslili postavy a nahráli zvuky. Odpo-
ledne ukazovali hostům krásy Prahy a některé pozvali k sobě domů. 
Vznikla také nová přátelství. V lednu čeká naše učitele a žáky cesta 
do Atén a v květnu do Helsinek.
 Zuzana Majstrová, zástupkyně ředitelky FZŠ prof. O. Chlupa
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Sport

Velký úspěch s malým míčkem
FZŠ Trávníčkova uspořádala obvodní kolo Prahy 13 ve stolním teni-
se, který je pro naši školu každoročně nejúspěšnějším sportem. A da-
řilo se i letos, protože jsme v pěti kategoriích získali 4 medaile. Smí-
šené družstvo 4. – 5. tříd vybojovalo 1. místo. Zlaté medaile rovněž 
získali chlapci ze 6. – 7. tříd, takže v krajském kole nás budou repre-
zentovat Michal Redlich, Jirka Nesvačil, Josef Dvořák a Petr Hrdlič-
ka. Družstvo dívek ze 6. – 7. tříd obsadilo 2. místo a jejich starší kole-
gyně braly bronz. Největší konkurence byla v kategorii chlapců 
8.– 9. tříd, ve které naši hoši dosáhli na 4. místo. Všem sportovcům 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Jaroslav Lapáček

Chceš hrát ragby?
ARC Iuridica Praha je ragbyový oddíl, který vznikl před takřka 60 lety 
při Humanitní fakultě Univerzity Karlovy. Nyní přijímá nové kluky 
i holky ve věku 6 – 11 let. Pravidelné tréninky probíhají každé úterý 
a čtvrtek od 18.00 do 19.30 na hřišti v Chrášťanech 57, v zimě bude 
příprava v tělocvičně. S sebou na trénink děti potřebují kopačky nebo 
tenisky a oblečení na ven. Veškeré aktuální informace zveřejňujeme 
na internetových stránkách klubu www.arc-rugby.cz. Martin Lubas

Prodej permanentek do bazénu 
Prodej permanentek do bazénu Gymnázia Jaroslava Heyrovského 
na období 4. 1. – 24. 6. 2016 proběhne 14. prosince v době od 15.00 
do 17.00 v budově gymnázia. Cena jedné hodiny je 70 Kč.  
Více informací na www.gymjh.cz. Věra Maturová

Krajské finále ve stolním tenise
Začátkem listopadu se konalo krajské finále ve stolním tenise starších 
žáků ZŠ, kam postoupili vítězové základních škol za každou pražskou 
městskou část. V turnaji všech škol Prahy 13 vyhráli starší žáci ze Zá-
kladní školy Mládí Vojtěch Kozák, Adam Suchý a Filip Havliš, kteří 
následně reprezentovali Prahu 13 v krajském finále. Ve velké konku-
renci vítězných škol z celé Prahy vybojovali naši chlapci 2. místo. 
Všichni tři hráči aktivně trénují se svými trenéry v TJ Sokol Stodůlky, 
kde hrají krajský přebor mužů. Gratulujeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci naší Prahy 13. Pavel Kozák

Salsa pro ženy 
Lekce salsy s bodystylingem pro ženy – začátečnice začínají 
v KD Mlejn 7. ledna, tančit budeme každý čtvrtek od 19.00 do 20.00. 
Naučíte se salsu, merengue, bachatu a další úchvatné tance a přitom si 
ještě zdokonalíte postavu. 
Čtyřicet minut tance a dvacet minut cvičení jsou ideální kombinací. 
Přihlášky do 20. prosince na info@kamilasalsa.cz, tel. 606 099 571. 
Více na www.kamilasalsa.cz, Facebook: Kamila Salsa. Kamila Kaucká
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Klub JednaTrojka v prosinci
Klub se nachází  
v Centrálním parku na-
proti golfovému hřišti  
v ulici K Zahrádkám. Je otevřený každé úterý, 
středu a čtvrtek od 14 do 20 hodin. Dětem  
a mládeži ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 na-
bízí možnost aktivního trávení volného času.  
K dispozici je sportovní a výtvarné vybavení, 
internet i příjemné posezení. Klub poskytuje 
bezplatné informace, podporu a pomoc v ži-
votních tématech dospívajících (škola, rodina, 
vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc  
s hledáním brigády a nabídka doučování). 
Tématem prosince budou Vánoce. 

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 277 007 284, Facebook:  
klub jednatrojka.

Program: 
út  1. 12. Kvalifikační turnaj 
  ve fotbálku
st  2. 12. Mikulášská (Meetfactory)
čt  3. 12. Zhodnocení REPu 
po  7. 12. Zavřeno
út  8. 12. Deskové hry  
st  9. 12. Zavřeno
čt 10. 12. Volnočasové aktivity 
po 14. 12. Výroba vánočních  
  dekorací
út 15. 12. Filmový klub  
  s vánoční tématikou  
st 16. 12. Koleda v klubu 
čt 17. 12. Vánoční večírek
po 21. 12. Zkrácená otevírací doba 
út 22. – čt 31. 12.    Zavřeno
 Těší se na vás Katka a Martin

Dejme věcem  
další život
Konec roku bývá v našich domácnostech 
ve znamení úklidu. Mnozí v tomto období 
ze svého šatníku řadu věcí vyřadí. Naše nepo-
třebné oblečení může dále posloužit potřeb-
ným. Pojďme tedy pomoci těm méně šťast-
ným společně! Velmi jednoduché, prospěšné 
a ekologické řešení je odložit oblečení, boty, 
doplňky, hračky apod. do kontejnerů na textil 
a dát jim tak další život.

Společnost Potex pro vás připravila spe ciální 
sběrné kontejnery na textil. Takto podpoříte 
organizace Naděje, CSSP, Progressive, Kloká-
nek a Pomocné tlapky. Co a jak můžete recy-
klovat, najdete na www.recyklujemetextil.cz, 
kde si také můžete vyhledat váš nejbližší 
kontejner.

Další možností je využití speciálních oran-
žových kontejnerů na použitý textil, obuv 
a oděvy, umístěných ve všech sběrných dvo-
rech, které provozuje hlavní město Praha. 
Nasbírané věci bude odebírat Diakonie 
Broumov a použije je pro charitativní účely. 

 -red-

Pomáhá už pětadvacet let
Raná péče EDA, o.p.s., letos slaví 25. výročí 
existence profesionální služby rané péče 
v České republice. Řadu let je tato nezisková 
organizace oporou rodinám dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením či ohrožením 
vývoje v raném věku. Poskytuje odborné služ-
by, poradenství a psychickou oporu. Služby 
jsou poskytovány především v domácím pro-
středí, kde se dítě cítí nejlépe. Raná péče Eda 
je terénní sociální služba poskytovaná dítěti 
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které má 
zdravotní postižení nebo jehož vývoj je ohro-
žen v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny 
a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 

specifické potřeby. Služba napomáhá při rea-
lizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se 
zdravotním postižením, podporuje integraci 
těchto dětí i jejich rodin do společnosti. 
Umožňuje dítěti zůstat doma s rodinou.

Raná péče EDA je také autorkou unikátní 
aplikace EDA Play. Jen málo aplikací pro 
iPad splňuje specifické požadavky dětí se spe-

ciálními potřebami, které stimulují zrak 
a rozvíjí motivaci. Vizuální i zvukové zpraco-
vání aplikace podporuje koordinaci ruky, oka 
a pohybu. 

V září zahájilo svou činnost školské pora-
denské pracoviště – Speciálně pedagogické 
centrum EDA. Nabídka služeb je určena 
dětem, žákům a studentům se zrakovým 
a kombinovaným postižením ve věkovém 
rozmezí od 3 do 26 let, které podporuje 
během celého vzdělávacího období ve škol-

ských zařízeních 
v místě jejich byd liště. 

V březnu začala 
fungovat bezplatná 
krizová linka. Je na ni 
možné volat každou 
středu a čtvrtek 
od 9 do 17 hodin. 
Linka funguje přede-
vším jako psycholo-
gická a sociální pod-
pora rodinám, jejichž 
děti mají závažnou 
diagnózu, postižení či 
je jejich vývoj ohro-
žen. Kromě linky je 
na webových strán-
kách www.eda.cz 
v provozu také chat, 
určený lidem, kteří se 
raději vyjadřují pí-
semně nebo z nějaké-
ho důvodu nemohou 

využít hlasový projev. 
Čerstvou novinkou je e-mailové poraden-

ství, klienti mohou psát na adresu linka@eda.cz. 
Pracovníci Linky EDA odpoví klientům 
do deseti pracovních dnů. Kontakt: Raná 
péče EDA, o.p.s., Trojická 2/387, 128 00 
Praha 2, tel. 721 382 382, irena.kolafa@eda.cz, 
www.eda.cz, www.edaplay.cz. Lenka Trubačová

Pomáhají druhým
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Pomoc  
pečujícím rodičům 
Hornomlýnská, o.p.s., pos kytuje v Centru 
Filipovka na Jižním Městě II ambulantní od-
lehčovací službu dětem se zdravotním posti-
žením od 2 do 13 let z Prahy a Středočeské-
ho kraje.

Přestože jde o registrovanou sociální službu, 
je mnohými rodiči vnímána jako alternativa 
mateřské školy. Dětem je poskytována kom-
plexní péče se zaměřením na celkový rozvoj, 
sociální vztahy, podporu samostatnosti, a to 
vždy s ohledem na jejich individuální potřeby. 
Odlehčovací služba v centru Filipovka je 
v provozu každý všední den od 8.00 do 17.00 
po celý rok včetně prázdnin.  
Více na www.hornomlynska.cz,  
posvarova@hornomlynska.cz.

 Michaela Pošvářová, sociální pracovnice

Usilujeme o přátelské soužití

Integrační centrum Praha – pobočka Pra- 
ha 13 působí již více než tři roky v oblasti 
integrace migrantů do společnosti. Obecně 
prospěšná společnost byla založena magist-
rátem hl. m. Prahy, aby propojila migranty, 
neziskové organizace, státní správu a další 
subjekty na poli integrace. Její cíle jsou jasné: 
eliminace zneužívání znevýhodněného 

postavení migrantů, vytvoření koncepce in-
tegrace migrantů v Praze, minimalizace vy-
tváření uzav řených komunit migrantů a roz-
voj přátelského soužití mezi majoritní spo - 
lečností a zástupci migrantských 
komunit.

Poskytujeme právní a sociální 
poradenství pro migranty ze třetích 
zemí, zajišťujeme asistenci a tlumočení 
na úřadech či ve školách. Organizujeme 
kurzy českého jazyka, připravili jsme 
několik úspěšných kulturních akcí. 
Spolupracujeme s místní samosprávou, 
školami a dalšími institucemi. 

Podle posledního sčítání lidí žije 
v Praze 13 celkem 59 911 oby vatel, 
z toho 10 195 mi grantů – nejvíce 
z Ukrajiny (2 613) a z Ruska (2 262). 
V ICP Praha 13 jsme od ledna přivítali 
655 klientů a také v terénu vyhledávali 
migranty a informovali je o našich 
službách – od 1. ledna jsme tak navští-
vili 576 objektů nejen v Praze 13. Naše 
pobočka pořádala také setkání mezi 
migranty a majoritní společností. 

Na vernisáž fotografické výstavy 13 pro všech
ny přišlo do atria radnice téměř 100 návštěv-
níků. Prvního ročníku beachvolejbalového 
turnaje smíšených družstev a národností se 
zúčastnilo více než 100 sportovců, druhého 
ročníku již téměř 200. Společně s MČ Pra- 
ha 13 organizujeme akci Nejsme si cizí. 
V loňském roce v KD Mlejn měla akce přes 
70 účastníků, letos koncem června v Centrál-
ním parku přilákal bohatý program pro malé 
i velké na 150 účastníků, kteří mohli kromě 
jiného proniknout do tajů gruzínské a armén-
ské kuchyně nebo indických tanců. Pravidel-
ně prezentujeme svou činnost na veletrzích 
a výstavách poskytovatelů so ciálních a dopro-
vodných služeb v Praze 13. Od května 2013 
sídlí naše pobočka v Zázvorkově ulici 2007/6 
u stanice metra Lužiny. Ať už jste migrant, 
který potřebuje pomoci, nebo se jen o proble-
matiku zajímáte, rádi vás uvítáme a zod po-
víme vaše dotazy. 

Kontakt: telefonní číslo 775 564 456, 
praha13@icpraha.com, www.icpraha.com
 Lenka Kožíšková, Vanda Černohorská
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Životní prostředí

Do popelnic stromky nepatří
Pražské služby se postarají na jimi obsluhovaných územích také 
o volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunál-
ním odpadem. Vánoční stromky budou odváženy při pravidelném 
svozu. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob 
na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity 
objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stano-
viště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného ko-
munálního odpadu umístěné v domech, popřípadě ve vnitroblocích, 
kde se vynáška nádob provádí přes prostory objektu.
 Michaela Líčková

Sběrný dvůr je opět otevřen 
Také díky Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 13 
byl začátkem listopadu opět otevřen sběrný dvůr v Puchmajerově ulici 
v Jinonicích. Výbor konstatoval, že kapacita sběrného dvora v Klikaté 
ulici je nedostačující, nesbírá celé spektrum odpadů a vyzval magistrát 
k obnovení sběrného dvora v Puchmajerově ulici.

Provozní doba dvora je ve všední dny od 8.30 do 17.00 (v době 
platnosti letního času do 18.00), v sobotu od 8.30 do 15.00. V neděli 
a ve svátky je zavřeno. Služby sběrného dvora mohou bezplatně využí-
vat všichni Pražané, kteří obsluze prokáží svůj trvalý pobyt na území 
hlavního města. Ti uhradí pouze uložení pneumatik a stavebního od-
padu nad 1 m³ za měsíc. Pro ostatní je odložení odpadu zpoplatněno. 
Ve sběrných dvorech lze nově odevzdávat i použitý textil, obuv 
a oděvy. Kontakt na obsluhu sběrného dvora – tel. 731 142 348. -red- 

Kontejnery budou přistaveny 
pouze po dobu 4 hodin, a to 
od 16.00 do 20.00 hod.
Upozorňujeme, že 
do kontejnerů lze odložit 
následující objemné odpady: 
starý nábytek, koberce 
a linolea, lyže, snowboardy, 
kola, zrcadla, umyvadla, 
WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný 
odpad, živnostenský odpad, 
bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

K Řeporyjím  1.12. u kapličky

Borovanského  2.12. křižovatka s ulicí Kurzova

Podpěrova  3.12. u č. 1879

Janského  4.12. parkoviště proti č. 2370

Vstavačová  7.12. u retenční nádrže

Jaroslava Foglara  8.12. parkovací záliv proti č. 1333/8 

Kettnerova  9.12. u trafostanice (proti č. 2053)

Drimlova 10.12. parkovací záliv u kontejnerů na tříděný 
odpad

Vlachova 11.12. Šostakovičovo náměstí

K Fialce 14.12. plocha u č. 1219

Nušlova 15.12. parkovací záliv proti č. 2289/43

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

K JAKÝMKOLI MULTIFOKÁLNÍM SKLŮM 
OD NÁS DOSTANETE 

VÁMI VYBRANÝ DRUHÝ PÁR SKEL

K JAKÝMKOLI SKLŮM S OCHRANNOU 
VRSTVOU OD NÁS DOSTANETE VÁMI 

VYBRANÝ DRUHÝ PÁR SKEL

DRUHÝ 
PÁR SKEL 
NYNÍ 
ZCELA 
ZDARMA*

Z D A R M A *
DÁLE POSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

• Měření zraku - optometrie v návaznosti na očního lékaře  
• Screening zraku dětí od 6 měsíců • Opravy brýlí a mnoho dalšího

Sluneční náměstí 2583/12, 158 00 Praha 5 (vedle radnice Prahy 13)
tel.: 725 850 777, www.stingooptik.cz, více informací v optice

OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE HŮRKA

 * Ve stejné či nižší hodnotě. 
    Při nákupu nových obrub.

INZER NA VÝŠKU2.indd   1 13.10.2015   19:31:51

INZERCE

Kapři, stromky a vánoční trhy
(nahlášená prodejní místa k 23. 11. 2015)

Prodej stromků
• Archeologická – před stanicí metra Lužiny 3. – 23. 12.     
• Pod Hranicí – parkoviště před Kauflandem 30. 11. – 23. 12.
• Skandinávská (IKEA) – před Tescem Zličín 26. 11. – 23. 12.       
• Trávníčkova – tržiště Luka 5. – 23. 12.       

Prodej kaprů
• Mukařovského – atrium OC Luka 21. – 23. 12.
• Ovčí hájek – u západního vestibulu metra Nové Butovice 21. – 23. 12.    
• Šostakovičovo nám. – u pošty (metro Stodůlky) 21. – 23. 12.
• Trávníčkova – tržiště Luka 20. – 23. 12.
• Jeremiášova – u prodejny Lidl  19. – 23. 12.
• Sluneční náměstí – u stanice metra Hůrka 19. – 23. 12.
Vánoční trhy
• Trávníčkova – tržiště Luka 5. – 23. 12.       
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Stromy potřebují poctivou péči 
Součástí komplexní péče o zeleň, kterou má na starosti odbor životní-
ho prostředí, jsou také výsadby stromů. Ve městě jsou specifické pod-
mínky k pěstování dřevin. Klima je zde sušší, půda je často nekvalitní, 
jílovitá, s přídavky stavebních materiálů. Je většinou málo bohatá 
na živiny a na vláhu. Prostory pro stromy mnohdy bývají hodně ome-
zené. Vzrůstné stromy lze sázet do volných ploch ve vnitroblocích 
a parcích. Ve městě se vysazují uliční stromořadí z druhů a kultivarů 
k tomu určených. Na předzahrádky bytových domů lze vybírat pouze 

druhy nižší, s úzkou nebo malou korunou. Je také třeba dodržet vhod-
nou vzdálenost od domů a oken s ohledem na velikost stromu v do-
spělosti. U dětských hřišť nebo školských zařízení vybíráme druhy, 
které nemají ostré trny nebo sladké plody lákající hmyz. Při výsadbách 
je třeba pamatovat na toxicitu rostlin, aby ve veřejné zeleni nelákaly 
třeba děti svými jedovatými plody. U listnatých stromů pamatujeme 
na nutnost úklidu listí, zejména ze zpevněných ploch a také na to, zda 
se nejedná o stromy s prokazatelně alergenními květy či jinými částmi. 

Je tedy pa-
trné, že výběr 
stromů 
do měst se 
poměrně zu-
žuje. Podzim 
i jaro před-
stavují nej-
vhodnější čas 
pro výsadbu 
nových stro-
mů. Jejich 
druhy jsou 
pečlivě vybí-
rány. Mladé 
stromky se 
nakupují 
ve školkách 
v potřebných 
velikostech 
a vysoké kvalitě. Vždy je třeba volit mezi vzrostlejším stromem, který 
téměř ihned plní funkci v kompozici veřejné zeleně a mezi méně 
vzrostlým jedincem, který se zase lépe ujme. V prvních asi třech letech 
se provádí povýsadbová péče. Ta je nejdůležitější, protože mladé stro-
my, dokud nevytvoří kvalitní kořenový systém, trpí povýsadbovým 
traumatem. Péče spočívá v častější zálivce mladých stromů a provádějí 
se výchovné řezy tak, aby v budoucnu nebyly nutné zbytečné řezy 
tlustších větví. Ty totiž mohou být bránou pro vstup houbových cho-
rob a zkrátit životnost stromů. V současné době odbor životního pro-
středí provedl dosadbu aleje lip na Malé Ohradě, doplnil hrušňovou 
alej v Chabech a vysadil habry v centrálním vnitrobloku u supermar-
ketu na Velké Ohradě. Ve Stodůlkách byla doplněna alej javorů v Klu-
kovické ulici, jasanů v ulici Chalabalova a jeden habr byl vysazen 
v Heranově ulici. Celkově jsme vysadili okolo 50 stromů a neformálně 
tak oslavili jejich letošní svátek – Den stromů, který připadá na 20. října.

 Dana Céová, vedoucí oddělení péče o životní prostředí OŽP

Velké rybí stěhování 
V sobotu 24. října se uskutečnil výlov Stodůleckého rybníku v Cent-
rálním parku, který tradičně budí velkou pozornost a přiláká spoustu 
lidí. Už v osm hodin ráno udělali rybáři Českého rybářského svazu 
MO Jinonice první zátah a do prodejního stánku, který byl na hrázi, 
putovali první šupináči. „Ryby se prodávaly podruhé,“ řekl jednatel 
organizace Jaroslav Fišer. „Do budoucna počítáme s tím, že se prodej 
stane pevnou součástí výlovu. Zájemci si mohli za velmi příznivé ceny 
koupit kapra, štiku, tolstolobika, amura, prodalo se i hodně karasů.“

V sítích rybářů nakonec skončilo zhruba 700 kg kaprů, 30 kg štik 
a 3 metráky bílé ryby. Na vylovené šupináče pak čekalo stěhování 
do Nepomuckého rybníku, kde se o den později, tedy 25. října, konaly 
otevřené jednodenní rybářské závody dětí a dospělých. Rybářské štěstí 
přišlo zkusit 56 startujících.

„Rybáři měli letos ideální podmínky. Do Nepomuckého rybníku jsme 
dali nejen ryby z výlovu, ale před samotnými závody ještě dalších 
27 metráků, z nichž 12 metráků ryb bylo sponzorským darem rybář-
ského svazu.“

Největším úlovkem byl kapr měřící 58 cm, naopak nejmenším byl 
dvanácticentimetrový okounek. Podměrečné ryby se samozřejmě 
po změření pouští zpět do vody. Vítěz chytil úctyhodný počet ryb – 
17 kaprů, jejichž celková délka byla kolem devíti metrů. Na nejlepší 
rybáře čekaly hezké ceny, nějakého toho šupináče si ale domů odnesli 
všichni. 

„Teď se Stodůlecký rybník napouští, 20. listopadu dostane nové ná-
jemníky z rybníku u Břevnovského kláštera, takže na příští sezonu 
budeme připraveni,“ dodává Jaroslav Fišer. „Rád bych touto cestou 
poděkoval všem maminkám a babičkám, které s dětmi chodí k rybní-
ku krmit kachny. Na ryby vždycky něco zbyde, což je dobře. Rybáři 
totiž podle platné vyhlášky na rybníku nesmí krmit ani přikrmovat, 
takže děkujeme.“ Eva Černá
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Bezpečně v dopravě

Petržílkova ulice
V minulém díle tohoto seriálu o místech, kde řidiči 
často chybují, jsme se věnovali křižovatce v Běhounkově 
ulici. Tentokrát se zastavíme u velmi rušné Petržílkovy 
ulice. Provoz v ulici byl v posledních letech navíc ztížen 
výstavbou komplexu Metronom a bytového komplexu 
Trigema vedle polikliniky Lípa. Na obou koncích této 
ulice, stejně jako u Běhounkovy, jsou osazeny tabule, na 
nichž je uveden vjezd do zóny a značky upozorňující na 
to, že v celé zóně je nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, 
platí přednost zprava, zákaz stání nákladních vozidel 
a vyskytují se příčné prahy. 

Řidič jedoucí po Petržílkově ulici musí dát přednost 
všem vozidlům přijíždějících zprava v místech, kde ne-
mají na vozovce vyznačenu plnou čáru. Ve směru od 
Bucharovy ulice jsou to všechny křižovatky. Plná čára je 
pouze při výjezdech z podzemních garáží. Ve směru od 
ulice Pod Hranicí je poblíž pošty opět několik míst, kde 
je vyznačena plná čára na výjezdu z místa ležícího 
mimo komunikaci. Na všech ostatních křižovatkách, kde jsou souběž-
ně s Petržílkovou ulicí vyznačeny pouze přechody pro chodce nebo 
zde není vyznačeno nic, musí řidič opět dát přednost vozidlům přijíž-
dějícím zprava.

Vždy je třeba si uvědomit, že se pohybujeme v zóně, kde je snížena 
povolená rychlost na 30 km/h a platí zde pravidlo pravé ruky. Ta tři-
cítka je tady opravdu oprávněně. A navíc slušnost a ohleduplnost jsou 
vždy na místě. Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Je slučování půjček opravdu vždy výhodné?
V poslední době na nás z televizních a internetových reklam vyskakují 
lákavé nabídky na sloučení půjček do jedné. Zdá se vám to podezřelé, 
a tak jim raději nevěnujete pozornost? Nebo si říkáte, že by to nemu-
sel být špatný nápad?

Proč banky nabízejí konsolidaci (slučování) půjček?
Pro banky je v dnešní době čím dál tím těžší najít „půjčkového no-
váčka“ – klienta, který by ještě žádnou půjčku neměl. Zato je hodně 
lidí, kteří mají úvěrů více. Už jen vědomí, že musí splácet větší počet 
půjček, může na člověka působit děsivě. Je to motivace k tomu, aby 
dluhy co nejdříve umořil. Jednodušší než přimět takové zákazníky 
ke čtvrté nebo páté půjčce, je nabídnout jim lepší podmínky pro to, 
co už mají. Nejde-li klienta přesvědčit pro půjčku novou, může ho 
banka stejně „přetáhnout“ k sobě. Splatí vašim původním věřitelům 
všechny závazky, včetně případného poplatku za předčasné splacení. 
Původní poskytovatel půjčky tak přijde o úroky, které byste mu 
platili, a váš nový věřitel tím vydělá, i když vám nabídne lepší 
úrokové podmínky. Tento konkurenční boj mezi bankami nutně 
neznamená, že musí jít o něco nekalého. Nicméně je na místě 
obezřetnost a každý by měl pečlivě zvážit, zda se mu daná 
konsolidace vyplatí. Někdy se používá i pojem refinancování, ale to je 
typické spíše pro změnu jednoho úvěru. Při konsolidaci si necháváte 
sloučit více svých úvěrů (půjček, kreditních karet, kontokorentů...) 
do jediného a znovu nastavujete délku splatnosti úvěru, která ovliv-
ňuje výši splátky včetně poměru úroků a jistiny ve splátce. Prodlou-
žení splatnosti vám sice sníží měsíční splátku, ale zvýší celkové 
zaplacené úroky. Konsolidace se velmi hodí splácejícímu v případě, že 
má půjček více a nezvládá je každý měsíc všechny splácet, nebo zvlá-
dá, ale velmi tím trpí jeho rodinný rozpočet. Když zažádáte u některé 
z bank o konsolidaci, banka se postará i o nutné „papírování“. Dopla-
tí půjčky za vás, vyřídí vše s nimi spojené (o čemž by vám měla poslat 
potvrzení) a vy budete splácet už jen jednu splátku měsíčně nově 
zvolené instituci. Konsolidace může být výhodná nejen pro ty, kteří 
nestíhají splácet. Platíte-li u svých půjček poplatky (např. za vedení 
půjčky), můžete si najít jinou banku s půjčkou bez poplatků a ušetřit 
stovky korun měsíčně.

Banky o nové klienty stojí, především ale o klienty solventní, kteří 
nemají záznam v bankovním registru – nejsou po splatnosti s úvěry. 
Důležité je začít řešit konsolidaci před tím, než začnete úvěry splácet 

po termínech. Maximální výše úvěrů, které jsou banky ochotny „pře-
vzít“ se pohybuje od 500 tisíc do milionu korun. Banku, která by kon-
solidovala vyšší půjčky, budete hledat těžko. U některých větších půj-
ček budete potřebovat ke konsolidaci spolužadatele/ručitele. 
Do některých bank budete muset přijít osobně, jiné nabízejí vyřízení 
konsolidace online.

S jak vysokými poplatky se můžete setkat?
Sjednání půjčky může být zdarma, ale může být také zpoplatněno 
a podmíněno třeba i sjednáním pojištění k úvěru. Opět je třeba dát 
velký pozor na rozdíl mezi úrokem a roční procentní sazbou nákladů 
(RPSN). Ta se skládá z úroků a všech dalších poplatků, které v souvis-
losti s půjčkou musíte platit. Porovnávejte vždy RPSN. Absolutně se 
vyvarujte placení jakýchkoli poplatků dopředu za posouzení úvěru 
(konsolidace). Pokud zrovna refinancujete hypotéku, je možné u větši-
ny hypotečních bank žádat také tzv. neúčelovou část hypotečního 
úvěru, kterou můžete použít na cokoli, třeba i na konsolidaci ostatních 
nevýhodných půjček nebo zbavení se splátkových karet. Velkou 
výhodou je, že úroková sazba neúčelové části je stejně nízká jako 
u účelové části. Rozhodně odolejte v předvánočním čase nakupování 
dárků na splátky a na úvěr – to se nevyplatí nikdy. 
 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz
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do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných texti-
lií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na náby-
tek a zařízení bytu. Zapálené svíčky nesmíte nikdy nechat bez dozo-
ru. Pod stálou kontrolou musí být i hořící vonná aromalampa. Hasiči 
také evidují případy, kdy kvůli zkratu zapálily stromek i elektrické 
svíčky. Tehdy je nezbytné okamžitě odpojit dané elektrické zařízení 
od zdroje. Zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy 
nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem.

Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody 
do roku 2016 přejí členové SDH Stodůlky.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Poděkování a přání z Třebonic 
Dobrovolní hasiči z Třebonic přejí všem čtenářům STOPu veselé 
a radostné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 
2016. Všem příznivcům děkujeme za podporu a pomoc. Rádi vás 
budeme seznamovat s činností sboru na stránkách časopisu i v příš-
tím roce. Za SDH Třebonice Marta Horáková, starostka sboru  

Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

 Poslední den října na parkovišti jednoho z obchod-
ních domů pachatel využil nepozornosti řidičky, která 
při nakládání zboží nezajistila ostatní dveře vozidla, 
a ze sedačky spolujezdce jí odcizil odloženou kabelku 
s mobilem, svazkem klíčů, peněženkou s hotovostí, 
platebními kartami a osobními doklady. Pachatelé to 
budou určitě v nastávající době vánočních nákupů 
zkoušet. Nedejte šanci lidem, kteří jsou ihned schopni 
využít vašeho zaváhání nebo chvilkového opomenutí 
a mějte svůj majetek stále pod kontrolou.
 Začátkem listopadu se na naše policejní oddělení 
dostavila paní, která prodává ve stánku u metra, 

a předala nám nalezenou peněženku s osobními 
doklady, finanční hotovostí a platebními kartami. 
V policejních evidencích byl zjištěn telefonní kontakt 
na majitelku ztracené peněženky, které jsme pak 
peněženku vrátili. V posledním měsíci se nejednalo 
o ojedinělý případ nálezu a odevzdání ztracených pe-
něženek a dalších věcí. 
Moc děkuji nálezkyni i všem ostatním poctivým 
nálezcům. 
 Dne 3. listopadu v nočních hodinách na parkovišti 
na sídlišti Velká Ohradě pachatel po vypáčení zámku 
dveří vnikl do osobního vozidla, poškodil palubní 

desku a odcizil autorádio. Škoda poškozením vznikla 
ve výši 10 000 korun, škoda odcizením 2 000 korun.
 Téhož dne na jednom z parkovišť u obchodního 
domu nezjištěný pachatel vypáčil zámek dveří 
u dodávky a odcizil z kabiny dvě papírové tašky se 
zdravotnickými implantáty v celkové hodnotě 
100 000 korun. Poškozením vozidla vznikla škoda 
ve výši 2 000 Kč. 
 V týdnu od 27. 10. došlo na sídlišti Velká Ohrada 
k odcizení zaparkované modré Škody Octavia Combi. 
Majiteli tak vznikla škoda ve výši 120 000 Kč.
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Naštěstí daleko nedojel
Dne 18. 10. ve večerních hodinách přijalo 
naše operační středisko oznámení, že v ulici 
Janského na sídlišti Velká Ohrada se připra-
vuje nějaký opilý muž řídit motorové vozi-
dlo. Na místo byla okamžitě vyslána auto-
hlídka strážníků, která podezřelé vozidlo 
identifikovala, dostihla a zastavila v Červe-
ňanského ulici. Pětačtyřicetiletý řidič cizí 
státní příslušnosti už na první pohled jevil 
známky silné opilosti. Hovořil nesrozumi-
telně a byl z něho značně cítit alkohol. Pro-
vedenou dechovou zkouškou mu strážníci 
naměřili přes dvě promile alkoholu. Muž byl 

omezen na osobní svobodě a předán i s vo-
zidlem kolegům z Policie České republiky 
pro podezření ze spáchání trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky.

V zájmu veřejného pořádku 
Na základě opakovaných stížností občanů 
provedli strážníci obvodního ředitelství 
v říjnu několik mimořádných akcí, zaměře-
ných na místa se zvýšeným výskytem mla-
distvých požívajících alkoholické nápoje, 
kriminálně závadových osob a osob bez do-
mova. Smyslem přijatého opatření bylo ne-
kompromisně postihnout všechny osoby, 

které svým chováním narušují veřejný pořá-
dek. V několika případech byl zásah namí-
řen též proti neukázněným majitelům psů, 
kteří znečišťují zeleň a ostatní veřejná 
prostranství. V rámci kontrol bylo odhaleno 
několik desítek přestupků. Většina z nich 
byla projednána přímo na místě v blokovém 
řízení. Všechny pachatele přestupků navíc 
strážníci prověřili, zda po nich nepátrá Poli-
cie ČR. Další sérii akcí k zajištění veřejného 
pořádku plánujeme koncem tohoto kalen-
dářního roku. Přejeme všem klidné prožití 
svátků.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Bezpečně o Vánocích
Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce 
roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majet-
ku, přijměte několik rad a varování od nás, hasičů. Nejčastěji hoří 
odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy 
v komí nech. Každý rok se také množí případy vznícení potravin při 
vaření. Naše domovy jsou přeplněny vysoce hořlavými materiály – 
koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se rychle šíří a mohou 
způsobit značné materiální škody. Pamatujte, že hořící svíčka nebo 
prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. 
Adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami jsou jen de-
korace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Zapálenou 
svíčku musíme umístit na stabilní nehořlavou podložku bránící pří-
mému kontaktu s podkladem. Svíčky umísťujte v dostatečné vzdále-
nosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům 



Střípky

 PROSINEC 2015 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22720

BEZVĚTŘÍ SE DRAKŮM NELÍBILO. Koncem října se v ZŠ Janské-
ho konala tradiční Drakiáda. Jelikož nefoukal vítr, drakům se do oblak 
moc nechtělo. Vše zachránili jejich „krotitelé“, kteří s nimi naběhali 
mnoho kilometrů. Po pouštění draků se návštěvníci vydali do dračí 
říše, kde na ně čekala řada zajímavých disciplín. Závěrem byli vybráni 
majitelé nejlépe létajících a nejkrásnějších draků, na které čekaly nejen 
diplomy. Celou akci zorganizovaly pod vedením paní učitelky Uhlíkové 
naše deváťačky, kterým asistovali žáci z osmé třídy. Karla Krištofová 

STEJNORÁD NEMĚL ŠANCI. Babí léto trávili prvňáčci FZŠ Tráv-
níčkova od 5. do 9. října v penzionu Kozel u Vrchlabí. Celý adaptační 
pobyt byl zaměřen na multikulturní výchovu, při které děti společně 
s instruktory společnosti Sportlines a třídními učitelkami plnily úkoly 
zaměřené na záchranu lidiček ze zlé moci čaroděje Stejnoráda.
 Eva Křivanová

VÝCHOVA DIVADLEM. V úterý 10. listopadu se v KD Mlejn konala 
dvě divadelní představení s ekovýchovnou tématikou, kterých se zú-
častnilo asi 400 dětí z mateřských i základních škol. Záštitu nad akcí 
převzal zástupce starosty Pavel Jaroš, který obě představení zahájil 
a vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti. Nejlepší malíři a kreslíři budou 
odměněni drobnými cenami. Smyslem představení Janek a jeho zvířát
ka v podání Divadla Kapsa je ekologická výchova dětí neotřelou for-
mou. Představení jsou hrazena z rozpočtu odboru životního prostředí. 
 Eva Beránková

VÝZKUMNÉ MISE V MUZEU. Žáci IV.A z FZŠ Mezi Školami 
navštívili 6. listopadu laboratoř Kids Lab Abrakadabra v Národním 
technickém muzeu. Po úvodní besedě o významu vody se děti, vyba-
vené ochrannými brýlemi a zástěrami, pustily do dvou výzkumných 
misí – vyčištění vody a výroby slizu. Děkujeme rodičům, kteří nás do-
provázeli a vyfotografovali mladé chemiky při provádění pokusů.
 Hana Prytulczykova

ZUŠKA V ZAHRANIČÍ. Základní umělecká škola Stodůlky se v říjnu 
zúčastnila 17. ročníku festivalu ZUŠ Piešťany, který se konal v Divadle 
Umenie. Vystupovali jsme s programem Afrika, která byla stvořena 
drama tickým, hudebním, tanečním a výtvarným oborem. Na festival 
jsme byli společně s učiteli pozváni ZUŠ Piešťany, kterou jsme také 
navštívili. Volný čas jsme využili na prohlídku města a procházku 
po lázeňské kolonádě.  Viktorie Houdková, žákyně tanečního oboru2X
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DĚTSKÁ RADOST NA ŠEST PÍSMEN. Cirkus miluje naprostá vět-
šina dětí. Platilo to i v případě představení Národního Cirkusu Origi-
nál Berousek, které městská část objednala pro 800 dětí z místních 
mateřských škol na 5. listopad. Děti přivítal starosta David Vodrážka 
společně s panem Berouskem a pak už malí diváci s rozzářenýma 
očima a otevřenou pusou sledovali brilantní vystoupení akrobatů, 
klaunů i výborně vycvičených zvířat. Skvělý pár kolečkových bruslařů 
z Británie předvedl na malém kruhu uprostřed manéže neskutečné 
kusy a zapojil i odvážlivce z publika. Cirkus hostoval ve Stodůlkách 
od poloviny října až do 29. 11. -st- 

DEN V PEKÁRNĚ. Osmákům nastává první klasifikační období, 
jehož výsledky se budou zaznamenávat na přihlášky ke středoškolské-
mu studiu. Proto jim už teď chceme pomoci zorientovat se v nabídce 
středoškolských oborů. V říjnu se skupina žáků 8.B zúčastnila projek-
tového dne v pekárně SPŠ potravinářských technologií v Podskalské 
ulici. Vyzkoušeli si výrobu pečiva z kynutého těsta. Mnozí prokázali 
velkou zručnost a odnesli si výbornou známku. Druhá polovina třídy 
zkusila své pracovní dovednosti v uzenářské dílně.
 Alena Merhautová, výchovná poradkyně v ZŠ Mládí  

DOPOLEDNE PLNÉ CHEMIE. Že chemie není strašákem, si v labo-
ratořích Masarykovy střední školy chemické vyzkoušelo 24 žáků de-
vátého ročníku ZŠ Mládí. Žáci si prakticky ověřili své znalosti o smě-
sích. Vyzkoušeli si navažování, filtraci, destilaci, měření hustoty, 

používání chemických 
tabulek, výpočty... Po-
radci jim byli pod ve-
dením paní profesor-
ky Kohoutové 
studenti 3. a 4. roční-
ku. Jako třešinka 
na dortu pak byla 
závěrečná práce se 
sklem – řezání a vy-
tahování skleněné 
tyčinky. Z listopado-
vého chemického do-
poledne si žáci odnesli 
řadu nových praktic-
kých dovedností.
 Zora Karvánková, učitelka chemie

DROGÁM NE. V rámci prevence proběhl 14. října na druhém stupni 
a v páté třídě ZŠ Janského projektový den s názvem Drogám NE. 
Dopoledne začalo přednáškou odborníka na drogovou problematiku 
a zakladatele nadace Drop In Ivana Doudy. Žáci získali informace 
o nejběžnějších drogách, jejich negativním působení na člověka a do-
stali také odpovědi na řadu otázek. Ve třídách pak děti cvičily techni-
ky odmítání drog a učily se o účincích alkoholu a kouření na lidský 
organismus. Na závěr vyplnily testy a vytvořily plakáty s protidrogo-
vou tématikou. Karla Krištofová, metodička primární prevence

VÝSTAVA K MEZINÁRODNÍMU DNI ZVÍŘAT. Při příležitosti 
Mezinárodního dne zvířat (4. 10.) se ve FZŠ Mezi Školami uskuteč-
nila výtvarná soutěž pro děti 1. stupně. Z každé třídy do ní postoupily 
dva výtvory, které byly vystaveny ve vestibulu školy. O výsledku roz-
hodlo veřejné hlasování rodičů. První místo obsadila Klára Pavlíčková 
ze 4.A, zvláštní cenu dostali žáci 4.D, kteří společně vytvořili zoolo-
gickou zahradu. Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme 
za krásné obrázky. Marcela Kovářová, Helena Batelková
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INZERCE

TOULKY

Naučnou stezkou okolo Mníšku pod Brdy
Do Mníšku pod Brdy se dostanete autobu-
sem od Smíchovského nádraží. Vystoupíte 
na náměstí F. X. Svobody. Rodný dům toho-
to spisovatele, básníka a dramatika má 
čp. 23. Pohřben byl na Slavíně a jeho socha 
stojí v parku. První panel naučné stezky 
najdete na kraji aleje stoupající ke kos-
telu sv. Václava. Na konci aleje za par-
kovištěm najdete 2. panel, kde se do-
zvíte o legendárním Kájovi Maříkovi 
a jeho autorce. Vyjdete-li po schodech 
nad silnici, uvidíte budovu městského 
úřadu, ve které bývala téměř sto let 
škola. Tato místa jsou těsně spjata 
s Kájou Maříkem, sem chodil do školy 
i do kostela. Kousek odtud bylo slyšet 
lamentování staré kovářky, tady pro-
dával pan Štulc. Potom se jděte podí-
vat do barokního kostela sv. Václava. 
Ze 3. panelu se dovíte, že zde na var-
hany hrávali i J. J. Ryba či A. Dvořák 
o slavné pouti 1893. Hrála na ně i au-
torka Káji Maříka. Hlavní oltář je rokokový 
a sv. Václav zde klečí jako rokokový rytíř 
z dob Marie Terezie. Empírové sousoší 
V. Prachnera pod kazatelnou představuje 
posmrtné setkání rodiny Unvertů, zakladate-
lů kostela a majitelů zámku a zdejšího pan-
ství. Kolem sochy sv. Jana Nepomuckého 
z dílny Platzerovy dojdete k zámku. Jsou 
zde dva prohlídkové okruhy a konají se zde 
mnohé akce pro děti. Obejděte si také Zá-
mecký rybník a zastavte se na hrázi. Uvidíte 
krásně zámek, Bojovský potok vytékající 

mezi skalami a mlýn s mlýnským kolem ze 
2. poloviny 14. století. Roku 1655 nechal 
S. Engel z Engelflusu zámek barokně pře-
stavět. Vrátíte-li se ke vstupu do zámku 
a obej dete zámeckou zeď po pravé straně, 
dojdete k vyhlášenému Hostinci U Káji 

Maříka. Za hostincem přejdete přes potok 
a kousek půjdete po zelené. Pak ale neodbo-
číte vlevo a stoupáte rovně nádhernou chrá-
něnou alejí s 95 lipami různého stáří, 21 jí-
rovci, 2 duby, 2 břízami a 2 javory. Na jejím 
konci zahnete vlevo, vrátíte se na zelenou 
značku a po ní vystoupáte až k baroknímu 
areálu Skalka. V letech 1740 – 1967 se v této 
oblasti těžila železná ruda. Dopravovala se 
do hutí ve Staré Huti u Dobříše, pak do Řev-
nic, v 50. letech byly postaveny pece přímo 
v Mníšku. Skalka je poutní místo s barokním 

kostelíkem sv. Máří Magdaleny, klášterem, 
poustevnou a křížovou cestou. Ve středověku 
tudy vedla Zlatá stezka. Nejcennější památ-
kou byl nástropní obraz Sv. Máří Magdaleny 
od Petra Brandla. Obraz je považován 
za jedno z jeho nejvýznamnějších děl. Při 

poškození areálu Skalky poddolová-
ním v 50. letech 20. st. byl obraz pře-
nesen na plátno a umístěn v kostele 
sv. Václava v Mníšku. Od roku 1762 
působil na Skalce řád františkánů. 
Přičinila se o to hraběnka Benedikta 
Čejková z Olbramovic, zbožná tchy-
ně nového majitele panství Václava 
Ignácia z Unvertu. Provedla nejnut-
nější opravy a dala postavit křížovou 
cestu. Řád františ kánů později neměl 
dostatek prostředků na opravu ob-
jektu, a tak Skalka v roce 1925 změ-
nila majitele. Od konce 19. století se 
stává též vyhledávaným turistickým 
cílem. V roce 1889 sem byla z Řevnic 

vyznačena třetí cesta pro turisty v Čechách. 
V současné době je částečně opravena kaple 
a klášter byl prakticky znovu postaven 
na zbytcích dřevinami zarostlých základů 
a obvodových zdí. Křížová cesta je opravena 
pouze po stavební stránce. Po přečtení 7. pa-
nelu naučné stezky a občerstvení můžete 
sejít po zelené zpět do Mníšku na náměstí. 
Tam doporučuji navštívit cukrárnu s pekár-
nou, kde si určitě vyberete. Hezký výlet 
a dobrou chuť! 
 Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Bližší informace:

www.penzionkozel.cz

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Volejte zdarma
800 888 905
po-pá 09.00 - 17.30

  
Štefánikova 29, Praha 5  

  
 

Prodáváme a pronajímáme  
nejvíce nemovitostí na Praze 5

INZERCE

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Cena:  2 790 000 Kč Cena: 4 950 000 Kč Cena: 3 600 000 Kč

Cena: 4 999 000 Kč Cena: 4 600 000 Kč Cena: 25 000 Kč/měs.

P5-Smíchov, Drtinova. Prodej kanceláří 
(116,8 m2)/1.PP/rozděleno na 2 zcela sam. části.

P1-Malá Strana, Karmelitská. Prodej atrak-
tivního bytu 2+1 (56 m2)/1.NP/dům po rek.

PZ-Davle, Ve Struhách.  Prodej třípatr. RD se 
dvěma byt. jednotk. 2+kk a 3+1/podkroví/G.

PZ-Mníšek pod Brdy, Rymaně. Prodej  
RD 5+1 s pozemky/dům před dokončením.

Kladno, Kročehlavy-Palackého. Prodej RD 
270 m2 obyt. plochy a 120 m2 prostor k podnikání.

P5-Smíchov, Kováků. Pronájem kom. prosto-
ru (kanceláře)/3kk/novostavba/2.p (80 m2).
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ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Tři muzea v jedné fakultě
Málokterá z fakult se může pyšnit tak letitou tradicí, rozmanitostí 
i bohatstvím svých muzejních sbírek. Přírodovědecká fakulta Uni-
verzity Karlovy v Praze kromě Botanické zahrady naplňuje duchem 
i exponáty také tři muzea. Historie nejstaršího – mineralogického – 
počíná r. 1775, kdy byl při pražské univerzitě založen z podnětu 
polního zbrojmistra Františka Josefa hraběte Kinského c. k. kabinet 
přírodnin, označovaný i jako České museum. Sbírka dnes obsahuje 
přes 22 000 položek i s kolekcí 272 vltavínů v čele s největším jiho-
českým s 65,9 a moravským s 70,9 gramy. Muzeum sídlí na Alber-
tově 6, po dohodě je přístupné i veřejnosti. V budově fakulty ve Vi-
ničné 7 sídlí Antropologické Hrdličkovo muzeum člověka. 

Expozice dokumentuje vývoj od australopitéků po moderního člo-
věka. Kolekce trepanovaných lebek dokazuje operace překvapivě 
prováděné již v pravěku. Šebestovu sbírku tvoří především odlitky 
obličejů, rukou, plastické tetuáže a vzorky vlasů pygmejů. Hrdličko-
va – Malého sbírka obsahuje busty a obličejové odlitky severo i jiho-
amerických indiánů. Kolekce posmrtných masek zahrnuje odlitky 
tváří známých osobností, např. J. E. Purkyně či T. G. Masaryka. 
Umělecká Foitova sbírka afrických kmenů obsahuje i kosterní ma-
teriál se známkami onemocnění a zranění obyvatel ze 16. – 18. sto-
letí. Otevřeno je od středy do pátku, od 10 do 18 hodin. Každou 
první středu v měsíci se konají od 20 hodin noční prohlídky. 

V suterénu fakulty na Albertově bylo nedávno otevřeno Chlupá-
čovo muzeum historie Země, nazvané podle významného geologa 
a pedagoga Ivo Chlupáče. Sbírka unikátních fosilií, shromažďovaná 
už od 19. století, dokládá vývoj života na Zemi. Magnetem je osmi-
metrová kostra dravého dinosaura rodu Carnotaurus ze svrchní 
křídy Argentiny. Otevřeno je každou středu od 10 do 17 hodin 
kromě prázdnin a svátků. Dan Novotný  

Stalo se v prosinci
Má láska je jazz 
Zázračný a milova-
ný expres, který 
ve třicátých letech 
přivážel do života 
radost a v hrozi-
vých letech čtyři-
cátých dokázal 
odvézt na pár chvil 
do vytoužené země 
naděje, se jmenoval 
swing. Jednou 
z těch skladatel-
ských a muzikant-
ských rychlíkových 
lokomotiv, které se 
jazzovou bouří zasaženou Evropou řítily s burácením v rytmu 
synkop i českou krajinou, byl Kamil Běhounek. Fenomenální 
muzikant, skladatel, aranžér a kapelník, který jako první v Evropě 
hrál jazz na akordeon. A to byl, prosím, jeden ze zakladatelů čes-
kého swingu ve hře na zmíněnou tahací harmoniku samouk. 
A jeho písničky? Sám s děvčetem v dešti, Cvrček muzikant, 
Kdopak-copak, Káčata, Liška a vrána, Rád zpívám hot, Vteřiny 
v Lloydu, Výletní den a skoro sto padesát dalších. Od své premié-
ry 10. listopadu 1939 září trvale na československém filmovém 
nebi komedie Martina Friče Eva tropí hlouposti s Natašou Gol-
lovou a Oldřichem Novým v hlavních rolích. A to také díky 
dvěma hitům Má láska je jazz a Hrály dudy, které složil právě 
Kamil Běhounek. Bylo mu teprve třiadvacet. Už od devatenácti, 
ještě jako student právnické fakulty, okouzloval tenhle harmoni-
kář-samouk svou virtuózní hrou a neuvěřitelným citem pro swing 
nadšené publikum i zkušené profesionály, třeba Jaroslava Ježka. 
Skládá a aranžuje pro Melody Boys R. A. Dvorského, orchestr 
Karla Vlacha, Harryho Ostena, s Jiřím Traxlerem jsou přátelé 
takřka nerozluční. Se svým vlastním swingovým big bandem 
s pětičlennou saxofonovou sekcí v glenn-millerovském stylu vy-
stupuje po r. 1945 na Barrandovských terasách a v Lucerna baru. 
V Plzni jsou jím Američané tak nadšeni, že má do r. 1947 angaž-
má u ame rické armády v západním Německu. Do komunistické-
ho Československa se už ale nevrátil. Poslední tóny swingového 
života skvě lého Kamila Běhounka zazněly 9. prosince 1983 
v Bonnu. Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Rozorané cesty (1974)
Cesty ke Krtni a luka pa-
matuji kam až moje paměť 
sahá. Moje teta – mamin-
čina sestra Anna Heltová, 
později provdaná Jelínko-
vá, za mlada sloužila 
ve Třebonicích u Staňků. 
Já jsem tam za ní chodíval 
každých čtrnáct dní, když 
pekli chleba. Za druhé 
sv. války jsem tam chodíval každý den ve čtyři hodiny ráno pro 
litr čerstvého mléka do statku ke Stříbrným. Co jsem se po těch 
cestách nachodil. A při těchto cestách jsem rád pozoroval příro-
du, zvěř, proměnu barev v přírodě i na obloze a podobně. Před 
první sv. válkou jsme chodili vždy za čtvrt roku ke strýci do Hos-
tivic, který tam býval na panství lesmistrem a odebíral hodně ča-
sopisů. Ty nám schovával, my je nosili domů a prodávali jsme je 
do obcho du, kde z nich dělali kornouty. Za 1 kg novin jsme do-
stávali 2 krejcary, tj. 4 haléře.  Vybral Dan Novotný
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Také letos se v prosincovém vydání budeme věnovat jednomu 
z témat, která jsou dost úzce spojena s vánočními svátky. Čokoláda 
bezesporu patří k nejpopulárnějším sladkostem na světě a čokolá-
dové vánoční kolekce zase k nejprodávanějšímu vánočnímu zboží 
u nás. A právě o kolekcích, i když nejen o nich, jsme si povídali 
s Andreou Brožovou a Renatou Popelkovou ze společnosti Nestlé. 
Pojďme se ale nejdříve projít dlouhou a zajímavou čokoládovou 
historií. Věřili byste, že se píše už tisíce let?

Nejstarší vědecký důkaz o používání kakaa k výrobě nápoje je sta-
rý 2 800 let. Pochází z vykopávek v Hondurasu, kde byly nalezeny 
střepy keramiky. Na nich byla patrná vrstva prášku, který obsahoval 
theobromin, hořký alkaloid kakaovníku. Původní indiánský nápoj 
z kakaových bobů byl hořký. Aby se tato hořká chuť potlačila, začali 
Indiáni do nápoje přidávat koření nebo semena stromů. Ta sice tolik 
neovlivňovala chuť, ale rozemletá nápoj zahustila. Od 2. poloviny 
16. století, kdy údajně v Mexiku napadlo dvě jeptišky přidat do nápoje 
cukr, se pije tento kakaový nápoj sladký. Změnilo se i koření, začala 
se používat skořice, hřebíček, vanilka, květ pomerančovníků, později 
mandle nebo lískové oříšky. Takto ochucený nápoj si získal daleko 
větší popularitu. Byl to ale stále jen nápoj. K pevné čokoládě ještě chy-
bělo několik století. Jíst se čokoláda dá zhruba 180 let. Vděčíme za to 
Coenraadu van Houtenovi. Ten v roce 1828 vynalezl způsob, jakým 
oddělit z kakaové hmoty kakaové máslo, takže se na obzoru objevila 
čokoláda tabulková. První vyrobila o necelých dvacet let později ang-
lická firma J. S. Fry & Sons. Pak už čokoládu čekaly jen dvě opravdu 
významné změny. Švýcar Daniel Peter použil při výrobě sušené mléko 
a po několika letech, za vydatné pomoci pana Nestlé, spatřila světlo 
světa čokoláda mléčná. Prodávat se začala v roce 1875. V roce 1879 
ve švýcarské čokoládovně Lindt přidali do výroby čokolády další fázi, 
konšování, při kterém získává čokoláda svou jemnost. A to byl konec 
velkých revolucí. Byly jen drobnější novinky – měnily se příchutě, ná-
plně, tvary... A u nás? Nejstarší čokoládovna byla v Praze otevřena už 
v roce 1809 v Kozí ulici. Otevřel ji František Černoch a jmenovala se 

Luna. Ale první, taková napůl legální dílna byla na Starém Městě, 
v ulici Kamzíková, kde je dnes restaurace U Černého slunce. Postu-
pem času začaly vznikat další firmy. I ta s hvězdou.

               

Andreo, můžete nám v krátkosti říci, jaká je historie vánočních kolekcí?
Vánoční kolekce jsou součástí tradice zdobení stromečku, která k nám 
přišla v 19. století z Německa a rychle u nás zdomácněla. Stromečky 
se zpočátku zdobily slaměnými ozdobami, ovocem, mašlemi, ko-
řením nebo doma vyrobeným cukrovím. Vánoční kolekce se začaly 
vyrábět po roce 1880. Původně nešlo o čokoládové cukrovinky, ale 
spíš o arabesky nebo nějaké cukrovinky nečokoládové. Budeme-li 
hovořit o skutečně čokoládových kolekcích, tak ty jsou spojeny s vý-
robou čokolády na území naší republiky od roku 1896. To si František 
Maršner založil první továrnu na orientální cukrovinky a začal stavět 
závod na Královských Vinohradech. Tehdy se poprvé začala vyrábět 
čokoláda a o rok později i duté figurky jako vánoční cukrovinka a vá-
noční zboží. Úplně původní vánoční čokoládové cukrovinky se tedy 
pojí s rokem 1897. Kolekce nevypadaly tak, jak je známe dnes. Byly to 
tvary cukrovinek, které reflektovaly, zejména v období první repub-
liky, hospodářskou situaci u nás. To znamená, že ve tvarech figurek 
dominovala autíčka, kola, botičky... Byly to tvary, které s vánočními 
svátky až tak spojené nebyly, ale odrážely spíš hrdost na hospodářskou 
situaci. Byly s cukrářskou polevou nebo se ručně zdobily. Do staniolu 
se začaly balit o několik let později. Stejně tak balení kolekcí bylo jiné. 
Krabice byly čistě bílé a dávaly se do balicího papíru. To byla taková 
rarita. Na design tohoto balicího papíru se využívaly umělecké do-
vednosti malíře a grafika Zdeňka Rykra. V té době vánoční kolekce 
zažívaly velký rozkvět a byla po nich velká poptávka. Dnes se snažíme 
o to, aby všechny tvary byly uzpůsobeny motivům českých a sloven-
ských tradic, takže v kolekcích jsou rybičky, podkovy, zvonečky... 
Vánoční kolekce tak, jak je známe my, tedy s možností je zavěšovat 
na vánoční stromeček, jsou ryze české a slovenské specifikum. Jak 
jsme zmínili, ta tradice trvá od 19. století, nicméně zdobení stromečku 
čokoládovými figurkami je česká a slovenská rarita. Se zvyšující se 
poptávkou po čokoládových výrobcích šly už v období první republiky 
ruku v ruce investice do strojové výroby, která postupně nahradila 

Je bezpočet hvězd, ale jen jedna je čokoládová
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výrobu ruční. V březnu 1914 byla zaregistrována značka Orion, což 
znamenalo novou éru a budoucnost pro vysoce kvalitní čokoládu. 
Výrazným symbolem značky se stala čtyřcípá hvězda, jejímž autorem 
je již zmíněný Zdeněk Rykr.
Vyvážíme naše čokoládové kolekce také do zahraničí?
Kolekce vyvážíme například do Anglie nebo do Irska. Tam si je pře-
devším ve specializovaných českých obchůdcích mohou koupit Češi 
žijící v zahraničí. Zájem o naše kolekce ale neprojevují zdaleka jen 
naši krajané. 
V jakém objemu se dnes vánoční zboží vyrábí?
Budeme-li hovořit o vánočním zboží celkově, tak se nyní pohybujeme 
v množství okolo 1,5 tisíce tuny. Výroba kolekcí dosahuje téměř 
500 tun. Tato čísla napovídají, že jde o vysokoobjemové 
zboží, které je pro zdejší trh specifické a je 
velmi žádané. 
V posledních letech podléhá 
vánoční výzdoba módním 
trendům. Jeden rok ladíme 
do barvy zlaté, další do fialové... 
Týká se to i kolekcí?
Určitě. Stále si ověřujeme, zda 
kolekce jsou v daném provedení 
atraktivní. Řešíme nejen designy 
staniolů, ale také barevnost. Nyní 
nabízíme čtrnáct kolekcí. Jsou to 
kolekce figurkové, které jsou určeny 
především pro rodiny s malými dětmi.           Zde se zaměřujeme 
hlavně na to, aby bylo na první pohled patrné, že jde o duté figurky 
a jaký druh čokolády se v dané kolekci skrývá. Vzhled figurek i celého 
balení je uzpůsoben cílové skupině. Potom nabízíme kolekce, kde je 
směs dutých i plněných figurek. To jsou kolekce, jejichž design vychá-
zí z atmosféry tradičních českých Vánoc. Co se týká barevnosti, nabí-
zíme kolekce modré, červené, stříbrné a zlaté. Prověřovali jsme, zda 
by byl zájem o jiné barvy, nicméně stále se ukazuje, že výše uvedené 
čtyři zákazníkům vyhovují nejlépe. Už proto, že se dají i velmi dobře 
kombinovat.
Kdy začínáte s výrobou kolekcí a vánočního zboží? Mám pocit, že ještě 
nestačíme vybalit věci z dovolené a z regálů obchodních center už na nás 
pokukují čerti a andělé. 
Protože se jedná o skutečně velké objemy, začínáme s výrobou už 
v létě. Navíc někteří naši zákazníci, především obchodní řetězce, sku-
tečně chtějí toto zboží začít nabízet už začátkem nebo v polovině září. 
Jak je to s novinkami v sortimentu?
Pokud nápad nevzejde přímo od spotřebitelů – některé vznikají právě 
na základě jejich podnětů, potřebujeme samozřejmě mít nějaké „zá-
ruky“, že tato novinka bude úspěšná. Proto se, dříve než je novinka 
zařazena do výroby, dělají spotřebitelské testy. Vzorek spotřebitelů 
výrobek ochutná a dá nám jakési hodnocení s připomínkami, které 
se snažíme akceptovat, abychom spotřebitelům co nejvíce vyhověli. 

Zařadili jste nějakou novinku i do letošní vánoční nabídky?
Určitě. A ne jednu. Týkají se i vánočních kolekcí, které jsme upravili 
tak, aby ještě více odpovídaly přání zákazníků. Úplné novinky u vá-
nočního zboží jsou například zlatý kapřík se stužkou a rolničkou, což 
je dutá figurka z mléčné čokolády, nebo dvoupatrová figurková kolekce 
rovněž z mléčné čokolády. Řadu novinek zaznamenají nakupující také 
v kategorii mikulášského sortimentu. 
Kde se vánoční sortiment vyrábí?
Výroba vánočního zboží je soustředěna do Olomouce, do továrny 
Zora. Využíváme ještě jedné továrny v Maďarsku, která má speciální 
technologie na výrobu dutých figurek. Tam dovážíme naši čokoládo-
vou masu z továrny Zora, takže se jedná o český výrobek s naprosto 

totožnou chutí.
Kolik lidí se na tak značném 
objemu výrobků podílí? 
Samozřejmě, když se zařazuje 
do výroby vánoční sortiment, 
musí se počet zaměstnanců 
zvýšit. V tu dobu je to okolo 
tisícovky pracovníků.
Renato, vyrábíte kolekce i z bílé 
čokolády?
Ano. Naleznete ji ve stříbrné 
kolekci. Není to ale kolekce 
výhradně z bílé čokolády, je to 
mix bílé a mléčné. V červené 

kolekci naleznete duté nebo plněné figurky z hořké čokolády. Těm, 
kteří se nemohou rozhodnout, je určena kolekce zlatá, která je variací 
mléčné a hořké čokolády.
Kolikaprocentní čokoládu v kolekcích najdeme?
U mléčné čokolády garantujeme obsah kakaové sušiny minimálně 
25 %, u čokolády hořké je to 39 %. Přesné složení je samozřejmě 
na obalu kolekcí. Nabízíme ale i jednotlivé figurky, kde bývá popis 
složení v podobě skládacího štítku, takového malého leporela. 
Ve vánočním balení najdeme i jiné, kolekcím podobné výrobky. 
To je pravda. Ve vánočním balení si může zákazník koupit také želé 
bonbóny. Jde hlavně o arabesky, ty se vyrábějí ve dvou závodech – 
Zora a Sfinx.
Pro vás výroba zboží pro letošní Vánoce končí. Přemýšlíte už o tom, čím 
nás překvapíte příští rok? 
Vývoj výrobků pro rok 2016 i jejich designu už je opravdu v plném 
proudu. Celé portfolio na příští rok se bude prezentovat od března 
až do léta. Pokud jde o zcela nový výrobek, tak ten proces trvá zhru-
ba jeden a půl roku, jde-li o menší úpravy, které příliš nezasahují 
do receptury nebo do finální podoby výrobku, začínáme na změnách 
pracovat tak rok dopředu. Čokoláda a výrobky z ní k nejkrásnějším 
svátkům roku neoddělitelně patří a všichni věříme, že to tak zůstane. 
Všem čtenářům STOPu přejeme, aby je životem provázely jen hvězdy 
štěstí. Eva Černá
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                                               Takovéto kolekce jsme kupovali před 40 lety 
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Albánští hosté ve škole
Ve středu 14. října k nám do ZŠ Janského dorazila návštěva z velké 
dálky. Navštívili nás náměstek ministra školství a sportu Albánské re-
publiky Rauf Dimraj a velvyslanec Albánské republiky v ČR Riza 
Poda, v doprovodu zástupců českého ministerstva školství. Albánský 
náměstek ministra má ve své zemi na starost sport a velmi se zajímal 
o to, jak se učí tělesná výchova v českých školách a jak se do výuky 
a běžného života naší školy promítlo ověřování programu Pohyb a vý-
živa. Po hodinové diskuzi jsme hostům ukázali školní sportoviště, re-
laxační koutky na chodbách a společně nahlédli do výuky ve třídě 3. A. 
Ve školní jídelně pan Dimraj ocenil možnost výběru ze dvou jídel 
a vyslovil přání, aby školní stravování bylo přístupné pro všechny děti 
v Albánii. V tělocvičně si pak natočil probíhající rozcvičku čtvrťáků 
a nepochybně tento záznam použije jako metodický materiál pro al-
bánské učitele TV. Na závěr vzácný host pochválil celkovou atmosféru 
školy, ze které je vidět, že učení je pro nás srdeční záležitostí.
Více na www.zs-janskeho.cz. Miroslav Foltýn, ředitel školy

Eva a Vašek zazpívali ve Mlejně
V atmosféře rodinného setkání proběhl v pátek 30. října odpoledne 
ve Mlejně koncert populárních manželů Ševčíkových, které budete 
znát spíše pod jménem Eva a Vašek. Více než 180 domácích a několik 

australských příznivců 
z řad seniorů naplnilo 
divadelní sál KD Mlejn 
a přivítalo pár vřelým 
potleskem. Na pódiu in-
terprety uvítal a předsta-
vil předseda sociálního 
výboru zastupitelstva 
Aleš Mareček spolu s ře-
ditelem střediska sociál-
ních služeb Jiřím Maš-
kem. Duo nabídlo kytici 
melodií tuzemských 
i zahraničních hitů po-
sledního půlstoletí v har-
monii a typickém osobi-
tém stylu. Skladby 
dopl nily komentáře a vi-
deoprojekce o jejich spo-
lečné cestě uměleckým i rodinným životem. Po představení mnozí 
z diváků využili možnost získat od Evy a Vaška autogramy nebo se 
s oblíbenou dvojicí dokonce vyfotografovat. -red-2X
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  KRÁTCE
 Světýlka v parku. V Rodinném centru Rybičky tradičně oslavili 
svátek svatého Martina se světýlky a průvodem. V pondělí 9. listo-
padu si společně s dětmi z klubu Savana vyrobili lampiony a vydali 

se do Centrálního parku. Tam na zhruba stovku dětí s rodiči čekal 
„Martin na bílém koni“ a příběh o statečném vojáku Martinovi, 
který všem připomněl, že i malé světélko může porazit velkou tmu 
a že každý z nás může být dobrým a užitečným pro ostatní. 
 Hodnoty, které by měly platit. Pravda, odvaha, úcta k druhým... 
To jsou hodnoty, které jsou možná pro někoho příliš staré a do dneš-
ní moderní doby se nehodí. V ZŠ Mohylová si to ale nemyslí. Proto 

se zapojili do vzdělávacího projektu Husovy stopy, připomínajícího 
dvanáct hodnot, které Jan Hus vyznával a podle kterých žil. Ty se 
staly hlavním tématem setkávání žáků s ředitelkou Martinou Šty-
chovou. Cílem je, aby se děti nad těmito hodnotami zamyslely, po-
rozuměly jim a přijaly je za své. 
 Dramatický festiválek poprvé. V pátek 23. října se v DDM Sto-
důlky sešli děti i lektoři věnující se dramatické výchově. Společně 
uspořádali nultý ročník Dramatického festiválku. Zúčastnily se 
i děti z dramatického kroužku ZŠ Mohylová. Zdramatizovaly bás-
ničku s podzimní tématikou a přidaly se tak k programu, které od-
poledne v DDM nabízelo. Zapojily se i do workshopu s loutkohe-
rečkou ze sboru Buchty a loutky Zuzanou Bruknerovou.
 Odpoledne u hasičů. 
Koncem října navštívily 
děti z družiny ZŠ Janské-
ho zbrojnici stodůleckých 
dobrovolných hasičů 
v Tlumačo vské ulici. Pá-
nové Michl, Vavřička 
a starosta sboru Vojtěch 
Koutek pro ně připravili 
prohlídku hasičské tech-
niky a besedu, kde se děti 
dozvěděly hodně zajíma-
vostí o jejich práci.
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Klub seniorů I  
(pondělí 13 – 16 hod.)
(Po dobu rekonstrukce kuchyně v Domě sociál

ních služeb Lukáš se budeme scházet v obřadní 
síni radnice Prahy 13)

 7. 12. Předvánoční posezení Svatava Bulířová
14. 12. Mikulášská Svatava Bulířová
21. 12. Setkání s panem starostou v KD Mlejn
28. 12. Volný program (nezapomeňte se informovat o místu  
 konání schůzky) 
Přeji všem pěkné Vánoce.
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
(Schůzky budou probíhat v obřadní síni radnice Prahy 13, pouze 8. 12. 
se sejdeme ve FZŠ Trávníčkova)
 1. 12. Na akordeon nám zahraje Ladislav Poupě
 8. 12. O zdravé výživě – přednáška Mgr. Monika Vernerová
15. 12. Předvánoční posezení u stromečku, ochutnávka pečiva
 od členek, zazpíváme si koledy, na klavír zahraje
 Josef Skalička
29. 12. Oslavíme konec roku, zahraje nám Sparťanka
 Miloš Procházka
Přeji všem hodně zdraví a pohody do příštího roku.
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených civili-
začními chorobami
(V prosinci se schůzky uskuteční ve FZŠ Trávníčkova 1744)
 2. 12. Při kávě a čaji vyhodnotíme průběh Dnů SPCCH 
 9. 12. Hrajeme Bingo
16. 12. Společenské hry 
 Našich 10 členů zakončí Senior akademii
21. 12. Setkání s panem starostou v KD Mlejn
30. 12. Rozloučíme se se starým rokem a oslavíme Silvestra
Všem seniorům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví v novém roce.
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 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

Klub seniorů staré Stodůlky 
(Po dobu rekonstrukce kuchyně v Domě sociálních služeb Lukáš  
se budeme scházet v Klubu Mlejn, Kovářova 1615/4)
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme 
přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Program klubů seniorů prosinec 2015

Kulturní dům Mlejn zve 3. 12. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 32.
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Svatomartinská vycházka  
ke dvěma kostelům
Poslední letošní pochod s hůlkami Nordic Walking uspořádalo Stře-
disko sociálních služeb Prahy 13 ve spolupráci s radnicí, stodůleckou 
farností a společností Senior-Help ve středu 11. listopadu, tedy na 
sv. Martina. Ten naštěstí nepřijel na bílém koni a počasí bylo pro 
tento typ aktivity příhodné. Na Šostakovičově náměstí se sešlo více 
než 20 účastníků, pro které instruktorky severské chůze uspořádaly 
u stodůlecké Rusalky zahřívací rozcvičku. Následovala prohlídka ne-

dalekého kostela sv. Jakuba Staršího s výkladem o dějinách kostela 
i farnosti. Poté se pochodníci vydali na necelé tři kilometry dlouhou 
pouť Centrálním parkem do Komunitního centra sv. Prokopa. Ředitel 
střediska sociálních služeb Jiří Mašek slavnostně předal Ludmile Vy-
skočilové z komunitního centra háčkované a krajkové ozdoby, vyrobené 
pečovatelkami a klienty denního stacionáře střediska, které ozdobí vá-
noční strom ve stodůleckém kostele. Účastníkům pochodu se 

na oplátku dostalo pohoštění a od pastoračního referenta Tomáše 
Vítka se dozvěděli mnohé o současnosti i dějinách komunitního cen-
tra, třeba zajímavost, že jeho základní kámen posvětil osobně papež 
Jan Pavel II. na Letné při návštěvě Prahy v prosinci 1999. Protože 
o vycházky s hůlkami je velký zájem, budou na jaře určitě následovat 
další. Ze STOPu se o nich dozvíte.  Samuel Truschka
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 o Padesát let na jednom pracovišti  
Dne 15. 12. 2015 oslaví paní Jana Šuranová 70 let. 

Celá velká rodina spěchá 
popřát vše nejlepší  
a ještě hodně let nám  
tu prospívej. Ale nejen 
to. Další stovky žáků  
a žákyň, které naučila  
za 50 let v LŠU Štefáni-
kova hrát na kytaru si 
jistě na paní učitelku 
vzpomenou.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Kosmetika, masáže, reflexní masáže, manikúra, 
reflexní masáže, lifting, lymfatická masáž, anticelulitická. 
Heranova 1545, P13-Stodůlky. Tel. 602 472 389.

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

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

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, prohlášení  

nemovité věci, zaměřování bytů, zakládání SVJ.  
Tel. 724 304 603. 

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

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

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

 o Nabízíme opravy a rekonstrukce bytů, bytových  
jader a domů, výstavbu a rekonstrukce rod. domů – vše 
"NA KLÍČ", tzn. včetně navazujících profesí. Zvláštní 
zaměření na instalatérské a topenářské práce. 3D návrhy 
a vypracování dokumentace. Záruka kvalitní práce.  
Tel. 604 845 482, www.ikuzma.cz.

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

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

Blahopřání

Služby

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999
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 o Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko a ať 
ti ještě dlouho svítí sluníčko... Dne 17. 12. 2012 
oslavila 65. narozeniny paní Marie Šulcová. Vše 
nejlepší přejí Renata, Martin, Dan a kočičáci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

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

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

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

střechy rodinných i panelových domů.

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

PSÍ STUDIO NA PĚTCE 
Marcela Pfeiferová       tel. 739 029 625

Stříhání a koupání psů všech plemen.
Prodej potřeb pro psy. 

Možnost objednání na víkend. 
Neustupného 1838, P-13       www.psistudionapetce.cz

     

   ÚKLID DOMŮ - tel.
  608 966 904   

                                              774 118 285

Iva Malá
kosmetické služby

www.kosmetika-iva.com
facebook: kosmetika Iva
mobil: 732 859 185

Jáchymovská 230, Praha 5 – Řeporyje  
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OKNA  - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ 
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485 
PŮJČKA STROJŮ na praní koberců 

 

TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol

Rezervace hodin: 732 742 333

www.tenistami-reporyje.cz

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

Jáchymovská 230, Praha 5-Řeporyje  I  Luka - Náměstí U Lva bus  

č. 179, 352, 301  I  Luka - ul Hlávkova bus č. 230 a 255

Iva Malá
kosmetické služby
www.kosmetika-iva.com

facebook: kosmetika Iva

tel. 732 859 185
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 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

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

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových  
možností. Volejte na tel. 774 901 193. 

 o ŽEHLENÍ S DOPRAVOU. Doprava ZDARMA.  
Mandl, trička: 24 Kč/kg. www.zehlenisdopravou01.cz. 
Tel. 721 443 980.

 o Prodám zlatá štěňata anglického kokršpaněla bez PP. 
3 pejsci, 1 fenka. Odběr začátkem prosince.  
Tel. 607 760 724.

 o Ohlídám děti, odvedu na kroužky. Tel. 241 431 479.
 o Prof. chůva nabízí hlídání dětí od 0 do 3 let. Jsem 

časově flexibilní. Lokality (Praha 5, 13, Pha západ).  
Tel. 607 283 360.

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

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

 o Soukr. lekce angl. a němčiny. Tel. 733 363 404.
 o Doučování matematiky pro žáky ZŠ, příprava k přijíma-

cím zkouškám na SŠ. Tel. 739 865 029.

 o Pro panelový dům na Velké Ohradě hledáme šikovného 
a spolehlivého člověka na pozici správce domu.  
Předmětem činnosti je každodenní kontrola a drobná 
údržba domu. Pružná 4 hodinová pracovní doba.  
Kontakty: tel. 734 538 382, e-mail: vybor.vo@seznam.cz. 
Nástup možný ihned.

 o Ráda poznám příjemného staršího pána ze Stodůlek  
a okolí k menším společným procházkám.  
Tel. 732 317 174.

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

Různé

Seznámení

Zaměstnání

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

            V OC LUŽINY VE DRUHÉM PATŘE.

                       AKCE - SLEVA 10%

       AKCE PLATÍ DO KONCE PROSINCE.
               Výtah z ceníku: košile 1ks 49 nad 10 ks 45, 
        apretace 49, impregnace 49. Koberce již od 150/m2.

                      OTEVŘENO: Po-Pá   9:00-20:00
                                             So-Ne 10:00-18:00

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

Platby kartou ANO.                Přijďte nás vyzkoušet.
Věrnostní karty ANO                            www.gemastars.cz

NA VODNÍ A AQUA ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ,TEXTÍLIÍ A PEŘÍ.

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

RK JUDr. VOSYKA, s.r.o.
 prodej, pronájem bytů a nemovitostí

 poradenský a právní servis 
(pohledávky, exekuce a jiné)

tel. 608 212 218, e-mail: rkvosyka@seznam.cz 
Praha 5, Stroupežnického 2328/30

(u OC Nový Smíchov)
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ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální � vertikální � venkovní žaluzie, sítě
proti hmyzu � venkovní plastové a hliníkové rolety

� montáž těsnění, lamelové dveře
� čištění vertikálních žaluzií, � opravy žaluzií

� výroba kuch. linek a vest. skříní
Atestované bezpečnostní dveře.

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

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

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

Fa Kaše

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1
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 KPK  Podlahy     Zděnek Veselý
kladení podlah, PVC, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy

Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  
www.kpkpodlahy.cz
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 o Pronajmu menší obchod (zavedená trafika). Obchod 
se nachází na Náměstí na Lužinách ve Stodůlkách.  
Více informací na tel. 731 776 852.

 o Nabízím k pronájmu nebytové prostory v 6. patře. 
– 70 m2 (jako 3+1) v ulici Hostinského 1536 –  
Praha 13. Doposud využíváno jako ordinace. V domě 
jsou ordinace lékařů, kanceláře. Tel. 603 540 926. 

 o Koupím garáž na Velké Ohradě nebo u metra Nové 
Butovice až Stodůlky. Tel. 602 668 742.

 o Prodám chatu v zahr. osadě Stodůlky - Háje. El.  
a voda zavedena. Cena 170 000 Kč. Tel. 737 654 617.

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

Byty

Prodej – koupě – pronájem

RK OPTIMA hledá byty k pronájmu a prodeji.  
Doporučitelská provize!       Tel. 605 260 736 

Klimatizace
17.490,- Kč včetně DPH

ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9
Praha 5 - Nové Butovice
251 617 740-1, www.aldig.cz

           vánoční 
cena do 31.1.2016

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

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie, sítě  
proti hmyzuvenkovní plastové a hliníkové rolety 

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

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

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

BYLINKÁŘSKÁ PORADNA
prodej bylin a koření, bába Havlínová,  

tel. 777 068 141,  
Suchý vršek 2120/4, Nové Butovice

                                    Přijmu nové  

            distributory na roznos STOPu. 

    Bližší informace na tel. 603 728 140

Jsme specialisté na Prahu 13 a okolí. Bydlíme tu s Vámi.

Kompletní a rychlý servis při prodeji či koupi nemovitosti

Financování privatizací, vyplácení exekucí, bezúročné půjčky

Právní služby zajišťuje advokát JUDr. Jan Frič

www.hes-nespor.cz

+420 739 076 747

Hábova 2345/7
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Praha 13 zahajuje lety do vesmíru  
Tisková zpráva z Prahy 13 (31. prosince 2015)
Každoročně vás na tomto místě informujeme 
o přelomových událostech z naší městské 
části. Protože Praha 13 je vždy průkopníkem 

nových myšlenek, rozhodla radnice, že bu-
deme zase první a zahájíme české lety 
do vesmíru. O cíli letů se vedly velké debaty, 
protože na nejbližším Měsíci mají už své vla-
ječky zapíchnuté jiné země. Jelikož Češi 
jezdí rádi za teplem, je třeba létat směrem 
ke Slunci, nikoli od něj. Takže se bude cesto-
vat na Venuši a pokud vydrží palivo, tak i na 
Merkur. Vzhledem k vývoji světové situace 
už asi nepůjde jen o turistiku, ale možná také 
o stěhování. Od Nového roku se končí s pro-

dejem zpátečních letenek. Kosmická loď je 
připravena, vítěz veřejné zakázky splnil ter-
mín dodání, i když kvůli tomu nestihl vyrobit 
vlaky pro České dráhy. Také už byl vybrán 
neohrožený velitel první výpravy a stále pro-

bíhá náročný výcvik posádky. Biopaliva je 
v Česku tradičně dostatek, kyslík už dobro-
volníci pěchují hustilkami do levně nakoupe-
ných sifonových bombiček. Své osvědčené 
skafandry věnoval kosmonaut-velvyslanec 
Vladimír Remek. Dokončuje se nákup bale-
ných potravin. O místa na palubě je samo-

zřejmě ohromný zájem. Kdo má tedy šanci 
letět? Nejdříve bude přednostně vystřeleno 
do vesmíru celé zastupitelstvo, pořadí dalších 
cestujících se bude losovat. Zájemci se mohou 
už teď hlásit na oddělení krizového řízení 
na e-mailu fantasticka13@p13.mepnet.cz. Vy-
braným astronautům přejeme šťastný let. 
A vám ostatním, pro které v raketě nezbylo 
místo, přejeme, ať zůstanete nohama 
na zemi, ale přesto máte dostatečný nadhled, 
pozitivní myšlení a smysl pro humor.

 Samohyb Trubka, hnětač textů samá hrubka

Místní astronomové plánují trasu letu  

Přísný výběr velitele posádky

Vzhůru do nekonečna a ještě dál! 

Obyvatelé sledují zkušební start rakety na Slunečním náměstí 

Zraky všech občanů jsou teď obráceny ke hvězdám 

Kosmonaut musí občas vydržet bez kyslíku  

Mechanici montují motory ke kosmickému modulu  

SILVESTR 2015

Silvestrovská ozdravovna
 „Mami, dáš mi dvě koruny na lízátko?“
„Ale Mirečku, vždyť už jsi velký kluk!“
  „Tak mi dej dvacku na pivo.“

 Žena vyčítá manželovi: „Takovou dobu jsi se mnou nikde nebyl –
v kině, restauraci, o divadle ani nemluvím...“
„Jo, a kdo s tebou byl vloni na pohotovosti, když sis zlomila nohu?“

 Do anglické námořní školy přijíždí na kontrolu admirál a ptá   
se jednoho mladého důstojníka: „Dovedl byste vyjmenovat dvě  
největší osobnosti v historii anglického námořnictva?”
„Nelson a... Promiňte, nezaslechl jsem dobře vaše jméno,  
pane admirále!”

 Dva vyprahlí trosečníci se plazí rozpálenou pouští a jeden říká: 
„Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.”

 Přijde pán do obchodu a ptá se: „Za kolik máte panenku Barbie?”
„Kterou máte na mysli? Máme Barbie jede na dovolenou za 
500 korun, Barbie uklízí za 550, Barbie v koupelně za 600  
a Rozvedenou Barbie za 4 500 korun.”
To muže zarazí a ptá se: „Proč je Rozvedená Barbie tak drahá?”
Prodavačka poskytne zasvěcenou odpověď: „Protože k Rozvedené  
Barbie patří Kenův dům, Kenovo auto, Kenův bazén...”

 Pepíček dostane od tety krásný vláček a maminka mu 
připomíná: „Co se říká?”
„Nevím.”
„Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?”
„Neříkej, že je to všechno.”

 Korpulentní dáma nastoupí do tramvaje: „Je tu nějaký  
gentleman, který by mne pustil sednout?”
Zvedne se mladý muž: 
„Tak já kouskem místa přispěju!”

 Babička vykládá vnoučatům o tom, jak děti nosí čáp.
Když skončí, pětiletí kluci se na sebe podívají a pak ten  
jeden řekne: „Tak co, řekneme jí pravdu, nebo ji necháme 
v bludu?”

 Setkali se dva automobilisté, dobří přátelé, 
na procházce na náměstí.
„Je docela zdravé občas se projít po vlastních,” 
prohlásil jeden z nich.
„Máš pravdu,” přitaká mu druhý. 
„A můžeš mi říct, za co  vzali řidičák tobě?”
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DIVADLO
 3. 12. čt 15.00  FeRPLAY

Akrobatická performance železného muže a dvou kujných žen!
Zvýhodněné vstupné pro seniory 80 Kč.

13. 12. ne 19.00  CHARLEYOVA TETA – Divadlo D13
Děj hry je situován do prostředí univerzitní oxfordské koleje 19. století. Mladí studenti 
Jack a Charley touží po sňatku skandálně slušných Amy a Kitty, které jejich lásku 
opětují. Ovšem etika této doby si vyžaduje doporučení důvěryhodné osoby. Charley 
pevně doufá v brzký příjezd své movité tety z Brazílie, kterou nikdy neviděl, aby jim 
posloužila v plánu. Jak se celá situace zamotá doslova do sukní, to už se nechte 
překvapit. Hra slavila úspěch po celém světe, u nás především v podání Lubomíra 
Lipského v životní ženské roli.

DĚTI 
 6. 12. ne 15.00  MINIMAX A MRAVENEC ANEB JEDEN DEN V ŘÍŠI HMYZU

Na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Dvořáka. Loutkové představení ze světa hmyzu, 
plné napínavých momentů a přírodovědeckých poznatků.
Projekt vznikl s laskavou podporou hlavního města Prahy a MKČR.

13. 12. ne 15.00  TRPASLIČÍ POHÁDKA 
Trpaslíci žijí obvykle ve skupinách, většinou mají 28 – 53 cm, jejich váha nepřesahuje 
5 kg. Přijďte se podívat na příběh tak silný, že si ho vyprávějí už generace trpaslíků. 
Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče.

20. 12. ne 15.00  VO HLOUPYM HONZOJ A HUBATEJ MARJÁNĚ, KTERÁ  
 SKRZE PEKLO K NAPRAVENÍ PŘINDE
Úspěšná inscenace oceněná dvěma cenami za přínosnou dramatizaci lidové tvorby. 
Stará lidová pohádka ze sběru J. Š. Kukbína, hraná 50 cm velkými marionetami. 
Celá pohádka je doplněna písničkami, které se děti učí zpívat v průběhu představení.

24. 1.  ne  15.00  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – Premiéra
Klasická loutková pohádka divadla Xaver o zakleté princezně.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST – LEDEN
25. 1.  po  10.30  FeRPLAY - Cirkus Mlejn

Je to hra, hra na nejželeznějšího, nejskladnějšího, nejkrásnějšího i nejhloupějšího.  
Kdo je kdo a jaká jsou pravidla fer play? Jednou jsi dole, jednou nahoře.. jenže kdo 
bývá často nahoře, chce být taky někdy dole, jinak to není fér! Pro ZŠ (od 4. třídy) a SŠ.

26. 1.  út  10.30  FeRPLAY

27. 1.  st  10.30  FeRPLAY
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
 3. 12. čt 19.30  LUŇÁČCI

Tradiční koncert rodinné bluegrassové skupiny.
 4. 12. pá 19.00  VÁNOČNÍ KONCERT – HONZA JAREŠ

Nejkrásnější české i světové koledy a vánoční písně ve vynikající interpretaci 
nevidomého zpěváka a klavíristy Honzy Jareše. Na kontrabas a bicí doprovodí známí 
jazzoví umělci Tomáš Smetana a Jaromír Helešic. Host jako překvapení večera.

11. 12. pá 19.30  KAREL PLÍHAL
Koncert známého zpěváka, kytaristy a skladatele.

12. 12. so 15.00  SKUTEČNÁ LIGA – FINÁLE
Výherci se na konci celého ročníku můžou těšit na zajímavé ceny.  
Další příležitostí pro kapely může být propojení soutěže s novým hudebním portálem 
www.musicmap.cz. 

17. 12. čt 19.30  COP PLZEŇ A HOST
Výborný plzeňský bluegrass opět ve Mlejně!

22. 12. út 19.30  WANASTOWI VJECY

28. 12. po 19.30  ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Přijďte si zpříjemnit čas mezi vánočními svátky.

 7. 1. čt 19.30  SPIRITUÁL KVINTET

15. 1. pá 19.30  ASONANCE

RŮZNÉ
PROMĚNY KLUBU MLEJN – 5 LET V NOVÉM

10. 10. - 31. 12.  VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava fotografií, které zachycují historii a současnost budovy kulturního centra 
Prahy 13.

18. 12. pá 17.30, 19.30  D.A.R. + AMF DANCE
Opět nastává období Vánoc a tak se můžete těšit na 6. ročník Vánoční show tanečních 
skupin D.A.R. a AMF Dance. Více na www.tanecniskupinadar.cz.

19. 12. so 15.00  VÁNOCE S LUČINKOU
Tradiční vánoční program plný lidové slovesnosti a vánočních koled.  
Více na www.fslucinka.wz.cz.

20. 12. ne 18.30, 20.00  BELLY HABIBI
Vánoční vystoupení taneční skupiny Belly Habibi a kurzů orientálního tance DDM 
Stodůlky. Více na www.bellyhabibi.wbs.cz.

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 14.00 
do 18.00 a vždy hodinu před představením  Email: info@mlejn.cz. Grant poskytla Městská část Praha 13

Jižní nálada v podzimní Praze
V sobotu 7. listopadu proběhl v Českém muzeu hudby v Praze 
společný koncert dvou smíšených pěveckých sborů – českého 
sboru Carmina Vocum Praha pod vedením sbormistryně Draga-
ny Novaković-Vitas a chorvatského sboru Stella Maris Hvar 
za řízení sbormistryně Vinky Šurlin. Program obou sborů byl 
rozmanitý. Zazněly skladby jak klasické, tak novější, od domácích 
i světových autorů a též úpravy lidových písní a populárních me-
lodií. Vystoupení chorvatského sboru se neslo výrazně v jižní, 
pohyblivě roztančené středomořské atmosféře. Oba sbory se tak 
vhodně doplnily a na závěr společně přednesly dvě skladby – Ave 
Verum Wolfganga Amadea Mozarta a chorvatskou píseň Ružo 
crvena. Večer byl zakončen společným posezením a zábava 
a zpěv pokračovaly až do pozdních nočních hodin… Carmina 
Vocum má v úmyslu příští rok přátelskou návštěvu oplatit, 
podniknout zájezd na ostrov Hvar a vystoupit na dalším společném 
koncertu. Sbor Carmina Vocum je připraven přijmout nové členy, 
zvláště mužské hlasy a zejména tenory. Neváhejte a přijďte nás navští-

vit. Zkoušky sboru se konají každý čtvrtek od 19.15 ve FZŠ Brdičkova. 
Pojeďme společně zazpívat příští rok na chorvatský ostrov Hvar! 
 Jarmila Křečková
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Čtvrtek 15. 10. – neděle 29. 11.
Národní Cirkus Originál Berousek
U stanice metra Luka, Stodůlky

Dlouhá historie známého cirkusu Berousek a národní oceně-
ní zavazují i sedmou generaci cirkusové rodiny k nejvyšší 
úrovni, kvalitě a zachování původní filozofie cirkusu – spo-
jení maximální profesionality s láskou a úctou ke zvířatům. 
Představení můžete vidět ve středu, ve čtvrtek a v pátek 
od 17.30, v sobotu od 14.00 a v neděli od 11 hodin.

Sobota 28. 11. – neděle 3. 1.
Dřevěné, hliněné a medové Vánoce
Hala Pensionu U Barona Prášila v Ořechu,  
Kopaninská 189

Vystaveno bude více než 20 betlémů z různých materiálů, 
technik i stáří. Největší je „třešťského typu“. Je vyřezávaný 
s bohatou krajinou, velkou jeskyní a živým vodopádem, má 
asi stovku figur a je dlouhý 5 m. Ořešský sousedský betlém 
je keramický a zobrazuje jednotlivé obyvatele Ořechu 
a okolí. Nejmenší betlémy jsou umístěny ve skořápce vlaš-
ského ořechu. Tradiční výstava betlémů je spojena s ukázka-
mi a vyzkoušením řemesel (řezbářství, keramika 
a pekař ství – střídavě). Druhou částí akce je i praktické vy-
zkoušení méně známých lidových zvyků. Akce je určena pře-
devším pro rodiny s dětmi. Pro mateřské a základní školy je 
připraven speciální program.  
Otevřeno je každý víkend od 10.00 do 18.00  
(5. 12. pouze 16.00 – 18.00). Školy, školky apod. si mohou 
objednat jiný termín. Akci pořádají Spolek Ořech, z.s., Včelín 
Ořech, z.s., a ZO ČSV Praha Řeporyje. Více na www.orech.cz. 

Sobota 28. 11. • 8.00
Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska v.v.
Fakultní základní škola Brdičkova, Lužiny

SDH Třebonice a ÚMČ Praha 13 vás zvou na další ročník 
volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev. 
Prezence 7.30 – 8.00 v tělocvičně školy. Závazné přihlášky 
(do 23. 11. do 14.00) a veškeré informace získáte u Jarosla-
va Matýska (tel. 607 613 652, 235 011 239) nebo Martina 
Šmída (tel. 602 765 024, 235 011 616).

Sobota 28. 11. • 9.00
Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Farní charita Stodůlky spolu s římskokatolickou farností 
sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách vás srdečně zve na další 
setkání. Zahájíme je v 9 hod. společným slavením mše svaté 
s možností přijetí svátosti nemocných, následovat bude 
společenský program. Pokud máte problém s dopravou 
na setkání, zajistíme pro vás odvoz.

Sobota 28. 11. • 9.00 – 14.00
Adventní dílny
Základní škola Mohylová, Lužiny

Přineste si ostrý nůž, nůžky, štípačky, jehly a režné nitě. 
Výrobní materiál dostanete na místě, možno použít i vlastní 
originální ozdoby na dotvoření. Přijďte si sami vyrobit ad-
ventní výzdobu v podobě adventního věnce, svícnu nebo 
třeba gelové či medové svíčky, nějakou drobnou sváteční 
ozdobu nebo si ozdobit perníčky.

Sobota 28. 11. • 9.00 – 14.00
Dvě šance v Trávě
FZŠ Trávníčkova 1744
FZŠ Trávníčkova a občanské sdružení TIB pořádají pro ty, 
kteří si rádi „hrají“, zábavný program Dvě šance v Trávě. Akce 
je určena pro děti ve věku 7 – 12 let. Čeká na ně deset pro-
gramů, ze kterých si mohou dva vybrat a za pomoci odbor-
ných lektorů se o nich dozvědět více. Pro rodiče a doprovod 
si připravil Národní institut pro bezpečný internet přednáš-
ku Bezpečný internet pro děti, která nám představí dvě 
tváře internetu – tu nekonečnou plnou informací a mož-
ností a druhou, tu méně bezpečnou jak pro nás, tak hlavně 
pro děti. Více informací a přihlášku najdete na http://tib.cz.

Sobota 28. 11. • 9.00 – 15.00
Havajský jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482,  
Nové Butovice 
Kolektiv školky vás srdečně zve na tradiční Havajský jarmark, 
kde si budete moci nakoupit vánoční dárky pro celou rodi-
nu, pochutnat si na domácím občerstvení, poslechnout si 
koledy a mezi 13. až 14. hodinou zde potkat čertici Bertu. 
Budou zde dílničky pro děti i rodiče, kde si užijete vánočního 
vyrábění.

Sobota 28. 11. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice

Soubor Divadla Glans vás zve na Vánoce na blátě – veselou 
vánoční pohádku o tom, jak Peklo chtělo dětem zkazit Vá-
noce. Jednotné vstupné 70 Kč, pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení. Na místě bude možno zakoupit 
malé občerstvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 28. 11. • 13.30 – 17.00
Jarmark aneb Adventní slavnost
Komunitní centrum sv. Prokopa,  
Nové Butovice 

Církevní mateřská škola Srdíčko pořádá tradiční Jarmark. 
Můžete zakoupit adventní věnce a mnoho krásných origi-
nálních dárků, posedět v kavárně a ochutnat řadu vánoč-
ních dobrot z našich domácích pecí. Během odpoledne 
proběhne vystoupení dětí CMŠ Srdíčko. Pro všechny děti 
jsou připraveny zajímavé výtvarné dílny. Přijměte pozvání 
ke společnému odpolednímu setkání.  
Více na www.cms-srdicko.cz.

Neděle 29. 11. • 15.00
Vánoční pohoda
Ohradské náměstí, Velká Ohrada

První adventní neděli pořádá Restaurace Kastrol Vánoční 
pohodu. Akce bude spojená s rozsvícením vánočního stro-
mu, čehož se ujme starosta David Vodrážka. Přímo na ná-
městí budeme nabízet vinnou klobásu, svařené víno, punč, 
domácí vdolky. Abychom měli čas se před vánočním blázně-
ním na chvíli zastavit.

Úterý 1. 12. 
Červená stužka
Městská část Praha 13 
V rámci Mezinárodního dne 
boje proti AIDS opět proběhne osvětová kampaň spojená 
s finanční sbírkou. V Praze 13 ji tradičně zajišťují vybraní 
žáci 9. ročníku ZŠ Kuncova.

Kalendář akcí prosinec
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Středy 2. a 9. 12. • 16.00
Školička pro budoucí prvňáčky
Základní škola Mohylová, Lužiny
2. 12. bude ukázková hodina pro rodiče na téma Člověk 
a svět, o týden později 9. 12. se můžete těšit na návštěvu 
Vánoční výstavy.

Čtvrtek 3. 12.
Den otevřených dveří
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,  
Bronzová 2027 
Školu můžete navštívit od 8.00 do 11.40, od 13.00 do 14.00 
bude mít otevřené dveře anglická družina.

Čtvrtek 3. 12. • 17.00
1. výročí lužinských piv
Pivovar Lužiny, Archeologická 1 (OC Lužiny)

Přijďte a pomozte překonat český rekord ve štafetovém pití 
piva po dobu jedné hodiny (tak začněte trénovat). Zlatým 
hřebem večera bude unplugged vystoupení populární hard-
rockové skupiny Doga, nebude chybět ani tombola. V nepo-
slední řadě budou představeny nové etikety lužinských piv. 
Podstatná část výtěžku bude věnována organizaci Hemoju-
nior (www.hemojunior.cz), která pomáhá dětem s hemofilií.

Čtvrtky 3. a 10. 12. • 17.00
Hrajeme si na školáka
FZŠ Trávníčkova 1744
Přípravné kurzy pro předškoláky budou mít následující 
témata: 3. 12. – Svět kolem nás, 10. 12. – Já jsem muzikant 
a malíř. Více na www.zstravnickova.cz. 

Čtvrtek 3. 12. • 18.30
Mikulášský koncert 
Základní umělecká škola Stodůlky, K Brance 72/2 
Koncert se bude konat v sále školy. Jste srdečně zváni.

Sobota 5. 12. • 13.00
Mikulášská nadílka 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky a ÚMČ Praha 13 srdečně 
zvou všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku. Pro 
všechny je připraven mikulášský program, pro děti dárečky 
a občerstvení. Po skončení mikulášské nadílky proběhne 
od 18.00 v hasičské zbrojnici valná hromada SDH.

Pondělí 7. 12. • 9.30 
Mikulášská nadílka Prahy 13 
Sluneční náměstí  

Zábavný program pro mateřské školy s dárky a soutěží 
o nejkrásněji ozdobený vánoční stromek. Souběžně budou 
na Slunečním náměstí poslední letošní farmářské trhy.

Pondělí 7. 12. • 18.00
Jazzový vánoční koncert 
Obřadní síň radnice, Slunečním nám. 13 
Městská část Praha 13 vás srdečně zve na Jazzový vánoční 
koncert Evy Emingerové a jejích hostů. Těšit se můžete 
na Františka Tomšíčka – trumpeta (saxofon), Jaroslava 
Kantora – elektrická kytara, Petra Kořínka – kontrabas 
a na Ivana Smažíka – bicí.

Úterý 8. 12. • 8.00
Soutěž v pletení vánoček
FZŠ Mezi Školami

Ve FZŠ Mezi Školami nastanou předvánoční oslavy již 8. pro-
since, kdy ředitel školy Petr Vodsloň přizve starostu Prahy 13 
Davida Vodrážku k soutěžnímu klání v pletení vánoček. 
Velkými soupeři jim budou družstva tvořená žáky školy.

Úterý 8. 12.
Den otevřených dveří 
Základní škola Janského, Velká Ohrada
Srdečně zveme rodiče stávajících i budoucích žáků. 
Od 8 do 12 hodin si můžete prohlédnout školu a nahlédnout 
do výuky ve třídách. Na prvním stupni získáte také informa-
ce o programu Začít spolu. Od 17 hodin začíná beseda s ve-
dením školy a komentovaná prohlídka prostor školy.  
Více informací na www.zs-janskeho.cz.

Úterý 8. – pátek 11. 12.
Vánoční výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny 

Srdečně vás zveme na tradiční Vánoční výstavu. Přijďte se 
inspirovat nápady na vánoční výzdobu vašich domovů a na-
čerpat sváteční atmosféru. Prohlédnout si můžete práci dětí, 
učitelů i rodičů nejen ze ZŠ Mohylová.

Středa 9. 12. • 17.00
Vánoční jarmark
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
Srdečně vás zveme na tradiční Vánoční jarmark v jídelně 
školy. Přijďte se s námi zastavit, popovídat, občerstvit se 
a vánočně se naladit.

Čtvrtek 10. 12. • 8.00 – 12.00
Den otevřených dveří 
Základní škola praktická a speciální Lužiny,  
Trávníčkova 1743
Návštěvníci mohou nahlédnout do všech tříd během výuky. 
Lze si prohlédnout prostory školy a práci žáků nebo si poho-
vořit s vedením školy. Více na www.zsluziny.cz.

Čtvrtek 10. 12. • 8.30 – 16.00
Den otevřených dveří
Základní škola Mohylová, Lužiny
Zájemci si mohou prohlédnout celou školu včetně zookout-
ku a zahrady. Zároveň můžete získat informace o způsobu 
výuky, např. matematiky podle prof. Hejného, dále o pestré 
nabídce kroužků, školní družině, stravování a dalších čin-
nostech školy. Věnovat se vám budou žáci čtvrtých ročníků, 
kteří rádi zodpoví vaše dotazy a v závěru prohlídky vás se-
známí s vedením školy.

Čtvrtek 10. 12. • 18.00
Vánoční koncert
Atrium radnice, Sluneční nám. 13 
Zveme vás na již tradiční Vánoční koncert. Představí se 
Dětský pěvecký sbor Klíček a flétnový soubor Notečka.

Pátek 11. 12. • 19.00 
Vánoční benefiční koncert  
Nadace Archa Chantal 
Kostel u Salvátora,  
Salvátorská 1045/1, Praha 1 
Zveme vás na vánoční benefiční koncert v podání Pražského 
smíšeného sboru. Na programu jsou skladby F. Schuberta, 
W. A. Mozarta nebo A. Vivaldiho. Výtěžek ze vstupného 
bude použit na projekty Nadace Archa Chantal, která se za-
bývá zlepšováním prostředí ve zdravotnických zařízeních 
pro děti. Vstupenky lze zakoupit přes stránky  
www.archa-chantal.cz nebo v sítích Ticketpro.

Sobota 12. 12. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice

Soubor Divadla Glans si pro vás tentokrát připravil Vánoce 
na blátě – veselou vánoční pohádku o tom, jak Peklo chtělo 
dětem zkazit Vánoce. Jednotné vstupné 70 Kč, pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem představení. Na místě bude 
možno zakoupit malé občerstvení. Bližší informace 
na www.divadloglans.cz.

Sobota 12. a neděle 13. 12. • 10.00 – 18.00
Česká hračka a řemeslo 
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1
Zveme všechny hravé děti, rodiče i prarodiče na 3. adventní 
trh. V Novoměstské radnici se představí čeští výrobci hraček 
a zástupci řemeslné tvorby. Chybět nebudou ani tradiční 
tvořivé dílny (nejen) pro děti a bohatý doprovodný kulturní 
program s pěveckými vystoupeními i divadelními předsta-
veními. Vstupné je zdarma. U vstupu bude možné přispět 
formou dobrovolného vstupného, jehož výtěžek bude pou-
žit na nákup hraček pro azylové domy, pro matky s dětmi 
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a další charitativní organizace. Časový harmonogram, 
seznam vystavovatelů a více informací najdete na  
www.nrpraha.cz a www.ceska-hracka.cz.

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

Na výstavu vás zvou Sdružení na ochranu zvířat Chlupáči 
v nouzi a Občanské sdružení na ochranu zvířat Podbrdsko. 
Všechny kočičky v jejich péči jsou očkované, odčervené 
a dospělá zvířata jsou kastrovaná. Vybranou kočičku si mů-
žete přímo z výstavy odnést domů. Vstupné je dobrovolné, 
výtěžek bude použit pro útulkové kočičky.  
Více na www.chlupacivnouzi.cz.

Pondělí 14. 12. – pátek 8. 1.
Betlém na radnici
Atrium radnice 

V úředních hodinách si budete moci prohlédnout velký bet-
lém ve stylu třešťských betlémů ze sbírky Vladimíra Glasera 
z Ořecha.

Pondělí 14. 12. • 18.00 
Předvánoční vystoupení Tanečního a Hudebního 
studia Dukát 
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Rodičům, známým i široké veřejnosti se tradičně představí 
tanečnice a klavíristé studia Dukát.

Úterý 15. 12. • 17.00
Vánoční jarmark v ZŠ Janského
Základní škola Janského, Velká Ohrada
Srdečně vás zveme na již tradiční školní Vánoční jarmark, 
který se koná v přízemí, jídelně a v tělocvičně školy. Přijďte 
si nakoupit vánoční ozdoby a jiné drobnosti, posedět u vá-

nočního punče a dalšího občerstvení nebo jen tak vychutnat 
atmosféru adventního času. Můžete se těšit na kulturní pro-
gram, který připravili naši žáci, a losování vánoční tomboly. 

Výtěžek z prodeje dětských výrobků a občerstvení darujeme 
prostřednictvím projektu „Můj nový život“ onkologicky ne-
mocným dětem v Motole. Více na www.zs-janskeho.cz.

Úterý 15. 12. • 18.30
Vánoční koncert 
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Zveme vás na koncert Základní umělecké školy Stodůlky.

Čtvrtek 17. 12. • 17.00
Vánoční jarmark
FZŠ Trávníčkova 1744
Přijďte načerpat tu správnou sváteční atmosféru.

Pátek 18. 12. • 17.30
Vánoční show skupin AMF Dance a D.A.R.
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4

Uvidíte taneční skupiny AMF Dance a její hip hop a Taneční 
skupinu D.A.R., která se zabývá Disco Dance a Disco show 
a v listopadu získala titul vicemistra světa s choreografií Ples 
Upírů. V choreografiích se představí zkušení tanečníci i úplní 
začátečníci, dospělí i děti. Vstupné je 70 Kč. Více na www.
tanecniskupinadar.cz nebo na Facebooku.

Sobota 19. 12. • 9.00
Vánoční Notorcup 2015
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68
Zveme vás na další ročník oblíbeného předvánočního 
turnaje v malé kopané. Přihlášky a více informací na  
marazdansky@seznam.cz, tel. 602 226 624.

Čtvrtek 24. 12.
Běh za Ježíškem na Makču Pikču
Centrální park (u můstku pod haldou)
Proslulá halda Makču Pikču, tyčící se nad Nepomuckým ryb-
níkem v Centrálním parku, se již poosmnácté stane dějištěm 
populárního Běhu za Ježíškem. Tento závod pořádaný sto-
důleckými atlety už k vánočnímu dění v naší městské části 
neodmyslitelně patří a každý rok se při strmém výběhu 
na vrchol haldy utkají desítky účastníků. Malí i velcí spor-
tovci tak budou mít znovu šanci přímo na Štědrý den změřit 
síly se svými kamarády, s vrcholovými sportovci a možná 

i s Ježíškem samotným. Závodníci se můžou registrovat 
od 10.00 přímo na úpatí slavné Makču Pikču, startovné se 
neplatí.

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

Středa 6. 1. • 16.30 – 18.30
Den otevřených dveří
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475
Jste srdečně zváni.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Dětské minicentrum Stodůlka nabízí kroužky a akce přede-
vším pro děti předškolního věku (3 – 6 let), které zatím ne-
navštěvovaly MŠ nebo potřebují individuální péči a menší 
kolektiv dětí.

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

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

Neděle 29. 11. • 17.00 
1. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Břevnovského chrá-
mového sboru pod vedením Adolfa Melichara. Koncert pod-
poruje Ministerstvo kultury ČR.

Čtvrtek 3. 12. • 19.00 
Vánoční koncert – kostel sv. Rodiny
Vánoční koncert Hornického pěveckého sboru Kladno pod 
vedením Milana Makaria se sólistou Národního divadla 
Lukášem Hynkem – Krämerem, průvodní slovo P. Prokop 
Siostrzonek, na programu B. M. Černohorský, W. A. Mozart, 
C. Franck, G. F. Händel, F. X. Brixi, G. Verdi a další.

Neděle 6. 12. • 17.00 
2. adventní koncert – kostel sv. Rodiny

Představí se dětský sbor Radost Praha a dívčí komorní 
pěvecký sbor Puellae pod vedením prof. Vladislava Součka 
a Jana Pirnera, na programu A. Tučapský, L. Delibes,  
I. Loudová, J. Novák, L. Sluka, H. Purcell a další.

Neděle 13. 12. • 11.00 – 16.00 
Adventní trh v klášteře – atrium domova
Ve vánoční atmosféře na vás čekají stánky, svařené víno, 
cukroví, dárky, živá hudba – kapela Klamovka.
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Neděle 13. 12. • 17.00 
3. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Nenechte si ujít koncert v podání orchestru Archioni Plus 
pod vedením Michala Macourka, zpěv Miroslava Časarová, 
na programu J. Pachelbel, R. Binge, G. F. Händel, J. S. Bach, 
Ch. Gounod, G. Caccini a A. Dvořák.

Neděle 13. 12. – pátek 8. 1.
Prodejní výstava Hrátky s drátky – refektář
Výstava drátěných plastik Ladislava Lokajíčka. Vstup volný.

Čtvrtek 17. 12. • 19.00 
Hvězda nad Betlémem – kostel sv. Rodiny
Vystoupí Žižkovský pěvecký sbor Vltavínky, sbormistryně 
Aleksandra Konjukovskaja a Marina Ščerbakova, klavír 
Vartan Agopian, na programu J. C. Vodňanský,  
G. P. da Palestrina, F. M. Bartholdy, O. Mácha a další.

Neděle 20. 12. • 17.00
4. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se soubor zobcových fléten Siringa pod vedením 
Miroslava Bureše, na programu J. S. Bach, A. Vivaldi,  
V. Fortin a další.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Středa 2. 12. • 15.00 – 16.30, 16.45 – 18.15
Čertovské odpoledne – pro děti 1 – 10 let
Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, 
andělem a hodnými čertíky v pekle.

Těšit se můžete na výtvarnou dílničku, drobné hry, odváž-
nější i na návštěvu a prohlídku pekla, ale především na na-
dílku od hodného Mikuláše a anděla. Cena 70 Kč. Na akci je 
nutné se předem objednat. Více na našem webu.

Neděle 20. 12. • 18.30 a 20.00
Vánoční show 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4

Představí se orientální taneční skupina Belly Habibi z domu 
dětí (od 18.30 děti a mládež, od 20.00 mládež a dospělí). 
Přijďte se ponořit do kouzla dálného orientu. Uvidíte napří-
klad čínský tanec, tanec námořníků a balet orient. Mistryně 
ČR 2015 si pro vás letos připravily opravdu překrásnou na-
dílku, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky je nutné zakoupit 
předem v DDM Stodůlky.

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 

Výukové programy pro děti od 6 měsíců do 8 let.
Využijte ukázkovou lekci, kterou poskytujeme zdarma.

Sobota 12. 12. • 15.00 – 18.00
Vánoční zábavná párty
Přijďte s dětmi strávit příjemné odpoledne a nasajte tu pra-
vou předvánoční atmosféru. Čeká vás pečení a zdobení per-
níčků, korálková dílnička, zpívání, soutěže, třpytivé vánoční 
tetování, slavnostní líčení pro maminky, svařák pro tatínky. 
Na konci slosování o měsíc výuky zdarma! V 16.00 děti roz-
tančí kouzelný vánoční skřítek. Vstupné 100 Kč. 

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, komu-
nikaci v angličtině a němčině.

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

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

Sobota 5. 12. • 17.00
Setkání se sv. Mikulášem
Můžete se těšit na program se svatým Mikulášem v dopro-
vodu andělů a na tradiční mikulášský balíček. Prosíme 
o předběžné přihlášení na fara@centrumbutovice.cz.  
Vstupné 80 Kč (mikulášský balíček v ceně).

Úterý 15. 12. • 10.00 
Návštěva Botanické zahrady
V rámci setkávání maminek s dětmi se vypravíme na Vánoční 
výstavu do Botanické zahrady na Albertově. Sraz v 10.00 
před Komunitním centrem sv. Prokopa.

Sobota 19. 12. 
Dětská vánoční mše o zvěstování Kristova narození 
Program: 16.00 mše sv. u Jakuba, 17.00 průvod s betlém-
ským světlem, 18.00 vystoupení dětí z Baletní školy Olgy 
Kyndlové při Státní opeře Praha v KC sv. Prokopa. Mše je ur-
čena nejen dětem jako interpretům, ale i jako divákům 
a posluchačům. Dospělému diváku nabízí zastavení v běhu 
života a zamyšlení nad smyslem vánočního svátku.

Více informací získáte na www.centrumbutovice.cz.

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma. 
 6. 12. O kováři Mikešovi – Divadlo Dokola  
13. 12. Vánoce aneb cesta do Betléma 
20. 12. Královna barev – Divadlo z pytlíčku

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt 9.00 –12.00. Přihlášení předem 
není nutné. 

Sobota 28. 11. • 13.00 – 16.00
Adventní dílna pro dospělé
Výroba adventních věnců. Cena 200 Kč (materiál k dispozici), 
přihlášky a info do 19. 11. na rybicky.13ka@gmail.com 
nebo osobně v herně.

Pondělky a úterky – tématem měsíce je advent – říkanky, 
výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka...  
Během dopoledne navíc:  
8. 12. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Odpuštění a milost jako hlavní motor života a Vánoc. 

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

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti s papouškem Petem, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Přejeme všem požehnané vánoční svátky.  
Herna bude od 18. 12. do 3. 1. uzavřena.

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

Všechny opět zveme do našeho rodinného centra, kde bude 
pro vás a vaše děti připraven bohatý program. 
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Pondělky – Orientální tance pro maminky s dětmi, volná 
herna

Úterky – Cvičení s miminky, cvičení rodičů s dětmi, cvičení 
školkových dětí, bodystyling

Středy – Volná herna, cvičení pro těhotné

Čtvrtky – Volná herna s výtvarnou chvilkou

Pátky – Volná herna

Pátek 18. 12. • 16.00
Výlet do říše fantazie
Kreativní dílny pro děti a rodiče inspirované knihou Alenka 
v říši divů. Čtvrtý výlet má název Dárečky pro Alenku.

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

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

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

Pondělky • 19.00 – 20.30
Angličtina pro mírně pokročilé a věčné začátečníky
Skupinový kurz angličtiny s českým lektorem, zaměřený 
na konverzaci v zaměstnání. Info na jitka.cierna@gmail.com.

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

Pátky • 9.00 – 10.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Cvičení povede fyzioterapeutka Mirka Prchalová, cena 50 Kč. 
Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Velká zimní výpra-
va 4. – 6. 12. Podívejte se na www.klubrobinson.cz. 

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

Happy Mondays – vstup za 1 Kč bude mít v prosinci 
každý (netýká se psů), kdo přijde do zoo v pondělí  
mezi 9.00 – 10.00. Akce platí do 21. 12. 

Večerní prohlídky (4., 5., 11., 12., 18. a 19. 12.) 
Nenechte si ujít jedinečnou možnost zjistit, co dělají zvířata 
v pražské zoo po zavírací době. Je nutné se předem objednat 
na tel. 296 112 230 nebo na pr@zoopraha.cz.

Komentovaná krmení a setkání – v prosinci každý 
víkend a svátek na více jak 12 místech v zoo.

Neděle 29. 11. 
Adventní dílny
Užijte si klidnou předvánoční atmosféru v zoo a vyrobte si 
vlastní adventní věnec. Z kapacitních důvodů je nutné se 
předem objednat. Poplatek 150 korun zahrnuje materiál 
na výrobu věnce, svíčky a ozdoby.

Neděle 29. 11. 
Vánoční strom se rozsvěcí
Zahájení adventu slavnostním rozsvícením stromu.

Sobota 5. 12. 
Po zoo chodí Mikuláš 
Byly vaše ratolesti hodné? Všechny prohřešky malých 
i velkých návštěvníků sečtou čerti, hodné odmění Mikuláš 
s andělem.

Neděle 6. 12. 
Den sponzorů 
Tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů pražské zoo 
s předáváním cen Richard za nejlepší spolupráci se zoo.

Sobota 19. 12. 
Pohodové Vánoce v zoo 
Vyhněte se předvánočnímu stresu a odpočiňte si v zoo. 
Vyrobte si vánoční přáníčko, rozkrojte jablíčko a pusťte 
svíčku po vodě.

Neděle 20. 12. 
Nuru slaví 3. narozeniny
Oslava 3. narozenin nejmenšího člena gorilí skupiny.

Čtvrtek 24. 12.
Štědrý den v zoo
Přineste zvířatům dárky a podívejte se, co dostanou 
k Vánocům. 

Neděle 27. – středa 30. 12. 
Vánoce u zvířat
27. prosinec je vyhlášen Dnem návštěvy zoo. Následující 
dny si nenechte ujít speciální komentované krmení, při kte-
rých si zvířata pochutnají na dárcích, které jste jim přinesli 
na Štědrý den.

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

FO
TO

: P
ET

R H
AM

ER
NÍ

K,
 ZO

O 
PR

AH
A

FO
TO

: M
IR

OS
LA

V 
BO

BE
K,

 ZO
O 

PR
AH

A



 PROSINEC 2015 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22738

Autor: Pavel Talaš

Máte rádi čokoládu? Pak přijměte naše pozvání do Muzea čokolády 
Choco-Story v Celetné 10, které je svojí soukromou sbírkou napros-
to unikátní. Bylo založeno v roce 2008, dnes je oceněno 7. místem 
v žebříčku nejlepších muzeí čokolády na světě. Je zde zmapována 
několik tisíc let stará historie kakaa jako nápoje a také vznik čokolá-
dy a jejího zpracování. Dozvíte se také spoustu faktů o kakaovníku 
a jeho pěstování, o jeho odrůdách, o tom, jak se čokoláda dostala 
do Evropy a českých zemí. „Kromě historie kakaa a čokolády zde 
můžete vidět i vývoj čokoládových forem,“ říká Marek Elsik 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Cirkus nebude. Snad kdyby se zvedla mlha... Fotografii nám 
poslal Petr Soural. Děkujeme. 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.

VÍKENDY BEZ NUDY

z Muzea čokolády a do-
dává: „K vidění je také 
část sbírky čokoládových 
obalů Stanislava Krám-
ského, který vlastní nej-
větší sbírku v Evropě 
a možná i na světě. Ta čítá 
více než 160 000 kusů. 
Máme tady i čokoládu 
z roku 1932, která je 
v původním obalu. Ta má 
zajímavou historii. Vzác-
ný sběratelský kousek je 
od Šárky Jakšlové. 
Čokoládovou figurku do-
stala k desátým narozeni-
nám její babička. A pro-
tože tehdy byla čokoláda 
opravdu vzácná, babička ji 
nesnědla, ale hrála si s ní 
jako s panenkou. Je zde také autentická sbírka historického porcelá-
nu a konviček na čokoládu. To ale samozřejmě není všechno. Připra-
vena je také prohlídka čokoládové dílny, kde je k vidění výroba bel-
gických pralinek s podrobným výkladem čokolatiéra, který mimo 
jiné prozradí, jak docílí hedvábného lesku a krásného lomu čokolády. 
Víte, jaká je filozofie našeho muzea? Sněz, co můžeš. Takže každý 
návštěvník má možnost ochutnat libovolné množství vynikající čo-
kolády nebo si vyrobit vlastní.“

Otevřeno je denně od 9.30 – 19.00 (o vánočních svátcích může 
dojít ke změně). Více na tel. 224 242 953, www.choco-story-praha.cz.

 Eva Černá
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Prosincová křížovka Čtenářská soutěž

Rádi byste překvapili své 
blízké dárkem, který je 
neobvyklý, ale vykouzlí 
vašim nejbližším úsměv 
na tváři? I letos v Jipce 
nabízejí oblíbené vánoční 
dárkové poukazy na jazy-
kové kurzy. Obdarovaný 
může odstartovat studi-
um jazyků naplno a spl-
nit si tak novoroční 
předsevzetí. Poukázky lze využít na kurzy na všech pobočkách Jipky. A že bude tento-
krát opět z čeho vybírat! Již nyní najdete kompletní rozpis kurzů na jejich interneto-
vých stránkách. A pokud by se vaši blízcí nemohli dočkat, poukaz je možné využít i na 
individuální výuku, se kterou můžete začít třeba hned. Těší se na vás v Jipce na Butovi-
cích! Heslem této jazykové školy je...  TAJENKA. Tři šťastní výherci se mohou těšit na 
poukazy na jakýkoli skupinový kurz dle vlastního výběru v hodnotě 2 000 Kč, s plat-
ností do konce září 2016.
Jipka, Nušlova 2515/4, Praha 5-Nové Butovice, více na www.jipka.cz.
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Křížovka: Spravedlivý Mikuláš bude vám, hodným dětem, rozdávat dárky 
opět 5. prosince. Nechodí ale sám, víte kdo ho doprovází?

Listopadová tajenka: PIVO S PŘÍCHUTÍ HARD ROCKU
Výherci: Hana Vlčková, Lužiny; Jana Podrazilová, Luka; 
Tomáš Borovský; Lužiny

 
 

Připravila Petra Fořtová

JMÉNO 
KOMENSKÉHO

1. DÍL
TAJENKY

CHEM. 
ZNAČKA 
HLINÍKU

POSVÁTNÉ VESNICKÁ 
MLÁDEŽ

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

NÁZEV 
ŘÍMSKÉ 

PĚTISTOVKY

FÍKOVA 
KAMARÁDKA

STUPEŇ
RUSKÝ 

VELETOK

ZBOŽŇOVANÉ

PRALESNÍ 
SAVEC

MUŽSKÝ HLAS
LID. PĚVEC  

V ASII

2. DÍL
TAJENKY

MUŽSKÉ 
JMÉNO

STYL  
HUDBY

ZÁHADY
IN. ZPĚVAČKY 

KOCÁBOVÉ

KOŽNÍ  
NEMOC

ÚBOČÍ

PLOŠNÁ MÍRA

VYHLEDÁVAČ 
BITEK

SKLUZ

CIZOPASNÉ 
HOUBY

IN. GUVERNÉRA 
TŮMY

ŠLECHTICKÉ 
PŘÍZVISKO

OBYČEJ
ČESKÝ HEREC

CITOSLOVCE 
BĚDOVÁNÍ

OPEŘENEC
FIALOVÁ 
BARVA

MOŘSKÝ 
KORÝŠ

PLYŠOVÝ 
KAMARÁD

ČESKÝ 
HUDEBNÍK
CHEM. ZN. 
AMERICIA

PŘEDLOŽKA

JMÉNO 
KREJČÍHO

RUSKÝ 
VELETOK

CITOSLOVCE 
VRČENÍ

EVROPAN

DEBATA

ZKOUŠKA 
HMATEM OTROK

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

Rébusy: Které slovo chybí?
 O (– – – – ) TOČ

Jaká čísla přijdou teď ?
9     5     8     4     7     3     –      –

Správné odpovědi z listopadu:
Křížovka – listopadky

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s  
v Galerii Butovice získává:
Michaela Šubrtová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Adam Horský, Stodůlky
Iva Ludvíková, Hůrka
Dominik Trojan, Stodůlky

Soutěžní otázky na prosinec:
1) Kde sídlí Muzeum čokolády Choco-Story?
2) Kdy bude mít v KD Mlejn koncert skupina Wanastowi Vjecy?
3) Komu zejména pomáhá nezisková organizace Raná péče EDA?

Správné odpovědi na listopadové otázky: 
1) Kdo byl hostem Slávka Klecandra na říjnovém koncertu Třináctého na Třináctce?
Hostem byla zlínská kapela Marnatosnaha.
2) Kdy a kde se bude hrát volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska?
Turnaj se hraje 28. 11. v ZŠ Brdičkova.
3) Kdy bude mít premiéru divadelní představení Zelňačka?
Zelňačka měla premiéru 26. 11. v KD Mlejn.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Ilona Hejmalová, Lužiny

 Připravila Petra Fořtová



SMART byty patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Více informací naleznete na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

Bydlete chytře, bydlete SMART 
www.smart-byty.cz 

Nové byty vznikají jen pár metrů  
od metra Nové Butovice, jsou  
v nízkoenergetickém standardu  
budovy sk. B a uspokojí všechny,  
kteří mají rádi chytrá řešení. 

Nejvýraznější novinkou projektu  
SMART byty je příprava systému  
chytrého ovládání bytu, díky kterému  
lze pohodlně ovládat vybavení bytu 
prostřednictvím mobilního telefonu.  
Již zaběhlou samozřejmostí bytů 
společnosti Trigema je rekuperace VZT.

K dispozici zůstává zhruba  
30 dostupných bytů s cenou  
od 2 714 383 Kč s DPH.

K NASTĚHOVÁNÍ V LISTOPADU 2015

DOPORUČUJEME byt č. 825 
prostorný byt 4+kk, 99,1 m2 
cena: 5 390 952 Kč

DOPORUČUJEME byt č. 924 
praktický byt 3+kk, 89 m2 
cena: 4 901 666 Kč

DOPORUČUJEME byt č. 624 
útulný byt 3+kk, 96 m2 

cena: 4 812 153 Kč
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