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Sdělení úřadu a městské části

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 
17. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 18. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. 
K zápisu je třeba přinést následující doklady: občanský průkaz zákonného zástupce, 
rodný list dítěte, cizinci ještě doklad o povolení k pobytu. Podrobné informace o všech 
základních školách najdete na jejich internetových stránkách, přístupných také ze 
sekce Školství na www.praha13.cz.                         Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny
Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743 ve spolu-
práci se speciálně pedagogickým centrem ÁMOS pořádá pro žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami zápis do 1. ročníku základní školy. Žáci bez mentálního postižení 
jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu 
po odeznění obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně ZŠ.
Zápis se bude konat ve dnech 6. a 7. února 2013 v době od 13 do 17 hodin v budově 
školy, v 1. patře nového pavilonu – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dí-
tětem, vezměte s sebou rodný list dítěte a všechna odborná vyšetření.
Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na tel. 235 522 156 nebo Jaroslava Svatošo vá, 
tel. 235 516 651. Více na www.zspasluziny.estranky.cz.               Věra Kozohorská, ředitelka školy

Kam s vánočními stromky?
Svozová společnost Pražské služby, a. s., prosí občany, aby vánoční stromky odkládali 
vedle nádob na směsný komunální odpad. Takto odložené vánoční stromky budou od-
váženy při pravidelném svozu od 25. prosince do 28. února. Vánoční stromky nepatří 
na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního 
odpadu umístěných v domech.

Kontejnery na objemný odpad až v březnu
Kontejnery na objemný odpad budou přistavovány až v měsíci březnu 2013. Harmono-
gram bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na internetových stránkách městské části.

Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Zimní úklid ve staré zástavbě
Výběrové řízení na zimní úklid a úklid komunikací, které jsou ve správě odboru majet-
kového, bytového a investičního ÚMČ Praha 13, vyhrála společnost Komwag, podnik 
čistoty a údržby města, a.s. V této sezoně bude zajišťovat úklid sněhu v lokalitách Vi-
doule, Pod Zličínem, Háje, staré Stodůlky, částečně Malá Ohrada a částečně Velká 
Ohrada. Ostatní komunikace a chodníky nejsou ve správě odboru. Seznam komunikací 
je zveřejněn na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Doprava – Zimní údržba ko-
munikací.              Iva Říhová, OMBAI

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

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.
VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise, 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
a písemnou zprávu zadavatele vztahující 
se k nadlimitní veřejné zakázce na služby 
Pojištění majetku a odpovědnosti 
za škodu MČ Praha 13

a SCHVÁLILA
a)  výběr nejvhodnější nabídky, která byla 

podána uchazečem Kooperativa pojiš-
ťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Po-
břežní 665/21, 186 00  Praha 8, neboť 
nabídka tohoto uchazeče byla dle pře-
dem zveřejněných hodnotících kritérií 
vyhodnocena jako nejvhodnější 

b)  návrhy pojistných smluv předložených 
společností Kooperativa pojišťovna, a.s.

VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení 
RMČ za uplynulé období k termínu 
31. 10. 2012 včetně zápisu z jednání 
Kontrolního výboru ZMČ ze dne 
5. 11. 2012 a splnění uložených úkolů
 
VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise, vč. 
protokolu o otevírání nabídek, protokolu 
o posouzení kvalifikace a zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek vztahující 
se k podlimitní veřejné zakázce na služby 
s názvem Rekonstrukce hřiště na miniko-
panou ZŠ Janského 2189 

a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla 
podána uchazečem VYSSPA Sports Tech-
nology s.r.o., se sídlem Cvokařská 10, 
Plzeň, neboť nabídka tohoto uchazeče 
byla vyhodnocena jako nabídka s nej-
nižší nabídkovou cenou 

VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise, 
zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek a písemnou zprávu zadavatele 
vztahující se k podlimitní veřejné 
 zakázce na služby Správa a zajištění 
údržby objektů ve vlastnictví 
MČ Praha 13  

a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla 
podána uchazečem spol. IKON, spol. s.r.o., 
se sídlem Nehvizdská 22/8, 198 00 Pra-
ha 9-Hloubětín, neboť nabídka této spo-
lečnosti byla dle předem zveřejněných 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako 
nejvhodnější, a předložený návrh man-
dátní smlouvy 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
VZALO NA VĚDOMÍ
rozbor hospodaření MČ Praha 13 
za 1. – 3. čtvrtletí 2012  (rozbor hlavní 
činnosti, rozbor zdaňované činnosti 
včetně správcovských firem, rozbor pří-
spěvkových organizací)

SCHVÁLILO
předložené Rozpočtové provizorium 
MČ Praha 13 na rok 2013 

SOUHLASILO
s předložením projektové žádosti Revita-
lizace zeleně ve vnitrobloku Trávníčkova – 
Lužiny, Praha 13 s celkovým rozpočtem 
do maximální výše 20 miliónů korun, 
v rámci vyhlášené výzvy k předkládání 
projektových žádostí v Operačním pro-
gramu Praha – Konkurenceschopnost 

a SCHVÁLILO
poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých vý-
dajů projektu z rozpočtu Městské části 
Praha 13, tj. maximálně 1,5 miliónu korun 
a financování nezpůsobilých výdajů 
 projektu 

SOUHLASILO
s předložením projektové žádosti Revitali-
zace veřejných prostranství na sídlišti Lu-
žiny a Nové Butovice, Praha 13 s celkovým 
rozpočtem do maximální výše 17 miliónů 
korun, v rámci vyhlášené výzvy k předklá-
dání projektových žádostí v Operačním 
programu Praha – Konkurenceschopnost 

a SCHVÁLILO
poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých vý-
dajů projektu z rozpočtu Městské části 
Praha 13, tj. maximálně 1 275 000 Kč, a fi-
nancování nezpůsobilých výdajů projektu 

SCHVÁLILO
ukončení prodeje bytového fondu po by-
tových jednotkách oprávněným nájem-
cům podle usnesení ZMČ č. 420 ze dne 
9. 12. 2009, a to k datu 31. 1. 2013 

VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení 
ZMČ Praha 13 za uplynulé období k ter-
mínu 31. 10. 2012 včetně zápisu z jed-
nání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 
5. 11. 2012 a splnění uložených úkolů 

VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti 
škol a školských zařízení v působnosti 
správního obvodu Praha 13 za školní rok 
2011/2012 

    Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

       

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

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde si 
můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu pla-
cení, reklamace, atd. Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem 
Pražské plynárenské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kli-
niky v následujících termínech:

Bližší informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 174 a 267 175 202. 
Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a. s.

   5. 2. od 12.00 do 14.30,
12. 3. od    8.00 do 11.00,
15. 4. od 14.30 do 17.00,

22. 5. od 10.30 do 13.30,
27. 6. od 12.00 do 14.30.
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V minulosti byly rekonstruovány 
a hezky upraveny některé vnitrobloky. 
Dojde někdy také na ten náš vnitro-
blok? 
Úspěšná revitalizace šesti sídlišt-
ních vnitrobloků, kterou jsme 
uskutečnili v letech 2008 – 2010, 
byla finančně velmi náročnou 
záležitostí. Nemohli bychom ji 
realizovat sami z vlastních pro-
středků, a tak jsme využili mož-

nosti požádat o příspěvek 
z evropských fondů – z Operač-
ního programu Praha – Konku-
renceschopnost a s touto dotací 
jsme mohli záměr uskutečnit. 
V současné době jsme využili 
další výzvy v rámci téhož operač-
ního programu a vypracovali dvě 
žádosti o dotace, které splňují 
požadovaná kritéria. Oba navr-
hované záměry navazují na ty 

mobiliáře a rekonstrukce doslu-
hujících hřišť. Na dětských hřiš-
tích se mají objevit nové herní 
prvky: šplhací kovové konstrukce 
se sítěmi, lezecká stěna, hou-
pačky, aeroskate, houpadla, tram-
polína, pískoviště, lavičky 
ve tvaru telefonu a další drobný 
mobiliář. Projekt předpokládá 
komplexní rekonstrukci pro-
stranství před Fakultní základní 
školou Trávníčkova, kde by měly 
být vybudovány úplně nové 
dlažby, nahrazeny dosluhující 
opěrné zídky a na celém pro-
stranství rozmístěny nové lavičky 
a koše. Ve vnitrobloku Fingerova 
v Nových Butovicích by zase 
měla vzniknout venkovní posi-
lovna. 

Druhý projekt je zaměřen 
na omlazení vnitrobloků v ulicích 
Trávníčkova a Fantova. Záměr 
zahrnuje komplexní úpravy 
téměř veškerých ploch zeleně. 
Obnoveno bude dosluhující hři-
ště pro nejmenší děti, které bude 
nově stylizováno do tvaru lodi. 
V další fázi dojde na rekonstrukci 
zahloubeného sportoviště, které 
je nyní problematické z pohledu 
rušení nočního klidu. Díky no-
vému pryžovému povrchu by se 
měla snížit jeho hlučnost. Nej-
rozsáhlejší část projektu tvoří 
parková úprava navazující 
na Dům sociálních služeb Lukáš. 
Projekt pamatuje na vhodné 
úpravy okolí domu s ohledem 
na jeho obyvatele a jejich potřeby. 

předešlé – jedná se opět o revita-
lizace veřejných prostranství 
v obytných územích na sídlišti. 
Důraz je kladen na revitalizaci 
větších ploch veřejné zeleně. 
Projekty mají podpořit rozšiřo-
vání zeleně ve městě, snížit hlu-
kovou zátěž ve vnitroblocích, 
zlepšit celkový estetický dojem 
a úroveň bydlení na sídlišti. 
Dojde ke zvýšení bezpečnosti 

a kvality hřišť i odpočinkových 
zón. 

První z projektů by měl zahr-
novat tři lokality. Dvě z nich se 
nacházejí při ulicích Neustup-
ného a Trávníčkova na sídlišti 
Lužiny, třetí je v blízkosti Finge-
rovy ulice v Nových Butovicích. 
Naplánovány jsou rozsáhlé sa-
dové úpravy s výsadbami stromů, 
keřů i trvalek, umístění nového 

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

Součástí plánu je vycházková 
trasa pro seniory s odpočívadly. 
Celá rekonstrukce počítá s obno-
vou keřů, dosadbou stromů i kve-
toucích trvalek. 

Žádost jsme podali a teď záleží 
na schvalovacím procesu. Pokud 
bude dotace z EU přidělena, je 
předpoklad, že obyvatelé výše 
zmíněných vnitrobloků se doč-
kají revitalizace v roce 2014. 
V tuto chvíli přeji všem čtenářům 
klidný a úspěšný rok 2013, hodně 
zdraví, energie a optimizmu.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

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

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

KONTAKTY NA RADNICI

    Stodůlecký posel
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dne 21. 12. 2012 v nákladu 30 000 výtisků, 32 stran, ZDARMA.

ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna 

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

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

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

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

hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 14. 1. 2013                   Distribuce: 1. – 8. 2. 2013

Informační zpravodaj Městské části Praha 13Vážení čtenáři,
předkládáme vám první zpravodaj třinácté městské části v roce třináct, do kterého pře-
jeme všechno dobré. Od tohoto čísla jsme zvýšili náklad STOPu na 30 000 výtisků, aby se 
dostalo na všechny nové obyvatele Prahy 13. Pokud byste měli zájem podílet se na roz-
nosu časopisu, můžete kontaktovat přímo distribuční firmu na tel. 603 728 140. Na toto 
číslo prosím zavolejte i v případě, že jste STOP zatím nedostávali a máte možnost zajistit 
pro distributora klíč nebo čip, aby měl přístup ke schránkám ve vašem domě.

Lednové číslo vám přináší například upřesňující informace k zahájené rekonstrukci 
nákupního centra na Lužinách. Určitě vás zaujme rozhovor se špičkovou tenistkou Pavlou 
Mrázovou-Dutkovou, která žije v Praze 13 a působí jako učitelka v Základní škole Mládí 
ve Stodůlkách. V dalším pokračování seriálu o zdejších památkách nabízíme článek ar-
cheologa a odborníka na románskou architekturu Zdeňka Dragouna o kostelíku sv. Jana 
a Pavla v Krtni. Za celou redakci vám přeji šťastný nový rok!          

Samuel Truschka, šéfredaktor
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Informace z radnice

Přímá volba prezidenta republiky
První kolo přímé volby prezidenta 
České republiky se uskuteční 
v pátek 11. ledna 2013 od 
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
12. ledna 2013 od 8.00 do 
14.00 hodin. Pokud žádný z kan-
didátů nezíská v 1. kole nadpolo-
viční většinu hlasů z celkového 
počtu platných hlasů oprávněných 
voličů, bude se v pátek 25. ledna 
od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 26. ledna 2013 od 8.00 
do 14.00 hodin konat druhé kolo 
volby prezidenta. 

Hlasovací lístky budou voli-
čům dodány nejpozději do 
8. 1. 2013 do poštovní schránky 
a pro 2. kolo budou k dispozici 
ve volebních místnostech. 
Na obálce najde každý volič číslo 
a sídlo (adresu) svého volebního 
okrsku. Hlasovací lístky jsou sa-
mozřejmě ve dnech volby k dis-
pozici také ve volební místnosti. 

Voliči s tzv. voličským průka-
zem mohou hlasovat v jakémkoli 

volebním okrsku na území ČR 
nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. O vydání vo-
ličského průkazu pro občany za-
psané v seznamu voličů vedeném 

naším úřadem je 
možno požádat 
osobně do 9. 1. 2013 
do 16.00 (1. kolo) 
a do 23. 1. 2013 
do 16.00 (2. kolo) 
u paní Andrey Vever-
kové, ve 3. patře rad-
nice, č. dveří 433. 
V uvedených dnech 
končí výdej voličských 
průkazů.  Písemné žá-
dosti o vo ličský průkaz 
s úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo 
elektronicky zaslané 
žádosti podepsané 
uznávaným elektronic-
kým podpisem nebo 
žádosti zaslané pro-
střednictvím datové 

zprávy musí být doručeny 
na odbor občansko-správní
do 4. 1. 2013 (1. kolo) a do 
18. 1. 2013 (2. kolo). Podrobnější 
informace jsme zveřejnili v pro-

sincovém STOPu a naleznete je 
spolu se vzory žádostí na 
www.praha13.cz pod odkazem 
Přímá volba prezidenta. V pří-
padě nejasností se obraťte na 
paní Andreu Veverkovou, 
telefonní číslo 235 011 317. 

Ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů může volič požá-
dat, aby mohl v územním obvodu 
svého volebního okrsku hlasovat 
mimo volební místnost – tedy 
o přenosnou volební schránku. 
Zájemci o tuto službu se mohou 
obrátit na paní Pavlu Herycho-
vou, tel. 235 011 314 a ve dnech 
voleb i na okrskovou volební ko-
misi ve svém volebním okrsku. 

Sídla (adresy) a popisy všech 
volebních okrsků a podrobnosti 
k průběhu hlasování najdete 
na internetových stránkách 
www.praha13.cz pod odkazem 
Přímá volba prezidenta.

     Jana Dvořáková, 

 vedoucí občansko-správního odboru

Kvůli platným zákonům o evi-
denci obyvatel a o ochraně osob-
ních údajů nemůže občansko-
-správní odbor využívat systém 
evidence obyvatel k vyhledávání 
nově narozených dětí za účelem 
vítání občánků. Velmi rádi by-
chom ale tyto nové občany a je-

jich  rodiče 
na radnici 
pozvali.
Proto vyzý-
váme ro-
diče nově 
narozených 
dětí, kteří 
mají o slav-
nostní 
 přivítání 
svého dí-
těte mezi 
občany 

Prahy 13 zájem, aby nás o této 
skutečnosti informovali a kontak-
tovali paní Kateřinu  Benešovou, 
e-mail: 
benesovak2@p13.mepnet.cz nebo 
tel. 235 011 270.

Jana Dvořáková, 

vedoucí občansko-správního odboru

Jak se přihlásit na vítání 
občánků?

Zjistili jste, že končí nebo skončila 
platnost vašeho občanského průkazu, 
nemáte cestovní pas a přesto chcete 
jít k volbám? 
V zájmu zajištění volebního 
práva je možné, že každý, kdo má 
trvalý pobyt na území městské 
části Prahy 13, může v době před 
volbami požádat o vydání občan-
ské ho průkazu bez strojově čitel-
ných údajů s dobou platnosti 
1 měsíc od data vydání. Stačí 
přinést na úřad 2 fotografie sou-
časné podoby, stávající OP, pří-
padně protokol o ztrátě nebo 
odcizení OP a rodný list. Občan-
ský průkaz bu  de na odboru osob-
ních dokladů a evidence obyvatel 
vydán na počkání. Úkony spojené 
s vydáním dokladu jsou v tomto 
případě osvobozeny od správního 
poplatku.

O vydání nového dokladu si požádejte 
co nejdříve 
V roce 2013 by podle návrhů 
novel zákonů, které připravuje 
Ministerstvo vnitra, mělo dojít 
k dvojnásobnému zvýšení stávají-
cích poplatků a zavedení někte-
rých nových poplatků.  

Doporučujeme všem obča-
nům, kterým bude v blízké 
době končit platnost některého 
z osobních dokladů, aby neče-
kali s podáním žádosti o vydání 
nového občanského průkazu 
nebo cestovního pasu až 
do  úplného vypršení platnosti 
dokladu, ale využili klidnějšího 
zimního období a podali si žá-
dost co nejdříve.  

Darina Altmanová, 

vedoucí odboru osobních dokladů 

a evidence obyvatel 

Propadá vám průkaz totožnosti 
a chcete volit...

Výsledky pražského kola srov-
návacího výzkumu Město pro 
byznys, který každoročně po-
řádá týdeník Ekonom, byly vy-
hlášeny 27. 11. v Brožíkově sále 
Staroměstské radnice za účasti 
pořadatelů, zástupců hlavního 
města i 22 zúčastněných měst-
ských částí. Praha 13, která 

skončila loni v metropoli 
na 2. místě,  obdržela letos 
čestné uznání za nejvyšší výdaje 
na investice ze svého rozpočtu. 
Nejvhodnějším místem pro 
podnikání v rámci Prahy se ten-
tokrát stala Praha 2, násle-
dovaná Prahou 7 a Prahou 10. 
V rámci celé republiky se Měs-

tem pro byznys stala Přelouč, 
vítěz v Pardubickém kraji. 
Městské části byly hodnoceny 
podle 28 kritérií ve dvou oblas-
tech – podnikatelské prostředí 
a přístup veřejné správy. V první 
oblasti se hodnotí např. počet 
firem, přírůstek obyvatel, kupní 
síla spotřebitelů, bytová výstavba 

a vhodnost k podnikání na zá-
kladě průzkumu mezi podnika-
teli. V oblasti přístupu veřejné 
zprávy se posuzují mj. investiční 
výdaje radnice, vstřícnost a od-
bornost úředníků, úřední ho-
diny, rychlost vyřizování agendy, 
kapacita školek nebo kvalita 
webových stránek.                 -red- 

Průzkum podmínek pro podnikání
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Koncem listopadu média při-
nesla zprávu, že občanská sdru-
žení Prahy 13 žádají pozastavení 
stavby, změnu projektu, vytvoření 
nových parkovacích míst inves-
torem a okamžité svolání veřejné 
diskuze k stavbě obchodního 
centra. Výzva obsahovala řadu 
nepravdivých informací a vyvo-
lala u mnoha lidí dojem, že 
na Lužinách se bude stavět zcela 
nové obchodní centrum. Do-
konce na zasedání zastupitelstva 
dne 28. 11. se někteří zastupitelé 
na rekonstrukci s obavami ptali 
a jiní navrhovali svolání shro-
máždění, kde se investorovi na-
diktují podmínky, za kterých 
budeme se stavbou souhlasit. 

Považuji tedy za svou povin-
nost se k této záležitosti ještě 
jednou vyjádřit. V první řadě 
musím zdůraznit, že jde o sou-

kromý objekt, který chce vlastník 
za své prostředky zmodernizovat. 
Rekonstrukci vítáme, protože 
objekt byl ve velmi špatném 
stavu a jeho zkvalitnění bude 
rozhodně přínosem pro zdejší 
obyvatele. Nejde o novou vý-
stavbu, ani o investici z veřejných 
prostředků. Jde o rekonstrukci 
obchodního centra, které zde 
funguje už řadu let. Nedochází 
k jeho zvětšení, zůstane ve stáva-
jícím půdorysu. Takže městská 
část nemá důvod ani oprávnění 
k tomu svolávat nějaké veřejné 
shromáždění. Můžeme pouze 
navrhnout investorovi, a to také 
udělám, aby během rekonstrukce 
sám svolal setkání s obyvateli 

sídliště. Je ale na něm, zda na to 
přistoupí a rozhodne se průběh 
prací a předpokládaný cílový stav 
veřejně představit. Účastníci set-

kání by mohli vznášet své dotazy, 
nápady a návrhy, ale rozhodně by 
nemohli soukromému investo-
rovi diktovat nějaké ultimativní 
požadavky.

Ve výzvě občanských sdružení 
byl zpochybněn také způsob po-
volení rekonstrukce – tedy vy-
dání certifikátu autorizovaným 
stavebním inspektorem. Tento 
mechanizmus se nám nemusí 
líbit, nicméně je plně v souladu 
s platnými zákony. Certifikát má 
podle platné právní úpravy stejné 
účinky jako stavební povolení vy-
dané stavebním úřadem. 

Po rekonstrukci nedojde 
ke změně způsobu užívání ob-
jektu, pro který byl kdysi zkolau-
dován. Nadále zde budou 

prodejny a provozovny služeb, 
které slouží především obyvate-
lům okolního sídliště. Proto zde 
není žádná zákonná možnost, jak 
tlačit na investora, aby vytvářel 
nová parkovací místa. O mož-
nostech jsme však jednali a in-
vestor vyšel vstříc našim 
žádostem a našel způsob, jak vy-
užít manipulační dvory u budovy 
i pro účely parkování. Podle sdě-
lení zástupce společnosti by se 
počet parkovacích míst u centra 
měl zvýšit o 98.            

O rekonstrukci obchodního 
centra se od samého počátku 
velmi zajímáme a jednáme s in-
vestorem o budoucí podobě ob-
jektu a využití prostor. Celou 
dobu usilujeme o to, aby v rekon-
struované budově fungovala po-
bočka České pošty a Městské 
knihovny a aby byl zajištěn prů-

chod centrem ve večerních hodi-
nách. Podle posledního sdělení 
investora má Česká pošta rezer-
vovaný prostor a čeká se na in-
terní procedury směřující 
k finalizaci dohody. Smlouva 
s Městskou knihovnou je odsou-
hlasená a připravená k podpisu. 
Knihovna by měla nadále působit 
na ploše 1 000 m2. Investor nás 
také ujistil, že možnost průchodu 
objektem ve večerních hodinách 
bude po dokončení rekonstrukce 
přizpůsobena době provozu 
metra.

Je pochopitelné, že knihovnu 
i poštu bylo nezbytné na dobu 
stavby odstěhovat. Knihovnu 
na Lužinách zastoupí nedaleká 
pobočka ve Mlejně, která zve 
všechny čtenáře z Lužin k ná-
vštěvě. Pro umístění pošty jsou 
však stanovena mimořádně přísná 
bezpečnostní pravidla a poštu 
tedy pochopitelně nelze umístit 
kamkoli. Praha 13 nemá k dispo-
zici odpovídající prostory, které 
by mohla poště nabídnout. Chy-

bějící pobočka je samozřejmě 
znát. Požádal jsem tedy generál-
ního ředitele České pošty o řešení 
situace. V zájmu zkrácení čeka-
cích dob zvýšila Česká pošta 
počet zaměstnanců a přepážek 
v pobočce na Hůrce a od prosince 
zrušila polední přestávku pošty 
na Velké Ohradě. Vše budeme 
dále sledovat a v případě, že se si-
tuace po náročném předvánoč-
ním provozu nezlepší, znovu 
vedení pošty oslovíme. 

Závěrem bych chtěl říci, že 
podle mého názoru většina míst-
ních obyvatel rekonstrukci centra 
na Lužinách vítá. Mnoho lidí se 
nás již delší dobu ptalo, kdy už se 
s tou hrůzou bude konečně něco 
dělat. Modernizované nákupní 
centrum bude rozhodně příno-
sem pro celé sídliště. 

David Vodrážka, starosta Prahy 13

Obchodní centrum Lužiny rekonstrukci potřebuje
V únoru 2012 poprvé, a poté ještě několikrát, jsme vás ve STOPu informovali o záměru vlastníka 
rekonstruovat Obchodní centrum Lužiny. Ke konci listopadu byly všechny provozovny v objektu uzavřeny 
a otevřený zůstal pouze supermarket Billa. Ten bude fungovat po celou dobu stavebních prací. 
Jejich zahájení investor plánuje, pokud nebudou extrémní mrazy, na druhou polovinu ledna.
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Předpokládaný vzhled budovy po zastřešení

Změní se i vnější plášť objektu

Interiér centra bude zcela moderní    
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Ve středu 5. prosince uspořádala 
radnice Prahy 13 ve Sportovní 
hale Bellušova tradiční mikuláš-
skou nadílku pro děti z mateř-
ských škol. Společně s čertem 
a sněhulákem rozdával dětem 
dárkové tašky starosta David 
Vodrážka se svými zástupci Pe-
trem Zemanem a Davidem Ze-

leným. Dětičky i jejich učitelky 
se s vervou zapojily do několika 
soutěží, například v lovu kapříků 
nebo v pletení vánoček, a vyhrály 
plno cen. Děti nepřišly ani o zá-
věrečné tancování a řádění. 
Škoda jen, že účast mateřských 
škol byla letos výrazně nižší než 
v předchozích letech.  Samuel Truschka   

Ve středu 5. prosince převzal sta-
rosta David Vodrážka od Ri-
charda Dolejše, ředitele společ-
nosti Domanský, klíče od dru-
hého elektromobilu pro radnici. 
Pětidveřový hatchback Peugeot 
iON budou využívat řidiči a pra-
covníci úřadu ke služebním jíz-

dám. Může dosáhnout rychlosti 
140 km/h a na nabitý akumulá-
tor ujede až 150 kilometrů. První 
vůz na elektrický pohon - Peu-
geot Electric - koupila radnice 
Prahy 13 v květnu 2010 a stala se 
tak prvním úřadem v republice, 
který využíval elektromobil jako 

služební vozidlo. Vůz se velmi 
osvědčil, úředníci s ním najezdili 
přes 10 000 km, a proto vedení 
městské části rozhodlo o poří-
zení druhého elektromobilu. 
Zcela nový vůz dodala společnost 
Domanský za zvýhodněnou cenu 
450 tisíc korun.

„Pro potřeby úřadu a jízdy 
po Praze je elektromobil velmi 

praktický. O něco nižší rychlost 
v městském provozu vůbec ne-
vadí, vůz se dobře ovládá, je tichý 
a neprodukuje žádné zplodiny,“ 
říká starosta David Vodrážka. 
„Hlavní výhodou je, že náklady 
na provoz i údržbu jsou výrazně 
nižší než u běžného automobilu, 
takže pořizovací cena vozu má 
rychlou návratnost.“   Samuel Truschka

Určitě už není 
v Praze 13 nikdo, 
kdo by neslyšel 
o soutěži Staros-
tova vánočka. Není 
divu, protože Fa-
kultní základní 
škola Mezi Ško-
lami ji letos pořá-
dala už poosmé. 
V úterý 4. prosince 
se ve školní jídelně 
sešla tříčlenná 
družstva tříd II. stupně a každé 
vyfasovalo od kuchařek hroudu 

voňavého těsta. Záleželo už jen 
na nich, jak se s úkolem vypořá-
dají. A tak žáci hnětli, váleli, 
pletli a vánočky nevypadaly 
vůbec špatně. Tu nejhezčí vyro-
bilo družstvo 8. B. 

Jako každoročně se pletení zú-
častnili i starosta David Vod-

rážka, ředitel školy Petr Vodsloň 
a radní Vítězslav Panocha. Pěk-

nou vánočku 
upletla také Lucie 
Mervardová, ře-
ditelka občan-
ského sdružení 
Pohoda, která 
přišla jako čestný 
host, protože Po-
hoda provozuje 
mimo jiné školní 
bufet právě v po-
řadatelské škole. 
Vánočky poslou-
žily jako občerst-
vení na školní 

Vánoční slavnosti 6. prosince, jen 
tři nejhezčí byly vydraženy, a to 
za celkem 1 600 korun. Tato 
částka byla spolu s výtěžkem 
za prodej výrobků dětí a učitelů 
ve výši 3 600 Kč věnována na vy-
bavení školní knihovny. 

     Samuel Truschka 

Mikuláš zaměstnal děti i učitelky
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Vánočky pomohly školní knihovně

Úředníci dostali druhý elektromobil
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Rodiče tří dívenek mohou být 
na své dcery opravdu pyšní. Žá-
kyně páté třídy Eliška Packa-
nová, Julie Cybulko a Tereza 
Hloušková našly letos 29. května 
v Běhounkově ulici ležícího 

muže. Udělalo se mu špatně a 
delší dobu ležel na chodníku, 
aniž by mu kdokoli z kolem-
jdoucích  pomohl. Dívky ani na 
chvilku nezaváhaly a přivolaly 
k němu hlídku Městské policie. 

Záchranáři pak převezli muže, 
kterému dívky pravděpodobně 
zachránily život, do motolské 
nemocnice. 

Za příkladný čin ocenil ško-
lačky starosta David Vodrážka 
28. 11. na zasedání zastupitelstva. 
„Za váš chvályhodný čin vám 
patří velké poděkování,“ řekl sta-
rosta David Vodrážka. „Zacho-

valy jste se skvěle a musím říci, 
že mnozí dospělí tak bohužel 
v podobné situaci nejednají.“  
Všechny tři dívky obdržely za 
potlesku členů zastupitelstva 
z rukou starosty diplom s podě-
kováním za záchranu lidského 
života a na památku stříbrný pří-
věsek ve tvaru čtyřlístku.

Samuel Truschka

Úterní odpoledne 11. prosince se 
v Domě sociálních služeb Lukáš 
neslo ve znamení blížících se vá-

nočních svátků. Schůzku si tady 
dali nejen senioři, ale i jejich děti, 
vnoučata, zaměstnanci Lukáše, 
kteří chtěli společně prožít pří-
jemné chvíle a popřát si hodně 
štěstí, spokojenosti a především 
zdraví do nového roku 2013.  

Sváteční odpoledne začalo 
obědem v jídelně střediska, která 
byla zaplněná do posledního 
místečka. Nechyběla vynikající 
vánočka ani přípitek pravým vá-
nočním punčem. Pak už následo-
val připravený program s názvem 
Pojďme zdobit Lukáše aneb zho-
tovte si vánoční ozdobu pro sebe, 

blízké nebo třeba i pro Lukáše. 
Do práce se dalo asi dvacet párů 
šikovných rukou a za chvíli už 

byly vidět působivé zvonky, per-
níčky, vánoční dekorace ozdo-
bené zajímavými technikami 
nebo adventní věnec. Ten, jako 
poděkování městské části 
za podporu a vše, co pro seniory 
dělá, převzal zástupce starosty 
Aleš Mareček. 

Krásnou tečkou byl pak vá-
noční koncert, na kterém se 
představil dětský pěvecký sbor 
Církve bratrské z Prahy 13 s pás-
mem vánočních písní a koled, 
krátkých básniček a tanečním vy-
stoupením nejmenších členů 
sboru. Nechybělo ani společné 

zpívání dětí a počet-
ného publika. „Naší 
snahou je, aby se pro 
seniory stal Lukáš 
místem setkávání, ja-
kýmsi komunikačním 
uzlem, centrem dění,“ 
poznamenal ředitel 
 střediska sociálních 
služeb Jiří Mašek 
a dodal: „Byl bych 
rád, kdyby dnešní 
první vánoční pun-
čování odstartovalo 
určitou tradici a po-
ložilo základní kámen 
pro konání dalších 
a podobně úspěšných 
akcí.“

Eva Černá

Školačky zachránily lidský život

Starosta děkuje obětavým dívkám

Tereza Hloušková, Eliška Packanová a Julie Cybulko mají srdce na správném místě 
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Vánoční punčování v Lukáši
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Protože i semafory stárnou, pro-
vádí hl. město Praha jejich po-
stupnou obnovu. Cílem je, aby 
v Praze nebyla v provozu světelná 
signalizační zařízení starší než 
15 let. Došlo také na semafory 
v Nových Butovicích, konkrétně 
na křižovatce ulic Bucharova - 
K Hájům a na křižovatce Jeremi-
ášova – Bucharova – Radlická. 
Technická správa komunikací 
začala s rekonstrukcí světelné 

signalizace 6. listopadu, a to při 
zachování funkce zařízení 
po většinu rekonstrukce a jen 
s lokálními omezeními. Na kři-
žovatce Bucharova – K Hájům 
proběhla standardní obměna 
technologie za modernější a kva-
litnější. 

Na křižovatce Jeremiášova – 
Bucharova – Radlická byla re-
konstrukce světelné signalizace 
také plánována z důvodu obměny 

technologie, současně ale dochází 
k podstatné změně způsobu ří-
zení provozu na frekventovaném 
oblouku Radlická – Jeremiášova. 
Namísto dosavadního způsobu 
se signálem pro opuštění křižo-
vatky je světelné signalizační 
 zařízení ve směru z Radlické 
 vybaveno novým směrovým sig-
nálem pro jízdu vlevo. Řidiči od-
bočující vlevo do Jeremiášovy 
ulice už nebudou vjíždět do kři-
žovatky a dávat přednost protije-

doucím vozidlům, ale budou 
čekat na hranici křižovatky 
na zelenou pro odbočení vlevo. 
Tato změna by měla přispět 
ke zvýšení bezpečnosti a plynu-
losti provozu na této rušné kři-
žovatce. Rekonstrukce 
křižovatek, která stála přibližně 
4 milióny korun, byla dokončena 
před polovinou prosince. Obě 
křižovatky fungují v dynamic-
kém režimu.

Samuel Truschka

Křižovatka je bezpečnější

Obyvatelé Hájů si oddechnou
V letošním roce přistoupila 
Správa železniční dopravní cesty 
k sanaci otvoru 
mostu ve Sto-
důlkách na trati 
Smíchov – 
Hostivice. 
 Zvolená tech-
nologie měla 
zamezit opadá-
vání omítky 
po předchozí, 
nevhodně pro-
vedené opravě 
a tím zajistit bezpečný pohyb 
chodců. Kvůli nezbytným staveb-

ním úpravám byl již od konce 
září uzavřen průchod mezi uli-
cemi 5. máje a V Borovičkách. 

Od 18. října byla současně 
uzavřena ulice 5. máje, protože se 

zde buduje bezpečné odvedení 
dešťových vod z povodí Větve-

ného potoka 
do Motolského 
potoka. Sta-
vební práce za-
jišťovala pro 
správce a inves-
tora akce, ma-
gistrátní odbor 
rozvoje veřej-
ného prostoru, 
 společnost 
SINPPS, s. r. o. 
Plánovaný ter-
mín dokončení 

odvodnění byl posunutý z dů-
vodu úpravy uložení kabelových 
vedení inženýrských sítí. 

Ani jednu z těchto dvou 
 staveb, zcela jistě potřebných 
pro odstranění havarijního 
stavu, nezajišťovala ani nefinan-
covala Praha 13. Přesto městská 
část vyzvala prostřednictvím od-
boru dopravy písemně investory, 
aby stavební práce dokončili 

v co nejkratším termínu. Obě 
stavby byly kolem poloviny pro-
since  dokončeny s výjimkou 
 asfaltu na vozovce, který bude 
položen za příznivějších klima-
tických podmínek.

Vít Bobysud, zastupitel, 

člen komise dopravy

Odpadků se vysbíralo opět hodně
Také letos zajistil odbor život-
ního prostředí tradiční pod-
zimní sběr odpadků na území 
Prahy. 
Plošný úklid 
proběhl 
ve dnech  
20. – 30. lis-
topadu 2012 
a zapojilo se 
do něj pět 
pracovníků 
úklidové 
firmy a řidič, 
který nasbí-
raný odpad 
odvážel. 
Během de-
setidenní akce bylo sesbíráno 
přes 4,7 tun odpadků. Stejně 
jako při každé z těchto jarních 
a podzimních akcí proběhl úklid 
celoplošně na veřejně přístup-

ných plochách bez ohledu 
na vlastnictví pozemků. Velké 
množství odpadků hyzdilo např. 

okolí retenční nádrže „Asuán“, 
údolí Motolského potoka nebo 
některá místa na sídlišti Lužiny. 
Městská část zaplatila za úklid 
125 tisíc korun.   -st-

Křižovatka v době rekonstrukce

Odbočení z Radlické ulice vlevo je řízeno samostatně 
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V letech 1976 – 1982 měla 
skvěle rozjetou tenisovou kariéru 
a předpokládala, že se stane pro-
fesionální tenistkou. Pak ale při-
šlo zranění, které ji donutilo 
přerušit hru na vrcholové úrovni 
a věnovat se více studiu, později 

práci, rodině a dětem. Tenisu 
však zůstala vždy věrná, působila 
jako trenérka, vychovala mnoho 
mladých tenistů a kromě toho 
pořád hrála. Neuvěřitelný come-
back přišel v roce 2009. Přihlásila 
se na Halové mistrovství seniorů 
v kategorii žen od 45 let a vy-
hrála. Tímto úspěchem zahájila 
sérii vítězství, která vyvrcholila 
v sezoně 2012, kdy Pavla Mrá-
zová vyhrála čtyři turnaje okruhu 
ITF 1 a se ziskem 720 bodů se 
ve své věkové kategorii stala dru-
hou nejlepší tenistkou světa 
za Irkou Lesley O’Halloran. 

Takhle to vypadá jako pohádka o spl-
něném snu, ale bylo to složitější. Kdy 
jste objevila tenis jako svoji životní 
lásku?
S tenisem jsem začala poměrně 
pozdě, v deseti letech. Rodiče 
byli zastánci toho, že se má spor-
tovec rozvíjet všestranně, tak 
jsem dělala i další sporty, třeba 
lyžování nebo lehkou atletiku. 
V tenise jsem ale brzy dohnala ty, 
kteří hráli déle. Myslím, že jsem 
byla průměrně nadaná, ale hodně 
pilná. Když mi rodiče řekli, že 
když budu trénovat, mohla bych 
něco dokázat, tak jsem se roz-

hodla, že to chci. Od dvanácti 
jsem hrála za TSM Karviná 
a ve 14 letech (1978) jsem se 
stala členkou vrcholového stře-
diska v Přerově. Rodiče mě 
od počátku velmi podporovali. 
Moje maminka, a později celá 

rodina, se za mnou z rodné 
Opavy do Přerova dokonce pře-
stěhovaly. Brzy jsem byla nejlepší 
hráčkou v tehdejším Severomo-
ravském kraji a druhá mezi žáky-
němi v celostátním žebříčku. 
Moje představa byla, že budu 
ve světové špičce a budu se teni-
sem živit. Stala jsem se členkou 
juniorské reprezentace, vyhrály 
jsme Mistrovství Evropy druž-
stev juniorek a já sama jsem zví-
tězila na Mistrovství republiky 
juniorů do 19 let. V té době už 
jsem hrála i za ženy, byla jsem 
členkou vítězného přerovského 
družstva 1. ligy a v roce 1981 
jsem byla 11. v celorepublikovém 
žebříčku dospělých. 

Jenže přišlo to nešťastné zranění...
V roce 1982 jsem si poranila ra-
menní kloub, měla jsem tam 
dlouhodobě zánět a lékaři ne-
mohli na nic přijít, ale hrát se 
s tím nedalo. Takže jsem na celý 
rok vypadla z vrcholového sportu 
a to je hrozně znát. Protože jsem 
si byla vědoma, že do nejlepší 
špičky už to asi nepůjde, rozložila 
jsem svoje úsilí mezi tenis 
a školu. Studovala jsem Pedago-
gickou fakultu v Olomouci, hrála 

za Olomouc a za Brno a při stu-
diu jsem si udělala trenérské 
zkoušky. Po svatbě jsem se pře-
stěhovala za manželem do Prahy, 
začala učit a brzy také trénovat 
děti. Většinu času jsem věnovala 
svým dětem a trenérské činnosti.

Jak proběhl váš návrat na špičku 
po téměř třiceti letech?
Prostě mě přemluvili, abych to 
zkusila, i když už jsem byla z tré-
nování a ježdění utahaná. Začala 
jsem víc hrát a v prosinci 2009 
jsem se přihlásila na Halové mis-
trovství republiky seniorů a vy-
hrála. Tím jsem získala pocit, že 
ještě můžu a že to půjde. Začala 
jsem hrát tzv. veteránskou ligu 
za Motorlet Jinonice a vyhrála 
několik domácích turnajů. V roce 
2010 jsem zkusila Mistrovství 
Německa seniorů v Dachau, 
nikdo mě tam neznal, a já jsem 
ho vyhrála. Najednou mi došlo, 
že existuje nějaký žebříček. 
V roce 2012 jsem vyhrála čtyři 
turnaje ITF 1 – v Rakousku, 
 Itálii, Maďarsku a Španělsku. 
Nejvíce si cením vítězství v Bar-
celoně – hrála jsem téměř čtyř-
hodinové noční finále se svojí 
největší soupeřkou, Ruskou 
 Šapošnikovou, která má hrozně 
nesportovní chování, hádá se, 
provokuje a hází raketou. 

 Domácí publikum bylo na mé 
straně a tleskalo mi ve stoje, po-
řadatelé se chovali moc hezky, 
byl to nádherný zážitek. Ve Špa-
nělsku i v ostatních státech 
 Evropy má tenis seniorů stejnou 
popularitu jako u mladších te-
nistů a chodí na něj spousta di-
váků. To bohužel u nás neplatí. 
Tady se seniorským sportovcům 
nevěnuje pozornost, o našich 
úspěších se téměř nepíše. Vedení 
tenisového svazu snad o nás ani 
neví a finančně nás nepodporuje, 
přestože reprezentujeme stát 
ve světě. Ani sponzoři nemají 
o seniory zájem. Proto musím 
pečlivě zvažovat, na které turnaje 
si mohu dovolit vyjet. 

Jak se udržujete ve formě?
Díky alternativnímu cvičení 
a péči mého pohybového tera-
peuta – Dana Müllera z centra 
funkčního pohybu na Smíchově 
– jsem se vyhnula operaci. Bez 
jeho pomoci a vedení bych dál 
nemohla hrát na této úrovni. 
Musím dvě hodiny denně cvičit, 
kromě toho běh, posilovna. Tré-
nink 4× týdně dvě hodiny. Mám 
skvělého trenéra Martina Sýkoru, 
který si vzal za cíl mě někam do-
táhnout. Kromě seniorské ligy 
a turnajů si občas zahraji i mezi 
mladšími, někdy i s dívkami, 
které by mohly být mými dce-
rami. Zatím jim stačím a je to 
velmi užitečná zkušenost.

Jak u toho všeho zvládáte učení 
ve škole?
Teď už mám zkrácený úvazek, ale 
škola je pro mě hodně důležitá. 
Ve škole Mládí učím už 21 let 
a jsem tam moc ráda. Mám ráda 
děti, mám tam skvělý kolektiv, 
přátele. Cítím obrovskou pod-
poru, mám dokonce fanklub, za-
jímají se, jak jsem hrála a vedení 
školy mi velmi vychází vstříc. 
A velkou odměnou je, když mi 
přijdou poděkovat bývalí žáci. 

Ohromně vděčná jsem za svou 
rodinu. Rodiče jsou pro mě ob-
rovskou morální podporou 
a fandí mi. Manžel Josef je mým 
skvělým rádcem, nadšeným obdi-
vovatelem i kritikem, podrží mě 
v jakékoli těžké situaci. Oba sy-
nové, Lukáš (21) i Tomáš (18) 
mají k tenisu dobrý vztah. Tomáš 
byl výborný mezi žáky a bude 
možná také trenérem. Doprovází 
mě na turnaje, rozehrávám se 
s ním, stará se mi o rakety a moc 
mi pomáhá. V lednu už zase za-
čínají turnaje, ale na Vánoce bu-
deme všichni spolu a na to se 
moc těším.     Samuel Truschka

Královna antuky ze Stodůlek
Ten, kdo navštěvoval stodůleckou Základní školu Mládí, se nejspíš setkal se sympatickou češtinářkou Pavlou 
Mrázovou. Málokdo ale ví, že tato skromná a usměvavá učitelka je zároveň špičkovou tenistkou světové 
úrovně, která v letošní sezoně dosáhla ve své věkové kategorii druhého místa ve světovém žebříčku. Její cesta 
k současným vynikajícím úspěchům ale nebyla vůbec jednoduchá. Tenisová reprezentantka Pavla Mrázová-
Dutková je příkladem toho, že se nikdy nemá z boje utíkat a že pro splnění svých snů musí člověk něco udělat. 

Po skvělém vítězství na mezinárodním 
turnaji v Barceloně v červenci 2012
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V chorvatském Umagu v květnu 2011 vybojovala Pavla Mrázová (vpravo) 
 stříbrnou medaili, na snímku s vítězkou Klaartje Van Baarle z Belgie 
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Pozdně románský kostelík sv. Jana a Pavla 
v Krtni je vedle butovického kostela sv. Vav-
řince nejstarší dochovanou památkovou stav-
bou na území Prahy 13. Dnes jej vnímáme 
jako osamělou stavbu v krajině, kterou zřejmě 
ale v minulosti nebyl. Původně byl součástí 
vsi Krteň, která v průběhu historického vý-
voje zanikla. Tato ves patřila k husté síti raně 
středověkých osad, které již určitě ve 12. sto-
letí v našem kraji existovaly. Spolehlivým do-
kladem jejich stáří jsou kromě písemných 
zpráv stavby drobných venkovských koste-
líků. V blízkém okolí se zachovaly vcelku 
nebo v torzech v Butovicích, v Řepích, v Ře-
poryjích a do konce 19. století stál jeden 
z nich i ve Stodůlkách, kde byl nahrazen 
neogotickou novostavbou. Většinou se jed-
nalo o nejběžnější stavební typ s podélnou 
lodí a půlkruhovou apsidou, v případě Řepo-
ryj o výjimečnější formu s čtvercovou lodí vy-
bavenou patrně čtveřicí apsid a dodnes 
dominantní západní věží. Krteňská svatyně 
patří k méně častému typu podélného kos-
tela, u kterého se k obdélné lodi na východě 
připojuje kvadratické kněžiště. Napojení lodi 
a kněžiště je provedeno dvakrát odstupněným 
vítězným obloukem. Oproti výše uvedeným 
románským kostelům je krteňská svatyně vy-
bavena výraznou západní věží, v jejíž původní 
podobě předpokládáme existenci empory, 
tedy vyvýšené prostory, vyhrazené pro staveb-

níka kostela a jeho rodinu. Tou mohl být ně-
který ze zdejších drobných feudálů, které 
nemůžeme identifikovat, 
protože první písemné 
zprávy pocházejí až ze 
14. sto letí. Tehdy ale držite-
lem patronátního práva 
ke kostelu, tedy osobou, která 
se vyjadřuje k obsazování 
kostela farářem, není žádný 
drobný feudál. Až do husit-
ských válek to byli přímo 
čeští králové Karel IV. a Vác-
lav IV. Zánik vsi lze předpo-
kládat v těžkých dobách 
po třicetileté válce. 

Nejstarší písemná zpráva 
z roku 1352 se týká sazby pa-
pežského desátku, podle 
něhož je možné (samozřejmě 
pouze orientačně) srovnávat 
velikost farnosti. Z okolních 
lokalit nejméně odváděly Bu-
tovice (6 grošů) a Řeporyje 
(9 grošů). Ořech platil 
12 grošů, Krteň a Slivenec 15 
a nejvyšší sazbu vykazovaly 
Stodůlky (24 gro šů). Zajíma-
vým pramenem je vizitační 
protokol pražského arcijáhna 
Pavla z Janovic z let 1379 – 

1382. Ten tehdy objížděl kostely v pražském 
arcijáhenství a kontroloval jejich stav, vyba-
vení a často i zaznamenával morální úroveň 
jejich farářů. U krteňského kostela fungoval 
stejně jako u stodůleckého pouze „conventor“ 
(tedy nájemce), zatímco v Řeporyjích a Oře-
chu farář – plebán. V protokolu je zazname-
náno skromné vybavení krteňského kostelíka, 
které se skládalo ze dvou ornátů, čtyř boho-
služebných knih a stříbrného kalichu. Ani 
zdejší správce farnosti Petr z Boru se nevy-
hnul v protokolu často uvedenému nařčení, 
že má konkubínu. Arcijáhna na to upozornil 
farář ze Slivence. Ten stál v čele menší cír-
kevní správní jednotky, děkanátu, který se 
sice nazýval ořechovský, ale jeho sídlo bylo 
ve Slivenci. Pavel z Janovic věc prověřoval 
a zapsal do protokolu, že podle vyslechnutých 
svědků je dotyčná Petrovou příbuznou. 

Z úředních knih pražského arcibiskupství, 
které zaznamenávají změny v obsazení místa 
správce farnosti, známe kompletní řadu dva-
nácti zdejších farářů v období mezi lety 1358 
– 1422. Relativně často si vyměňovali svá pů-
sobiště, ať již to bylo do míst blízkých (jako 
roku 1417 Vilém s Duchkem z Liboce) nebo 
značně vzdálených (roku 1392 Zvěstoň 
s Heřmanem z Bzence). Zmíněné knihy ob-
sahují i záznamy o zřízení dalších oltářů 
v kostele, což však bohužel není případ 
Krtně. Nevíme proto také, zda je zdejší za-
svěcení dvěma světcům původní, nebo 
vzniklo dodatečným rozšířením během stale-
tých dějin kostela. 

Tak jako skoro všechny středověké stavby 
byl kostel v průběhu staletí opravován a pře-
stavován. V 16. století byl rozšířen o boční 
loď na severní straně, v roce 1699 byla přista-

Památky Prahy 13

Osamělý kostelík na kopci
Mnozí lidé, kteří jedou poprvé autem po Pražském okruhu směrem k Rozvadovské spojce mohou 
být za odbočkou na Řeporyje překvapeni nečekaně malebným výhledem. Uprostřed polí a luk 
stojí na malém pahorku zcela osamoceně kostelík s přilehlým hřbitovem. Je to kostel sv. Jana 
a Pavla, kterému většina okolních obyvatel říká „krteňský kostelík“. Pro obyvatele Prahy 13 je 
kostelík v podstatě za humny a přímo si říká o to, stát se cílem příjemné vycházky. Vede k němu 
cesta od silnice z Řeporyj do Třebonic. Z kopečka je při dobrém počasí hezký výhled do kraje. 
Do kostela samotného se většinou nedostanete, otevírá se pouze okolo 26. června, kdy se tam 
koná poutní mše, případně občas o májových pobožnostech. Podívejme se na něj trochu 
podrobněji.

Pohled od cesty mezi Chaby a Třebonicemi
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Kostelík je krásně zasazený do krajiny
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věna sakristie na severním boku presbytáře. Je 
logické, že po zániku vsi nebyla kostelu věno-
vána taková péče jako v dobách, kdy byl mís-
tem pravidelných mší. K jeho rozsáhlým 
úpravám došlo v roce 1890. Tehdy byl podle 
projektu stavitele Živného uveden do své ny-
nější podoby, v níž byly mladší přístavby 
upraveny a přizpůsobeny románskému jádru 
pseudorománskými prvky. V dnešním stavu je 
středověkého původu věž, hlavní loď a pres-
bytář s křížovou klenbou bez žeber. Klenba 
hlavní lodi byla nahrazena dřevěným kazeto-
vým stropem.

Ve východní stěně presbytáře zauj-
mou středověké malby, pocházející 
snad ještě ze 13. století. Byly objeveny 
při úpravách roku 1890 a restaurovány 
v r. 1952. Protože se nedochovaly celé, 
není možné některé z maleb jedno-
značně určit, ale zřejmě se jedná 
o torzo rozsáhlejšího christologického 
cyklu, který určitě pokračoval 
i na jižní stěně a velmi pravděpo-
dobně i na severní stěně presbytáře. 
U čitelných částí maleb můžeme uva-
žovat o výjevech Josefův sen, Kristův 
křest v Jordánu a Obětování 
v chrámu, další zobrazuje trůnícího 
Krista s evangelisty. Freskám se zatím 
nedostalo detailní odborné pozor-
nosti, která by mohla přinést i upřes-
nění doby jejich vzniku v rámci 
13. století nebo snad v mladším ob-
dobí, jak napovídají některé zobra-
zené prvky.

Nastíněný původ a historie krteň-
ského kostelíka nenasvědčuje roman-
tickým představám o jeho vzniku na místě 
pohanského kultovního místa, jak se někdy 
traduje. Nedávný archeologický výzkum při 
stavební činnosti severovýchodně od kostela 
odkryl velice zajímavé pohřebiště z doby řím-
ské, s unikátními nálezy skleněných pohárů 
v některých hrobech, které však s místem 
pozdějšího kostela nemá nic společného. 
Patří ale k dokladům skutečnosti, že zdejší 
prostředí bylo velmi vhodné k osídlení již 

od pravěku. Tento vývoj vyvrcholil v raném 
středověku – nejen že zde registrujeme velmi 
hustou síť osad, ale celkem překvapivě jsou 
tato nevelká sídliště téměř všechna vybavena 
kamennými románskými nebo raně gotic-
kými kostelíky. Kromě kostelů zmíněných 
na začátku článku můžeme doplnit ještě kos-
tely ve Slivenci a Ořechu. I v rámci celkem 
hustého osídlení v bezprostředním okolí his-
torické Prahy tak naše končiny představují 
oblast s jedním z nejhustších výskytů pozůs-
tatků románské architektury.

Ke kostelu v Krtni se pojí pověst o pobytu 
královny Elišky, manželky Karla IV., ve zdej-
ším prostředí při cestě na Karlštejn nebo 
zpět. Možná, že právě tato pověst může po-
moci objasnit poněkud nejasný vztah českých 
králů k této lokalitě. Není vyloučeno, že zde 
mohl být panovnický dvorec využívaný při 
cestách českých panovníků na Karlštejnsko, 
což by vysvětlovalo, že čeští králové drželi 
patronátní právo ke kostelu. Počátky tohoto 

vztahu bychom ovšem museli hledat v do-
bách podstatně dřívějších, protože krteňský 
kostel byl postaven dávno před založením 
Karlštejna, patrně ve 2. čtvrtině 13. století. 
Pozůstatky zaniklé vsi i případného kní-
žecího dvora se mohou dodnes skrývat pod 
zemí v okolí kostelíka a budou třeba někdy 
v budoucnosti archeologicky odkryty. 
Zatím se k tomu nenaskytla příležitost. 
Mohly by nám přinést i nové informace, 
vztahující se k této dominantní památce 
na našem území, která svým charakterem 

i umístěním tak kontrastuje s převažující 
 panelákovou  zástavbou. Spolu s dalšími stav-
bami a monumentálním butovickým hradiš-
těm nám dává možnost, abychom se 
seznámili se vzdálenou a bohatou minulostí 
zdejší krajiny. Krajiny, která nám může po-
skytnout příležitost k  zamyšlení a zakotvení 
i v dnešní hektické době.

Zdeněk Dragoun, 

archeologický odbor Národního památkového ústavu Praha

Detail fresky: nahoře Ježíšův křest, vpravo dole Kristus s evangelisty

Interiér kostela z kůru
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Krteňský kostel od severozápadu
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Workoholizmus mi kazí život
Paní doktorko, o workoholizmu jsem si přečetl již hodně. Jsem ve vysoké 
funkci v mezinárodní společnosti, kde je nepřetržitý tlak na výkon. Mám 
rodinu, ženu a děti. Musím ale v práci zůstávat do nočních hodin, občas 
jí věnuji i celé víkendy. Jsem přetažený, bez nálady, unavený a asi už 
i protivný. Doporučení změnit práci v době ekonomické krize se zvykem 
všech rodinných příslušníků na vysoký standard a samozřejmě také tlak 
hypotéky v mé situaci nepřichází v úvahu. Můžu dělat pro zlepšení 
 situace i něco méně razantního?

Dobrý den. Ano, v povědomí lidí už je, že s workoholikem se žít 
nedá. Ženy s dětmi odchází ze vztahu, protože nadstandardní fi-
nanční zajištění jim nenaplňuje emoční potřeby, zájmy a společné 
aktivity. Sám workoholik se cítí chycený v kleštích ekonomických 
a vztahových. Často zvyšuje svůj výkon nad únosnou mez. Trvá-li 
tento stav příliš dlouho, hrozí vyhoření, různé psychické poruchy, 
vztahová samota, pokles pracovní, fyzické i psychické výkonnosti, 
různá psychosomatická onemocnění. Platí zásada, že situaci vyřeší 
přechod do jiného pracovního oboru, jiné pracovní sféry, jiné firmy? 
Při životní nespokojenosti je třeba něco změnit. Ale změny nemusí 
být hned tak razantní. Osobní přístup, vlastní prestiž, zadostiučinění 
při úspěchu, moc a další atributy člověk velmi těžko mění. Jde 
o osobnostní nastavení, roky vypěstované a upevněné. Je tedy prav-
děpodobné, že v jiném pracovním zařazení, v jiné firmě. bude wor-
koholik přistupovat ke svým výkonům stejně a vlastně vytvoří 
srovnatelný model.

Pro zmírnění celé situace, následků a vyšší psychický komfort je 
možné zařadit změny vlastního přístupu k práci:
•  Stanovení plánu
 Stanovit si o stupeň nižší cíl než obvykle (perfekcionisticky zamě-

ření lidé umí dobře plnit svoje cíle, je možné stanovit si vědomě 
cíl o stupeň nižšího výkonu)

•  Předání kompetencí
 Pro workoholika většinou hodně obtížné, ale nutné. Ví, že si 

všechno nejlépe udělá sám (A musí to být na 120 %, pokud mu to 
osobně škodí?)

•  Zařadit prvky proti nesoustředěnosti 
 Autogenní trénink (otištěný text v předchozích číslech časopisu 

STOP) pro psychickou rovnováhu, ev. autosugesce - časová zátěž 
max. 5 minut denně, nutná pravidelnost

•  Cílené udržování sociálních kontaktů – rodina, kamarádi, sou-
sedé… 

 Sociální vazby nám umocňují radost, uleví od bolesti, poskytnou 
potřebnou korektivní vazbu, sdílení podobných názorů a postojů, 
pocit bezpečí a podpory od druhých)

•  Mimopracovní aktivity nevýkonového charakteru
 Mechanický rozpis (jako školní rozvrh) a jeho nekompromisní  

dodržování.
•  Úkolové dodržování alespoň jedné týdenní dovolené v roce 

a všechny nepracovní neděle 
•  Humor a optimizmus  

Pokud už toho není přepracovaný jedinec schopen, pomůže cílené 
vyhledávání optimisticky naladěných lidí, pobývání v jejich společ-
nosti, naslouchání, čerpání pozitivní energie.

Osobnostní změna je samozřejmě snazší a hlavně efektivnější 
pod odborným vedením, takže pokud daný člověk usoudí, že svůj 
pracovní čas může věnovat sám sobě a svému osobnostnímu roz-
voji, je na nejlepší cestě, aby mu zase bylo dobře a zase žil mezi 
lidmi :-))).

Přeji všem čtenářům časopisu STOP, aby jim jejich pracovní vý-
sledky přinášely pocit uspokojení, dostatečné finanční zajištění, ale 
i pohodu a možnost žít svůj život.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

602 805 633, hanajencova@seznam.cz

www. jencova.cz

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Zbytečná obsluha kontejneru
Právě dnes jsem učinil první zkušenost s novým systémem sběru odpadu 
prostřednictvím velkoobjemového kontejneru. Přistaven byl podle harmo-
nogramu přesně v 16 hodin ve středu 3. října naproti vchodu 2003 
v Zázvorkově ulici. Pokud jsem dobře porozuměl důvodům, pro které 
nyní funguje u kontejneru služba, měla by tato pomáhat při uložení při-
nesených předmětů tak, aby byl maximálně využit prostor kontejneru. 
Realita je ovšem poněkud jiná. V okamžiku, kdy mne pracovník u kontej-
neru viděl přicházet se staršími interiérovými dveřmi, odešel záměrně 
na druhou stranu a dělal, že mne nevidí. Rád bych podotkl, že pokud tu 
někdo, například městská část, platí za nějakou „ukládací službu“, jde 
o skandální a neslýchané chování ze strany najaté společnosti. Pokud nejde 
o placenou službu, v takovém případě bych rád dodal, že nejde o vůbec 
žádnou službu a čtenáři STOPu by si zasloužili buď uveřejnění opravy 
s vysvětlením, jaký je vlastně účel onoho schovávajícího se pracovníka 
za kontejnerem, případně omluvu za klamavou reklamu.             Radek S., Lužiny

Naše městská část s novým systémem nakládání s objemnými od-
pady, který zavedl Magistrát hl. m. Prahy, nesouhlasila (doba přista-
vení se zkrátila na 4 hodiny, snížila se četnost přistavení kontejnerů). 
Nezbylo nám ale nic jiného, než jej akceptovat, neboť celý systém 
nakládání s objemnými, nebezpečnými, tříděnými i biologickými 
odpady hradí ze svých finančních prostředků magistrát. 

Plně souhlasíme s Vaším pohledem na sběr objemného odpadu 
a jen podotýkáme, že obsluha, která je součástí přistavení kontej-
nerů, má za úkol pouze koordinovat ukládání odpadů tak, aby se 
maximálně využil celý objem kontejneru. Jeho další povinností je 
zajistit, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné pře-
dat k dalšímu využití. Po odvozu kontejnerů je svozová společnost 
povinna zajistit úklid místa přistavení. Takto jsme také informovali 
čtenáře STOPu. Nikde nebylo uvedeno, že pracovník obsluhy je 
 povinen odpad nakládat.

Z našich zkušeností z kontrol můžeme přesto konstatovat, že ně-
která „obsluha“ lidem s naložením věcí pomůže.

Děkujeme Vám za zaslání podnětu a budeme rádi, když nám  
sdělíte i některé další zkušenosti, neboť budeme fungování celého 
systému hodnotit a zjištěné nedostatky a podněty předáme 
na  Magistrát hl. m. Prahy.   Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Skvělá úroveň školy
V říjnu jste psali o výročí školy Kuncova. Úroveň je skvělá! Moje děti 
tam chodily a všechny těžily ze vzdělání na této škole. Paní učitelky No-
vozámská, Jakubíková, Klečáková, třídní mojí dcery, skvělá Marie Fra-
nicová, výborné učitelky matematiky, paní Vojáčková a Dimitrovová... 
Kluci ze znalostí, získaných v základní škole, těžili ještě rok na průmys-
lovce. Samozřejmě si všechny učitele nepamatuji jménem, ale všem patří 
ohromný dík. Dělají svoji práci opravdu skvěle.               Jana Březinová

Poděkování
Dne 28. listopadu okolo 17. hodiny mě ve stanici metra Luka postihla 
náhlá nevolnost. Upadl jsem na zem a při pádu jsem si rozbil hlavu. 
Díky pomoci náhodně přítomných zdravotníků a dozorčího metra se 
manželce podařilo až do příjezdu sanitky kritickou situaci zvládnout. 
Chtěl bych proto touto cestou ještě jednou všem poděkovat. Dobří lidé 
ještě žijí.       Karel Kuna

Viktorku našli strážníci
Ráda bych touto cestou poděkovala dvěma strážníkům Městské policie 
hl. m. Prahy ze služebny na radnici na Slunečním náměstí 13, jmeno-
vitě panu Petru Ptáčkovi a Vladimíru Urbanovi, za nadstandardně 
vstřícný přístup. V pondělí 19. listopadu se nám na farmářských trzích 
na Slunečním náměstí zaběhla naše fenka Viktorka. Díky rychlému zá-
sahu obou policistů byla během půl hodiny zpátky doma, za což jim jsme 
neskonale vděčné. Jsme s maminkou přesvědčeny, že pro nás udělali 
mnoho nad rámec svých povinností. Všichni si můžeme jen přát, aby bylo 
více podobně kvalif ikovaných a zároveň lidských strážníků! 

 Lucie Zadražilová

Z VAŠICH DOPISŮ
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Klub se nachází v Centrálním 
parku naproti golfovému hřišti 
(v ulici K Zahrádkám, blízko bus 
zastávky Mládí a metra Luka). 
Je otevřený každé pondělí 
a středu od 14 do 20 hodin. 
Dětem a mládeži ve věku 
13 – 19 let z Prahy 13 nabízí 
možnost aktivního trávení vol-
ného času. K dispozici je spor-
tovní a výtvarné vybavení, 
internet i příjemné posezení. 
Klub poskytuje bezplatné infor-
mace, podporu a pomoc v život-
ních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, 
alkohol, zájmy, pomoc s hledání 
brigády a nabídka doučování). 

Program:
st  2. 1. – Novoroční rozjezd 

po   7. 1. –  (Po) Tříkrálové od-
poledne 

st    9. 1.  –  Klub s Luckou 
a Ivčou  

po 14. 1.  –  Filmový klub – 
 Tančím abych žil 

st  16. 1.  – Středeční pohoda 
po 21. 1.  – Turnaj v aktivitách 
st  23. 1.  – Sněhulákování  
po 28. 1.  –  Workshop – práce 

s fimem
st  30. 1.  – Povídání o jídle
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, 
Facebook: klub jednatrojka.

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

Těší se na vás Lucka a Iva

Klub Jedna Trojka 
v lednu

Zájem o ranou péči Diakonie 
Stodůlky se neustále zvyšuje a po-
radkyně již několik let dojíždí 
i do rodin mimo hlavní město. 
Jsme rádi, že jsme po dlouhých 
přípravách a vyjednáváních 
s místními úřady mohli na pod-
zim otevřít pracoviště v Sušici pro 
Plzeňský kraj a v Děčíně pro Ús-
tecký kraj. Velmi si vážíme pod-
pory, které se nám v regionech 
dostalo, a těšíme se na společnou 
pomoc rodinám. Raná péče Dia-
konie Stodůlky je terénní sociální 
služba pro rodiny pečující o dítě 
s opožděným či ohroženým vývo-
jem nebo s mentálním, pohybo-
vým, případně kombinovaným 
postižením v raném věku. Pomá-
háme rodině zorientovat se v ná-

ročné situaci po zjištění postižení 
dítěte. Naším cílem je, aby rodina 
porozuměla speciálním potřebám 
dítěte a dokázala najít takovou 
míru jejich naplnění, která jí 
umožní žít život podle svých 
představ. Více na www.stredisko-
stodulky.diakonie.cz nebo 
www.rana-pece.cz.    Adéla Muchová

Nová pracoviště stodůlecké 
Diakonie

Pomáhají druhým

Vloni se v Intervenčním centru 
Praha, v jeho novém působišti 
na adrese Praha 8, Modřínová 1, 
opět otevřela bezplatná podpůrná 
skupina pro ženy ohrožené nejen 
domácím násilím. Máte-li zájem 

o účast ve skupině, volejte do In-
tervenčního centra Praha na tel. 
739 592 066, 281 911 883 (Zu-
zana Chomová). Skupina je ur-
čena ženám, které řeší nejrůznější 
obtíže v rodině a mají zájem 

o bezplatnou pomoc a podporu 
při postupném zvládání svých 
problémů. Socioterapeutická 
skupina má dobrý vliv na posí-
lení sebedůvěry, sebejistoty, 
 sebevědomí a může vést ženu 
k hledání kompromisů a ke kon-
struktivní dohodě při řešení 

 konfliktu. Ženy, které se obávají 
skupinové terapie, mohou využít 
individuální poradenství u psy-
chologa. Intervenční centrum 
Praha na ochranu proti domá-
címu násilí nabízí sociální, psy-
chologické a právní poradenství.   

 Marie Šusterová

Zkuste řešit problém ve skupině

INZERCE
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Inzerce

www.auto-styl.cz

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 235 518 829

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Stejně jako dítě pečlivě vybírá 
ten správný díl skládačky, tak 
i my věnujeme veškerou energii 
tomu, aby náhradní díl do Vašeho 
vozu přesně zapadl. Protože ŠKODA 
Originální díly jsou identické s díly 
použitými při výrobě nového vozu 
a procházejí testy kvality a bezpečnosti, 
máme jistotu, že Vám nabízíme jen 
prvotřídní kvalitu s vysokou 
spolehlivostí a dlouhou životností.

Pomůžeme Vám najít ten správný díl

Baterie 61 AH již od 2 268 Kč*

*Cena včetně DPH.

ŠKODA Originální díly®

BEZ 
HYPOTÉKY
DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ 

NOVĚ
STODŮLKY

800 500 506
více info na fi nep.cz

503-12_FIN_inzerce_DRUZSTEVNI-BYDLENI-ZIMA___QR_STOP-STOdulecky-Posel_187x129mm_v3.indd   1 12.12.2012   14:42:28
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Pro případ hrozící či nastalé mimořádné 
události jako je např. povodeň nebo dopravní 
nehoda s únikem nebezpečné látky je 
na území hlavního města Prahy vybudována 
síť 420 sirén, které dokážou obyvatele akus-
ticky včas varovat. Při akustické zkoušce 
sirén, zpravidla první středu v měsíci ve 12.00 
hodin, zní trvalý tón v délce trvání 140 
sekund. 

V případě varování je možné sirény spouš-
tět i jednotlivě nebo po skupinách – podle 

ohrožení konkrétní části města. 
Pro varování obyvatelstva byl zaveden jediný varovný signál – „Vše-

obecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón v délce 140 sekund. U elek-
tronických sirén uslyší občané po zaznění signálu verbální informaci: 
„Všeobecná výstraha“ nebo „Nebezpečí zátopové vlny“ nebo 
 „Chemická havárie“ nebo „Radiační havárie“ a budou vyzváni ke 
sledování ČRo, ČT a regionálního rozhlasu. V případě, že je občan 
varován sirénou bez verbální informace a je zřejmé, že nejde o povo-
deň, kde je základní ochranou evakuace, měl by dodržet tyto pokyny:

•  okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově (raději ve vyšších pat-
rech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek – většina 
je těžší než vzduch a drží se při zemi) 

•  uzavřít dveře a okna, vypnout klimatizaci, nejlépe utěsnit navlh-
čenou látkou – v případě úniku nebezpečných látek

•  zapnout rádio nebo televizi, kde se dozví, co se stalo a jak postu-
povat dále
Při povodních 13. srpna roku 2002 se díky systému včasného varo-

vání podařilo z ohrožených oblastí evakuovat přibližně 48 000 osob. 
Přejme si, abychom zvuk sirény měli i nadále spojený především 
s první středou v měsíci. 

por. Luď ka Palzerová, por. Jakub Růžička, 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Proč houkají sirény?
Hasičí informují a radí

Z policejního deníku

 ■  Ke kapesním krádežím mobilních telefonů a peněže-
nek z kapes kalhot nebo bund cestujících zejména v noč-
ních spojích metra i autobusů dochází v našem obvodu 
často a tím více ke konci roku. Cestujícímu metra mezi 
stanicemi Lužiny a Stodůlky zmizela koncem listopadu ze 
zadní kapsy kalhot peněženka s osobními doklady, pla-
tební kartou a finanční hotovostí dokonce před poled-
nem.

 ■ Nákupem bez zaplacení si chtěl před svátky přilepšit 
zloděj, který v prodejně drogerie odcizil krémy v hodnotě 
2 000 Kč. Prošel s nimi přes pokladny, ale potom ho oslo-
vila prodavačka, která chtěla jeho nákup zkontrolovat. 
Pachatel zazmatkoval a začal z obchodu utíkat. Přitom 

ale upadl a na místě nechal svou tašku se všemi osob-
ními doklady. Najít ho nebude těžké, i když má v dokla-
dech jen adresu místního úřadu.

 ■ Jít se vykoupat po požití alkoholu není dobrý nápad 
ani v horkém létě, natož na konci listopadu. O tom 
mohou vyprávět dvě dívky, z nichž jedna upadla do po-
toka tekoucího do rybníka v Centrálním parku. Druhá jí 
chtěla pomoci a obě skončily v ledové vodě. Naštěstí si 
ještě dokázaly přivolat pomoc. V tu chvíli jim šlo o život. 
Na místo se vzápětí dostavili policisté z oddělení hlídkové 
služby v Lýskově ulici, kterým trvalo několik minut, než 
ve složitém terénu obě dívky našli a předali je rychlé zá-
chranné službě.

 ■ Kolikrát jsem již upozorňoval na krádež kabelky při 
nakládání nákupu do vozidla? Konec roku je opět ve zna-
mení vyššího počtu krádeží, přestože dochází k vylepšení 
technického zabezpečení parkovišť u obchodních domů, 
díky kterému je snazší vyhledání vozidel pachatelů. Zá-
sady bezpečnosti jsou pořád stejné – nenechávat drahé 
věci uvnitř zaparkovaného vozidla, při nakládání nákupu 
do vozidla nebo vrácení nákupního vozíku vždy dbát 
na to, aby bylo vozidlo uzamčené. 

Přeji všem čtenářům pohodu a pevné zdraví v novém 
roce 2013.  

Za Místní oddělení policie ČR Stodůlky
npor. Jaroslav Vondra

Valná hromada třebonického sboru
Výbor SDH Třebonice zve všechny členy a příznivce na výroční valnou hromadu, která pro-
běhne 19. 1. 2013 od 16.00 hodin v sále restaurace U Beránků. Bude hodnocen uplynulý 
rok. Tímto chceme poděkovat Městské části Praha 13, Magistrátu hlavního města Prahy, 
sponzorům a všem členům a příznivcům za podporu naší činnosti.

Marta Horáková, SDH Třebonice

Jednotku prověřily požáry
V uplynulém období členové výjezdové jednotky zasahovali u třech nahlášených požárů. 
První případ se udál v lesíku v blízkosti konečné autobusu Do Klukovic, kde shořel příby-
tek bezdomovců. Druhý výjezd byl na požár sauny ve sportovním centru, zásah byl prová-
děn v dýchací technice. Další výjezdy jsme zaznamenali, když jsme sloužili se svými 
profesionálními kolegy na Hasičské stanici č. 7 v Jinonicích. Vyjížděli jsme k požáru bytu 
vzniklému od spálených potravin při vaření. Při posledním výjezdu šlo o technický zásah 
– otevření zamčeného bytu. 

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

HASIČSKÉ OKÉNKO

Strážníci 
Na závěr starého roku a s počátkem roku nového pravidelně informujeme občany o opat-
řeních přijatých naším obvodním ředitelstvím k zajištění veřejného pořádku v době 
svátků a bezprostředně po nich. V posledních dnech roku 2012 v rámci výkonu hlídkové 
a kontrolní služby tradičně zvyšujeme dohled nad veřejným pořádkem. Především se za-
měřujeme na kriminálně závadové osoby, skupiny osob požívající alkoholické nápoje, 
osoby bez domova, nedovolené používání zábavní pyrotechniky a ochranu veřejného 
a soukromého majetku. Naším cílem je podstatným dílem přispět ke klidnému a bezpro-
blémovému průběhu vánočních svátků a oslav Nového roku. V případě našich zásahů 
proti narušitelům veřejného pořádku a pachatelům trestné činnosti budeme postupovat 
s maximálním důrazem a nekompromisně.

Kromě těchto represivních opatření bezpochyby počítáme i s určitou tolerancí vůči ob-
čanům, kteří se pod tlakem příprav na sváteční dny dopustí méně závažných dopravních 
přestupků. V rámci této problematiky se budeme snažit vyjít vstříc všem obyvatelům 
Prahy 13. Doufáme však, že náš přístup nebude bezdůvodně zneužíván. Zatím tomu tak 
nikdy nebylo, což nás velice těší a solidního jednání ze strany občanů si vážíme.
Jménem všech strážníků zařazených k výkonu služby u zdejšího obvodního ředitelství 
Městské policie hl. města Prahy děkuji všem lidem, kteří nám poskytli dobrovolně a ne-
zištně svou pomoc. Jim i všem ostatním občanům přeji hodně štěstí, zdraví a pohody 
v roce 2013.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE
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ČESKÁ TELEVIZE TOČILA PRVŇÁKY. V úterý 6. listopadu zaví-
tala do Základní školy Mohylová na Lužinách Česká televize. Natá-
čela naše prvňáčky a jejich patrony, páťáky. Ti se o své malé kamarády 

celý rok sta-
rají. V září 
je prove dli 
školou a za-
hra dou, 
vodí je 
na společná 
setkání, plá-
nují výlety 
a vycházky, 
na Vánoce 
pro ně při-
praví na-
dílku a pro-
hlídku 
 vánoční 
 výstavy. Štáb 

České televize je zastihl u společného čtení v rámci výstavy knih 
 nakladatelství Albatros, kterou zorganizovala třída 3.B. Páťáci si vy-
zvedli své prvňáčky ve třídách, provedli je celou výstavou, ukázali jim 
nejstarší knížky a z některých jim četli úryvky.  
             Klára Stuchlá, zástupkyně ředitelky

KOLOTOČ UČITELŮ. Protože jsme škola pouze s 1. stupněm, téměř 
všichni se navzájem známe. K tomu abychom se poznali ještě více, 
slouží náš oblíbený Kolotoč učitelů. Děti zůstávají ve svých třídách, 
ve svém kolektivu a učitelé se s připravenými aktivitami vystřídají 

ve všech 
učebnách. 
Tak si žáci 
například 
vyzkoušeli 
skládání sir-
kového hla-
volamu, 
protáhli se 
v tělocvičně, 
zahráli si tý-
mové hry, 

malovali ve skupinách bez možnosti domlouvat se slovy... Děti po-
znaly všechny paní učitelky a ty se zase seznámily se všemi dětmi naší 
školy a viděly, jak dokážou spolupracovat, pomáhat si a bavit se.
                    Klára Stuchlá, zástupkyně ředitelky, ZŠ Mohylová

PROJEKTOVÝ DEN PRVŇÁČKŮ. Nesporným významem práce 
s hlínou je pohybový rozvoj, zvláště pak jemné svalové motoriky. Děti 
z FZŠ Trávníčkova, které se v poslední době připravovaly především 
na školní vánoční jarmark, se seznamují s novými materiály a postupy, 
pracují dle předlohy, ale i volně využívají vlastní fantazii. Uvědomují 
si, že za hmatatelným výsledkem stojí jejich práce. Chtěli bychom do-
cílit, aby naši žáci získávali vztah k věcem, aby si uvědomovali, že vše 

musel někdo 
vyrobit, vše 
má určitou 
cenu.

Poděkování 
za spolupráci 
patří zkušené 
keramičce 
a výtvarnici 
Míše Husla-
rové ze sou-
sední školy.

 Jarmila Ješetická

SOUTĚŽÍME VE ČTENÍ. „Paní učitelko, přečetl jsem další knížku!“ 
Který učitel českého jazyka by nezajásal, když uslyší tuto větu od 
žáčka nadšeného ze svého dalšího úlovku? Děti dnes čtou málo a vět-
šina, pokud nemusí, tak vůbec. Stále řešíme problém, jak jim ukázat, 
že knížky (ve srovnání s počítačovými hrami) nejsou jen nudné a ne-
záživné, ale mohou jim dát mnohem víc, než si myslí. Proto jsme pro 
žáky 1. stupně FZŠ Trávníčkova připravili Čtenářskou soutěž. Nejpil-
nějšími čtenáři jsou Barbora Pekanová (kategorie 2. – 3. tříd) a Linda 
Votrubová (kategorie 4. – 5. tříd).                                 Jarmila Ješetická 

PŘEDŠKOLÁCI SBÍRALI BOBŘÍKY. V říjnu navštívili naši Zá-
kladní školu Klausova předškoláci z mateřských škol Velké Ohrady – 
z Barvičky, Úsměvu a Balónku. Byla to další z úspěšných akcí naší 

dlouholeté spolu-
práce. Na děti če-
kala řada stanovišť 
s plněním Bob-
říků – např. síly, 
zdatnosti, rych-
losti, poznávání 
přírody, míření. 
Ještě předtím ale 
děti zhlédly vy-
stoupení žáků 4.A 
a 5.A. Ti sehráli 
malý divadelní 
výstup, při kterém 

dětem jednotlivé Bobříky představili. Počasí bylo sice slunečné, ale 
mrazivé, takže všem patří i Bobřík vytrvalosti.                           Vyučující 1. stupně 

RŮZNÍ ALE PODOBNÍ – V ANKAŘE. Projekt Different but Simi-
lar pokračuje na Základní škole Mládí i v tomto školním roce. Tento-
krát se žáci vypravili do daleké Ankary, aby spolu se studenty z Nizo -
zemska, Německa a domácího Turecka zkoumali, v čem se liší a co 

naopak mají společ-
ného. Nezabývali se 
historií či kulturou, 
ale svými vlastními 
životy, životy teen-
agerů. Prezentace Me 
and my World obsa-
hovaly fotografie, ko-
láže i propracovaná 
výtvarná díla, stěžejní 
však bylo umět vše 
předat obecenstvu. 

Byla také představena vytištěná mezinárodní kuchařka Comenius, 
kterou účastníci sestavili při minulém setkání. V turecké škole nás 
ohromily uniformy, klasická hudba jako zvonění nebo zpěv hymny 
každé pondělní ráno. Nejvíce nás však překvapilo, jak moderní země 
Turecko je a jak pohostinní a přátelští jsou turečtí studenti a jejich ro-
diny. V březnu uvítáme zástupce projektových škol u nás v Praze a bu-
deme se snažit, aby i oni odjížděli po pěti dnech s těmi nejlepšími 
pocity.                      Kateřina Schimmerová, ZŠ Mládí
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ŠKOLNÍ AKADEMIE MĚLA ÚSPĚCH. Více než 500 diváků vidělo 
4. prosince v Klubu Mlejn odpolední a večerní školní akademii žáků 
a žákyň Základní školy Kuncova. Během 90 minutového programu 
vystoupilo v 19 představeních 300 žáků s tanečními, dramatickými, 

pěveckými skupino-
vými i sólovými vý-
stupy, které gradovaly 
do velkolepého finále. 
Večerní představení 
navštívili i belgičtí, 
španělští a italští 
hosté, kteří ocenili 
stejně jako rodiče na-
šich žáků vysokou 
uměleckou úroveň 
akademie i její orga-
nizaci. Blahopřeji 
všem účinkujícím 

ke skvělým výkonům a děkuji učitelkám naší školy za přípravu a nád-
herný zážitek.                                    Pavel Petrnoušek, ředitel školy

UMĚNÍ V ZÁPADNÍM MĚSTĚ. Masivní kovová plastika s názvem 
Noha od mladého renomovaného sochaře Lukáše Raise byla 6. pro-
since slavnostně odhalena v administrativním centru City West v Zá-
padním Městě za účasti autora sochy, předsedy představenstva FINEP 
Holding SE Michala Kociána a starosty Prahy 13 Davida Vodrážky. 
„Materiálové a tvarové řešení díla umožňuje přímý kontakt. Prolézání, 
posedávání, ohmatávání je dovoleno, ne-li přímo doporučeno,“ vysvětlil 
autor Lukáš Rais a poděkoval společnosti FINEP za ochotu při insta-
laci díla, které najdete nedaleko od západního výstupu ze stanice metra 
Stodůlky. V předchozích letech bylo na několika výstavách po celé re-
publice a vzbudilo velkou pozornost. Podle starosty Davida Vodrážky 
tento typ umění upoutá a pro Západní Město je rozhodně přínosem. -st-

VÁNOČNÍ SHOW TANEČNÍCH SKUPIN. Taneční skupiny 
D.A.R. a AMF Dance opět pořádaly 8. prosince v Klubu Mlejn pro 
své fanoušky Vánoční show. Celý večer proběhl v duchu přicházejících 

Vánoc, diváci 
viděli závodní 
choreografie, 
tedy jak zku-
šené tanečníky, 
tak i úplné za-
čátečníky, kteří 
teprve v září 
začali tančit. 
Nejmladšímu 
bylo 5, nejstar-
šímu 24 let. 
Všichni si to 

pořádně užili. Fotografie z akce můžete najít na dar-dance.unas.cz 
nebo na facebooku.                                             Michaela Gaydošová

VOŇAVÉ ODPOLEDNE. Poslední listopadovou středu se v Mateř-
ské škole Večerníček konalo již tradiční zdobení vánočních perníčků. 

Jejich vůně, bílá cuk-
rová poleva, zdobítka 
a hlavně šikovné ručky 
našich dětí i rodičů 
vytvořily přímo umě-
lecká díla, která si i se 
sladkou odměnou děti 
odnášely domů. Vá-
noční čas se tak zase 
o kousek přiblížil.

                    Renata Tichá

ZA ŠKOLU TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM. Koncem listopadu na-
vštívila 4. B Gymnázia J. Heyrovského stanici pro výcvik vodicích psů 
v Jinonicích. Hned po příchodu a uvítání jsme středisku předali spon-
zorský dar školy – 5 500 Kč. Peníze jsme získali sběrem druhotných 
surovin. Po tomto formálním úvodu nám pracovnice střediska na zá-
kladě osobních zkušeností vysvětlila předvýchovu, výcvik psů a jejich 
pomoc v životě nevidomého. Následovala nejlepší část programu – 
návštěva pejsků. Středisko cvičí převážně labradorské retrívry pro je-
jich vhodnou povahu. Zhlédli jsme také ukázku výcviku překonávání 
vysokých překážek, které jsou nejobtížnější dovedností čtyřnohého 
pomocníka. Jsme rádi, že jsme přispěli na dobrou věc a doufáme, že to 
nebyla naše poslední návštěva.                   Kateřina Egemová a Daniela Nováková

ZKUŠEBNÍ EVAKUACE Z LETADLA. Vychovatelky FZŠ Mezi 
Školami připravily pro děti zajímavou akci. Zorganizovaly exkurzi 
do Výcvikového střediska pilotů na Letišti Václava Havla. Aby se 
mohli vystřídat všichni zájemci z devíti oddělení školní družiny, pro-
běhne exkurze v několika etapách. První skupina navštívila výcvikové 
středisko koncem listopadu. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých 
věcí o letišti, jeho historii, o práci pilotů i letušek, vyzkoušely si trena-
žéry, ale nejvíce se jim líbila zkušební evakuace po nafukovacím skluzu 
z letadla.                                                 Lenka Štěpánová, vedoucí vychovatelka
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V květnu čekají FZŠ prof. Oto-
kara Chlupa velké oslavy 20. vý-
ročí založení školy. Abychom se 
na to slavnostně naladili, roz-
hodli jsme se pro letošní pod-
zimní tematický týden zvolit 
téma Dvacet je jen začátek. 
Po celý týden se výukou ve všech 
třídách a ve všech hodinách toto 
téma nejrůznějšími způsoby pro-
línalo. Výsledkem byla velkolepá 
čtrnáctidenní výstava ve vstupní 
hale a v chodbách školy. Byla ur-
čená nejen žákům, učitelům a ro-
dičům, ale i všem návštěvníkům 
školy. 
Na výstavě bylo možno vidět ně-
kolik obrovských narozeninových 

dortů, Zlatou bulu chlupovskou, 
průřez prvními dvaceti lety v ži-
votě člověka, modely staré i nové 
Chlupovky, modely dvacetistěnů 
a molekul, nejrůznější mapy, pla-
káty, grafy a ankety. To vše v češ-
tině a angličtině. Návštěvníci si 
také mohli postavit modely 
z kostek podle plánů, podívat se 
na natočené filmy a poslechnout 
si dvacet čtených příběhů. Žáci 
8. – 9. tříd se v rámci tématu 
dvacátá léta 20. století naučili 
twist a zatančili si ho na párty 
ve stylu dvacátých let. Děti 
z družiny zase jedno odpoledne 
soutěžily ve dvacetiboji.

Zuzana Majstrová, zástupkyně ředitelky

Omlouváme se všem zájemcům, 
kteří se k nám nemohou dovolat, 
neboť od 1. prosince 2012 bylo 
telefonní číslo Jezdeckého stře-
diska Zmrzlík změněno. Víken-
dové ježdění pro vás a vaše děti 
je možné objednávat na novém 
telefonním čísle 222 333 808.
Přijďte si k nám zajezdit na koni 
– až do konce ledna získáte ke 
každé jízdě pro dospělého 
svezení na poníkovi pro dítě 
zdarma. 
Osada Zmrzlík leží na okraji 
chráněné krajinné oblasti Český 
kras. Jde o území přírodovědecky 
velmi cenné. V dosahu MHD 
lze všem zájemcům umožnit 

 odpočinek i sportovní vyžití. 
 Jezdecké středisko Zmrzlík je 
součástí Domu dětí a mládeže 
hl. m. Prahy.         Eva Chábová 

Taneční studio Mirabel pořádá 
druhý ročník benefičního před-
stavení Naše srdce nezamrzla 
aneb benefice pro Gawain, ten-
tokrát s podtitulem Peřinbaba. 
Děti se stejně jako v loňském 
roce rozhodly pomoci Textilní 
dílně Gawain, neziskové organi-
zaci pracující s lidmi s mentál-
ním postižením. Na provoz této 
dílny věnují výtěžek z premiéry. 
Přijďte podpořit jejich snahu. 
Zakoupením vstupenky pomá-
háte dvakrát - vstupné poputuje 

na dobročinné účely a zároveň 
podpoříte děti, které samy 
 finančně přispívat nemohou. Ty 
totiž věří, že když se snaha 
a dobrá myšlenka vloží do správ-
ného projektu, dá se lidem po-
máhat. Vstupenky lze objednávat 
na pekarkova.k@tsmirabel.cz. 
Více o celém projektu naleznete 
na www.nasesrdcenezamrzla.cz. 
Těšíme se na vás 23. ledna 
v 18.30 v Salesiánském divadle 
v Kobylisích.

Kristína Pekárková

Žáci a žákyně Základní školy 
Kuncova dosáhli během pod-
zimu několika výrazných spor-
tovních úspěchů. 
Tereza Trunčková s Michaelou 
Baldovou vybojovaly 
1. místo v obvodním 
kole ve stolním 
 tenisu v kategorii 
8. – 9. tříd. Navíc 
 pomohly k zisku 
1. místa na obvodě 
Prahy 13 ve stejné 
kategorii ve florbalu 
společně s Janou 
Tučkovou, Sárou 
Tomkovou, Terezou 
Bártovou a Janou 
Hanušovou. 
V kategorii žákyň 
6. – 7. roč níku dosáhla 1. místa 
ve florbalu i mladší děvčata: Si-
mona Michálková, Alexandra 
Machalová, Eliška Šalounová, 
Charlotte Kunayová a Rebeka 
Slanařová. Zatímco vítězství 
dívek ve florbalu bylo milým pře-
kvapením, s obhajobou loňských 
úspěchů našich žáků v basket-
balu, ve kterém má naše škola 

silnou tradici, se do velké míry 
počítalo. Chlapci i dívky 
8. – 9. tříd vybojovali v košíkové 
shodně 1. místa na obvodu a po-
stoupili do krajského kola stejně 

jako vítězové výše uvedených 
soutěží. Martin Volek z 8. roč-
níku postoupil v judu až na mist-
rovství republiky v Chomutově, 
kde se v kategorii starších žáků 
nenechal zastavit ani soupeři 
s výškovou převahou a nakonec 
vybojoval skvělé 1. místo a stal se 
Mistrem České republiky. B laho-
přeji!       Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Dlouho jsem jako učitelka v Zá-
kladní škole Mohylová přemýš-
lela, jak dětem zpestřit slohové 
hodiny a nadchnout je pro pí-
semný projev. Bylo to velmi 
těžké, ale nakonec jsem se inspi-
rovala na kurzu Tvořivé školy 
a pomohla mi i ovečka Gita. Gita 
je totiž plyšové zvířátko, které 

cestuje po rodinách 
mých žáků. Cestuje 
se svým deníčkem, 
do kterého děti za-
znamenávají prožitá 
dobrodružství jejíma 
očima. Deníček je již 
nacpán k prasknutí, 
prožité příhody jsou 
mnohdy doplněny 

o fotografie. O ovečku je mezi 
žáky obrovský zájem. Rodiče do-
konce plánují víkendy s Gitou 
týdny dopředu a dětem vůbec ne-
vadí, že mnohdy popíší i více než 
jednu stránku. Jako učitelka si 
můžu s klidným srdcem odškrt-
nout téma Deníkový záznam. 
Teď  přemýšlím o popisu osoby... 
a už vím :-)          Matylda Sloupová a Gita

Dvacet je jen začátek Jezdecké středisko Zmrzlík 
má nový telefon

Naše srdce nezamrzla
Podzim plný sportovních úspěchů

Sloh s Gitou
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To, jak je důležité 
umět poskytnout 
druhému člověku 
první pomoc, žáci 
Základní školy Mo-
hylová dobře vědí. 
Spolu se zdravotnicí 
Českého červeného 
kříže paní Evou Ber-
natovou se snaží na-
učit se všem zákla-
dům pro poskytnutí 
této pomoci a nane-
čisto si některé vy-
zkoušet. 

       Jana Davidová

Již pojedenácté se letos konala 
v České republice informativně 
osvětová akce Červená stužka. 
Kampaň spojená s finanční 
 sbírkou, kdy si zájemci kupují 
odznáček symbolizující 

červenou stužku, probíhala sice 
již od 26. listopadu, ale váže se 
k 1. prosinci, který je Meziná-
rodním dnem boje proti AIDS. 
Smyslem akce je obrátit pozor-
nost k HIV infikovaným a AIDS 

nemocným lidem, vyjádřit jim 
podporu a solidaritu a zároveň 
upozornit co nejvíce lidí na ne-
bezpečí přenosu viru HIV (nej-
častěji nechráněným pohlavním 
stykem), který tuto stále ještě ne-
vyléčitelnou nemoc způsobuje. 
V Praze 13 Červenou stužku po-
osmé za sebou zajišťovali žáci 
9. ročníku Základní školy Kun-
cova. Letos se ve čtvrtek 29. 11. 
 do ulic naší městské části 
i na Smíchov vydalo 26 proško-
lených deváťáků. Každý z nich 
měl na klopě bundy nebo kabátu 
připnutý nejen odznak Červené 
stužky, ale i odznak naší školy. 
Vedoucí trojice popř. dvojice 
žáků měl na sobě i povolenku vy-

danou MHMP, která umožňuje 
osobě starší 15 let nakládat s fi-
nančními prostředky. Žáci roz-
dali téměř 400 informativních 
letáčků a prodali 376 odznaků. 
Na konto České společnosti 
AIDS pomoc (ČSAP), která je 
hlavním organizátorem Červené 
stužky v Praze, jsme zaslali 
7 520 Kč, z nichž je financován 
provoz Domu světla, kde prová-
dějí bezplatné anonymní testo-
vání každému, kdo o to požádá. 
Za zodpovědný a obětavý přístup 
k letošní kampani Červená 
stužka vyslovuji zúčastněným 
žákům poděkování.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy 

a koordinátor Červené stužky

V prosincovém STOPu jsme vás 
seznámili s možností zavedení 
zón placeného stání v Městské 
části Praha 13, v okolí stanic 
metra B. Podle zákona o pozem-
ních komunikacích lze zóny vy-
mezit na místních komunikacích. 
Jejich vlastníkem je hlavní město 
Praha, nikoliv Městská část 
Praha 13. Z tohoto důvodu platí 
stejná pravidla na celém území 
města. Kromě jiného to zna-
mená, že i ceník parkovacích 
karet a lístků v zónách placeného 
stání je platný pro celé hlavní 
město, a proto si Praha 13 ne-
může stanovit své vlastní ceny. 
Kromě vašich názorů, za které 
vám děkuji, zasíláte i dotazy. 
 Odpovím zde na ty nejčastější: 

Kde budou parkovat návštěvy nebo 
řemeslníci?
S ohledem na navržený rozsah 
území, na kterém by se zóny pla-

ceného stání vymezily, by tato vo-
zidla mohla parkovat bezplatně 
na komunikacích na okrajích síd-
lišť. Seznam místních komuni-
kací, které by byly v zóně 
placeného stání a mimo tuto 
zónu, byl v prosinci uveden pod 
článkem Přejete si zavedení parko-
vacích zón? Další, méně příjem-
nou možností je placené stání. 
I o tom jsem se v článku zmínil, 
protože chci, aby si obyvatelé do-
kázali vyhodnotit všechna pro 
a proti. Je možné si buď zakoupit 
jednorázovou parkovací kartu 
nebo zaparkovat v tzv. smíšené 
zóně. 

Co je to modrá, oranžová nebo zelená 
zóna?
V modré zóně je umožněno pla-
cené parkování pro rezidenty 
nebo abonenty, podle platného 
ceníku. Kromě modré zóny lze 
v oblasti vyznačit zónu oranžo-

vou (krátkodobé 
parkování po dobu 
2 hodin) nebo zele-
nou (střednědobé 
parkování po dobu 
6 hodin). Zóny lze 
vyznačit jako smí-
šené, např. modrá 
a oranžová nebo modrá a zelená. 

Mohu v zóně placeného stání parko-
vat jako fyzická osoba, která zde nemá 
trvalý pobyt, za cenu 700 Kč/rok 
za první vozidlo?
Za tuto cenu může parkovací 
kartu zakoupit pouze fyzická 
osoba, která má ve vymezené ob-
lasti místo trvalého pobytu 
a musí mít právní vztah k vozi-
dlu, pro které je karta vystavo-
vána, např. je jeho vlastníkem, 
pořídila si vozidlo na úvěr, který 
splácí... Proto byl v článku odkaz 
na webové stránky hl. m. Prahy – 
www.praha.eu v sekci Doprava – 

Automobilová doprava – Parko -
vání ve městě – mapy placeného 
stání. Tam můžete získat 
všechny podrobné informace, 
protože zřizovatelem zón je 
hlavní město Praha. Jestliže 
Praha 13 přistoupí k jejich zave-
dení, bude muset respektovat ce-
loměstské předpisy.

Své názory, námitky a připo-
mínky k možnosti zavedení zón 
placeného stání můžete zasílat 
ještě do 10. ledna 2013 
na e-mailovou  adresu: 
parkovaci.zony@p13.mepnet.cz.  

Aleš Mareček, zástupce starosty       

Česká lingvistická olympiáda je 
nová soutěž pro české středoško-
láky s lingvistickým zaměřením. 
Jejím cílem je zvýšení zájmu 
středoškoláků o jazyky a jejich 
zkoumání, jakož i výběr těch 
nejlepších pro reprezentaci 
Česka na Mezinárodní lingvis-
tické olympiádě. 

Koncem listopadu se studenti 
Gymnázia J. Heyrovského po-
prvé zapojili do této soutěže 
v rámci školního kola. K plnění 
úkolů zasedlo celkem 36 zá-

jemců. V 90 minutách se trochu 
blíže seznámili s mnoha pro ně 
do té doby neznámými jazyky, 
např. s hebrejštinou, arabštinou, 
tádžičtinou nebo čínskými 
znaky, a pustili se do velmi za-
peklitých jazykových rébusů. 
Nejlepší řešitelé postoupí 
do  dalšího kola a kdo ví, třeba 
nás budou reprezentovat i v za-
hraničí.

A bezprostřední názory stu-
dentů? ... Těžké, ale hezké a zají-
mavé.          Eva Girethová

Jazykovědná soutěž 
pro středoškoláky

Umět pomoci je důležité

Červená stužka informuje a pomáhá

Co vás zajímá o parkovacích zónách
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Cesta k Amorfě
František Kupka patří k zakla-
datelům abstraktního umění. 
Jeho obraz Výšky IV. byl vy-
dražen r. 1997 za 23,2 mil. Kč, 
loni v červnu Pohyb za 44 mi-
lionů a Tvar modré letos 
v dubnu za 55,75 mil. korun. 
František Kupka – samotářský, 
uzavřený muž trpící hlubokými 
depresemi a bytostnou averzí 
vůči obchodníkům s obrazy. 
František Kupka – extrémně 
citlivý, pečlivý a hloubavý vý-
tvarník, za jehož malbami stála 
studia filozofie a přírodních 
věd na pařížské Sorbonně i ne-
uvěřitelná šíře zájmů od teorie 
relativity přes fyziku, optiku, 
psychologii, astronomii, archeo-
logii až ke spiritismu. Výstava, 
kterou můžete v Salmovském 
paláci na Hradčanském ná-

městí navštívit až do 3. března, je 
připomínkou sta let od paříž-
ského Podzimního salonu v roce 
1912, zásadní události pro dějiny 
světového výtvarného umění. 
František Kupka zde vystavil své 
obrazy Dvoubarevná fuga 
a Teplá chromatika. Zrodila se 
čistá abstrakce, nosný směr vý-
tvarného umění 20. století. Ex-
pozice představuje jedinečnou 

cestu Františka Kupky k ab-
straktní malbě. Více najdete 
na www.ngprague.cz.

Dětský svět za císaře pána 
Zajímá vás, jaký byl život dětí 
na sklonku habsburské monar-
chie? V nové budově Národního 
muzea na Vinohradské třídě si 
můžete až do 14. dubna prohléd-
nout výstavu z cyklu Monarchie, 
která přibližuje aspekty dětského 
věku v 19. a na počátku 20. sto-
letí. Zaměřena je na fenomén 
dětské kultury v různých vrstvách 
společnosti, především hry 
a hračky, folklór, oděvy, školní 
docházku, ale i problémy rodin, 
nemoci nebo dětské práce. 
Zvláště druhá polovina 19. století 
je obdobím, kdy už dítě přestalo 
být považováno za „malého do-
spělého“ a ve výchově začala hrát 

významnou úlohu specifičnost 
dětství. Tehdy se začala společ-
nost rovněž více zabývat ochra-

nou dítěte právní cestou, a to 
na úrovni státní péče. Více na-
jdete na www.monarchie.nm.cz.      

                   Dan Novotný

Stalo se v lednu
Ivan Medek – Hlas Ameriky, Vídeň
Tuto nezapomenutelnou větu si vybaví každý, kdo Hlas Ameriky poslouchal. Hlas 
muže, který každý večer bezchybně informoval z Vídně nás, neinformované občany, 
o událostech v naší vlasti. Ivan Medek zemřel 6. ledna 2009 ve věku 84 let. V roce 
1977 podepsal Chartu 77 a po útoku StB na svou osobu emigroval v roce 1978 do Ra-
kouska, kde pracoval pro Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Na Silvestra 1989 se pů-
vodně muzikolog, teoretik a kritik vrátil domů. Roku 1993 se stal kancléřem 
prezidenta republiky. Václav Havel uvedl, že bez jeho práce v Hlasu Ameriky by Charta 
a celé to hnutí zdaleka nemělo tu váhu, vliv a dosah. I dneska večer bych si přál slyšet 
nezaměnitelný hlas muže, který v sobotu 18. listopadu 1989 svým jasným a rozhod-
ným stylem oznámil do mikrofonu: „Komunistický režim v Československu skončil. 
Ivan Medek - Hlas Ameriky, Vídeň.“                     Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Metro a autobusové linky (1988)
Od 26. října 1988 byla dána do provozu další část metra a to 5 km úsek od Smíchov-
ského nádraží do Jinonic se třemi stanicemi. Radlická, která je nejdelší, pak Šver-
mova a Dukelská, 
prozatím konečná a pro 
Stodůlky nejdůležitější. 
Odtud vyjíždějí autobusy 
na Stodůlky, ne již od 
Moskevské. Uvedením 
této části metra do pro-
vozu vznikly značné změny v dopravě. Ulicí Armády projíždí v současné době 5 auto-
busových linek. Přibude více prachu a smradu.                                              Vybral Dan Novotný

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Zimní vycházka 
Karlickým údolím
Když bude v lednu hezký den a nebude příliš 
kluzko, můžete se vydat na příjemnou 
okružní procházku z nedaleké obce Roblín 
do Karlického údolí a zpět. Trasa vede 
po obvodu obdélníku, je dlouhá 9 km 
a zvládnete ji hladce za dvě hodinky. 

Do Roblína jezdí autobus 313 z Radotína 
nebo 414 z Černošic, ale snadnější je tam 
dojet autem. Zaparkujete na plácku u lesa 
a po modré značce vyrazíte směrem do Vo-

noklas. Cesta vede lesem a poté z kopce 
podél pastvin a křovinami ve tvaru podloubí. 
Těsně před obcí uvidíte vlevo bývalý lom se 
zajímavým skalním útvarem a na kraji Vono-
klas zahlédnete statek s barokní branou 
a roubeným špejcharem z počátku 19. století. 
Na rozcestí se dáte po červené – opět listna-
tým lesem a stále z kopce. U prvních stavení 
Karlíka odbočíte ze značené cesty doprava 
a pokračujete po silnici podél potoka Karlic-
kým údolím. Budete-li mít chuť a dost sil, 
můžete si udělat odbočku a kolem studánky 
si vyšlápnout na místo, kde stával legendární 
hrádek Karlík, vybudovaný Karlem IV. 
Do dnešní doby se z něj však nedochovalo 
téměř nic. V klikatém Karlickém údolí se-

vřeném prudkými svahy a mohutnými ska-
lami narazíte na několik trampských osad 
s westernovými názvy, jejichž počátky spadají 
do roku 1926. Na samotném konci údolí se 
pokocháte malebnými zbytky Spáleného 
mlýna s kamenným mostem a vodopádem. 
A za chvilku už jste v Dolním Roblíně a ur-
čitě se zastavíte u ohrad s ovcemi, kozami 
a husami, zvláště jdete-li s dětmi. V zatáčce 
silnice narazíte na modrou značku a po ní se 

vydáte opět lesem – poprvé do kopce. 
Do Roblína už vám ale zbývá jenom po-
slední kilometr cesty. V Karlickém údolí 
bývá i v létě vlhko a chladněji, takže se dobře 
oblečte. Snad se vám bude výlet líbit.

Samuel Truschka

TOULKY
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Program klubů seniorů leden 2013 

Klub seniorů I 
(pondělí 13 – 16 hod.)

    7.  1.   14.30 – 15.15 – Tříkrálový koncert pro Lukáše. 

Účinkují dětské sbory Klíček a Notečka      

          – Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)

                                      František Kundrát

 14.  1.   Vesele do nového roku              Svatava Bulířová

 21.  1.  Vzpomínky Boženy Dardové na válečná léta 

1939 – 1945 v Jugoslávii a partyzánský odboj 

proti fašistům  Božena Dardová a Richard Kouba, 

členové Českého svazu bojovníků za svobodu

          – Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)

                                           František Kundrát

 28.  1.   Příjemná hudba a příroda (video)     Marie Kejřová

František Kundrát

       7. 1.  (11.00 – 12.30) – první schůzka Vojenského 

sdružení rehabilitovaných důstojníků 

v Klubu seniorů I.

Petr Baubín, předseda, tel. 602 209 040

Přeji všem v novém roce hodně dobré pohody a hlavně 

zdraví.         

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

   8.  1. Do nového roku nám zahraje V. Vomáčka

15.  1.  Cvičení na židlích s míči              V. Urbanová   

22.  1.  Na kytaru nám zahraje J. Jungman

29.  1.  Potrénujeme si mozek                      M. Tomašovičová

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 

a Svaz postižených civilizačními 

chorobami
   

   2. 1. Zhodnotíme rok 2012 a společně oslavíme 

  příchod roku 2013        Helena Hrdoušková

    9.  1.  Novinky v oblasti psychologie        PhDr. Josef Vaško

 16. 1.  Hrajeme Bingo                Roman Kosan

 23. 1.  Jak žít zdravě a jak předcházet civilizačním 

  chorobám   Helena Hrdoušková

 30. 1.  Video - o životě zvířat kolem nás    Jiří Tichý

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, 

tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v mě-
síci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace 
o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která 
je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě 
 bývalého obchodu).
 František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR 
 – Územní organizace 
pro Prahu 5, 13, 16 a 17

  2. 1.  Zahájení roku
  9. 1.  Co je diabetes I.
 16. 1.  Dieta při diabetu
 23. 1.  Následky diabetu
 30. 1.  Diabetes a obezita

Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 
hodin služba  pro potřeby diabetiků. Všechny akce se ko-
nají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy 
od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první 
středu v měsíci od 14 hodin. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Kluby zasluhují pochvalu Příjemné předvánoční setkání 
Všechny kluby seniorů v Praze 13 
mají velmi důležitou roli – 
umožňují setkávání lidí podob-
ného věku, s podobnými 
starostmi a zájmy. Pro mnohé 
seniory jsou setkání klubu pří-
jemným naplněním jejich vol-
ného času, jiné zbavují pocitu 
osamění. Odbor sociální péče 
a zdravotnictví pozval 3. pro-

since předsedy všech klubů 
na radnici, aby ocenil jejich pes-
trou činnost. Poděkovat vedou-
cím za aktivitu přišli i místo-
starosta Aleš Mareček a ředitel 
Lukáše Jiří Mašek. V lednu při-
bude do rodiny klubů ze tři-
náctky turisticky zaměřený klub 
z Heranovy ulice.

-red-
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Jako každý rok, také letos se sešli 
členové klubů seniorů se zástupci 
vedení městské 
části, aby se 
na chvíli zastavili 
v rozbíhajícím se 
předvánočním 
shonu a strávili 
spolu pěkné odpo-
ledne. Ve čtvrtek 
29. listopadu 
ve Spolkovém 
domě všechny pří-
tomné seniory pozdravil starosta 
David Vodrážka spolu se svými 

zástupci Alešem Ma-
rečkem, Davidem Zele-
ným, radními Evou 
Montgomeryovou a Ví-
tězslavem Panochou. 
Ředitel Střediska 
sociál ních služeb Jiří 
Mašek informoval pří-
tomné o letošních akti-
vitách střediska 
a o přípravě nových akcí 

v příštím roce. K pohodě sváteč-
ního set kání přispělo také ta-

neční a pěvecké vystoupení 
dětského souboru Lučinka a pří-

jemné melodie v podání 
Branického dua pana 
Michala Kotase.

Všem členům klubů 
přejeme do příštího 
roku mnoho elánu a ne-
zapomenutelných zá-
žitků při jejich další 
činnosti.     

Helena Hájková,
                

vedoucí odboru sociální péče

             
a zdravotnictví

Připomínáme, že dne 29. 1. 2013, 
ve 14.00 hod.  se uskuteční první schůzka 
turistického klubu seniorů v nově upravené 
 klubovně v Heranově ul. 1547/7.

Odbor sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13

NOVÝ KLUB SENIORŮ
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Inzerce

 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

✁
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Inzerce

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

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

604 207 771.

 o Koupíme byt u metra! 722 158 158.
Pro firmu hledáme 16 bytů k pronájmu. 220 990 111.
Volejte zdarma 800 988 889 výkup nemovitostí.
Jak na exekuce? Poradíme zdarma. 800 988 889!
Pomůžeme s prodejem nemovitosti! 220 990 111.
Hledáme pronájmy pro manažery. 220 990 111. 

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

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

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

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

Zaměstnání

Byty

Různé

Izolace VS, s.r.o.

V Hůrkách 2145, Praha 5, Nové Butovice

Ekonomická správa  SVJ a BD
Provádíme komplexní ekonomickou správu bytových 

domů, tj. vedení účetnictví, daně, předpisy úhrad  

a vyúčtování služeb. Dlouholetá praxe a zkušenosti.

E-mail: izolacevs@seznam.cz
Tel. 739 301 301, 603 922 403

ANTIKVARIÁT NIKA 
OVČÍ HÁJEK 2153/2

Tel. 226 216 914, 739 426 643
www.antikvariat-nika.cz

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

Samoopalovací nástřik  
VITA LIBERATA 

Přední samoopalovací systém, který umožňuje 
okamžité zdravé, rovnoměrné a krásné opálení 
v několika minutách, vhodný pro každý typ pleti, 

alergiky i těhotné ženy.

Objednávky:  Tel. 603 518 998, fbstudio@seznam.cz 

      Bellušova 1870/56, Praha 5

Mgr. Karel Hron
ADVOKÁT

 
 

@

 o Pronajmu uzavřenou garáž, DO, u metra Lužiny, 16 m2, 
dlouhodobě. Tel. 604 805 425, cena 2.100 Kč/měsíčně.

 o Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova 
u metra N. Butovice. Cena 1.500 Kč/měs. Tel. 737 219 454.

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

 o Pronajmu garáž v Nových Butovicích. Tel. 602 876 539.
 o Pronajmu garážové stání v domě u stanice 

Hůrka, bezp. přístup na čip, 1.200 Kč/měs. 
Tel. 724 602 151.

 o Pronajmu uzavřenou garáž na Velké Ohradě v ulici  
Bašteckého. Tel. 723 144 644.

 o Pronajmu uzavřené garážové stání. Běhounkova ulice. 
Tel. 723 469 160.

 o Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova u metra Nové 
Butovice. Cena 1.500 Kč. Tel. 604 991 708.

 o Pronájem garáže - Běhounkova 1.500 Kč. 
Tel. 604 991 708. 

Prodej–koupě–pronájem

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC
 

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

 
Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA

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

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

www.elektroservisvolf.cz

AUTO·KO A BOHOU·

8.600 Kã

Tel.: 775 771 294 www.autoskolabohous.cz

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

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

www.starmont.cz

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

ZAHRADNÍ CENTRUM

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ SEZÓNY

sobota 12. 5. 2012
celodenní program, akce

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

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

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

pkase@quick.cz

Fa Kaše
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Inzerce

 

FA PETR STREJC

ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy

 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 čištění vertikálních žaluzií

 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX

 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781, 251 623 003

www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

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

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.

Bližší informace na tel. 603 728 140

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

      22. a 24.1. 2012  
19.30 - 20.30 hod.

 

 

tel. 602 805 633

PORADNA

na dioptrické brýle – 10 %
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Program klubu Mlejn leden 2013

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz  www.mlejn.cz  email: mlejn@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13

Divadlo

10. 1. čt 19.30 DYNAMO / Cirkus Mlejn
Momenty příprav. Nekonečné zkoušky. A všechno tisíckrát do-
kola.  Sedm postav na pozadí nejrůznějších sportovních disci-
plín vytváří jeden tým. Jedině tak dokážou víc, než by svedl 
každý z nich sám.  
Projekt je podpořen Magistrátem hl. města Prahy.

11.  1. pá 19.30 EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu
Cirkus Mlejn a hosté
Koncert klasické hudby spojený se vzdušným tancem na šá-
lách. Mezinárodní multižánrové novocirkusové představení 
vzniklo jako součást projektu Klub Mlejn, v rámci partnerství 
s hlavním městem Prahou.

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

16. 1. st 19.30 DYNAMO / Cirkus Mlejn
17. 1. čt 19.30 HRA / Cirkus TeTy

Na počátku nebylo slovo. Na konci bylo slovo. Mezi tím – mnoho 
slov. Novocirkusové představení spojující visutou akrobacii 
s prvky absurdního dramatu. Všechno je to jenom HRA.

18. 1. pá 19.30 MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE… aneb Kam zmizel 
ten diamant? 
Divadlo D13 
Divadlo D13 si pro vás opět připravilo porci skvělé zábavy, ten-
tokrát s kriminálním námětem. Madam Colombová zasahuje 
je megabláznivá krimikomedie, která nadchne každého z vás. 
Pojednává o nenadálém odcizení Lordova diamantu jménem 
Růžový ptakopysk. Tento zapeklitý případ naštěstí přijede roz-
lousknout svérázná Američanka Madam Colombová, která vás 
zadupe do země logikou svého úsudku. 

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

21. 2. čt 19.30 DYNAMO
Cirkus Mlejn

Děti    začátky 15.00, není-li uvedeno jinak

  6.  1. ne 15.00 NINJA
Nori Sawa 
Bylo nebylo, dávno tomu, kdy legendární bojovník Ninja nalezl 
obrázek překrásné princezny. Naneštěstí byla tou dobou uvěz-
něna v Černém zámku... I osedlal Ninja svého koně, nejlepšího 
na světě a vydal se ji zachránit...
Námět, režie, výprava a účinkování: Noriyuki Sawa
Hudba: Toshihiro NAKANISHI

Délka představení: cca 50 min – Žádné mluvené slovo, „pouze“ 
pohyb, projekce, masky, loutky a hudba, více na 
www.norisawa.cz//index.php.

   7. 1. po   9.00 NINJA / Nori Sawa     Pro školy a veřejnost.
13. 1. ne 15.00 TUČŇÁKŮV VÝLET  / Divadlo Krab

Roztomilá pohádka o tučňácích a o tom, co se malý tučňák Tučík 
Naučí, když se na utržené kře dostane do teplých krajin a koho 
všeho tam potká. Pro děti od 3 let. Více na www.divadlokrab.cz.

20. 1. ne 15.00 SNĚHULÁKOVA TAJNÁ VÝPRAVA
Divadlo Mimotaurus
Autorská pohádka pojednává o přátelství svérázného sněhuláka 
a štěněte Alíka – pejska, kterého vyhnali z domu. Tito dva hrdi-
nové se dostanou do víru dobrodružství a nečekaných zvratů, 
v nichž musí prokázat odvahu a vtip. Také se nebojí riskovat kůži 
jeden pro druhého, protože věrnost může být silnější než vlk, lid-
ská hloupost i smutek. Pohádka plná legrace, hudby a loutko-
vých gagů je určena dětem od čtyř let.  
Více na www.mimotaurus.com.

27. 1. ne   9.00 PŘEHLÍDKA SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
Jedenáctý ročník přehlídky nejlepších sólových inscenací pro 
děti, tentokrát na téma „český jazyk“: Odpoledne plné zábavy, 
2 pohádky, workshop a další překvapení… 

  3.  2. ne   9.00 PŘEHLÍDKA SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI

Koncerty:

  9.  1. st 19.30 SPIRITUÁL KVINTET
23. 1. st 19.30 COP + BLUE GATE
30. 1. st 19.30 BLUES SESSION – jazzový večer

Různé:

Kurz dramatické výchovy pro děti:
DRAMATICKOU HRAVOSTÍ K TVŮRČÍ SVOBODĚ! 
Hodiny s divadlem a tvořivostí, rozvoj fantazie, paměti, práce s textem, básněmi, písně mi… 
Protažení těla. Na závěr kurzu zahrajeme malé představení… Pro děti od 7 do 12 let.
Kdy: od 10. 1. 2013 do 6 .6. 2013, vždy ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 (vyjma svátků a jar-
ních prázdnin)  Cena: za 20 lekcí: 2 300 Kč  Lektorka:  Kristýna Reidingerová, studentka 
pedagogické školy a herečka rodinného divadla Bilbo compagnie.
Kontakt: Kristýna Reidingerová, tel. 604 691 396, e-mail: tyna.reidi@centrum.cz.

POŘADY PRO ŠKOLY 
Nabízíme pravidelné kulturní programy pro MŠ, ZŠ, SŠ – sledujte www.mlejn.cz, 
(sekce pro školy).

   9.  2. so 14.00 MASOPUST S LUČINKOU
16.  2. so 16.00 TALENT AWARDS

Mlejn je tu pro vás i v novém roce 

V prosinci jsme uspořádali 
ve Mlejně 33 akcí. Cirkus Mlejn 
kromě toho zahrál představení 
pro vyprodané divadlo v Brati-

slavě a v Táboře. Akrobatky vedle 
několika jednorázových vystou-
pení opět účinkují v divadle Hy-
bernia ve Vánoční koledě 

s Karlem Rodenem 
a Ivanou Chýlkovou. 

Konec roku je vždy 
hektický. Proto bychom si 
měli o svátcích dostatečně 
odpočinout a vstoupit 
do nového roku s novou 
energií. Hned na začátku 
ledna vás ve Mlejně čeká tradiční 
novoroční koncert Spirituál Kvin-
tetu. Bude to již 9. 1. v 19.30 
a vstupenky je možné koupit 
i jako vánoční dárek. Další zají-
mavá hudební i divadelní předsta-
vení najdete v programu nahoře.

Na přelomu února a března se 
uskuteční druhý ročník novocir-
kusového festivalu Fun Fatale, 

kde opět vystoupí jako účinkující 
jen ženy a dívky. Kromě předsta-
vení z Anglie, Dánska, Německa 
a Čech nabídneme opět také 
atraktivní pohybové dílny pro 
všechny zájemce. Budeme se těšit 
na vaši návštěvu!

Pozitivní energii do roku 2013 
přeje KD Mlejn. 

  Dagmar Roubalová
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Pobo ka - Galerie Butovice www.CHIRS.cz  Pobo ka - Luka

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

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

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

PRODEJ bytu 3+kk, 83 m2,
P 13 - ul. Symfonická
9. patro cihlové novostavby z roku 2005. 
Plastová okna na JV a JZ. Množství úlož-
ných prostor. Možnost 2 garážových stá-
ní. Hypotéka nebo vým na za menší byt.
Tel. 224 326 768 Halyna Kucherenko

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

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

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

PRODEJ bytu 2+kk, 66 m2, 
P 5 - ul. Symfonická
1. patro p tipatrového domu. Koupelna a WC 
zvláš . Orientace na J a JZ. Na podlahách 
d evo, koberec a dlažba. K bytu pat í sklep 
v p ízemí a garážové stání v suterénu. 
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

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

PRODEJ bytu 3+kk, 97 m2, 
P 13 - ul. Dismanova
3. nadzemní podlaží novostavby z roku 2007. 
Nadstandardn  vybavená koupelna a samo-
statné WC. Topení z vlastní kotelny v dom . 
Terasa, garážové stání a sklepní komora.  
Tel. 224 326 768 Martin Polidar

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

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

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

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

ídicí jednotka topení, sklep. Zd ná koupel-
na s rohovou vanou. P kný, atypický mezo-
net s možností využítí jako dvougenera ní. 
Tel.  224 326 768 Halyna Kucherenko

PRODEJ bytu 2+1, 73 m2, 
P 5 - ul. Volutova
10. patro z 11patrové skeletové budovy s nádher-
ným výhledem. Nepr chozí pokoje, nábytek na 
míru, prostorná lodžie. Spole ná uzamykatelná 
chodba pro t i bytové jednotky na pat e.
Tel. 235 310 654 MgA. Alexandr Litvínov

PRODEJ bytu 3+kk, 87 m2, 
P 5 - ul. Slune ní nám stí
Sedmé patro nového domu s velkou lodžií. Jedná se 
o družstevní vlastnictvi. Prostorný a sv tlý obývací 
pokoj s výhledem na jih, dva pokoje s výhledem na 
východ. Dv  široká garážová stání a sklep. 
Tel. 224 326 768 Artem Egorov

PRODEJ RD, 150 m2, 
P Z - Libe
4+kk, plocha pozemku 1205 m2. Dvoupodlažní 
stavba dokon ena v r.2003. Kryté posezení na 
terase, zahrada se stromy, 2 parkovací místa na 
pozemku. Možnost  nancování hypotékou.  
Tel. 235 310 654 Miroslav Šerák

PRODEJ bytu 1+kk, 31 m2, 
P 5 - ul. Chmela ská
2.patro 4patrové nedávno zkolaudované 
novostavby. Dubové podlahy, protihlu-
kové žaluzie. Nemovitost se nachází
v klidné lokalit  Botanica.  
Tel. 235 310 654 Artur Aleksandrov

PRODEJ RD 5+kk, 423 m2, 
P 5 - Zbraslav
Generální p estavba v roce 2011. Ihned k na-
st hování. MHD 15 min. na Smíchovské ná-
draží. Sportovní možnosti a blízkost p írody. 
Vilová tvr  v blízkosti golfového resortu.
Tel. 235 310 654 Miroslav Šerák

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m2, 
P 13 - Luka
1. patro domu. Byt v p vodním ale velmi 
udržovaném stavu. Podlahy nové - dlažba, 
plovoucí podlaha. Plastová okna sm ují na 
východ. V blízkosti park plný zelen .
Tel. 235 310 654 Tomáš Procházka

PRODEJ RD 5+1, 230 m2, 
Horom ice
Možnost úpravy na 6+kk. Protihluková ochrana 
st echy a oken, alarm, plynový kotel, bojler na 
oh ev teplé vody a vyh ívané podlahy. K domu 
náleží garáž pro 2 auta. Možná vým na za byt!
Tel. 235 310 654 Alexandr Litvínov

PRODEJ bytu 2+kk, 57 m2, 
P 5 - ul. Lipovská
Novostavba Zli ínský dv r. Orientace na S. Gará-
žové stání je v suterénu.Plovoucí podlahy a dlaž-
ba. K bytu náleží sklep. Snadná dostupnost na 
pražský okruh, na dálnici D5 a do centra m sta.
Tel. 235 310 654 Mgr. Lilia Goldina

PRODEJ bytu 2+1, 57 m2, 
P 13 - ul. Husníkova
Orientace na východ, velká lodžie, vý-
hled do zelen . Podlahy – dlažba, lami-
nát. D m je po kompletní rekonstrukci. 
Byt je možno  nancovat hypotékou. 
Tel. 224 326 768 Ing. Kate ina Chlupá ová

PRODEJ bytu 3+1, 78 m2, 
P 13 - ul. Kurzova
7. patro ze 7patrového domu.P vodní jádro 
s úpravou st n, nové podlahy- dlažby, PVC 
se vzhledem plovoucí podlahy. Plastová 
okna na východ a západ. Hezký slunný byt!
Tel. 235 310 654 Tomáš Procházka

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

PRODEJ bytu 3+kk, 76 m2, 
P 13 - ul. Petrbokova
1NP novostavby z r. 2006 s balkonem a tera-
sou. Orientace J a V. Podlahy dlažba, laminát. 
Koupelna s rohovou vanou, WC zvláš . K bytu 
pat í garážové stání. Cena 3 480 000,- K .
Tel.  224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

RODEJ bytu 1+kk, 36 m2
13 - ul. Vackova

V-OV po novém roce. 5. patro sedmip
ového domu. Plastová okna, jinak v p
odním stavu, p ed rekonstrukcí. Orienta
a J. Sklep v suterénu a komora na pat
l 224 326 768 M V ik P lík

PRODÁNO

PRODEJ bytu 2+kk, 66 m2
P 5 - ul. Symfonická

patro p tipatrového domu. Koupelna a W
vláš . Orientace na J a JZ. Na podlahá
evo, koberec a dlažba. K bytu pat í skl
p ízemí a garážové stání v suterénu.
l 224 326 768 M V ik P lík

PRODÁNO

PRODEJ bytu 3+kk, 87 m2
P 5 - ul. Slune ní nám stí

edmé patro nového domu s velkou lodžií. Jedná
družstevní vlastnictvi. Prostorný a sv tlý obýv
okoj s výhledem na jih, dva pokoje s výhledem
ýchod. Dv  široká garážová stání a sklep.

l 224 326 768 A t E

PRODÁNO

RODEJ bytu 2+1, 57 m
13 - ul. Husníkova

rientace na východ, velká lodžie, v
led do zelen . Podlahy – dlažba, lam
át. D m je po kompletní rekonstruk
yt je možno  nancovat hypotékou.
l 224 326 768 I K t i Chl á

PRODÁNO
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Čtvrtek 13. – pondělí 31. 12.
Výstava vánočních a novoročních přání
Atrium radnice, Sluneční nám. 13

Zveme vás na soutěžní výstavu dětských kreseb s tématem 
vánoční a novoroční přání.

Pondělí 24. 12. • 10.00
Za Ježíškem na Makču Pikču
Centrální park (u můstku pod haldou)

Atletický oddíl TJ Stodůlky si vás dovoluje pozvat na pat-
náctý ročník oblíbeného Běhu za Ježíškem na Makču Pikču. 
Účast už přislíbili i naši vrcholoví sportovci. Registrace zá-
vodníků začíná v 10 hodin na úpatí haldy kousek od Nepo-
muckého rybníka. Zváni jsou sportovci všech věkových 
kategorií i pohlaví. 

Úterý 25. 12. • 17.00
Vánoční koncert 
Kostel sv. Jakuba Staršího Stodůlky

Srdečně zvou Městská část Praha 13 a farnost sv. Jakuba 
Staršího. Zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby Hej mistře.
Účinkují sólisté, Stodůlecký chrámový pěvecký sbor s hosty 
a orchestrem. Řídí Jiří Kubík. 

Čtvrtek 27. a pondělí 31. 12.
Cvičení pro zdraví a pro radost
SK Hala Lužiny, Praha 13, Bellušova 1877/68 

Přijďte si protáhnout své tělo po vánočním hodování a za-
cvičte si s námi, se svými dětmi a staňte se našimi novými 
členy – kamarády. Co jsme pro vás připravili? Cvičení rodičů 
a dětí, cvičení Tai-chi pro děti i dospělé, orientační běh pro 
děti od 6 let. Vstupné je pro všechny zdarma. Informace: 
Tai-chi – Jozef Čulák, tel. 723 060 323, culakj@seznam.cz; 
cvičení pro děti – Dáša Kolandová, tel. 723 060 323, kolan-
dovadagmar@seznam.cz. Více na www.skhalaluziny.wz.cz.

Sobota 5. 1. • 15.30 
Tříkrálový průvod na Hradčanech
Hradčanské náměstí v Praze 1 

Z Hradčanského náměstí opět vyjedou v doprovodu svých 
pážat, vojáků Hradní stráže, staročeského lidu a koledníků 
tříkrálové sbírky Tři králové na velbloudech. Po krátkém po-
zdravu a požehnání arcibiskupa pražského Dominika Duky 
půjdou Loretánskou ulicí, kde se setkají s králem Herodem. 
Pak budou pokračovat až k betlému na Loretánské náměstí. 
Tam se v živém betlémě pokloní malému Ježíškovi a předají 
mu své dary. Závěrem se všichni, především děti, mohou se 
Třemi králi i s malým Ježíškem pozdravit a předat mu svůj 
dárek, který bude 6. ledna Třemi králi předán nemocným 
dětem na dětské klinice.

Pondělí 7. 1. • 14.30 – 15.15
Tříkrálový koncert pro Lukáše
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Zveme vás na Tříkrálový koncert pro Lukáše. Účinkovat 
budou dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami, 
vedené sbormistryní Alenou Panochovou.

Středa 9. 1. • 17.00 – 18.00 
Bobříci aneb Školičky pro budoucí prvňáčky
Základní škola Klausova 2450, Velká Ohrada

Celoroční program pro předškoláčky a jejich rodiče se koná 
vždy ve středu od 17 do 18 hodin a bude pokračovat i v dal-
ších měsících roku. 
Více na www.klausovazs.cz, zsklausova@seznam.cz.

Středa 9. 1. • 17.00 – 18.00
Pohádková škola 
Základní škola Janského, Velká Ohrada 

Srdečně vás zveme do naší školy na cyklus setkání s pohád-
kami. Prohlédnete si školu, zahrajete si s písmenky a čísli-
cemi, můžete si zazpívat, něco namalovat, vyzkoušet si 
různé úkoly. 
Rodiče získají informace o výuce v programu Začít spolu.

Středa 9. 1. • 17.30 
Výstava obrazů Karla Bostla
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky, 
Kovářova 1615 

Knihovna ve Stodůlkách vás srdečně zve na vernisáž výstavy 
obrazů Karla Bostla. V retrospektivní výstavě budete mít 
možnost zhlédnout výběr obrazů různých tvůrčích období.
Výstava obrazů potrvá do konce března.

Sobota 12. 1. • 10.00 
O chytré princezně
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Nové Butovice

Divadlo Glans vás zve na představení na motivy pohádky Bo-
ženy Němcové O chytré princezně, které se koná v divadelním 
sále VEŠkole. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem 
představení. Více informací na www.divadloglans.cz.

Úterý 15. 1. • 14.00 – 18.00 
Zápis do 1. třídy 
Základní škola Řeporyje, Od Školy 596

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se 
uskuteční v úterý 15. 1. (změna termínu) v učebně 1. třídy 
(pavilon ŠJ, 1. patro). Pro domluvení individuálního termínu 
nás prosím kontaktujte. Více na tel. 251 626 156, 
reditelka@zs-reporyje.cz, www.zs-reporyje.cz. 

Úterý 15. – čtvrtek 17. 1. 
Dvacáté narozeniny
Mateřská škola, Běhounkova 2300

Přijďte s námi oslavit dvacetiny naší školky. Otevřené dveře 
pro vás budou vždy od 15.00 do 18.00 hodin, od 16.00 

do 17.00 hodin na vás čeká zábavný program. 
Více na tel. 251 619 700, www.msbehounkova2300.cz.

Sobota 19. 1. • 14.00 – 17.00
Dětský karneval
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33

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

Úterý 22. a čtvrtek 24. 1. • 19.30 – 20.30
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice 

Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie (únor – 
červen) se konají ve dnech 22. a 24. 1. od 19.30 do 20.30 hod.
Kurzy jsou každé úterý nebo čtvrtek od 20 do 21 hod., začí-
náme 5. 2. Cena pololetního kurzu je dle počtu lekcí 
3 600 Kč (čtvrtek) a 3 800 Kč (úterý). 
Více na www.klublinie.cz a u H. Jenčové, tel. 602 805 633.

Sobota 26. 1. • 10.00 
Pasáček vepřů
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Nové Butovice 

Premiéru pohádky Pasáček vepřů podle předlohy H. Ch. An-
dersena pro vás na poslední lednovou sobotu připravilo Di-
vadlo Glans.
Hraje se v divadelním sále VEŠkole, pokladna je otevřena 
hodinu před začátkem představení. 
Více informací na www.divadloglans.cz.

Sobota 26. 1. • 19.30
XXII. Sokolský ples
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice vás srdečně zve 
na tradiční sokolský ples. K tanci a poslechu zahraje hu-
dební skupina Fobos. Při předtančení se představí taneční 
oddíly jednoty včetně účastníků mistrovství světa dívčích 
formací, připravena bude i bohatá tombola. Vstupné je 
150 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 1. ve vestibulu soko-
lovny (úterý 18.00 – 19.00 a pátek 16.00 – 17.00 hodin), 
možnost rezervace na tel. 731 535 704.

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

Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří našeho 
gymnázia. 

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
– KOSTEL SV. RODINY 

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Neděle 6. 1. • 17.00 
Tříkrálový koncert 

Vystoupí smíšený sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou pod ve-
dením Alfonse Limpoucha. 
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Neděle 13. 1. • 17.00 
Koncert sboru Byzantion

Komorní smíšený sbor Byzantion pod vedením Evy Komár-
kové, řecko-byzantská a slovanská hudba východní Evropy 
a přední Asie.

Neděle 27. 1. • 17.00 
Malé i velké slavné maličkosti 

První koncert z orchestrální řady Archioni Plus pod vedením 
dirigenta, skladatele a klavíristy Michala Macourka.

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

Tradiční příměstský tábor

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

O Stodůleckou růži 

DDM Stodůlky, Klub Mlejn a Taneční skupina D.A.R. pořádají 
23. února taneční soutěž O Stodůleckou růži. Rádi tancu-
jete? Chcete ukázat ostatním, co vás baví a co umíte? Soutěž 
je vypsána ve věkových kategoriích děti (8 – 12 let), junioři 
(12 – 15 let), dospělí (nad 15 let). Soutěžní disciplíny jsou 
Disco dance – sólo, duo, malá skupinka a Hip Hop – sólo, 
duo, malá skupinka. Stačí si připravit 1 minutu choreografie 
a pak jen počkat, co na to porota. Soutěž je otevřena všem 
tanečním skupinám a zájemcům. Více informací a přihlášku 
naleznete na www.dar-dance.unas.cz, na facebooku nebo 
na telefonu ředitelky soutěže Veroniky Jehličkové – 
 telefonní číslo 777 645 592.

Doremifa 2013 

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

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

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Sobota 1. – pondělí 31. 12.
Výstava obrazů Larisy Ruzjakové 

Srdečně vás zveme na vánoční prodejní výstavu obrazů 
 Larisy Ruzjakové s názvem Praha. Výstavu je možné navští-
vit každou neděli od 9.30 do 12 hod. a také ve všední dny 
po předchozí dohodě (tel. 251 61 08 50, mail@centrumbu-
tovice.cz) a podle programové náplně Komunitního centra.

Pátek 11. 1. – pátek 10. 2. 
Prodejní výstava obrazů 

Dovolujeme si vás pozvat na prodejní výstavu obrazů Moniky 
Jankovské. Navštívit ji můžete každou neděli od 9.30 do 12.00 

hodin, ve všední dny kdykoli po předchozí dohodě na 
tel. 251 610 850.

Neděle 13. 1. • 19.30
Třináctky v roce třináct
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Nenechte si ujít první koncert cyklu Třináctého na třináctce 
v roce 2013. Těšit se můžete na Slávka Klecandra a jeho hu-
debního hosta Jardu Svobodu ze skupiny Traband. 
Více na www.traband.net.

Úterý 22. 1. • 18.30
Prokopská zastavení

Na programu dalšího večera z cyklu Prokopská zastavení 
bude beseda s MUDr. Marií Svatošovou o hospicích, o kníž-
kách i o umění stárnout. Během večera si návštěvníci budou 
moci zakoupit knihy (např. Máme proč se radovat, Tykadlem 
víry, O naději, Náhody a náhodičky, knihy o P. Ladislavu Ku-
bíčkovi...) od Marie Svatošové a požádat ji o autorský pod-
pis. Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Program pro maminky na mateřské dovolené s dětmi

Pondělky a čtvrtky – Hudební škola Yamaha (lekce probí-
hají od  9.00 do 11.30)
Úterky – Otevřené společenství maminek na mateřské 
(9.30 – 11.30)
Pátky – Cvičení, tvořivá dílna, vaření, přednášky… 
(program  probíhá 9.30 – 11.30):
  4. ledna – vánoční prázdniny
11. ledna – tvořivá dílna pro děti i rodiče
18. ledna – hravé cvičení pro děti s Danielou
25. ledna – vaření – jak udělat oblíbené jídlo vašeho dítka  
                        zdravě, ale chutně
  1. února – pololetní prázdniny
  8. února – hravé cvičení pro děti s Danielou
15. února – jarní prázdniny
22. února – vaření

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

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

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

Zájemci o nový kurz Respektovat a být respektován 
(v květnu a červnu), se už od ledna mohou přihlašovat 
na webu MC Prokůpek.

Středa 9. 1. • 19.00 – 20.30 
Hathajóga s Ivetou pro začátečníky i pokročilé 

Mateřská škola, Podpěrova 1892

Nově s Ivetou i každou středu od 19.00 do 20.30 a v pondělí 
od 18.00 do 19.30 hod. Kontakt: Iveta Wollerová, 
tel. 720 484 465, ivetawollerova@seznam.cz.

Pátky 11., 18. a 25. 1. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením

Nevíte jak malé neposedy zabavit? Tak právě pro vás je při-
pravena každý pátek naše herna se cvičením, zpíváním 
a malováním. Nově „Bylinky pro děti a maminky s MDS“ – 
každý 2. pátek v měsíci v rámci herny. 

Pátek 11. 1. • 9.30 – 11.30 
Bylinky pro děti a maminky s M. Dobromilou – 
 přírodní péče o pokožku dětí

Naučíme se používat koupelové a masážní oleje – s ukázkou 
jednoduché masáže dětí s Lenkou Kubíkovou. Vstupné 70 Kč, 
namíchání vlastního masážního oleje 50 Kč, prosíme nahlá-
sit předem.

Sobota 19. 1. • 10.00 – 17.00
Indiánská škola vyrábění
Restaurace Třebonického pivovaru 

Čeká vás den plný indiánského tvoření: šípů do luku, lapačů 
snů, šperků, korálkových výšivek a oděvů... Ceník a vstupné 
najdete na webu Prokůpku. Rezervace předem nutná i ob-
jednání materiálů na tvoření. 

Sobota 26. 1. • 15.00 – 19.00
Bylinková cesta pro ženy v Třebonicích – Zimní 
 královna
Restaurace Třebonického pivovaru 

Cvičení jógy, zpěv, bylinky, vonné oleje a malování na sklo. 
Vstupné 400 Kč. Zájemce prosíme o nahlášení nejpozději 
2 dny předem. 

Není-li uvedeno jinak, konají se všechny akce v Domu 
sociálních služeb Lukáš. Více informací o aktivitách 
mateřského centra a náplni jednotlivých setkání zís-
káte na www.mcprokupek.cz, nahlášení na akce pře-
dem – SMS na tel. 775 690 806 (není-li uvedeno 
jinak), www. bylinkypromaminky.blogspot.com, 
majdas@volny.cz. 

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA

Kodymova 2526/4

Úterý 15. 1. • 17.00
Veřejná projekce filmu 

Úterý 22. 1. • 17.00
Zimní pohádka – divadlo sester Brokových

RODINNÉ CENTRUM BETYNKA

Suchý Vršek 2121 (Hůrka) – vstup z vnitrobloku

Úterky • 10.00 – 10.50 
S radostí si zacvičím

Cvičení za doprovodu spousty známých písniček a básniček 
s využitím velkého množství pomůcek. Vzájemně se upev-
ňuje i vztah dítěte s rodičem.

Pátky • 9.30 – 11.00 
První krůčky s hudbou

Rozvoj smyslového vnímání a psychomotorických doved-
ností, hudebního cítění, nácvik pozornosti, rozvíjení sociál-
ního chování v kolektivu ...
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Pondělky – pátky • 8.00 – 12.00
Miniškolička – První chvilky bez maminky

Dopolední program pro nejmenší se spoustou básniček, pís-
niček, pohádek, povídání, kreslení a cvičení. Péče o děti pro-
bíhá v malé skupině 7 dětí s individuálním přístupem 
lektorek.

Plavecké kurzy pro miminka, děti i dospělé

V úterý a v pátek odpoledne vedou zkušení instruktoři kurzy 
pro všechny věkové kategorie. Výuka probíhá v bazénu 
Gymnázia J. Heyrovského (Hůrka) a ZŠ Weberova (pod Mo-
tolem).
Dále nabízíme herničku pod střechou, masáže kojenců, vý-
tvarné aktivity, přípravu předškoláků a školáků, angličtinu, 
jednorázové akce...

Více na www.betynka.cz, www.betynka.eu,
 info@betynka.eu, tel. 603 174 519 
(po – pá 9.00 – 12.00).

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je v novém roce otevřena od 7. ledna.

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna 

Lednové povídání, divadélka i výtvarka budou na téma 
zimní radovánky. V pondělí spíše pro děti do 2 let, v úterý 
starší 2 let (více básniček, střípky angličtiny...). Přihlášení 
není nutné. Během dopoledne navíc bude: 
14. 1. v 10.30 povídání s Mirkou – chystáme se do školky
22. 1. v 10.30 povídání kazatele Nováka na téma Láska 
a trest – jak toto skloubit při výchově?

Středy • 9.00 – 12.00
Pohyb a angličtina

Od 9.30 probíhají pohybové hrátky pro děti (1 – 2 roky) 
a jejich doprovod. Vstup bez přihlášení. Od 10.30 je volná 
herna a v sále konverzační angličtina se Stacy. Nový kurz 
bude od 16. 1. do 12. 6., cena 1 000 Kč, max. počet účast-
níků je 10. Pokud bude místo, lze se přidat i jednorázově. 

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

Můžete si přijít pohrát a také se přidat ke zpívání a povídání 
s dětmi, které budeme hlídat během cvičení s Klárou, 
od 10.30 bude společné výtvarné tvoření. Od 9.30 do 10.30 
bude probíhat rehabilitační cvičení s prvky pilates pro do-
spělé (děti lze nechat po domluvě hlídat v herně, kde pro ně 

bude připravený program). Cena za cvičení na pololetí 
1 000 Kč/20 lekcí nebo jednorázově 70 Kč (pokud je místo) 
a 30 Kč za hlídání dětí. Začínáme 10. ledna.

pátek 25. 1. • 9.30 
Dílna pro dospělé

Laminování podložek z čajových sáčků. Cena 30 Kč, 
chcete-li, přineste s sebou své fotky či obrázky dětí apod., 
které lze do výrobku zakomponovat. 

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

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – RODINNÉ 
CENTRUM PŘI ZŠ JANSKÉHO

Janského 2189, Velká Ohrada, vchod zezadu

Pondělky

14.00 – 15.00 – tvoření pro rodiče a děti (od 2,5 roku)
15.00 – 17.00 – volná herna
17.30 – 18.30 – cvičení pro těhulky

Úterky

 9.30 – 10.15 – cvičení s miminky 
10.30 – 11.30 – výtvarná dílna 

Středy

16.15 – 17.00 – cvičení rodičů s dětmi 
17.00 – 18.00 – volná herna 

Čtvrtky

 9.30 – 11.30 – volná herna

Pátky

10.00 – 10.40 – cvičení rodičů s dětmi 

Bude-li dostatek sněhu, tak se v lednu uskuteční závody 
na bobech a klouzácích (okolo 18. 1.) – sledujte naše stránky. 

Více na www.skritciveskole.estranky.cz, 
skritciveskole@email.cz, tel. 723 607 070.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays – každé lednové pondělí mají vstup 
za korunu adoptivní rodiče bezobratlých živočichů.

Večerní prohlídky se konají každý lednový pátek a sobotu 

od 17.00, 17.30 a 18.00 hodin. Nezapomeňte se předem 
objednat na tel. čísle 296 112 230 nebo na pr@zoopraha.cz. 

Úterky 18.00
Cestovatelské přednášky 

Přednáškový cyklus pokračuje od ledna do března každé 
úterý od 18 hodin ve Vzdělávacím centru Zoo Praha. Další 
podrobnosti k programu přednášek najdete na 
www.zoopraha.cz. Vstupné 20 Kč.

22. 1. Hana Waisserová – Tibet na kolech
29. 1. Petr Hejtmánek – Horské gorily v Ugandě

Přijďte do zoo, aby se zvířata nenudila – navštivte hravé 
lednové víkendy pro lidi i zvířata. 

Soboty 5. a 19. 1. – Jak a čím se baví zvířata? 
Poslechněte si povídání odborníka na zábavu zvířat, 
tzv. enrichment. 

Soboty 12. a 26. 1. – Zvířata se dnes nenudí 
Přijďte se podívat, jak si zvířata poradí s hračkami, které 
jsme pro ně společně vyrobili. 

Neděle 13., 20. a 27. 1. Hrajeme si s legem 
Jak vysokou věž dokážete postavit? Nebo postavíte rovnou 
celou zoologickou zahradu či město? Fantazii se meze ne-
kladou. 

Neděle 6. 1.
Tři králové v zoo 

Zoologickou zahradou putují Tři králové, přidáte se k nim?

Neděle 13. 1.
Den mořských savců

Užijte si cvičení našich lachtanů a vyzkoušejte si, zda doká-
žete některé z jejich dovedností. Program u příležitosti Me-
zinárodního dne tuleňů, lachtanů a velryb.

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

Koncem října se ve vnitrobloku u FZŠ prof. Otokara Chlupa objevili tito dva fešáci, 
které vyfotografovala paní Lenka Veselá. Na třináctce to určitě byli jedni z prv-
ních sněhuláků této zimy. Podaří-li se i vám udělat nějakou zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), 
rádi ji zveřejníme. Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

Kuchyňský koutek

Penne Tagliata:
Suroviny: 
200 g čerstvých (chlazených) těstovin
100 g argentinské roštěné
  50 g cherry rajčátek
  20 g parmezánu (Grana Padano)
  20 g rukoly
čerstvý pepř
hrubá sůl

Postup: Maso nakrájíme na nudličky, 
orestujeme a podlijeme hovězím 

 vývarem. Poté přidáme těstoviny, 
 cherry rajčata překrojená na půlku, ru-
kolu a prohodíme s hoblinkami parme-
zánu. Dochutíme solí a čerstvým 
pepřem.

Tuto specialitu vám nabízí Pizzeria – ris-
torante Palatino, Běhounkova 2579/8. 
Praha 13 –Stodůlky. Tel. 235 521 313, 
731 573 836, www.palatino-cz.com. 
Otevřeno po - so od 11.00 do 23.00 hod., 
ne od 12.00 do 23.00. 

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■  So 5. 1. ŽIŽKOVEM ZA VZPOMÍNKOU NA JAROSLAVA HAŠKA. Vycházka Žižkovem 
spojená se vzpomínkou na spisovatele Jaroslava Haška, jehož úmrtí si připomínáme 
3. ledna. Vzpomeneme usedlost Reismonku, hostinec Kravín a originální pomník J. Haška 
od sochaře Karla Nepraše. Začátek akce ve 14.00 ve vestibulu stanice metra A Jiřího 
z Poděbrad. Cena 100/70 Kč. Ing. Bohumil Kocourek
■  Ne 6. 1. Z ROZTYL K HAMERSKÉMU RYBNÍKU. Vydejte se kolem Kunratického lesa 
ke Geologickému ústavu, zastavte se na břehu Hamerského rybníka, navštivte kostel Na-
rození Panny Marie v Záběhlicích. Pěší trasa cca 4,5 km. Začátek akce ve 13.00 u východu 
z metra C Roztyly. Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská
■  St 16. 1. KE SV. VAVŘINCI DO NEBOVID. V osadě Nebovidy na úpatí vrchu Petřína 
byl v době románské postaven kostel zasvěcený sv. Vavřinci, který se po mnoha úpravách 
stal r. 1804 obytným domem na území Malé Strany. V 80. letech 20. století prošel odbor-
nou rekonstrukcí. Dnes slouží veřejnosti jako koncertní síň. Začátek akce ve 14.00 na za-
stávce tramvaje č. 12, 20, 22 Hellichova (směr na Malostranské náměstí). Cena 100/70 Kč. 
Alexandra Škrlandová 
■  So 26. 1. POSTAV TŘEBA DŮM! Akce pro děti. Ve škole děti často slýchávají pojmy 
gotický, barokní či románský. Naučíme je rozpoznávat v terénu různé typy architektury 
a pak se před zimou schováme do domu pánů z Kunštátu v Řetězové ulici a budeme si 
hrát. Postavíme s dětmi dům, poznáme zařízení dávných domácností, vybereme správné 
oblečení pro každou epochu. POZOR! - omezený počet účastníků na 2 x 20 osob. Doporu-
čujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve  13.00 před vstupem do turistic-
kého informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené 
vstupné do objektu 50 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Markéta Gausová Zörnerová
Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

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

TO JSOU TEDA FÓRY

■  Wikipedie: „Já vím všechno!“
Google: „Najdu všechno!“
Facebook: „Já znám všechny.“
Internet: „Beze mě jste v háji.“
Elektřina: „Tak se uklidníme, jo?!“

■  Na Vánoce: 
Pepíček přiběhnul do kuchyně a křičel:
„Maminko! Hoří stromeček!“
„Neříká se hoří, ale svítí.“
Pepíček se vrátil do obýváku a za chvíli 
křičel:
„Mamííí! Už svítí záclona, sedačka i kobe-
rec!“

■   Otec čte synovu žákovskou knížku: 
„Matematika pět...“, prásk a syn chytí po-
hlavek.

„Čeština pět...“, prásk a kluk chytí druhý.
„Zpěv jednička...“, prásk a letí další.
Syn: „Ale jak to? Vždyť jsem měl jed-
ničku!“
Otec naštvaně prohodí: „Tak tobě bylo po 
dvou koulích ještě do zpěvu?!“ 

■  „Paní prodavačko, prosím vás, tohle 
kuře má jenom jednu nohu!“
„No a co, máte ho k jídlu nebo na do-
stihy?!“

■  Povídá psychiatr svému pacientovi: 
„Žijete ve stálém stresu, 
musíte se odreagovat. Utopte všechny své 
starosti a bude vám dobře.“
Pacient na to nešťastně: „Když já ženu ani 
za nic do vody nedostanu!“



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LEDEN 2013 31

Čtenářská soutěž

Milí čtenáři našeho zpravodaje, rok se s rokem sešel a opět tu na vás čeká nová čte-
nářská soutěž. Letos se budeme po dobu deseti měsíců setkávat se slavnými českými 
režiséry a jejich filmy. Nápovědou vám opět budou kresby J. Babky. Beze změny zů-
stanou i tři otázky a také sponzoři naší soutěže – McDonald́ s v Galerii Butovice, 
Zoo Praha a Globus ve Zličíně.

Režisér, na jehož jméno se ptáme, se narodil 3. 6. 1930 v Praze. V letech 1951 až 
1956 vystudoval režii na pražské FAMU a studia ukončil krátkým hraným filmem 
 Direktiva.

U diváků poprvé zabodoval parodií na komiksové seriály Kdo chce zabít Jessii?. 
Vytvořil také úspěšný tvůrčí tandem se scénáristou Milošem Macourkem. Plodem je-
jich spolupráce se stala i crazy komedie Pane, vy jste vdova!, která zaznamenala mi-
mořádný divácký úspěch doma i v zahraničí a představitelce hlavní role, Ivě 
Janžurové, přinesla ocenění nejlepší herečky festivalu v Terstu. Natočil 25 celovečer-
ních filmů, z nichž mnohé patří do zlatého fondu české kinematografie a získaly de-
sítky ocenění na filmových festivalech doma i v zahraničí. Jeho filmy se staly 
neodmyslitelnou součástí vánočních svátků nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí, 
a patří k nejsledovanějším televizním pořadům.

Tak už znáte jméno našeho slavného režiséra a název pohádky, které se od diváků 
dostalo největšího ohlasu? 

Lednová křížovka

Národní technické muzeum 
představilo novou expozici Tech-
nika v domácnosti, která je první 
tohoto druhu v dějinách NTM, 
a jednou z mála takto zaměře-
ných expozic ve střední Evropě. 

Na ploše 600 metrů čtvereč-
ních prezentuje... (tajenka). Ex-
pozice je řazena v retrospek -
tivním sledu – od současnosti do minulosti. Návštěvník se seznámí se současnou vý-
robou a vývojem, nabídkou spotřebičů v době reálného socialismu, počátky tradič-
ních prvorepublikových i pozdějších výrobců, fenoménem elektrifikace i propagace 
nových spotřebičů formou reklamy, a konečně např. kuriózními strojky pro domác-
nost, které ve druhé polovině 19. století shromáždil Vojta Náprstek. Celou expozicí 
prostupuje časová osa, jejíž součástí jsou nejen nezbytná historická data, ale i expo-
náty zachycující světový vývoj od poloviny 19. do konce 20. století.
Otevřeno je: út – pá 9 – 17.30 hod, so – ne 10–18 hod, první čt v měsíci 9–20 hod. 
Více na www.ntm.cz.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. ledna. 
Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Prosincová tajenka: SPOJIT PŘÍJEMNÉ S UŽITEČNÝM
Výherci: Jan Cestr, Malé Žernoseky •  Jarka Štěpničková, Lužiny •  Milada Laurynová, 
Velká Ohrada     připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek 

V prosinci správně odpověděli ti, kteří uvedli město Stockholm a jednu z jeho 
 dominant – Stockholmskou radnici.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Barbora Petrýlová, Praha 8

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Lucie Zitová, Lužiny
Libor Kráčmera, Nové Butovice
Martin Ditter, Lužiny
             

Soutěžní otázky na leden:
1.  Kdy proběhne výroční valná hromada třebonického sboru?
2.  Kde byla odhalena masivní kovová plastika?
3.  Kdy oslaví své dvacáté narozeniny Mateřská škola, Běhounkova 2300?

Správné odpovědi na prosincové otázky: 
1.  Kdy proběhne první kolo volby prezidenta České republiky?
 První kolo proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013.
2.  Kolik obědů bylo vloni uvařeno a vydáno v domě Střediska sociálních služeb 

Prahy 13 v Lukáši?
 Bylo rozdáno 42 752 jídel.
3.  Kde si můžete prohlédnout jubilejní vánoční výstavu českých historických 

 betlémů?
 Výstava je k vidění v galerii Klementinum.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Milan Čihák, Stodůlky

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