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Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s pořízením dopravního prostředku pro potřeby Sborů dobrovolných hasičů Stodůlky 
a Třebonice, jehož nákup bude hrazen z prostředků získaných z výtěžku loterií ve výši 
do 1 195 000 Kč včetně DPH 
UDĚLILA
bronzovou pamětní medaili Městské části Praha 13 panu Antonínu Beranovi ml., 
in memoriam, za životní zásluhy celospolečenského významu
SCHVÁLILA
návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2015 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán 
zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: 
ZŠ, MŠ, DDM, rekreační objekt Kozel a rozpočet střediska sociálních služeb), který 
bude předložen ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 13 na jeho nejbližším zasedání
VYHLÁSILA
podmínky pro udělení grantů z rozpočtu Městské části Praha 13 v oblasti sportu, 
kultury a jiného využití volného času pro rok 2015 a jmenovala komisi, která bude 
posuzovat a doporučovat udělování všech grantů v této oblasti
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána k podlimitní veřejné zakázce na služ -
by s názvem Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 uchazečem 
spol. ZKP Kladno, s.r.o., se sídlem Vinařice 669, neboť nabídka tohoto uchazeče byla 
dle předem zveřejněného hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nejvhodnější pro 
potřeby zadavatele
a návrh smlouvy o dílo podaný vítězným uchazečem 
ZŘÍDILA
komisi územního rozvoje, bytovou a nebytovou komisi a umísťovací komisi jako po-
radní a iniciativní orgány Rady městské části Praha 13 (podrobná informace o složení 
těchto komisí je zveřejněna na www.praha13.cz v oblasti Samospráva – Komise rady)
VZALA NA VĚDOMÍ
nabídku firmy IBM Česká republika, spol. s r. o., na spolupráci v rámci projektu, který 
se zaměřuje na rozvoj nových interaktivních metod výuky v předškolních zařízeních, 
při nichž jsou využívány informační technologie
a SOUHLASILA
s účastí v navrženém projektu a s přijetím daru v přibližné celkové hodnotě 990 tisíc 
korun do vlastnictví obdarovaných MŠ  Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko, Podpěrova 1879/2 
Zápis se uskuteční v pondělí 23. března od 14 do 17 hodin v prostorách mateřské 
školy. Rodič (popř. zákonný zástupce) s sebou přinese občanský průkaz, rodný list 
dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ spolu s přílohami. Tiskopisy a bližší informace 
naleznete na www.cms-srdicko.cz. Zapisované dítě rodič přivede k zápisu. 
 Eva Kuchyňková, ředitelka školy 

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
  9. dubna od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek 
 23. dubna od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 
 Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Hlášení poruch veřejného osvětlení  
Nesvítí ve vaší ulici lampa? Poruchu můžete nahlásit na bezplatnou telefonní linku 
800 101 109 nebo zaslat e-mailem na adresu eltodo@eltodo.cz. Nejlepší je uvést 
číslo sloupu uvedené na hliníkovém štítku na lampě. Telefonní linka společnosti 
Eltodo je v provozu nonstop. Jednoduchý formulář k nahlášení poruchy lze také 
vyplnit na www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html. 
 Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Poplatek za psa do konce března
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců jejich věku. Sazby za jednoho psa na rok jsou 
pro MČ Praha 13 následující:
- v rodinném domě nebo v provozovně 600 Kč (splatnost do 31. 3.)
- v bytovém domě 1 500 Kč (splatnost je 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8.)
Výjimku z těchto sazeb mají osoby bez příjmů, které pobírají pouze důchod. 
Po předložení potřebných dokladů platí za psa ročně 200 Kč se splatností do 31. 3.

Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 % – výše poplatku se stanovuje 
podle počtu psů chovaných jednou osobou.

Úřad MČ Praha 13 rozesílá nad rámec svých povinností kompletně vyplněné 
složenky všem, kdo jsou k poplatku za psa přihlášeni. 
Platbu za psa lze provést:
- přímou hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně radnice 
(po, st 8.00 – 18.00, út, čt 8.00 – 13.00)
- hotovostní úhradou složenky na poště nebo v České spořitelně 
- bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13 č. 19-2000875359/0800 
s uvedením jména a variabilního symbolu ze složenky.

Je nutno zdůraznit, že neobdržení složenky není důvod k nezaplacení poplatku 
za psa. Jestliže držitel psa nezaplatí poplatek v předepsaném termínu, vystavuje se 
nebezpečí, že tento poplatek bude zvýšen a vymáhán exekučně!

Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost trvá. Pokud pes 
uhynul, byl předán jiné osobě nebo se poplatník odstěhoval, je držitel povinen psa 
odhlásit. Teprve tím je ukončena povinnost poplatek platit. 

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní 
a poplatků, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411, e-mail CizaM@p13.mepnet.cz.
 Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Sdělení úřadu a městské části

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 3. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 4. března 2015 od 10.00 

v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

Hlavním bodem programu zasedání zastupitelstva bude 

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2015.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zprávy ze zasedání rady

Pražská správa sociálního zabezpečení se odstěhovala z Velké Ohrady
Pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení, které do začátku 
února působilo v ulici Janského 2370 na Velké Ohradě, zde ukon-
čilo svoji činnost. Klienti, kteří navštěvovali toto pracoviště, si 
mohou vyřídit své záležitosti týkající se důchodového a nemo-
cenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení výhradně 
na adrese Trojská 1997/13a, Praha 8, v bezprostřední blízkosti 
stanice metra Kobylisy.

Úřední hodiny jsou: v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, v úterý a ve čtvrtek 
od 8.00 do 14.00, v pátek od 8.00 do 13.00,
 tel. 283 104 111, fax 283 104 262, 
 call centrum důchodového pojištění –  tel. 257 062 860, 
 call centrum nemocenského pojištění – tel. 840 406 040, 
 elektronická podatelna – posta.xa@cssz.cz, ID datové schránky – hnhacvt. 
Více informací najdete na www.cssz.cz. 
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Vážení čtenáři,
máte před sebou Stodůleckého posla na měsíc, ve kterém by podle kalendáře mělo začí-
nat jaro. V redakci se na něj těšíme také, a proto jsme dali na obálku hezky zelenou foto-
grafii horního rybníka v Centrálním parku. Hlavním důvodem pro použití fotografie je 
ale vyhlášení ankety na pojmenování této krásné, ale dosud bezejmenné retenční ná-
drže. Anketní lístek pro své návrhy najdete na straně 9. Budeme se těšit na vaše nápady, 
které očekáváme do 15. března. 

Starosta David Vodrážka se v Přímé lince znovu zabývá náročnou diskuzí o změnách 
v pražské dopravě v souvislosti s připravovaným zprovozněním nového úseku metra A. 
Rubrika Téma STOPu se tentokrát zabývá jedním z aktuálně nejvíce diskutovaných témat 
– kontroverzním záměrem přístavby několika objektů k budově obchodního centra 
na Lužinách, se kterou místní obyvatelé ani radnice městské části nesouhlasí. 

Snad vás potěší a pobaví, stejně jako mě, rozhovor s panem Zdeňkem Princem, výtvar-
níkem, vydavatelem, sběratelem zajímavostí a zejména tvůrcem fenoménu zvaného 
Pexeso. Kolegyně Eva Černá vás tentokrát v okénku Víkendy bez nudy na str. 38 pozve 
na vyjížďku po Vltavě s pražskou paroplavbou a k návštěvě Muzea Karlova mostu. A pro-
tože bude jaro, zveme vás i do zoologické zahrady (str. 26). Přejeme příjemné čtení.

 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 9. 3. 2015 Distribuce: 27. 3. – 3. 4. 2015

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Zprávy v médiích o chystaných změnách 
v dopravě po otevření stanice metra 
v Motole se stále mění. Nejdříve je ROPID 
zveřejnil, teď je snad zrušil... Co tedy 
vlastně platí?  

Pravdou je, že připravované zpro-
voz nění nového úseku metra 
do Moto la a avizované změny 
v dopravě jsou doprovázeny zmat-
 ky a emocemi. Údajné plány 
ROPIDu (Regionální organizá-
tor Pražské integrované dopravy) 
na změny v MHD se v médiích 
objevily již před rokem. Přestože 
ROPID prohlásil, že jsou to pouhé 
spekulace z dílny nadšenců pro 
dopravu, rozhodli jsme se 
po zkušenostech z roku 2012, 

kdy změny proběhly bez nás, 
rychle zareagovat. Obrátili jsme 
se na ROPID a hlavní město 
s požadavkem na zachování do-
pravní obslužnosti. Osobně jsem 
inicioval petici proti omezování 
autobusové dopravy, kterou 

během krátké doby podepsalo 
téměř 800 obyvatel Prahy 13. Naše 
iniciativy vyústily do jednání s ve-
dením ROPIDu (28. 4. 2014), 
na kterém nás ředitel ujistil, že 
aktuálně se žádná změna nechystá 
a že všechny návrhy, které v budou-
cnu připraví, budou vždy nejdříve 
důsledně projednány s městskými 
částmi (viz Téma STOPu v červnu 
2014).

Situace se uklidnila až do polo-
viny letošního ledna, kdy několik 
deníků opět zveřejnilo rozsáhlý 
seznam změn. Nejdříve bylo opět 
řečeno, že jde o neoficiální mate-
riál, nakonec ale ROPID pod 
tlakem veřejnosti skutečně plá-
nované změny zveřejnil. Vzhle-

dem k tomu, že návrh se týkal 
nejen oblasti dotčené novými 
stanicemi metra, ale radikálně 
zasáhl i do tras tramvají a auto-
busů v centru a na druhé straně 
Prahy, zvedla se mezi Pražany 
velká vlna odporu. Výjimkou ne-

byla ani Praha 13, protože připra-
vované zásahy do autobusových 
linek byly opravdu citelné. Proto 
jsem hned pozval ředitele ROPIDu 
na jednání. Při přípravě podkladů 
jsme zohlednili také doručené 
podněty občanů. Jednání se zástupci 
ROPIDu se 26. ledna spolu se 
mnou zúčastnili místostarosta 
Pavel Jaroš, který má problema-
tiku dopravy ve své kompetenci, 
a předseda výboru pro dopravu 
a bezpečnost Josef Zobal. Během 
náročné diskuze o jednotlivých 
autobusových linkách se nám po-
dařilo obhájit všechny naše hlavní 
požadavky. V polovině února pak 
ROPID kvůli velkému odporu 
veřejnosti vyhlásil, že ustupuje 
od celopražských změn v dopravě 
a že od 7. 4. provede pouze změny 
související s provozem nového 
metra. Ve stře  du 18. února jsem se 
spolu se svým zástupcem pro do-
pravu Pavlem Jarošem preven-
tivně sešel s náměst kem primá tora 
Petrem Dolínkem (na snímku), 
který nám potvrdil, že dohody 
s ROPIDem platí a že nebudou 
provedeny žádné změny, se kte-
rými bychom nesouhlasili.  

Hlavní výsledky dohod jsou 
následující: autobus č. 168 pojede 
po současné trase s lepším inter-
valem a bude protažen na Petřiny 
a Bořislavku. Zachována bude 
také trasa linky 174 přes Luka 
a staré Stodůlky. Autobus 235 
(přečíslován na 184) bude jezdit 
z Velké Ohrady přes Nové Butovice 
na Vypich, ve špičce na Hradčan-
skou. Linky 214 a 225 budou 
sloučeny do metrobusu č. 142 

s lepším intervalem, který propojí 
Velkou Ohradu s Novými Buto-
vicemi, Stodůlkami i Prahou 17 
a Prahou 6. Linka 137 pojede 
z Nových Butovic přes Kaufland 
do Bavorské, víkendový interval 
se zkrátí na 30 minut. Linka 179 
nahradí linku 249 a pojede z Tře-
bonic přes Luka a Motol na Vypich. 
Linky 230 a 255 budou nově ob-
sluhovat zastávku Jáchymovská 
a zajistí napojení na metro Luka 
a sídliště Stodůlky. Jakmile ROPID 
zpracuje upravené trasy a jízdní 
řády, zveřejníme je na našem 
webu www.praha13.cz.

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

KONTAKTY

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011........................................hadravalibor@centrum.cz, praha13@anobudelip.cz
Česká strana sociálně demokratická...........................................stepan.hosna@email.cz

http://praha13.cssd.cz 
Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz 
 www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com 

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

Informace Úřadu práce ČR
Nové průkazky pro zdravotně postižené
V souladu se zákonem č. 329/2014 Sb., o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, dojde v průběhu roku 2015 k fy-
zické výměně všech dosavadních druhů průkazů 
pro zdravotně postižené. Výměna se týká plat-
ných průkazů mimořádných výhod i všech druhů 
dočasných průkazů, vydaných Úřadem práce. V lednu 2015 byla drži-
telům průkazek, kteří jsou zároveň příjemci příspěvku na mobilitu, za-
slána výzva s pokyny k výměně. Ostatním držitelům průkazů doporu ču-
 jeme informovat se o postupu na oddělení nepojistných sociálních 
dávek ÚP ČR. Pro občany Prahy 13 se nachází v 1. patře budovy rad-
nice Městské části Praha 13 na Slunečním náměstí 2580/13, Praha 5 
– Nové Butovice (poblíž stanice metra Hůrka), tel. 950 178 773. Další 
informace jsou také k dispozici jako lednová tisková zpráva na webových 
stránkách Ministerstva práce a sociálních věci (www.mpsv.cz). O vý-
měnu je nutno písemně požádat na předepsaném formuláři, žádosti 
jsou již přijímány a je nutno k nim přiložit fotografii. Fyzická výměna 
průkazek bude zahájena v dubnu a bude probíhat až do konce roku 
2015. Platí se poplatek 30 Kč.

Žádáme držitele průkazů, zejména těch, jejichž platnost přesahuje 
termín 31. 12. 2015, aby využili možnosti vyměnit si je v průběhu ce-
lého letošního roku. Zamezí se tak velkému náporu žádostí o výměnu 
v dubnu a květnu, který očekáváme.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám tak velkou akci podaří 
zvládnout k vaší spokojenosti.
 Jarmila Hamšíková, vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek pro správní obvod Praha 13

Bezpečná cesta do školy
Radnice Prahy 13 rozeběhla akci, jejímž hlavním záměrem je vytipo-
vat místa, která jsou pro školáky, zejména žáky prvního stupně, nebez-
pečná při jejich pěší cestě do školy. Druhým krokem bude navržení 
způsobu, jak příčiny tohoto nebezpečí odstranit. V návaznosti na možno-
sti městské části a Technické správy komunikací hl. města Prahy bude 
zpracován návrh řešení včetně vyčíslení nákladů a návrh harmonogramu 
realizace jednotlivých opatření.

V rámci akce jsou dopisem zástupkyně starosty Marcely Plesníkové 
osloveni ředitelé škol, kteří ve spolupráci s rodiči zašlou návrhy 
na zlepšení cesty žáků do školy z hlediska bezpečnosti. Jedná se ze-
jména o úpravy přechodů pro chodce, úpravy svislého i vodorovného 
dopravního značení a další technická opatření. Návrhy budou soustře-
děny na odboru dopravy Úřadu MČ Praha 13, který je vyhodnotí 
z hlediska odborného, ekonomického i časového a předloží je společně 
s návrhem harmonogramu realizace výboru pro dopravu a bezpečnost. 
Po schválení výborem budou návrhy předloženy k projednání radě 
městské části. Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Neparkujte na přechodech
V poslední době radnice obdržela řadu stížností občanů Prahy 13, 
kteří poukazovali na porušování zákazu parkování vozidel na přecho-
dech pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před nimi. Tento 
zákaz je zakotven v § 27, odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích.

Porušování tohoto ustanovení představuje ve svém důsledku nebez-
pečí pro chodce, a to zejména pro děti, které vzhledem ke své výšce 
nejsou za zaparkovanými auty vidět. Při vstupu na přechod tak mohou 
být snadno sraženy projíždějícím vozidlem, jehož řidič má jen malou 
šanci na tak krátké vzdálenosti své vozidlo zastavit. V některých mís-
tech, kde bylo realizováno dopravní řešení příslušné zóny, byla nejne-
bezpečnější místa zvýrazněna vodorovným značením – vyšrafovanou 
plochou. Toto značení však nelze uplatňovat všude a rozhodně nemá 
nahrazovat obecně platnou povinnost řidičů ze zákona – neparkovat 
na přechodu a 5 metrů před ním. 

Problémem se zaobíral i výbor pro dopravu a bezpečnost zastupitel-
stva, který konstatoval, že nesprávně zaparkovaných vozidel u přechodů 
pro chodce výrazně přibylo, čímž dochází ke zvýšení počtu nebezpeč-
ných míst na komunikacích. Má na to vliv i nedostatečný počet parko-
vacích míst. To však nemůže být omluvou pro řidiče, kteří se přestupku 
dopouštějí. Na doporučení výboru byla zaslána žádost o zajištění pra-
videlných kontrol Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy. 

Upozorňujeme tedy, že dojde ke zvýšenému dohledu a k postiho-
vání řidičů nedodržujících zmíněné ustanovení zákona. Nezodpo-
vědně parkující řidiči by s tím měli počítat a přizpůsobit tomu své 
jednání. Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Varujeme před falešnými kontrolory
Po Praze se pohybují lidé vydávající 
se za zaměstnance společnosti 
Veolia, prokazují se falešnými prů-
kazy s logem firmy a nabízejí měření 
tlaku vody uvnitř bytové jednotky. 
Pražské vodovody a kanalizace důrazně varují obyvatele, aby tyto 
osoby do svého bytu nepouštěli. Žádná akce tohoto druhu pro zákaz-
níky neprobíhá. Tuto službu dokonce vůbec klientům nenabízíme. Po-
slední případ byl zaznamenán na Chodově, kdy falešní zaměstnanci 
kromě měření tlaku ještě navíc nabízeli „pomůcku“, která zajistí nižší 
spotřebu vody. Na podvodníky nás upozornil klient na naší zákaznické 
lince. Vyzýváme všechny zákazníky, aby si veškeré informace ověřovali 
na zákaznické lince 840 111 112. Můžete také osobně navštívit Zákaz-
nické centrum PVK na adrese Dykova 3, Praha 10.
 Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí PVK
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Téma STOPu

Radnice nechce polyfunkční domy na Lužinách
V říjnu 2013 jsme vás ve STOPu informovali o stavebním záměru 
soukromého investora, který plánuje výstavbu několika výškových 
budov přiléhajících ke stávajícímu obchodnímu centru u stanice metra 
Lužiny. Praha 13 vyjádřila tehdy svůj nesouhlas se záměrem v rámci 
tzv. zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů stavby na životní 
prostředí. Rada MČ Praha 13 přijala na svém mimořádném zasedání 
19. září 2013 usnesení, ve kterém uvádí, že „zásadně nesou hlasí s ve-
likostí záměru a požaduje posoudit záměr dle zákona č.100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí“.

V listopadu 2013 uzavřel Magistrát hl. města Prahy zjišťovací řízení 
a rozhodl o tom, že stavební záměr musí projít řízením, známým pod 
zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment), a být posuzován 
podle zmíněného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Investor v průběhu roku 2014 zpracoval dokumentaci potřebnou pro 
řízení EIA. Odbor životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy ji 
zveřejnil 19. 1. 2015 v Informačním systému EIA na adrese 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA880. Záměr byl předlo-
žen ve dvou variantách řešení. Ve druhé variantě je navržen výškový 
objekt o 26 nadzemních podlažích.

Městská část Praha 13 obdržela žádost magistrátu o vyjádření k do-
kumentaci stavebního záměru „Polyfunkční domy – Centrum Lu-
žiny, Praha 13“ dne 23. 1. 2015. Odbor životního prostředí ÚMČ 
Praha 13 shromáždil během necelého měsíce od odborných útvarů 
radnice zásadní výhrady a připomínky k záměru, které byly ve spolu-
práci s vedením radnice zpracovány do souhrnného stanoviska měst-
ské části. Starosta David Vodrážka vyjádření odeslal Odboru životního 
prostředí Magistrátu hl. města Prahy 18. 2. 2015. 

Ze stanoviska Prahy 13 ke stavebnímu záměru: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny

- Investor předpokládá kácení stávajících vzrostlých dřevin na po-
zemcích, které nejsou ve vlastnictví investora a jde o území se zvýše-
nou ochranou zeleně. V dokumentaci není v dostatečné míře řešena 
kompenzace za dřeviny navržené ke kácení výsadbou nových plno-
hodnotných dřevin se zajištěním následné péče na náklady investora. 
Z hlediska ochrany ovzduší

- Parkovací stání (ve variantě 1 celkem 467, ve variantě 2 celkem 
421) jsou umístěna v prvních 4 – 5 nadzemních podlažích. V lokalitě, 
která je z hlediska imisní zátěže hodnocena jako mírně až středně za-
tížená, bude i mírné navýšení znečištění ovzduší znamenat pro občany 
v nejbližším okolí značné zhoršení kvality životního prostředí. 

- V období výstavby bude prostor staveniště zdrojem podstatně 
zvýšeného znečištění ovzduší a zvýšeného obtěžování okolí nadměr-
ným hlukem (produkce plynných a prachových emisí a zvýšení hluku 
z provozu stavebních strojů). V posudku hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví se uvádí, že vypočtený imisní příspěvek v etapě výstavby se 

za nepříznivých podmínek může podílet na riziku zvýšené respirační 
nemocnosti u exponovaných obyvatel. 
Z hlediska dopravy

- Záměr přináší navýšení automobilové dopravy a každé další doprav-
 ní napojení může vytvořit kolizní místo na místních komunikacích.

- Navržená připojení stavby do ul. Brdičkova (slepá komunikace) 
přináší značné riziko střetu vozidla s dítětem v blízkosti základní 
školy nebo vzájemného střetu vozidel, především v ranní špičce. 

- Záměr zasahuje do stávajícího systému dopravy v klidu rušením 
veřejně přístupných a bezplatných parkovacích míst. Musí být dolo-
ženo, jak bude zajištěna trvalá bezplatná náhrada pro veřejnost v plá-
novaných objektech. 

- Zásobování objektu koliduje s provozem na parkovištích, včetně 
pěší dopravy, navržené vstupy do objektů nenavazují na stávající chod-
níky a neřeší bezpečný bezbariérový pohyb osob s pohybovými pro-
blémy, nevidomých apod. 

- Data z dopravního průzkumu v roce 2012 musí být aktualizována. 
Ze stavebního hlediska

- Část záměru se nachází v ochranném pásmu metra a jedná se 
o území se zvýšenou ochranou zeleně.

- Návrh nerespektuje závěr zjišťovacího řízení, který považoval 
za nezbytné celkové snížení objemu záměru. 

- Návrh horizontálně i vertikálně zahušťuje veřejný prostor. Chybí 
chodníky, bezkolizní přechody, filtrační zeleň, drobná městská archi-
tektura, klidové plochy odpovídající lokálnímu centru.

- Balkony a některé komunikace pro pěší mají přesah na pozemky, 
které nejsou ve vlastnictví žadatele.

- Název Polyfunkční domy je zavádějící – záměr s téměř 100% pře-
važující bytovou funkcí není pro tuto lokalitu přínosem.

- Není vyloučeno zhoršení osvětlení a oslunění stávající bytové zá-
stavby – v koordinační situaci nejsou nejmenší vzájemné odstupové 
vzdálenosti kótovány.

- Nedostatečné je řešení občanské vybavenosti, především zajištění 
předškolní a školní docházky. 

 Všechny zmíněné problémy v území by měla prověřit urbanistická 
studie, která by měla předcházet územnímu řízení. 

„Se stavebním záměrem v navrhované podobě rozhodně nesouhla-
sím,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Zejména varianta s ob-
jektem o 26 podlažích je v daném místě sídliště Lužiny nepřijatelná. 
Objekty jsou objemné a vysoké a došlo by také ke zhoršení dopravní 
situace na místních komunikacích.“ 

Celé stanovisko Prahy 13 je ke stažení na www.praha13.cz, jako 
příloha k tiskové zprávě z 19. 2. 2015. Věříme, že také ostatní orgány 
veřejné správy budou rozhodovat zodpovědně a zváží všechny dopady 
tohoto záměru na život v městské části. Samuel Truschka
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Kaleidoskop

Architekti nemusí jen projektovat
Tak se jmenovala výstava tří desí-
tek výtvarných děl, převážně ob-
razů, ale také fotografií, kterou si 
od konce ledna až do 20. února 
mohli prohlédnout návštěvníci 
radnice na Slunečním náměstí. 
Své umění vystavovali tři známí 
architekti – Ivo Oberstein, 
Tatjana Tichá a Pavla Hroudová. 
Vernisáž se uskutečnila ve čtvr-
tek 29. ledna. Člen zastupitelstva 
Vít Bobysud uvítal v atriu radnice 

všechny tři vystavující výtvarníky, kteří představili svá díla, i ostatní 
hosty, mezi nimiž nechyběl ani známý malíř Václav Benedikt. Součástí 
vernisáže bylo také hudební vystoupení. 

Architekt Ivo Oberstein je známý zejména jako autor urbanistické 
koncepce Jihozápadního Města, jejímž zpracováním byl pověřen 
v roce 1968 díky nejlepšímu návrhu v celostátní soutěži. Až do roku 
1989 vedl Atelier 7, který koordinoval projekty nové výstavby v loka-
litách Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice a také projekt Centrálního 
parku. Později byl hlavním architektem hl. m. Prahy a přednášel 
na fakultě architektury. V roce 2013 obdržel cenu Obce architektů 
za celoživotní dílo. Při všech etapách profesního života ho provázelo 
kreslení, malování a fotografování.

Architektka Tatjana Tichá pracovala mimo jiné na Útvaru hlavního 
architekta a na magistrátním Odboru územního rozhodování. Spolu-
rozhodovala také o umístění obytných souborů i jednotlivých staveb 
v Jihozápadním Městě. Nyní se věnuje převážně kreslení a malování, 
vystavovala na řadě výstav, zejména v Praze a v Berouně.

Architektka Pavla Hroudová se vedle projektování věnuje řadu let vý-
tvarné tvorbě. V posledních letech maluje především abstraktní obrazy 
akrylovými a olejovými barvami na plátno. Od roku 2009 pravidelně 
vystavuje. Pracuje jako dobrovolnice v dobročinném krámku domácího 
hospice Cesta domů a pravidelně přispívá svými obrazy do benefiční 
aukce na podporu hospice.

Výstava měla velký úspěch a byla nakonec o týden prodloužena.
 Samuel Truschka

Rocková poezie s Michalem Bystrovem
Slávek Klecandr si na svůj únorový koncert cyklu Třináctého na tři-
náctce v Komunitním centru sv. Prokopa pozval novináře, spisovatele, 
básníka a písničkáře Michala Bystrova. Sám v první polovině večera 
zahrál známé písně ze svého repertoáru a také řadu svých kytarových 
instrumentálek, které do programu jindy zařazuje jen velmi zřídka.

Michal Bystrov, mimo jiné autor výtečné, dnes již třídílné knihy 
Příběhy písní, věnované příběhům vzniku slavných songů, představil 

především písně 
vlastní, které se 
mezi těmi slavněj-
šími rozhodně ne-
ztratí – Michal je 
skvělý textař i zpě-
vák. Ale také velký 
znalec české poezie, 
ve které rád vyhle-
dává a zhudebňuje 
pozapomenuté 
skvosty, jako napří-
klad ve vyloženě 
rockovém rytmu 
napsanou báseň 
Elišky Krásnohorské 
či zcela současně 
znějící texty Josefa Macha. Ve výletech do literární minulosti díky 
Michalu Bystrovovi našlo zjevné zalíbení i přítomné třináctkové 
publikum.

Příští koncert cyklu Třináctého na Třináctce se bude konat v době 
postní a bude patřit výhradně Slávku Klecandrovi a jeho pašijovým 
písním.

Poděkování za podporu koncertů patří Ministerstvu kultury ČR, 
Městské části Praha 13, Nadaci Život umělce a Nadaci Český hudební 
fond. Petr Linhart
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Kaleidoskop

Prosaz na plese ocenil asistenty
Po téměř šestileté přestávce, kterou si vyžádala nepříznivá ekonomická 
situace projevující se především v sociálních službách, se Prosazu poda-
řilo obnovit tradici reprezentačních plesů. Již devátý ples v pořadí se 
konal 6. února, tentokrát poprvé v Orea Hotelu Pyramida. Plný sál 
hostů, kteří se sjeli z různých koutů nejen Čech, ale i Moravy, ve slav-
nostní atmosféře ožil doslova nabitým programem. Různí umělci, 
od baletu až po „bublinkovou“ a „magickou“ show, se střídali se skupi-
nou April Band, která hrála k tanci.

V rámci večera byli také oceněni někteří pracovníci Prosazu, přede-
vším byl vyhlášen Osobní asistent roku 2014. Toto ocenění bylo udě-
lováno letos poprvé s cílem upozornit na důležitost služby osobní 
asistence. Cenu získala paní Olga Flašarová. Dále byli oceněni pra-
covníci dispečinku, za které oficiální poděkování převzala paní Hana 
Hübnerová. Poděkování za obětavou práci převzala také paní Simona 
Slavíková, mistrová dílny. Plejáda vystupujících umělců měla tentokrát 
dva „zlaté hřeby“ – Václava Neckáře a Ivana Hlase, kteří stejně jako 
ostatní umělci vystoupili bez nároku na honorář. Vzhledem k tomu, že 
dle mnoha vyjádření se hostům večer líbil, dá se předpokládat, že tradice 
reprezentačních plesů Prosazu bude opět pokračovat.

Prosaz kromě osobní asistence poskytuje také domácí zdravotní péči 
a pečovatelskou službu, zaměstnává zdravotně postižené v chráněných 
dílnách a provozuje rekreační středisko v Líchovech u Sedlčan. Pod-
pořit jeho činnost je možné finančním příspěvkem na transparent  ní 
dárcovský účet vedený u Raiffeisenbank č. 2224124028/5500.

 Jiří Roček, Prosaz

Věčný Zelenáč slaví osmdesátku
V sobotu 28. března oslaví krásné kulaté narozeniny stodůlecký občan, 
jehož jméno znají posluchači country v celé republice – skladatel a zpě-
vák Mirek Hoffmann slaví osmdesátiny. Svůj život zasvětil hudbě, je 
autorem stovek skvělých textů i mnoha melodií. Jeho písničky si už 
téměř půl století zpívají nejen trampové a vodáci u ohně, ale znějí 
i na oslavách a některé se dlouhodobě drží ve vysílacích schématech 
rádií. Kdo by neznal Oranžový expres, Dívku s vlasem medovým nebo 
Divnej smích?

Hudební kariéra Mirka Hoffmanna začala již na škole, kde hrál 
v dixielandové kapele. Studoval zpěv, nějakou dobu působil také v di-
vadle Semafor, kde se mu vzorem staly chytré texty Jiřího Suchého. 
Právě na obsah a kvalitu textů klade ve své tvorbě velký důraz. 

V roce 1968 založil Mirek Hoffmann s Marko Čermákem a Ivanem 

Mládkem skupinu White Stars. Největší část jeho života je ale spojena 
se Zelenáči – původně Greenhorns, ke kterým přešel s Tomášem 
Linkou v roce 1970. Kapela později přejmenovaná na Zelenáče pokra-
čovala až do roku 1990, kdy se oddělil Jan Vyčítal a obnovil Greenhorns. 
Zelenáči Mirka Hoffmanna pokračovali v sestavě s Pavlem Králem, 
Františkem Kacafírkem, Milanem Krbcem, Jiřím Drncem a Jardou 
Hnykem a s drobnými obměnami hudebníků vystupují dodnes ( Jarda 
Hnyk ukončil kariéru po 65 letech bubnování v roce 2014). 

Mirek Hoffmann od roku 2006 s kapelou nevystupuje, ale je s jejími 
členy v kontaktu a nadále píše texty a skládá hudbu. Přejeme velkému 
Zelenáči hodně zdraví, tělesných i duševních sil a optimizmu. A ať mu 
hudba stále dělá radost, stejně jako už několika generacím vděčných 
posluchačů jeho písniček. Všechno nejlepší! Samuel Truschka
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Poctivost ještě existuje
Ráda bych prostřednictvím STOPu poděkovala panu Václavu Svobodovi 
z Amforové ulice na Lužinách za vrácení mého ztraceného fotoaparátu. 
Jsem ráda, že ještě jsou mezi námi slušní lidé. Pan Svoboda je příkladem 
pro všechny. Klára Nepejchalová, Lužiny

Tak nám na Velké Ohradě zavřeli drogérii
Ano, velká drogérie DM Velká Ohrada k 19. lednu 2015 skončila, stejně 
jako několik měsíců před tím tam skončil Kik. Nechce se věřit, že by sídliš-
tě o více než 10 000 obyvatelích takové prodejny neuživilo. Veřejné orgány 
ale nemohou nutit soukromé f irmy provozovat ty či ony prodejny, byť by 
byly pro obyvatele sídliště potřebné sebevíce. 

Samotné obchodní centrum Velká Ohrada, dá-li se nazvat obchodním 
centrem, je dlouhodobě v neutěšeném stavu. Asi polovina prostor je nevy-
užita, stížnosti na špínu, nepořádek, ale také opilé návštěvníky některých 
tamních podniků jsou časté a vesměs oprávněné. Nemění se nic. Soukro-
mému majiteli je stav jeho obchodního centra podle všeho lhostejný, byť 
tak jistě ztrácí část potenciálních výnosů. Obchůzky Městské policie jsou 
tam podle mínění obyvatel Velké Ohrady nedostatečné. 

Lednový STOP informoval, že se z Velké Ohrady stěhuje též pracoviště 
Ministerstva práce a sociálních věcí, a to do Kobylis. Z Prahy 13 je to asi 
45 minut. Když se tam chce občan dovolat, mluví s automatem a několik 
minut utrácí své peníze. Trochu drahá a podivná zábava. Má stát sloužit 
lidem, nebo lidé státu? Prý se tak realizuje staré rozhodnutí z dob ministra 
Drábka, učiněné podle zásady „Stát ušetří“. Vůbec prý nevadí, že se služba 
územně citelně vzdaluje občanům. Nedivme se, že se to občanům nelíbí. 

 Jan Zeman, zastupitel Prahy 13

Co se dá dělat s klouzavou lávkou?
Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat na most přes silnici k metru Luka, je již několik let 
velmi kluzký, nejen při počasí jaké je dnes, ale při každém dešti natož pak 
když sněží nebo mrzne! Několikrát už ho nějak opravovali, ale povrch je 
na zabití, dnes jsem byla svědkem tří lidí, kteří tam upadli. Bylo by asi 
lepší tam položit nějaký hodně hrubý povrch, aby to neklouzalo ani při 

dešti. Možná kdyby se někdo z úřadu tamtudy aspoň jednou prošel, tak by 
koukal, jak nebezpečně chodí lidi k metru nebo nazpět! A stejný problém je 
o patro výš, kde je most spojnicí mezi sportovním centrem a policií, také 
velmi kluzký při jakémkoli vlhkém počasí, ještě je po stranách sešikmený 
a proužky, které tam občas nalepí se během chvilky ošlapou. Za odpověď 
předem děkuji. N. K., Lužiny

Protože Městská část Praha 13 nemá ve své správě ani jeden z uvá-
děných můstků, oslovili jsme prostřednictvím odboru dopravy všechny 
vlastníky pozemků, na kterých se zmíněné můstky nacházejí (tj. Do-
pravní podnik hl. m. Prahy a dvě společnosti, které vlastní OC Luka), 
s žádostí o provedení vhodných opatření, aby povrch nebyl tak kluzký. 
Odpověď přišla pouze z Dopravního podniku hl. m. Prahy:

Lávka přes ulici Mukařovského prošla generální opravou v roce 2007 
– její povrch je tvořen pochozí izolací, obsahující z důvodu zajištění 
protiskluzné funkce jemný křemičitý písek. Dá se předpokládat, že 
za dobu sedmiletého užívání již toto protiskluzové opatření neplní 
svoji funkci a bude pravděpodobně nutné je obnovit. Než provedeme 
definitivní rozhodnutí o provedení opravy, hodláme provést zkoušku 
při teplotě cca +5°C a mokrém povrchu. Pokud bude uvedený nedo-
statek potvrzen, zajistíme aplikaci nové protiskluzové vrstvy izolace. 
O dalším postupu vás budeme následně informovat.
 Marcela Kubíčková, Dopravní podnik hl. m. Prahy

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

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Nicnedělání je také důležité
Dobrý den, paní doktorko. Studuji střední školu, aktivně dělám dva 
druhy sportu, věnuji se svojí fyzické kondici, připravuji se na VŠ, učím se 
dva cizí jazyky, pomáhám svojí staré babičce, starám se o zvířata, která 
doma máme, chodím ven s kamarády, hodně čtu, hraju na kytaru a někdy 
i na klavír a nestíhám... Jsem přetížená, unavená, ale žádné aktivity se 
nechci vzdát. Všechno mě baví, ale nic nemůžu stihnout pořádně.

Činorodí lidé bývají zvenku oceňováni. Naše společnost je zaměřená 
na výkon, a tak často dostáváme zpětnou vazbu, že čím více aktivit 
zvládáme, tím lépe. Není to vždy tak. Dlouhodobým přetěžováním 
můžeme dojít k fyzickému i psychickému vyhoření. Všechny extrémy 
škodí. Lenoši, kteří se nevěnují ničemu, obvykle získávají od okolí 
zpětnou vazbu, že je to špatně. Příliš aktivní a ambiciózní lidé dostá-
vají matoucí zpětnou vazbu, že čím více aktivit, tím lépe. Je to 
ale léčka, do které chytáme sami sebe. Přemírou aktivit se obvykle 
stává, že nemáme pořádně čas na nic a hlavně sami na sebe. Většinu 
činností děláme ve spěchu, narychlo, nestíháme je dokončit a nestí-

háme je ani prožít. Vlastně pak nic není „úplné“ a výsledný efekt se 
podobá stavu, jako kdybychom se nevěnovali ničemu. Navíc jsme po-
dráždění a přetížení. Už jsme v našich článcích mluvili několikrát 
o teorii „tady a teď.“ Nikdo nemůže dělat a prožívat všechno. Je třeba 
si vybrat, zvolit některé aktivity a věnovat se jim. To znamená zvolit 
si čas, který jim chceme věnovat v rámci našeho denního nebo tý-
denního plánu, a cíl, ke kterému bychom se postupně chtěli dostat. 
Systematicky k němu postupovat a zvolenou aktivitu si užívat. Pod 
tíhou povinností a přemíry aktivit někdy zážitek z činnosti, kterou 
právě děláme, zmizí tlakem a stresem z ostatních úkolů. Ani nedo-
končení a přeskakování z jedné aktivity na druhou nám pocit uspo-
kojení a pohody nepřinese.

Je tedy velmi důležité rozmyslet si, které aktivity si ponechat 
a které jsou pro nás méně důležité a dočasně se jich vzdáme, aby-
chom si ty zvolené mohli v klidu užít.

Náš plán pro klidný, harmonický, bohatý, aktivní a spo ko jený život 
by měl obsahovat povinnosti a zájmové aktivity, odpočinek a zábavu. 
Dejme si pozor, aby se naše koníčky nezměnily v povinnost a stres. 
Potom už nám potěšení a odpočinek nepřinášejí.

A nezapomeňme do plánu našich aktivit naplánovat i lenošení 
a nicnedělání. Pokud je ho moc, odpočinek a radost nám nepřinese. 
Ale pokud chybí, je to také špatně. Nejlépe nám bude, když budeme 
mít ve svém životě od všeho kousek – povinnosti, zábavu, aktivitu 
i odpočinek. Pro tazatelku tedy platí doporučení zvolnit, vybrat si 
a dovolit si vybrané aktivity prožít a dokončit.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji zajímavou práci nebo stu-
dium několik hodin denně, jeden nebo dva zajímavé koníčky, čas 
na setkávání s ostatními lidmi a také čas na „nicnedělání“.
 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

 tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Pojmenujte horní retenční nádrž!
V Centrálním parku máme dvě retenční nádrže. Pro tu níže polože-
nou, pod tubusem metra, se vžil název Nepomucký rybník. Horní 
nádrž označovaná RN 1 zatím žádné jméno nemá. Na základě pod-
nětu paní Modré, obyvatelky Prahy 13, vyhlašujeme anketu na pojme-
nování horní retenční nádrže (rybníku) v Centrálním parku Prahy 13.

Svůj návrh (nebo několik návrhů) můžete napsat na přiložený an-
ketní lístek a odevzdat do 15. března 2015 v informacích v přízemí 
radnice nebo odeslat poštou na adresu: Zpravodaj STOP, Sluneční 
náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13. Návrh můžete poslat také e-mai-
lem na adresu stop@p13.mepnet.cz. Nezapomeňte uvést kontaktní 
údaje – bude-li nádrž pojmenovaná podle vašeho návrhu, vyhrajete 
věcnou cenu. V dubnovém STOPu budou možné návrhy zveřejněny 
a bude vyhlášeno hlasování o nejlepší z nich (ve STOPu, na webu 
a na Facebooku). Předem děkujeme za účast v anketě. 

Pozemky v parku a jméno pro rybník
Vážený pane starosto,
dovoluji si popřát Vám a všem Vašim spolupracovníkům vše nejlepší do no-
vého roku 2015 a mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci. Také Vám chci při 
této příležitosti poděkovat za úspěšné zvelebování naší městské části, zejména 
Jihozápadního parku, který se stal oblíbenou pěší zónou jak mladých rodi-
nek s kočárky, tak i cyklistů všech věkových kategorií a také nás, dříve 

narozených – důchodců, pro které je procházka parkem nejen potěšením 
z krásné přírody, ale také příjemným kondičním cvičením. Ještě bych přiví-
tala zlepšení prostranství naproti domům U Jezera, kde bydlím. Vím, že 
jsou zde stále ještě problémy s vyřízením restitučních nároků, ale snad by se 
dalo přednostně vyřešit alespoň malé oplocené (a zarostlé) místo ve tvaru 
lichoběžníku, nacházející se proti domu U Jezera 2038/20, na němž se na-
chází již delší dobu cedule „Na prodej“. Zájemce se zatím nenašel, tak mě 
napadlo, kdyby tento „lichoběžník“ mohl odkoupit úřad, přispělo by to ales-
poň k částečnému zlepšení této velké a zatím prázdné plochy.

Také si dovoluji při této příležitosti navrhnout, aby naše bezejmenné 
jezero, tak krásně vylepšené ostrůvkem pro hnízdění ptactva a vybavené 
vodotryskem, dostalo nějaké jméno. Jestliže rybník Na Hůrce má jméno 
„Nepomucký“ po sv. Janu z Nepomuku, proč by se tento „náš“ rybníček 
nemohl jmenovat např. po svatém Jakubovi „Jakubovský“ nebo „Svato-
jakubovský“, vždyť jeho atribut – mušli má naše městská část ve znaku? 
Naši farnost by to jistě také potěšilo! A to je vše, co jsem měla na srdci! Ještě 
jednou přeji vše nejlepší a jsem s pozdravem. Jarka Modrá

Vážená paní Modrá,
děkuji Vám za milý dopis a přání do nového roku, ale i za zájem o ži-
votní prostředí naší městské části. Vaše podněty projednal výbor pro 
životní prostředí a doporučil řešení, se kterým se ztotožňuji. 

Problematika výkupu pozemků je velice složitá, ale hlavně finančně 
náročná. Jsme si vědomi tohoto problému v Centrálním parku, ale 
městská část pozemky ze svého rozpočtu vykupovat nemůže. Výbor 
pro životní prostředí doporučil, aby majetkový výbor opakovaně požá-
dal o výkup pozemků Magistrát hlavního města Prahy. 

S pojmenováním horní retenční nádrže RN1 v Centrálním parku 
také nemáme problém, pokud se nějaký název najde a lidé ho začnou 
používat. Na základě Vašeho podnětu bude ve STOPu vyhlášena an-
keta na pojmenování retenční nádrže a i Vy do ní prosím znovu po-
šlete své návrhy. Pokud se povede vybrat přijatelný název, máme 
příslib správce toků, že ho jako místní název bude používat.

S pozdravem David Vodrážka, starosta Prahy 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení: ............................................................................ ....... Adresa: ...............................................................................................

Telefon: ............................................................................................... ... E-mail: ...............................................................................................

Návrh(y) na jméno pro horní retenční nádrž:
............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Odevzdejte nebo odešlete do 15. 3. 2015 na výše uvedené adresy.
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Na začátku března 1995 založil MUDr. Ján 
Lešták, CSc., v nově otevřené poliklinice Lípa 
Centrum Nové Butovice oční oddělení. 
Od prvních měsíců existence poskytovalo 
pracoviště poměrně rozsáhlé a kvalitní služby. 
Kromě všeobecné oftalmologie nabízelo sta-
tickou perimetrii, vyšetření elektrických 
změn napětí oka a zrakových ústředí v mozku, 
test kontrastní citlivosti, denní křivku nitro-
očního tlaku, drobné extraokulární i nitro-
oční operace.

Od ledna 1997 se spektrum výkonů roz-
rostlo o ambulantní operace šedého zákalu 
(katarakty). Oddělení se tak stalo prvním 
pracovištěm v ČR, které provádělo ambulant-
ním způso bem nitrooční operace na před ním 
segmentu oka a několik let poté i na zadním 
segmentu oka. Velký zájem ze strany nemoc-
ných byl nejprve vyřešen rozšířením týmu 
o dalšího lékaře. V září 1997 posílil toto 
mladé pracoviště prof. MUDr. Ivan Karel, 
DrSc., špičkový odbor ník na vitreoretinální 
zákroky, tedy na problémy sítnice a sklivce. 
V říjnu 1997 nastoupila na oddělení doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., 
která díky své špičkové erudici a více jak dvacetileté zkušenosti s pro-
váděním operací na předním segmentu oka významně napomohla 
k rozšíření spektra prováděných operací a zvýšení jejich kvality. 

„Protože oddělení nabízelo stále větší počet výkonů a bylo nutno 
zaměstnat další lékaře, začaly být prostory na poliklinice Lípa nedo-
stačující. V dubnu 2001 jsme začali s výstavbou vlastního objektu 
na Slunečním náměstí v Nových Butovicích, který nyní zná většina 

obyvatel naší městské části,“ říká doktor Lešták. „V prosinci téhož 
roku se pak pracoviště přestěhovalo do nových moderních prostor. 
Rozšířil se i počet lékařů. Z kdysi nejlepší oční kliniky v Česko-
slovensku – II. oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice – přešlo 
do našeho zařízení sedm významných oftalmologů. Každého ze za-
městnanců si velmi vážím, neboť lidský potenciál je to nejcennější, 
co máme.“
Vzhledem k rostoucí poptávce po komplexnější péči klinika v roce 
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Dvacet let očního lékařství v Praze 13

Doktor Lešták představuje nejmodernější tomograf v únoru 2014 Magnetická rezonance je umístěna v přístavbě

Femtosekundový chirurgický laser používá klinika od října 2011Instalace magnetické rezonance v únoru 2009
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Archeologická 2256, 155 00 Praha 5
T: 251 556 580 E: info@ocluziny.cz W: www.ocluziny.cz

PŘÍMO NA STANICI METRO B.
Nově parkování přímo u obchodního centra!

Velikonoční dílny pro děti a dospělé 4. – 5. 4. 2015.
Otevření kavárny One Café a otevření dětského koutku Človíčkov.

 NA DUBEN PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

INZERCE

2007 rozšířila služby o další odbornosti. Postupně přibyla neurologie, 
endokrinologie, ORL, interna, kardiologie, stomatologie, dermatolo-
gie, gynekologie a sonografie. Od letošního roku funguje na klinice 
také neurochirurgická ambulance. Všechny uvedené odbornosti jsou 
sdruženy v rámci Kliniky JL, s.r.o. 

S rozšiřováním spektra medicínských oborů, ve kterých klinika posky-
tuje pacientům zdravotní péči, dbá doktor Lešták také o její vybavení 
moderní lékařskou technikou a špičkovými diagnostickými přístroji. 
Největším úspěchem bylo v roce 2009 zprovoznění nej moder  nější 
magnetické rezonance v ČR, která byla umístěna v nově přistavěné 
části budovy. V roce 2011 byl na klinice instalován femtosekundový 
laser, čímž byla obyvatelům Prahy 13 i dalším pacientům nabídnuta 

možnost operace šedého 
zákalu nejmodernější tech-
nologií. Konečně v roce 
2014 byl do provozu uve-
den nejmodernější počíta-
čový tomograf v Evropě 
s technologií IMR, která 
umožňuje výrazně snížit 
dávku záření a současně 
zlepšit rozlišení snímku 
a snížit nežádoucí šum.

Pracoviště Kliniky JL 
jsou aktivní nejen na poli 
poskytování zdravotních 
služeb, ale i v oblasti vědec-
kého výzkumu. Na letošní 
oftalmologický kongres 
v Číně byli z celé Evropy 
vyzváni jen dva lékaři, 
jakožto vedoucí autority, 
k přednesení zásadní před-
nášky, přičemž jeden z nich působí právě na oční klinice v Nových 
Butovicích.  

Jak Oční klinika JL, tak i Klinika JL získaly certifikáty kvality 
ISO 9001 2000. Oční klinika je zároveň i klinickým pracovištěm 
Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, takže titul kliniky je 
i akademicky ošetřen.

„Kromě lékařské péče poskytujeme i služby oční optiky a do budou-
cna počítáme i s nabídkou dalších výjimečných služeb,“ říká zakladatel 
a majitel kliniky Ján Lešták.

V budově kliniky dnes pracuje celkem 120 zaměstnanců, z větší 
části jde o zdravotnické pracovníky. Více se o službách kliniky dozvíte 
na webových stránkách www.eyecentrum.cz. -red-

...a takovéhle snímky páteře přístroj umí 
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Řídící pracoviště počítačového tomografu...
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Každý z vás, kdo tohle čtete, určitě alespoň 
jednou v životě hrál PEXESO. A jestli ne, tak 
jste o něm alespoň slyšeli. Tahle jednoduchá 
a přitom napínavá hra na procvičování 
paměti a pozornosti ve své době uchvátila 
děti i dospělé a stala se fenoménem. Dnešní 
počítačová generace ji už tolik nehraje, ale 
skoro všichni máme aspoň jeden balíček 
čtvercových obrázků doma. Téměř nikdo ale 
neví, že hru i její název vymyslel výtvarník 
a redaktor Zdeněk Princ, který bydlí na síd-
lišti Lužiny. Pan Princ oslavil loni v červnu 
osmdesátiny, ale stále má spoustu aktivit 
a zájmů. Jeho život je plný zážitků, zajímavých 
setkání a spolupráce se známými osobnostmi, 
o kterých rád a poutavě vypráví. Zažil také 
nespravedlnost a různé křivdy, ale nikdy neza-
hořkl a udržel si životní optimizmus. Povídání 
s ním bylo velmi příjemným zážitkem.

Kde se u vás vzal vztah k výtvarnému umění?
Výtvarné nadání jsem zdědil po svém otci. Ten žil téměř do devade-
sáti let a měl velmi zajímavý život. Narodil se v Kašperských Horách 
na Šumavě, měl německé školy, studoval i ve Vídni. V devatenácti le-
tech narukoval do první světové války a padl do zajetí. Čtyři roky byl 
v zajetí na Sibiři a pak se s legionáři vracel přes Vladivostok domů. 
V zajetí i při návratu domů místo fotografování maloval – portréty 
kamarádů, spolubojovníků, ale i tábory, krajinu. Tužek bylo málo, někdy 
kreslil i dřívkem opáleným v ohni. Po cestě vlakem se ujal dvanáctile-
tého sirotka a chtěl ho vzít s sebou, ale ve Vladivostoku se museli roz-
loučit. Domů se vrátil až v roce 1920 a nastoupil do práce na Zemskou 
finanční správu. Ale maloval celý život.
Ty jeho obrázky jsou opravdu krásné. Vedl vás také k malování?
Ani ne, já jsem byl takové trochu zapomenuté dítě, otec mě měl až 
ve čtyřiceti a bratr byl o deset let starší. Já jsem vždy tíhl spíš 
ke sportu. Začal jsem s tenisem, ale hrál jsem i fotbal, pozemní hokej 
a stolní tenis. Tenis jsem pak hrál závodně téměř padesát let.

Dospíval jsem kolem roku 1948, to byly velmi špatné poměry. 
Tatínek byl úředník, takže byl první na ráně. Odmítl vstoupit do KSČ, 
protože měl špatné zkušenosti z Ruska. Tak musel odejít, šel do nuce-
ného důchodu a pak jezdil po brigádách.
Jaká byla tedy vaše cesta k práci výtvarníka?
Mým prvním zaměstnáním byla práce v mozaikářské dílně. Pracovali 
tam většinou sochaři, malíři, absolventi sklářské školy a já jsem tam 
nastoupil jako elév. Ředitelem byl inženýr Michal Ajvaz, ruský emig-
rant. Byl to chemik, velice nadaný člověk, který znal tajemství mozai-
kového skla. Jezdil sám o víkendech do Nového Boru „vařit“ sklo. 
Nikomu to nesvěřil, nikdo nevěděl, jak to barví, 
na mozaiku bylo potřeba asi 140 odstínů. Vozili 
to v takových plackách, které se pak sekaly 
na kostičky. Měl jsem to štěstí, že jsem se sho-
dou okolností mohl podílet na mozaice Maxe 
Švabinského Křest Kristův v kapli sv. Ludmily 
v katedrále sv. Víta. To je obrovské dílo, na kte-
rém pracovalo asi deset lidí rok a půl. Předloha 
na kartónu se rozstříhala a každý výtvarník dělal 
kus. Měl jsem svůj díl, nějaké rákosí a anděla. 
Ti nejzkušenější dělali obličeje, nejlepší byla 
sochařka Nováková. Švabinský vždycky přišel 
na kontrolu, měl dlouhé ukazovátko s křídou 
na konci a ukazoval, co se má předělat. Jenže se 
mu třásla ruka a křídou pomaloval kus mozaiky. 
Paní Novákové se to nezdálo a přišlo jí to 
zbytečné, tak po jeho odchodu vzala hadr, 

otřela křídu a nechala to být. A příště Mistr povídá: „Vidíte, 
paní Nováková, jak to prokouklo.“ 
Od mozaiky jste odešel do muzea…
Chtěli po mně, abych studoval sklářskou školu, jenže já jsem nechtěl 
zatěžovat rodinu, která neměla peníze, a tak jsem z mozaiky odešel. 
Tatínek mi přes známého zařídil místo v zoologickém oddělení 
Národního muzea. Dělala se tam např. dermoplastika. To se přeměří 
stažené tělo zvířete, udělá se model a na ten se upevní kůže. Dělali 
jsme rekonstrukce vyhynulých zvířat, třeba obrovského pštrosa moa. 
Než jsme ho zašili, vložili jsme do něj noviny a informace pro příští 
generace. 
Ale v muzeu jste dlouho nebyl…
V roce 1952 jsem byl přijat na Vyšší školu uměleckého průmyslu. 
Protože v muzeu jsem byl jako učeň, mohli mi napsat dělnický původ, 
jinak bych měl smůlu. Studoval jsem plastiku a celou dobu jsem ka-
marádil a „soupeřil“ s Josefem Nálepou, později známým sochařem. 
Byl výborný lyžař a také průkopník vodních lyží u nás. Stal se závod-
níkem, prvním mistrem republiky a nakonec trenérem národního 
mužstva. A na nějakém mistrovství ve vodním lyžování ve Španělsku 
se náhodou seznámil se Salvadorem Dalím, který se tam přišel podívat. 
Dali se do řeči a Dalí pozval sochaře z exotického Československa 
k sobě. Nálepa ho požádal, zda by ho mohl portrétovat a během 
hodiny udělal jeho bustu. Dnes je v bronzu v Národní galerii, je to 
jediná busta Dalího v Čechách.
Jak jste zvládal studium fi nančně?
Musel jsem si přivydělávat. Celá studia jsem chodil statovat na Barrandov 
a hrál jsem ve spoustě filmů. Jednou jsem dubloval Vladimíra Ráže, 
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který hrál Kozinu v Psohlavcích. Když měl být popraven, visel jsem 
místo něj. Taky jsem hrál páže ve zfilmované opeře Dalibor. Tam 
zpívá král a pážata okolo něj v záběru celou dobu jenom stojí. To byla 
dobrá práce. Jednou jsme zase pluli parníkem točit jeden krátký záběr 
do Mělníka s Oldřichem Novým, ten mě po cestě naučil novou hru 
s kostkami. 
Co jste dělal po ukončení studia?
Musel jsem na vojnu. Naštěstí vojáci zjistili, že umím kreslit a psát. 
Oni potřebovali štábní kulturu, tak mě převeleli do Prahy a celou 
vojnu jsem pracoval v mapovém oddělení. Na vojně jsem vymyslel 
svoji další hru. Tenkrát se jezdil cyklistický závod Praha – Berlín 
– Varšava. Výborný námět pro hru. Udělal jsem šest etap, házelo se 
dvěma kostkami. Každý hráč měl cyklisty i doprovodné vozidlo a s těmi 
posunoval. Kluci na vojně byli nadšení a hodně víkendů jsme to hráli. 
Po vojně jsem tuhle hru přihlásil do nějaké soutěže vyhlášené minis-
terstvem lesnictví. Ať to prý pošlu do Tofy Semily, která vyráběla hry. 
Tam mi odpověděli, že se jim to líbí, ale že už něco podobného při-
pravují. A normálně mi ten nápad okopírovali a začali hru vyrábět 
jako „Závod míru“. Jenže zjednodušili pravidla, nebylo to tak napínavé 
a hra neměla moc velký úspěch.
Kde jste pracoval po vojně?
Po vojně jsem se dostal do propagačního oddělení Čedoku, kde jsem 
dělal výtvarného redaktora. Dělali jsme katalogy a publikace, které 
měly nalákat zahraniční turisty do Československa. A taky výstavy 
v zahraničí, takže jsem se podíval do mnoha míst Evropy – byl jsem 
v Německu, Anglii, ve Švýcarsku, v Paříži, ve Vídni… 
To jste měl asi hodně zajímavých zážitků.
To tedy ano. Jeden opravdu zvláštní zážitek vám povím a jste první 
člověk z médií, kterému to říkám. V roce 1965 jsme dělali deseti-
denní loveckou výstavu ve Florencii. A jeden známý, který byl de-
legátem Čedoku v Římě, mi navrhl, abych se vystřídal s kolegy 
a přijel do Říma, že mi ukáže město. Vybral jsem si pondělí, jenže 
v pondělí byly památky zavřené. Okružní cesta autobusem se mi 
nelíbila, tak jsem vystoupil a šel jsem se podívat do Vatikánu. 

Svatopetrské náměstí bylo uzavřené, protože bylo to pondělí, 
ale u vstupu stála skupina černochů, nesli sloní kly a byli v kože-
šinách. A najednou jim otevřeli branku a pustili je dovnitř. Já jsem 
měl fotoaparát, kameru a klobouk, vypadal jsem prostě jako novi-
nář. Tak jsem se k nim připojil a šli jsme. V té skupině byly jep-
tišky, ti černoši a nějací faráři… Myslel jsem si, že je to nějaká 
výprava. A pak jsme stáli na schodišti a jeptišky si pořád šeptaly: 
il Papa. Pak mi to došlo – byla to audience k papeži. Pustili nás 
do velkého sálu a za chvíli přinesli papeže na takových nosítkách, 
byl to tehdy Pavel VI., všichni tleskali a on všem podával ruku. 
A tak jsem si podal ruku s papežem. Potom začaly projevy a uká-
zalo se, že je to kanonizace nějakého světce z Belgického Konga 
a bude to dlouhé. Přemýšlel jsem, jak se odtud dostat. Po chvíli 
odcházely dvě jeptišky za takový závěs, za kterým vedla chodba. 
Tak jsem je asi po deseti minutách napodobil, chodil jsem 
po Vatikánu, prohlížel si sochy a nakonec jsem se dostal ven. Nepotkal 
jsem živou duši. Když jsem to pak vyprávěl tomu známému, tak ne-
chtěl věřit, protože sám během dvou let v Římě viděl papeže leda 
na balkóně. Samozřejmě jsem se o tom tenkrát nemohl moc šířit.
Opravdu neuvěřitelný příběh . Pojďme ale k tomu, jak vzniklo pexeso.
Už při té práci na mozaice mě napadl námět na hru. Jako skauti jsme 
hrávali různé hry, které jsme si sami vymýšleli. Protože jsem byl výtvarně 
nadaný, tak jsem to většinou vyráběl. Tuhle hru s dvojicemi obrázků 
jsem nazval „obrázková mozaika“. Měl jsem vždy blízko k encyklo-
pedickým znalostem, takže na obrázky jsem dával města, hrady, osob-
nosti nebo známá umělecká díla, aby se to dalo poznat. Tím jsem 
vlastně i kamarádům rozšiřoval znalosti. Když jsme třeba byli na zá-
jezdu v Budapešti, vzal jsem si dva prospekty města a z těch jsem vy-
stříhal důležité budovy a nalepil na kartičky. A současně jsem se naučil 
budapešťské památky nazpaměť. 

V Čedoku jsem spolupracoval se známým fotografem Erichem 
Einhornem. Tomu se ten nápad s hrou zalíbil a přednesl ho v ČTK, 
kde se rozhodli, že Pressfoto hru vydá. Tenkrát to mohla vydat jedině 
socialistická organizace a nějaká ochrana autorských práv neexistovala. 
Přesto se mnou sepsali smlouvu a určili mi podíl 1 % ze zisku. Nikdo 
tehdy netušil, jakou díru do světa pexeso udělá. Bylo to v době, kdy 

sem přišly Mayovky. Před ČTK tehdy stávaly fronty mladých lidí 
a chtěly fotky herců – Vinnetoua, Old Shatterhanda. Tak jsem udělal 
první hru na tohle téma – na Barrandově mi dali fotky filmových hrdinů, 
výtvarník František Sodoma mi udělal kresby s indiánskými tématy 
– vozy, zbraně, totemy... První pexeso vyšlo v nákladu 10 000 kusů 
a bylo pryč během několika hodin. 
A jak vůbec vznikl název pexeso?
Můj název „obrázková mozaika“ byl moc dlouhý. Řekli mi, ať vymys-
lím něco kratšího jako „domino“ nebo „loto“. V televizi tehdy běžela 
soutěž „Pekelně se soustřeď“. Tak jsem z toho udělal zkratku s X 
místo K a vzniklo PE-XE-SO. Toho názvu si cením nejvíce, to je 
prostě značka, jako třeba Coca-Cola. 

Hra, která letos slaví 50 let od prvního vydání, měla ihned obrovský 
úspěch a začala se hromadně vydávat. Jenže nové normalizační vedení 
v Pressfotu označilo smlouvu o podílu za neplatnou, a přestože na stranu 
pana Prince se přiklonil i soud, dopadlo to jinak a musel dokonce vrátit 
všechny peníze, které z prodeje pexesa dostal, což byla velká křivda. Po roce 
1989 si Zdeněk Princ na název PEXESO přihlásil Ochrannou známku, 
ale soudit už se nechtěl. Správně by měl mít z každého vydaného pexesa 
autorský honorář. Ale pexes se vytiskly tisíce a málokterý vydavatel o autor-
ství pana Prince ví. On sám už to dnes moc neřeší. Jak říká, nedělal to pro 
peníze a je rád, že pexeso lidi baví. Je také v kontaktu s největším sběrate-
lem Pavlem Hanzlem, který má ve své sbírce více než 3 600 různých 
pexes. Existuje také klub sběratelů pexes a mistrovství ČR v pexesu. 
Ve světě je hra na podobném principu známá pod názvem Memory, 
vznikla údajně v roce 1959, ale pan Princ se o ní dozvěděl až mnohem 
později. 

Zdeněk Princ měl kromě pexesa celou řadu dalších nápadů a zlepšováků. 
V Pressfotu začal s využíváním městských znaků na pohledech a přišel také 
s prvními pohlednicovými skládačkami – leporely. Později v Orbisu rozjel 
řadu nových projektů, například pověstná „Zetka“ – obrázkové encyklope-
die na různá témata (formule, hokej, světové bitvy, houby, olympijské 
hry…). V roce 1993 založil se dvěma kolegy vydavatelství Brabapress, 
které vydalo např. fotografickou publikaci o Tibetu. Dnes už je pan Princ 
v důchodu, ale je stále činorodý. Pořádá například svou rozsáhlou sbírku 
kuriózních novinových výstřižků, kterou má v mnoha kartonech a musel 
na ni v panelákovém bytě vytvořit speciální prostor. Má v ní systém a všechno 
hned najde. Na rozloučenou mi přinesl ukázat ještě jednu lahůdku. 
Vypadá to jako periskop… 
Ano, hádáte správně. Když jsem byl kluk, bydleli jsme v Revoluční 
ulici u Vltavy. Na konci války, 9. května, stál na Staroměstském ná-
městí nepojízdný německý tank, který střílel na radnici a byl zneškod-
něn. A můj starší bratr nelenil a vymontoval z něj tenhle periskop. Je 
to taková kuriozita.

Pan Princ má prostě na zajímavé zážitky, setkání a kuriozity štěstí. 
Možná také proto, že se jim nebojí jít naproti. Přeji mu stálé zdraví a do-
statek sil na jeho aktivity. Samuel Truschka
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Sport

Badmintonová tradice
V lednu prožili žáci ZŠ Kuncova, kteří se věnují badmintonu v kroužku 
pro začátečníky a pro pokročilé, skvělé pondělní tréninkové dopoledne 
ve Sportovním centru Nové Butovice. Jen pro sebe měli k dispozici 
celou badmintonovou halu s pěti kvalitními kurty. Celkem 17 hráčů 
z 3. – 9. tříd svádělo mezi sebou nelítostné boje a maximálně si užívalo 

pěkné sportovní prostředí. I když nejlepších výkonů dosahovali dle 
předpokladu nejstarší a nejzkušenější hráči, našlo se i mezi začínají-
cími několik borců, kteří s nimi dokázali držet krok. Návštěva haly 
posiluje u mladých badmintonistů motivaci a zájem o tuto populární 
hru. Za velkorysou nabídku, ochotu a vstřícnost si zaslouží velké po-
děkování vedoucí sportovního centra pan Jiří Vtípil, který již pátým 
rokem umožňoval našim žákům prožívat krásný sportovní zážitek, 
a to pravidelně a bezplatně každé pololetí. Přestože ve Sportcentru 
končí, věříme, že nám zachová přízeň i v právě otevřeném multi-
funkčním sportovním centru Jeremi Sport. Přejeme mu mnoho zdaru 
a úspěchů. Pavel Petrnoušek, ředitel

Cvičení pro ženy
TJ Sokol Stodůlky vás zve na cvičení pro ženy. Cvičíme každé pondělí 
od 19.30 do 20.30 hodin v tělocvičně Sokola v ulici K Vidouli a ve čtvr-
tek v ZŠ Kuncova (vchod od nafukovací haly) od 20.00 do 21.00 hodin. 
Jste srdečně zvány. Míla Šejvlová

Na Lužinách bereme badminton vážně
BC Aktiv Lužiny je nejmladším badmintonovým klubem v Praze 
a prvním klubem v naší městské části, který hraje oficiální soutěže 
v badmintonu. Naší prioritou je práce s mládeží.  Přestože chceme na-
bídnout ve svých družstvech badminton většímu počtu dětí, snažíme 
se dětem věnovat maximální individuální péči. Například trénujeme 

nejvýše ve čtyřčlenných 
skupinách. Učíme je 
postupně základům 
badmintonu se zaměře-
ním na kondici, techniku 
a taktiku.

Naši hráči si poprvé 
zahráli soutěžní zápasy 
na turnaji 24. ledna 
v hale na Lužinách. 
K vidění bylo velké 
množství snahy, bojov-
nosti a napínavých 
zápasů.

Chcete, aby i vaše 
dítě hrálo badminton 
závodně? Stále přijí-
máme nové spoluhráčky 
a spoluhráče. Trénujeme 
v TC Lužiny v Zázvor-
kově ulici na okraji 
Centrálního parku, přibližně 4 minuty od stanice metra Lužiny. Při-
hlášky a informace najdete na www.tenis-luziny.cz. Případné dotazy 
vám zodpovím na marcel@tenis-luziny.cz nebo na tel. 776 574 644.
 Marcel Uhlich, trenér

Tenis je ideální sport i zábava
Tenisová škola Tallent připravuje jarní trimestr 
tenisových kurzů a v rámci jarního náboru přijímá 
nové členy. Už nyní se mohou přihlásit začínající 
i mírně pokročilí předškoláci (4 – 6 let), školáci 
(6 – 10 let) i dorost (10 – 18 let). Když si pospíšíte, 
můžete při zápisu získat i kvalitní tenisovou raketu. 
V naší městské části probíhají tréninky v Základní 
škole Klausova na Velké Ohradě. Tenisová škola Tallent má bohaté 
zkušenosti, trenéři se především snaží o zapojení všech svěřenců 
do cvičení a her po celou dobu tréninku. Děti se při tréninku a vzá-

jemných utkáních učí umění fairplay, vytrvalosti a soustředěnosti. 
Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schop-
nosti. Tím nejlepším, co můžeme našim dětem dát, je pohyb. Tenis 
totiž není jen ideálním sportem pro jejich rozvoj, ale je také velkou 
zábavou. Kromě tenisových kurzů mohou všechny holky a kluci 
bez ohledu na věk, ale i celé rodiny, využít nabídku letních programů 
v podobě příměstských a tenisových táborů nebo si udělat dovolenou 
s tenisem spojenou s výlety po krásných cyklostezkách. Informace zís-
káte na www.tallent.cz, info@tallent.cz, tel. 224 815 871, 603 527 172, 
777 260 262. -če-
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Sport

Cesta ke zdraví a psychické pohodě
Civilizační návyk trávit většinu volného času u televize, bez kontaktu 
s lidmi, není dobrou cestou. Kdo pochopí, že o své tělo a zdraví se 
musí starat sám, dočká se výsledků. Zkušenosti potvrzují, že správným 
cvičením předejdeme problémům pohybového aparátu a napomůžeme 
funkčnosti vnitřních orgánů. Dobrá kondice se projeví v držení těla, 
koordinaci pohybů, zlepšení pohyblivosti a prohloubení dýchání. Při-
měřená únava napomůže kvalitnějšímu spánku. K tomu je ještě dobré 
mít s kým sdílet své radosti i strasti.

Abyste na hledání nebyli sami, Seniorfitnes o.s. pro vás otvírá příle-
žitosti v denních hodinách a v blízkosti vašeho domova. Pravidelné 
zdravotní cvičení vede cvičitelka Hana Borčevská (tel. 720 689 939): 
Sokol Modřany, K Vltavě 410 – úterý 10 – 11, KD Mlejn, Kovářova 4 
– pondělí 9.30 – 10.30 a 10.45 – 11.45, Hotel Olšanka, Táboritská 23 
– středa 9 – 10 a bazén Olšanka (cvičení ve vodě) – středa 10.15 – 11.30 
a pondělí 13.45 – 15.00. Cvičitel Václav Mornštejn (tel. 604 725 657) 
vede v TJ Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812, sebeobranu jiu-jitsu pro 
všechny věkové kategorie. Více informací naleznete na www.seniorfitnes.cz 
nebo pište na e-mail seniorfitnes@seznam.cz.
 Hana Borčevská, cvičitelka Seniorfitnes

Hokejbalové hřiště má nový povrch

Lužinský hokejbalový stánek se za přispění MČ Praha 13 dočkal 
v zimních měsících inovací. Tou nejvýraznější je nový plastový povrch. 
Extraligový celek z Lužin se tak zařazuje mezi další hokejbalové kluby, 
které se mohou pyšnit kvalitním povrchem. Oproti asfaltu je mnohem 
šetrnější k pohybovému ústrojí hráčů a také výrazně snižuje opotřebení 
hráčské výstroje a s tím spojené náklady. Plastový povrch také přináší 
do hry zrychlení a větší plynulost.

Start jarní části hokejbalové sezony se nezadržitelně blíží. Extrali-
gový A-tým započne jarní fázi základní části 7. března v Ústí nad Labem, 
ale hned další sobotu 14. března se od 16.00 představí na domácí půdě 
proti loňskému mistru z Kladna. Další domácí utkání sehraje v neděli 
22. března od 16.00 s Hradcem Králové. Očekávaným utkáním v hle-
dáčku diváků je pak derby s extraligovým nováčkem Kovem Praha, 
které se hraje v sobotu 4. dubna opět od 16.00.

Hokejbalové jaro na Lužinách však začne již prvním víkendem 
v březnu – v sobotu 7. 3. sehrají utkání hned 3 kategorie. Mladší žáci 
se od 9.30 utkají s Kovem Praha, starší žáci od 11.30 hrají s Mostem 
a B-tým sehraje od 14.00 zápas s Hostivaří. Kompletní rozpis utkání 
naleznete na www.kert-park.cz.

Hokejbalisté Kert Parku pořádají neustálý nábor dětí ve věku 
od 6 do 14 let. Přijďte si hokejbal vyzkoušet! Každé pondělí a středu 
od 17.00. Více informací na www.kert-park.cz/nabor. 
 Michal Pěch, HC Kert Park Praha

Přijďte povzbudit volejbalové veterány

V sobotu 7. března od 9.00 se v tělocvičnách Základní školy s rozšíře-
nou výukou jazyků Bronzová koná 4. ročník Stodůleckého veterán-
ského volejbalového turnaje smíšených družstev. Na turnaji předvedou 
své umění u vysoké sítě smíšená družstva složená z volejbalových ve-
teránů, tedy mužů, kteří dosáhnou v roce konání turnaje věku mini-
málně 50 let, a žen (na hřišti musí mít tým nejméně dvě ženy), které 
dosáhnou věku minimálně 35 let. O vítězství bude bojovat celkem 

8 družstev. Zúčastní se také čtyři zakládající členové volejbalového 
oddílu Sokola Stodůlky, včetně paní Jarmily Kubrové, která v březnu 
slaví krásné 85. narozeniny.

Přijďte fandit nadšencům pro volejbal, které ani ve zralém věku ne-
opustila láska k tomuto krásnému sportu a kteří stále podávají slušné 
výkony. Nejbližší cesta k tělocvičnám školy je od stanice metra Luka 
nebo autobusové zastávky Luka. Od začátku akce bude v areálu ote-
vřeno občerstvení.

Partnery turnaje jsou MČ Praha 13, Středisko sociálních služeb 
Prahy 13 a ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Bronzová. 
 Za volejbalový oddíl Sokol Stodůlky Zorka Matýsková a Jarmila Kudrnová

Special One Academy přijímá členy
Hledáme mladé talenty 
ročníků 1999 – 2008, kteří 
mají zájem o fotbal, spor-
tovní gymnastiku nebo kru-
hové tréninky. Zaměřujeme 
se na kvalitu výuky a hledáme 
skrytý potenciál dětí. Naše 
sportovní akademie chce 
nabídnout šanci i méně ta-
lentovaným dětem a docílit 
toho, aby dosáhly stejných 
výsledků jako jejich talento-
vanější vrstevníci. U všech 
chceme rozvinout sportovní 
schopnosti a přiblížit k úspěchu ty, co mají nějaký sportovní cíl. Trénu-
jeme na fotbalovém hřišti FZŠ Mezi Školami 2322 a v hale ZŠ s RVJ 
Bronzová 2027. Více informací najdete na www.specialone.cz, 
special1academy@email.cz nebo na tel. 732 955 997.  Lukáš Odvárka, trenér
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INZERCE

Nezavírejme vrátka za vzpomínkami
Dne 9. prosince by se dožila 105 let naše tetička Hilda Čiháková-
-Hojerová, nositelka řádu T. G. Masaryka. Celý svůj život věnovala 
lásce k vlasti a demokracii a ctila humanitní ideály prezidenta Masa-
ryka. Za druhé světové války se zúčastnila ilegálního hnutí a za tuto 
činnost obdržela později vyznamenání Za statečnost. 

Po válce se nadýchla svobody, ale toto období netrvalo dlouho. 
Po komunistickém puči v únoru 1948 se opět postavila proti začínající 
totalitě. Téhož roku byla zatčena a odsou zena za podvracení republiky. 
Z kriminálu se vrátila s pod lomeným zdravím až v květnu 1956.

V době „pražské ho jara“ se s nadějí dívala do budou cno sti, ale násle-
dovalo velké rozčarování – normalizace se začala projevovat zatčením 
těch, kteří chtěli vybudovat svobodu. Nikdy ale nepřestala věřit v hod-
noty demokracie a listopad 1989 jí dodal veliké síly. Měla ale také 

obavy, aby se nezapomnělo na všechny hrůzy komunistické minulosti. 
Přála si, aby se prosazovaly základní hodnoty, bez kterých nemůže 
svobodná republika žít.

Po přestěhování z Dejvic žila ve Stodůlkách, kde našla dobré sou-
sedy a ve farní společnosti při stodůleckém kostele výborné přátele. 
Paní Hilda nás opustila 30. ledna před osmi lety a jak si přála, odpo-
čívá na stodůleckém hřbitově. Děkujeme Ti, že jsi byla.
 Za vzpomínku na statečnou ženu děkují Lochmanovi a Vlachovi

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Svěřte se v případě nehody do péče 
skutečných profesionálů. Zajistíme 
nejen odtah Vašeho vozu, ale také 
jeho opravu dle technologických 
postupů předepsaných výrobcem. 
Navíc Vám po dobu opravy můžeme 
zapůjčit náhradní vůz a vyřídíme za Vás 
jednání s pojišťovnou. Náš autorizovaný 
servis ŠKODA se o Vás zkrátka za všech 
okolností postará komplexně 
a s maximální péčí.

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

NEHODA? 
NENECHÁME 
VÁS V TOM!

Komplexní servis 
v případě nehody
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Pomáhají druhým

Centrum pro integraci cizinců

Nezisková organizace Centrum pro integraci 
cizinců poskytuje sociální poradenství, kurzy 
češtiny a klubový program pro cizince. Poradna 
sídlí v Praze 3, Kubelíkova 55. V Praze 13 po-
řádá ve spolupráci s úřadem městské části večer-
  ní kurzy češtiny pro cizince, které probíhají 
v prostorách Gymnázia Jaroslava Heyrovského, 
Mezi Školami 2475.

Naše poradna pomáhá cizincům 
v mnoha tématech od povolení 
k pobytu, hledání práce nebo zdra-
votnictví. Je k dispozici všem cizin-
cům z tzv. třetích zemí i z EU. 
Zvláště chceme upozornit na mož-
nost využít nabídky projektu Chceme 
tu uspět. Ten je určen cizincům žijí-
cím v Praze a Středočeském kraji, 
kteří nepotřebují pracovní povolení 
– jsou ale nezaměstnaní nebo 

po rodičovské dovolené. Projekt nabízí 
asistenci při hledání práce, profesní 
diagnostiku, rekvalifikaci, komu ni-
kační kurzy, pracovně-právní mini-
mum, nácviky pracovního pohovoru. 

Poradna je začleněna v systému 
sociálních služeb, konkrétní projekt 
Chceme tu uspět je spolufinancován 

z prostředků Evropského sociálního fondu 
– Operačního fondu Lidské zdroje a zaměst-
nanost. Více na www.cicpraha.org nebo 
na tel. 222 360 452.  Barbora Machová

Jak na civilizační choroby
Od března zahajuje v Praze 13 svou činnost 
Poradna pro civilizační choroby – detašované 
pracoviště poradny MUDr. Karla Erbena.

Obezita, únavový syndrom, deprese, poru-
chy imunity, alergie, ekzém, rakovina, Crohnova 
či Alzheimerova choroba, vysoký krevní tlak, 
cukrovka... Zlepšení zdravotního stavu 
u všech těchto problémů může pomoci ob-
nova biochemických procesů v buňkách sní-
žením hladiny homocysteinu v krvi pomocí 

přesně nadávkovaných vitamínů skupiny B. 
Najdete nás v ulici Nušlova 2515/4 – konzul-
taci je třeba domluvit na tel. 608 323 620. 
Zde také zodpovíme všechny vaše dotazy. 

Více informací získáte také na adrese 
www.homocystein-na-idealni-hladine.cz.

Chcete si poslechnout MUDr. Erbena 
a mít příležitost položit mu své konkrétní 
dotazy? Zveme vás 12. března od 18.00 
do knihovny na Lužinách.  Zuzana Světlíková

Pracovní portál pro neslyšící
Společnost Tichý svět zahájila koncem ledna 
cyklus čtrnácti konferencí, na kterých před-
stavuje veřejnosti nový portál pracovních pří-
ležitostí. Konference v jednotlivých krajských 
městech České republiky proběhnou pod ná-
zvem Pracovní portál nejen pro neslyšící a budou 

věnovány podpoře pracovního uplatnění ne-
slyšících a prezentaci portálu, který společnost 
Tichý svět vytvořila v rámci mezinárodního 
projektu Deaf Support. 
Součástí unikátního portálu jsou nejen pra-
covní nabídky pro osoby se sluchovým posti-

žením z celé České republiky, ale 
také praktické příručky pro ne-
slyšící, zaměstnavatele a úřady 
práce. Všechny informace jsou 
dostupné také ve znakovém ja-
zyce. Konferencí se účastní zá-
stupci úřadů práce, odborů 
sociální péče, zaměstnavatelů, 
profesních organizací a veřejnost. 
Portál najdete na stránkách 
www.neslysimpracuji.cz a přehled 
termínů jednotlivých konferencí 
na www.tichysvet.cz.

 Lucie Křesťanová, Tichý svět

Se zajíčkem na koně
Obecně prospěšná společnost pro handicapo-
vané i zdravé děti Zajíček na koni nabízí ve spo-
lupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel širokou 
škálu zajímavých aktivit. Pro příklad uvádíme:

 terapeutické jízdy na koních pro děti 
s handicapy zdarma nebo jezdecký výcvik pro 
děti ze sociálně slabých rodin za dotovanou 
cenu. Bližší informace a přihlášení pro tyto 
aktivity na h.krejcikova@zajiceknakoni.cz, 
tel. 774 939 662.

 terapeutické dny – pro všechny děti 
s handicapy možnost přijet a zdarma absolvo-
vat terapeutickou jízdu na koni – 14. 3., 18. 4., 
16. 5. a 13. 6. v Hostivaři. Informace a přihlá-
šení na m.splavec@zajiceknakoni.cz, 
tel. 724 958 351.

 Blackovu dopolední jezdeckou školku 
– výcvik a seznamování s koňmi pro děti 
od 3 let s doprovodem rodičů. Více informací 
získáte na namestkova@jezdecka-akademie.cz, 
tel. 731 408 955.

 jezdecký výcvik pro všechny děti v Jezdecké 
akademii Bleu de Ciel. Informace a přihlášení 
na namestkova@jezdecka-akademie.cz, 
tel. 731 408 955.

Více informací o nabízených aktivitách 
získáte na www.zajiceknakoni.cz, 
www.jezdecka-akademie.cz. Michaela Fürstová

Klub JednaTrojka 
v březnu
Klub se nachází 
v Centrálním parku 
naproti golfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám (blízko bus za-
stávky Mládí a metra Luka). Je otevřený 
každé úterý, středu a čtvrtek od 14 do 20 
hodin. Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let 
z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení 
volného času. K dispozici je sportovní a vý-
tvarné vybavení, internet i příjemné posezení. 
Klub poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování).
Téma měsíce: Bezpečný sex
Program:
út  3. 3. Pokec v klubu 
st  4. 3. Filmový klub 
čt  5. 3. Sexuální poradna 
út 10. 3. Tvoříme  
st 11. 3. Diskuzní přednáška
  – Mladí lidé a sex
čt 12. 3. Freestyle zábava
út 17. 3. Muzikoterapie
st 18. 3. Sexuální kvíz
čt 19. 3. Pokec v klubu 
út 24. 3. Hry a otázky
st 25. 3. Sportujeme
čt 26. 3. Den naruby 

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, facebook: klub jednatrojka.
 Těší se na vás Marek a HelčaFO
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Prevence

Podstatné je zabezpečení společných prostor domu 
V posledním díle našeho seriálu o ochraně bytů před pachateli trestné 
činnosti se zaměříme na společné prostory bytových domů a na pojiš-
tění majetku. Prevence vloupání do bytů začíná u vstupních dveří do by-
tového domu. Řádně uzamčené vstupní domovní dveře představují první 
překážku a filtr. Je možné využít tzv. samozamykací zámky. V některých 
domech se osvědčilo oddělení prostoru, který začíná domovními vcho-
dovými dveřmi a pokračuje chodbou s poštovními schránkami, dalšími 
dveřmi, za kterými je již přístup k jednotlivým bytům. Tyto oddělo-
vací dveře je nutné zamykat. 

Z hlediska prevence se osvědčuje využití audiovizuální techniky 
– instalace ovladačů zámků domovních dveří nebo videotelefonů. 

Dveřní videotelefony jsou pro tyto účely vhodnější, protože kromě 
elektrického ovládání zámku a komunikace umožňují zobrazení pří-
chozí osoby, což je významný bezpečnostní prvek.

Neustálé zamykání a odemykání vstupních dveří sice obyvatele domu 
unavuje a zdržuje, ale výsledek stojí za to – pořádek v domě, pokles krá-
deží v bytech, společných prostorách. Bohužel se tato základní organi-
zační opatření mnohdy nedaří plnit, protože někteří obyvatelé domu 
jsou nepoučitelní a rizika spojená s vloupáním do bytu zlehčují. Tam, 
kde to lidé pochopili, třeba i pod tíhou vlastních zkušeností s krimi-
nalitou, začínají mít výsledky.

Na předchozí opatření musí navazovat:
instalace osvětlení před vchodem do domu a úprava a zpřehled-

nění prostranství,  
zodolnění domovních předních a zadních dveří (např. oplecho-

vání) a výměna starého uzamykacího systému za systém bezpečnostní 
– certifikovaný (zadlabací zámek, cylindrická vložka, kování), 
zajištění přízemních oken, lodžií, balkonů, sklepních okének 

a dalších otvorů (mříže v kombinaci s bezpečnostním sklem, využití 
bezpečnostní folie, vnější hliníkové rolety, uzamykatelné kliky),
zodolnění vstupních dveřních otvorů jednotlivých bytů, případně 

pořízení bezpečnostních dveří,
nezapomínejte na ochranu cenností v bytě (finanční hotovost, 

vkladní knížky, smlouvy, šperky) pomocí úschovné schránky, domácího 
trezorku, případně přenosného kontejneru. 

Ochrana a zabezpečení společných prostor
Před zloději je třeba chránit i další prostory v domě – sklepy, prádelny, 
kočárkárny apod. Bohužel se mezi zloději vyskytují i někteří vlastníci 
či nájemci bytů, kteří mají klíče od společných prostor.

Specializované firmy nabízejí celokovové konstrukce sklepních kójí. 
Například jeden typ buněk je řešen jako stavebnice, která se skládá 
z jednotlivých plechových desek ohraničených profilem, které se při-
kládají na sloupy rozepřené mezi stropem a podlahou a přivařují se. 

Průčelím je potom jedna speciální samostatná deska. K ní jsou 
na třech masivních pantech přivařeny dveře, které se zamykají třícest-
nou rozvorou ovládanou trezorovým zámkem. Do protilehlého rámu 
vyjíždějí na třech stranách čtyři ocelové čepy. Konstrukce buňky je 
vždy řešena až do stropu, horní část je doplněna větrací mříží. Levnější 
varianty spočívají pouze v montáži nejchoulostivější části sklepní kóje 
– průčelí a dveří.

Lidé bydlící v panelových domech si nechávají zasklívat lodžie, což 
jim přináší celou řadu výhod. Zasklení lodžie slouží jako překážka 
proti vniknutí, snižuje průnik venkovního hluku, zlepšuje tepelné pa-
rametry v bytě, chrání proti dešti, prachu, sněhu a navíc se získá nový 
prostor. Zasklená lodžie uspoří 21 % až 37 % energie na vytápění bytu 
a zvýší teplotu v přilehlé místnosti o 2 až 4 stupně. Zasklení lodžie 
může být prováděno pouze na základě stavebního povolení vydaného 
příslušným stavebním úřadem. Seriózní firmy zpracovávají projekto-
vou dokumentaci pro účely vydání stavebního povolení zdarma.

Zabezpečovací technika a lidský faktor
Na kvalitu a funkčnost zabezpečovacích zařízení má stále rozhodující 
vliv lidský faktor, který se také v mnoha případech podílí na „selhání“ 
techniky. Příčinou bývá špatná obsluha zařízení, nedbalost či zjevný 
úmysl konkrétní osoby. Proto vývojáři i konstruktéři dbají na to, aby 
zařízení signalizovala nevhodnou obsluhu, sabotáž a měla minimum 
nastavovacích a ovládacích prvků. Na úroveň zabezpečovacího systému 
jakéhokoli objektu má lidský faktor rozhodující vliv, který se promítá 
do všech druhů ochrany objektu. Technika je pouze prostředkem k do-
sažení cíle, nestojí v systému sama o sobě. Jedině vzájemnou kombi-
nací a provázaností klasické, technické, fyzické a režimové ochrany je 
možno vytvořit efektivní zabezpečovací systém objektu.

Pojištění majetku – součást strategie ochrany obydlí
Pojištění obydlí jako nezbytná prevence musí navazovat na organizační 
a technická opatření, dát jim smysl a vést ke snížení možných následků.

Krádeží vloupáním se podle pojišťoven rozumí zejména přivlast-
nění si pojištěných věcí způsobem, při kterém pachatel překonal pře-
kážky nebo opatření chránící tyto věci před odcizením a zmocnil se 
jich některým z dále uvedených způsobů:
Do místa pojištění se dostal tak, že jej zpřístupnil nástroji, které 

nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným destruktivním 
způsobem, při němž překonal plášť ohraničující pojištěný uzavřený 
prostor.
V místě pojištění se skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil, 

přičemž po krádeži byly zanechány průkazné stopy.
Místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotove-

ným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupež-
ným přepadením nebo jej otevřel duplikátem z takto odcizeného klíče.
Do úschovné schránky (trezor), jejíž obsah je pojištěn, se dostal 

nebo ji otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému oteví-
rání, nebo schránku z místa pojištění odcizil způsobem, při kterém 
překonal překážky nebo opatření chránící věci před odcizením.

Každý by se měl dále podrobně seznámit s výkladem nejdůležitěj-
ších pojmů a konkrétními požadavky jednotlivých pojišťoven.

Závěrečná rada pro zájemce o pojištění je jednoduchá. Před podpi-
sem pojistné smlouvy s pojišťovnou si musíte smlouvu důkladně pro-
studovat. Zvláštní pozornost se vyplatí věnovat podmínkám plnění 
pojistné události. Například základní pojištění domácnosti se většinou 
vztahuje na základní zařízení bytu. Cenné předměty, například obrazy, 
starožitnosti nebo technika jsou v základním pojištění kryty jen do ur-
čité výše. Na ně je případně třeba sjednat ještě tzv. doplňkové připojiš-
tění.

Dále musíte dostatečně uvážit, zda sjednaná částka pojistného sku-
tečně odpovídá hodnotě vašeho majetku. Zde se často dopouštíte chyby 
a svůj majetek podhodnotíte. Zapomínáte, že domácnost si neustále 
vybavujete a její hodnota roste i vzhledem k inflaci. Proto se vám vy-
platí sjednat pojištění na částku vyšší.

U cennějších věcí si pro případ neočekávané události pořiďte foto-
dokumentaci, zapište si výrobní čísla výrobků a předmětů pro jejich 
případné vyhledání či řešení pojistné události. Tím usnadníte a urych-
líte práci policie i zvolené pojišťovny. 

Investice do zabezpečovacího systému objektu se vám za splnění 
předchozích podmínek mnohonásobně vrátí. Tím se i přiblíží cíl za-
bezpečení, jenž spočívá ve snížení, případně v eliminaci rizika odci-
zení, zničení nebo zneužití vašeho majetku a v ochraně vašeho zdraví.
 Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality ministerstva vnitra



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz •  BŘEZEN 2015 19

Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Ani v zimě se nenudíme
Nejdříve jeden údaj ze statistik – zásahová jednotka SDH Stodůlky 
v roce 2014 uskutečnila celkem 28 výjezdů, čímž se v Praze v rámci 
Integrovaného záchranného systému zařadila na páté místo. Nejvíce 
výjezdů, celkem 53, má SDH Chodov.

Přijali jsme pozvání 
okolních sborů a v led-
nu jsme se zúčastnili 
výročních valných hro-
mad v Řepích, Třebo-
nicích a ve Zličíně. 
V uplynulém měsíci 
jsme se také v rámci 
udržení fyzické kon-
dice scházeli jednou 
týdně v Tenis Centru 
Stodůlky. V lokalitě 
Vidoule členové vý-
jezdové jednotky pro-
vedli výcvik za použití 
dýchací techniky.

Na žádost stavební 
firmy byla zásahová 
jednotka 29. ledna 
v odpoledních hodi-

nách vyslána do Bucharovy ulice, kde byl za pomoci vysokotlaku 
odstraněn stavební materiál z vozidla. V sobotu 31. ledna byla jed-
notka v průběhu stáže přivolána spolu s jednotkami HZS Praha sta-
nice 1 a 7 do Sobotecké ulice k případu ženy, která hrozila skokem 
z okna bytu v obytném domě.  Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Sport a zábava s hasiči v Třebonicích 
Také v tomto roce pro vás má SDH Třebonice připravenou v plánu 
činnosti spoustu akcí. Z hasičských soutěží je to pořádání memoriálů 
M. Bubníka, Vl. Nového, J. Holečka a J. Dobiášové, a to jak pro kate-
gorie dospělých, tak i pro děti. Pod záštitou starosty Davida Vodrážky 
proběhne druhý ročník soutěže pro přípravku o pohár starosty Měst-
ské části Praha 13.

Pro děti a širokou veřejnost připravíme jako každý rok Čaroděj-
nice, Hasičskou pouť ke Dni dětí a Rozloučení s podzimem. Dospělí 
si mohou zasportovat na tradičních Třebonických letních hrách 
a zatančit na Pouťové zábavě.

Bližší informace a pozvánky na všechny akce naleznete vždy 
aktuálně v kalendáři akcí ve STOPu. Doufáme, že se již nyní těšíte 
a přijdete se pobavit a fandit našim týmům. Rádi vás v Třebonicích 
uvítáme. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice 

 Ve čtvrtek 5. února ve večerních hodinách vytrhl 
dosud neznámý pachatel oznamovateli krádeže 
na chodníku v ulici Janského z podpaží notebook 
značky Packard Bell. Pachatel byl vysoký zhruba 190 cm, 
hubené postavy, oblečený do černého saka a džíno-
vých kalhot. Okradenému muži způsobil škodu v cel-
kové výši 8 000 Kč. 
 Dne 7. 2. dopoledne zastavila policejní hlídka vozi-
dlo Peugeot Boxer a kontrolou řidiče zjistila, že je po něm 
vyhlášeno celostátní pátrání se souhlasem k zadržení. 
Řidič byl proto neprodleně zadržen, vozidlo musel 
ponechat na místě a byl předán kolegům z PČR. 

 Začátkem února došlo v ulici Vackova k odcizení 
černé Octavie. Byla uzamčená a zajištěná dalším pří-
davným uzamykacím systémem. Majiteli vozidla tak 
byla způsobena škoda ve výši 400 000 Kč.
 V Jeremiášově ulici vyšplhal 5. února v podvečer 
neznámý pachatel na balkon bytu ve třetím podlaží 
a odcizil z něj horské jízdní kolo zn. Author. Způsobená 
škoda je 20 000 Kč. 
 Dne 5. 2. ve večerních hodinách došlo na parkovišti 
před prodejnou potravin v Jeremiášově ulici k vlou-
pání do osobního motorového vozidla. Pachatel rozbil 
pravé přední okno a odcizil koženou tašku, notebook 

Apple a firemní písemnosti. Oznamovateli tak byla 
způsobena škoda 60 000 Kč, poškozené firmě 
10 000 Kč.
 Počátkem února jsme přijali oznámení poškoze-
ného, který v prosinci obdržel prostřednictvím Face-
booku žádost od údajného příbuzného o zaslání malé 
částky. Poškozený poskytl žadateli údaje o své pla-
tební kartě. Po ověření u skutečného příbuzného zjis-
til, že jde o podvod. Převod se mu však nepodařilo 
včas zablokovat a pachatel pomocí sdělených údajů 
převedl na neznámý účet částku ve výši 50 euro.

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Nabourala čtyři auta
Dne 24. 1. po desáté večer přijala hlídka 
Městské policie oznámení o dopravní ne-
hodě v ulici Anny Rybníčkové. Po příjezdu 
na místo strážníci zjistili, že osmadvacetiletá 
řidička vozu Škoda Fabia poškodila svojí 
bezohlednou jízdou nejméně čtyři stojící 
motorová vozidla, a poté se pokusila z místa 
nehody ujet. Strážníci pachatelku vyzvali, 
aby se podrobila dechové zkoušce na pří-
tomnost alkoholu v dechu. Výsledek měření 
překvapil i zkušené strážníky, neboť 2,69 ‰ 
alkoholu v dechu řidiče je hodnota spíše vý-
 ji meč ná. Proto byl případ předán kolegům 
z Policie ČR pro podezření z přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky podle § 274 trest -
ního zákoníku. Řidičku strážníci převezli 
do FN Motol k lékařskému vyšetření a roz-

hodnutí, zda bude dočasně umístěna na zá-
chytné stanici.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Úspěšně vyhledáváme odcizená vozidla 
V roce 2011 pořídila MČ Praha 13 ze svých 
prostředků systém RoadCon, který umož-
ňuje vyhledávání odcizených vozidel. Zaří-
zení funguje na principu porovnání regi -
stra ční značky umístěné na konkrétním 
vozidle s registrem odcizených vozidel. 
Městská část poskytla zařízení strážníkům 
Obvodního ředitelství městské policie Pra-
ha 13 formou výpůjčky. V rámci hlídkové 
činnosti strážníků, zaměřené na ochranu 
bezpečnosti osob a majetku, bylo od konce 
roku 2011 do začátku roku 2015 s využitím 
tohoto systému na území Prahy 13 prověřeno 
více než 370 000 vozidel, přičemž bylo nale-

zeno 19 odcizených vozidel a 25 odcizených 
registračních značek. Lze tedy konstatovat, 
že používání tohoto zařízení se více než 
osvědčilo.  Hynek Svoboda, ředitel OŘ MP Praha 13
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OBLÍBENÝ POCHOD. Čtvrtého ročníku pochodu Kolo, kolo Mlejn-
ský se 7. února zúčastnilo 250 turistů. Velkou radost máme z toho, že 
přišlo hodně mladých lidí, někteří i s kočárky. Každá z pěti možných 
tras vedla jinudy – kratší přes Chaby, Krteň a Řeporyje, nejdelší přes 
Ořech, Černošice, Radotín, Žvahov a Novou Ves. Účastníci cestou 
poznali mnoho přírodních a historických zajímavostí, třeba hrob lu-
piče Babinského a klášter v Řepích, kde dělal zahradníka, zámek 
v Jinonicích, starý stodůlecký umíráček. Všem děkujeme za účast, uvi-
díme se na pátém ročníku. Marta Kravčíková, Klub českých turistů

ORNAMENT V DOMĚ DĚTÍ. Začátkem února proběhlo v Ateliéru 
DDM Stodůlky slavnostní zahájení výstavy s názvem Ornament. Svá 
dílka zde představují děti z výtvarných i tvořivých kroužků, z kroužků 
keramiky a z kroužku fotografického. Atmosféru zajímavě doplňují 
i fotografie lektorky Jany Sailerové z putování Thajskem. Přijďte se 
podívat na netradičně malované kabelky a boty, na jemné ornamenty 
keramických peříček nebo na malování světlem – luminografii. Vý-
stava potrvá do poloviny března. Michaela Gaydošová

POHODOVÝ TÝDEN. Žáci FZŠ Trávníčkova strávili týden ve Vrchlabí 
v penzionu Kozel. Lyžařský výcvik pod vedením učitelek tělesné výcho-
vy a instruktorů Sportlines probíhal v areálu Herlíkovice – Bubákov. 
Výkony žáků byly zaznamenávány na kameru a instruktoři s nimi večer 
na interaktivní tabuli rozebírali, jak se ještě zlepšit. Dopravu nám zajiš-
ťovaly tři skibusy. Řidiči byli ochotní a snažili se nám ve všem vyjít 
vstříc. Ubytování a strava neměly chybu. A přidáme-li ještě slunečné 
počasí... Byl to zkrátka pohodový týden . Helena Vodsloňová

STUDIUM PRO RADOST. Začátkem února jsme v Lukáši zahájili 
letní semestr univerzity třetího věku s dvěma kurzy – Dějiny oděvní 
kultury II a Vývoj informačních technologií. Studenti – senioři uhradí 
poplatek 300 Kč za semestr, absolvují šest přednášek a závěrečný test.
Informace o možnostech studia univerzity třetího věku zájemcům 
podá Alena Hrabětová, tel. 725 393 061. Jiří Mašek

VTIPNÁ A ORIGINÁLNÍ POPELKA. Dramatický kroužek 
při ZŠ Kuncova pod vedením paní učitelky Jany Faltejskové svým di-
vákům pravidelně přináší nově nastudované divadelní představení. 
Letos si malí herci připravili pohádku Popelka. Prvními diváky byly 
děti z osmi mateřských škol Prahy 13 a podle jejich spontánního ohlasu 
bylo znát, že z představení odcházely nadšeny. Závěrečné vystoupení, 
které se konalo koncem ledna, bylo věnováno nejen rodičům, ale všem, 
kteří mají rádi divadlo. Všichni vystupující byli skvělí a hráli s velkou 
chutí a nadšením. Jménem rodičů bych ráda všem popřála hodně elánu 
a mnoho dalších spokojených diváků. Vlasta Salačová



Střípky

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2015 21

JAK ZVLÁDNOUT PRVNÍ POMOC. Začátkem února navštívily 
ZŠ Mohylovou pracovnice Českého červeného kříže, aby dětem něco 
ukázaly a řekly o první pomoci. Práce s dětmi z 2.B se ujala Alexandra 
Šalamova. Nejprve jim vysvětlila, co to vlastně je první pomoc. Spo-
lečně také diskutovaly o tom, co dělat, když se někdo zraní, jak se za-
chovat při autonehodě nebo když vidíme topícího se člověka. Prostor 
byl věnován i důležitým telefonním číslům. Po diskuzi pro děti začala 
velmi zábavná část. Na figurínách trénovaly masáž srdce nebo si vzá-
jemně obvazovaly nejrůznější rány. Veronika Toralová

LIA JE SKVĚLÁ. Juliana 
Walterová z 9. B FZŠ 
Trávníčkova se umístila 
na 1. příčce v olympiádě 
v českém jazyce a stala se 
tak nejúspěšnější účastnicí 
v Praze 13. Dosáhla nejvyš-
šího počtu bodů z 18 žáků 
nominovaných jedenácti ško-
lami – s nejlepší slohovou 
prací a druhým nejvýše hod-
noceným jazykovým rozbo-
rem. O pár dnů později 
obsadila 2. místo, tentokrát 
v olympiádě v němčině, složené 
z ústního projevu a poslechu. 
Blahopřejeme. Marcela Fuglíková

MÁME ZLATÉHO ÁMOSE. Vlastně ne Zlatého Ámose, ale „Zlatou 
Ámosku“. Hana Chlumská, učitelka FZŠ Mezi Školami s převahou 
vyhrála Pražské kolo soutěže o nejoblíbenějšího učitele, které se usku-
tečnilo 4. února v Poslanecké sněmovně, a stala se tak nositelkou ti-
tulu Zlatý Ámos hl. m. Prahy pro rok 2015. Porotu oslovila hlavně 
její otevřenost a vstřícnost k jejím žákům. Ti ji na soutěž doprovodili 
a předvedli ukázku z celoročního projektu „Cesta kolem světa“, během 
něhož získávají hravou formou zeměpisné i historické znalosti. Žáci 
její 5.A mají úspěchy i v ostatních předmětech a řada z nich má 
reálnou šanci k přijetí do gymnázia. Paní učitelka Chlumská postu-
puje spolu s dalšími dvěma pražskými učiteli do celostátního kola. 
Držíme jí palce! Petr Vodsloň, ředitel školy 

NÁVŠTĚVA Z BLACK SPOON. Pěstitelsko-chovatelský kroužek 
ZŠ Mohylová přivítal první únorové pondělí majitelku chovatelské 
stanice laboratorních potkanů Black Spoon Helenu Buchtovou. Ta 
s sebou přivezla také dvě ze svých svěřenkyň – krásné, vyšlechtěné 
potkaní samičky, které s obrovskou trpělivostí putovaly mezi nadše-
nými dětmi. Helena nás doslova vtáhla do říše těchto tvorů a přiblížila 
nám jejich povahu, život a úskalí i radosti jejich chovu. Rádi bychom 
moc poděkovali za ochotu odpovídat na všechny možné i nemožné 
otázky a za přátelský přístup, kterým si nás všechny získala. 
 Za pěstitelsko–chovatelský kroužek Jana Davidová

KRÁLOVSTVÍ BRÝLÍ. V modrém věžáku vedle radnice (Sluneční 
náměstí 2583/12) byla v únoru otevřena nová oční optika s vyšetřením 
zraku. Nabízí široký výběr dámských, pánských i dětských dioptrických 
brýlí za příznivé ceny, provádí vyšetření zraku, opravy brýlových obrub 
a další odborné poradenství. Vyšetření zraku provádí po předchozím 
objednání na tel. 725 850 777. Pracovníci optiky se těší na vaši ná-
vštěvu. Více na www.stingooptik.cz.  -red-
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Karnevalový rej masek 
Ve středu 11. února se v rámci školní družiny konal v tělocvičně naší 
ZŠ s RVJ Bronzová již tradiční dětský karneval. V disko rytmu se před-
stavil rej úžasných masek. Děti prožily hezké odpoledne a nejlepší masky 
byly oceněny diplomem a drobnými dárky. Simona Pospíšilová, vychovatelka ŠD

Vytančená růže
Již pošesté se v Klubu Mlejn konala taneční soutěž O Stodůleckou 
růži. Akci pořádala Taneční skupina D.A.R. a DDM Stodůlky, a to 
7. února 2015. Sešlo se přes 400 tanečníků a přes 250 diváků a po celou 
dobu zde byla naprosto úžasná atmosféra. Soutěžící v kategoriích disco 
dance, hip hop a electric boogie soupeřili o nejlepší umístění a byl to 
opravdu boj – sešla se totiž konkurence z celé České republiky. Začátek 
soutěže odstartovalo Rádio Spin se svým živým vstupem do ranního 
vysílání a také televize TV 13. Všem moc děkujeme za krásnou sobotu 
a za úžasný zážitek. Fotografie z celé akce naleznete na dar-dance.unas.cz, 
na facebooku nebo na webu DDM Stodůlky. Michaela Gaydošová

Spojili dopravu a sport 
Začátkem února pořádala školní družina v Bronzové 2027 tradiční 
dopravně – sportovní soutěž. Na deseti stanovištích si děti prověřily 
své sportovní schopnosti a dopravní znalosti i vědomosti. Účast byla 
tradičně hojná a ti nejlepší si odnesli diplomy a drobné věcné ceny. 
Teď nás čeká praktická část soutěže na našem novém školním doprav-
ním hřišti. Lenka Durdilová, vychovatelka ŠD

Pohádkové karnevalové odpoledne
V DDM Stodůlky proběhl ve středu 4. února dětský karneval s téma-
tem Pojďte s námi do pohádky. Odměnou pro organizátory byl úsměv 
a spokojenost dětí i rodičů. Velkou radost udělal i mail jedné z maminek, 
který si dovolujeme zveřejnit. Děkujeme a těšíme se na další setkání.
 Lektoři předškolního oddělení DDM Stodůlky

Chtěla bych moc poděkovat za dnešní úžasný karneval, který naprosto předčil 
mé očekávání! Velký dík a poklona patří lektorkám a všem organizátorům, 
kteří akci nejen perfektně naplánovali, ale také skvěle zrealizovali. Nejvíc 
si cením toho, že do přípravy dali opravdu vše, hlavně sami sebe.

Vůbec jsem nečekala, že děti budou mít k dispozici celý „domeček“ s tolika 
perfektně připravenými stanovišti – jak pro vyřádění dětí, tak i pro plnění 
nejrůznějších pohádkových úkolů a v neposlední řadě kreativní koutek, kde 
děti mohly pracovat s korálky, třpytkami a dokonce si ozdobit i perníčky. 
Tak to byla opravdu bomba. Odcházeli jsme mezi posledními, takže jsem 
viděla také spoušť, která tam po nás zůstala. I tato „neviditelná“ práce zů-
stala na skvělých organizátorkách akce. Ještě jednou za všechny maminky 
a hlavně nadšené děti moc děkuji. Přeji vám dost sil do dalších dnů a do další, 
tak náročné, nedoceněné, ale krásné práce s dětmi. Bára Bezděkovská

Kurz pro předškoláky – cizince
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
Mezi Školami 2322 pořádá od 4. 3. do 17. 6. Přípravný kurz českého 
jazyka pro předškoláky. Ten bude probíhat vždy ve středu od 15.00 
do 16.30 hodin v hlavní budově. Kurz je zaměřen na zdokonalování 
komunikačních dovedností u budoucích žáků 1. tříd, dále pak na rozvoj 
postřehu, pozornosti, smyslového vnímání, logického myšlení a na zdo-
konalování jemné motoriky a matematické představivosti. Kurz je 
určen žákům – cizincům, kteří nastoupí ve školním roce 2015/2016 
do 1. třídy. Bližší informace a přihlášky na zastupce@fzsmeziskolami.cz, 
tel. 730 826 141. Marta Šefčíková

Pomáháme při volbě povolání
Blíží se doba důležitého rozhodnutí žáků 9. ročníku, a to jakou si vy-
brat střední školu a kde pokračovat v dalším studiu. Usnadnit jejich 
rozhodování se snažíme i akcemi, které deváťákům přiblíží způsob 
výuky na vybraných středních školách a pomohou jim poznat jejich 
prostředí. 

Loni jsme takto navštívili praktickou výuku na SOŠ gastronomické 
a hotelové, letos jsme se zaměřili na studijní obory průmyslových střed-
ních škol. Žáci tak měli možnost prohlédnout si dílny i odborné učebny 
a také si zkusit praktickou výuku. Ve SPŠ stavební J. Gočára to bylo 
technické kreslení a projektování ve 3D a ve SPŠ strojnické v Betlém-
ské ul. si žáci zkusili práci se dřevem, kovem a zvládli i 3D obrábění. 

Doufáme, že jsme tak některým žákům pomohli vidět technické 
obory jako nejen zajímavou, ale také perspektivní variantu volby jejich 
budoucího povolání. Alena Merhautová, výchovná poradkyně ZŠ Mládí
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Očima nové členky klubu 
V roce 2009 jsem vstoupila do další etapy svého života a to je boha-
pusté užívání si důchodového věku. Užívala jsem si, ale zjistila jsem, že 
by bylo lepší své zájmy sdílet s více lidmi. Rok 2014 mě dal dohromady 
s ženami z Klubu seniorů staré Stodůlky, které znám ze svého raného 
mládí ze stodůleckých plesů, zábav a hromadných dovolených v jižních 
Čechách. Při každotýdenních setkáváních v centru Lukáš jsem dostala 
„injekci“ formou dobré zábavy, vtípků, písniček atd. Také jsem se přesvěd-
 čila o tom, že my, ženské, prostě nestárneme. Stále si dokážeme dělat 
legraci jak sami ze sebe, tak z těch druhých. A ty to přijímají s nonša-
lancí k věku příslušnou. Samozřejmě se jenom nebavíme, ale také dě-
láme něco pro to, abychom se mohly ještě jakž takž hýbat nebo dokonce 
tančit. Chodíme pravidelně cvičit, plavat a jezdíme na výlety. Kromě 
těchto aktivit tyto dámy s nebývalým temperamentem každoročně 
pořádají dětský karneval.

Ještě se vrátím k výše uvedeným výletům. Jezdíme jak na jednodenní, 
poznávací, ale též na víkendové výlety do jižních Čech. Předem se do-
mlouváme, v jakém stylu se bude ten či onen víkend odehrávat. No 
prostě starostodůlačky jsou ženské, které se dovedou bavit, ať už mají 
jakékoli zdravotní problémy nebo se momentálně cítí fajn.

Zkrátka jsem ve vyzrálém věku našla kromě pravidelných babičkov-
ských povinností další smysl života. Není to jen o tom přijít, pokecat, 
vypít kafe a jít domů. Tady se člověk dozví spoustu užitečných infor-
mací, např. kde mají jaké oblečení, kde dobře masírují, kam opět vyra-
zíme, co se kde děje, jak a kde ve Stodůlkách vznikají nové věci... 
Zkrátka informací je tolik, že ani nepotřebujeme denní tisk či rozhlas.

A tak nakonec kousek z naší „holčičí hymny“: Stodůlecká děvčata, to 
jsou prima baby. Do klubu když chodějí, umějí se bavit... Marie Šimková

Kuchař v sombreru aneb s jídlem po světě
Říkáte si, co je to za nesmysl? Není to chyba, ale pravdivé tvrzení 
o naší báječné školní kuchyni, respektive o skvělém kuchařském týmu 
základní školy Mohylová. Jedině u nás se přihodí, že vám servíruje 
oběd kuchařka v indickém sárí nebo kuchař v mexickém sombreru. 
A to ne jen tak, ale servírují vám typické jídlo té či oné země – napří-
klad špíz tandoori s rýží a jogurtovým nápojem (Indie) nebo kuku-
řičný krém a tortillu plněnou masem a zeleninou (Mexiko). Je libo 
raději lososa na smetanových bramborách (Švédsko) či klokaní ragú 
(Austrálie)? Děti nejen že mají možnost ochutnat typické pokrmy 
připravené z čerstvých surovin, ale na nástěnce s různými dalšími 
rekvi zitami si mohou příslušnou zemi najít na mapě, dozví se o její 
rozloze, počtu obyvatel, prohlédnou si její vlajku a mohou se dočíst 
o dalších typických stravovacích zvyklostech a zajímavostech jejích 
obyvatel. Náš pan kuchař s týmem nám už podobné gastronomické 
putování připravil vícekrát. Cestovali jsme po Evropě, ale i po jednot-
livých krajích naší země. Vždycky to bylo nejen zábavné, ale i hrozně 
chutné! Na každý další takový týden se těší nejen žáci, ale i učitelé 
a všechen školní personál. Míša Houšková

Přemyslovci v tělocvičně
V pátek 6. února ovládli díky Agentuře Pernštejni tělocvičnu naší školy 
Přemyslovci. Formou divadelního představení vystoupili jednotliví pa-
novníci, byl zabit Václav, vyvražděni Slavníkovci, Břetislav unesl Jitku... 
I když naše dějiny mnohdy veselé nebyly, při divadelním představení, 
do kterého se zapojili i někteří žáci, nebyla nouze ani o legraci.
 Marcela Fuglíková

Informace pro rodiče a žáky 5. tříd
Základní škola Kuncova otevře ve školním roce 
2015/2016 tři 6. třídy, které rozdělí do čtyř studijních 
skupin. Škola nabízí rozšířenou výuku: 

• matematiky a informatiky (počítačů)
• jazyků (AJ – FJ, AJ – NJ, AJ – ŠpJ, AJ – RJ, AJ – IJ)
• tělesné výchovy (judo, basketbal)
• výtvarné výchovy (výtvarný seminář, dějiny umění)
Do matematické a jazykové studijní skupiny budou bez přijímací 

zkoušky přijati žáci, kteří v 1. pololetí 5. třídy prospěli s vyznamenáním. 
Do sportovní a výtvarné skupiny všichni uchazeči, pokud na pololetním 
vysvědčení 5. ročníku neměli sníženou známku z chování a žádnou 
známku horší než trojku. Uchazeči z Prahy 13 mají přednost před žáky 
z jiných městských částí a mimopražskými žáky. Žáci s lepším prospě-
chem mají přednost před žáky s prospěchem horším. ZŠ Kuncova za-
jišťuje výuku 6 cizích jazyků, výuka dvou cizích jazyků je povinná pro 
všechny žáky II. stupně nejpozději od 7. ročníku. Podrobnější infor-
mace o škole a přijímacím řízení včetně přihlášek do budoucích 6. tříd 
naleznete na www.zskuncova.org. Vyplněné přihlášky zasílejte nejpoz-
ději do 15. 6. 2015 na adresu školy. Pavel Petrnoušek, ředitel školy
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Bližší informace:

www.penzionkozel.cz

INZERCE

Volejte zdarma  
800 888 905 
po-pá 09.00 - 17.30 

Cena: 3 790 000 Kč Cena: 4 300 000 Kč Cena: 12 500 000 Kč

Cena: 28 800 Kč/měs.+popl. Cena: 15 000 Kč/měs.+popl. Cena: 12 000 Kč/měs.+popl.

P5-Smíchov, Nad Popelkou. Prodej bytu 

2+1 (68 m2)/ po rekonstrukci.

P5-Smíchov, Kroftova. Prodej komerčního 

prostoru (obchodní) v OV. (117 m2).

P5-Slivenec, Za Fořtem. Prodej RD 6+1 

s dvojgaráží z r. 2008/parcela 665 m2.

P5-Košíře, Jinonická. Pronájem vily, 2 patra 

se zahradou, k bydlení nebo podnikání.

P5-Smíchov, Staropramenná. Pronájem 

tichého, plně zařízeného bytu 2+kk (56 m2).

PZ-Hostivice, Letní. Pronájem slunného 

bytu 2+1 (98 m2) v 1. p. řadového RD.

   
Štefánikova 29, Praha 5     

      
     

Prodáváme a pronajímáme 
nejvíce nemovitostí na Praze 5

Abi-Abi- litylity

                   Přijmu nové distributory na roznos STOPu.

            Bližší informace na tel. 603 728 140

TOULKY

Tajemný Oškobrh a Slavníkovci
Zveme vás na další výlet nedaleko Prahy. 
Vlakem dojedete do Kolína, kde přestoupíte 
na osobní vláček do stanice Sány. Obec leží 
v rovinaté Polabské nížině. Z nádraží se vy-
dáte po silnici do vesnice Opolánky a dále 
k vrchu Oškobrh (285 m. n. m.), jednomu 

z nejvyšších kopců této oblasti. Oškobrh 
vypadá jako naprosto nenápadný dvojhrbý 
kopec, ale od roku 2012 je přírodní památ-

kou. Důvody ochrany jsou populace ohrože-
ného roháče obecného, společenstvo plevelů, 
stepní trávníky, obnažené opuky a druhy 
na toto místo vázané. Část území zabírá obora 
zaměřená převážně na chov muflonů. Na se-
verním vrcholu archeologové odkryli zbytky 
středověkého kostela a na jihu zbytky keltské 
osady. O původu jména Oškobrh je několik 
pověstí. Podle jedné z nich nalezl Ošek, slu-
žebník knížete Slavníka, v jeskyni na kopci 
zatoulaného syna slavníkovského velmože 
Radima. Zakladatel rodu Slavníkovců proto 
vrch pojmenoval po věrném sluhovi Oškovr-
chovi, Oškobrh.

Sejdete do Vlkova a po žluté značce mezi 
poli a přes Sánský kanál dojdete do Opolan. 
Kanál byl zřízen za přispění Jiřího z Poděbrad 
jako přívod vody do zdejších rybníků, mimo 
jiné do Blata, kdysi s rozlohou přes devět set 
hektarů největšího rybníka u nás. Z Opolan 
po zelené značce údolím řeky Cidliny dojdete 
do Kanína a dále do Libice nad Cidlinou. 
Na jejím okraji můžete opustit zelenou, pře-
jít železniční most, zahnout vlevo a dojít 
ke kostelu a pomníku sv. Vojtěcha. V Husově 
ulici je pamětní síň Slavníkovské Libice s expo-
zicí od počátků slovanského osídlení v 6. stol. 
do zániku hradiště ve 12. století. Po zelené se 
pak můžete vydat k pozůstatkům známého 

hradiště Slavníkovců se sousoším sv. Radima 
a sv. Vojtěcha a panely o historii tohoto slav-
ného rodu. Dojdete k rozcestí Na Huslíku 
a odtud po červené památnou topolovou alejí 
k soutoku Labe a Cidliny, kde je i občerstvení. 
Podél Labe dojdete do Poděbrad. Na náměstí 
se sochou krále Jiřího z Poděbrad je i vchod 
do zámku. Na nádvoří od r. 2009 vysazují 
živé růže známí herci, držitelé Křišťálové růže 
za přednes poezie – např. Josef Abrhám, 
Květa Fialová, Ilja Racek, Marta Vančurová 
a další. 

Poděbrady jsou známé lázně, tak se neza-
pomeňte napít vody ze zřídla, první najdete 
na zámku. Parkem dojdete na nádraží a vla-
kem se vrátíte zpět do Prahy. Krásné zážitky 
z Oškobrhu.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan
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Městská hromadná doprava v Praze letos oslaví 140 let
V roce 1875 ji uvedlo do pohybu mlasknutí 
kočího koněspřežné tramvaje u Národního 
divadla. Cesta na 3800 metrech do Karlína 
tr  vala při rychlosti 8 km/h od 25 do 45 minut. 
Jezdilo na ní od 7 do 22 hodin 10 vozů, 
v zimě zavřených a v létě otevřených, každý 
pro 30 osob, s intervaly od 5 do 8 minut. 
Kočí nesměli při jízdě kouřit, mluvit, a do-
konce ani zdravit. V roce 1897 přepravila, 

považte, přes deset milionů cestujících. 
Tramvaje, později už elektrické, vozily nejen 
cestující, ale i uhlí, brambory, mouku, popel 
a stavební materiál, sloužily i nemocniční 
a pohřební vozy. Trolejbusů např. od r. 1936 
do r. 1972 jezdilo 179. A metro? Plánováno 
bylo už v 19. století a mělo vést částečně ka-
nalizací, ale skutečně se rozjelo až z Kačerova 
na Sokolovskou (Florenc) 9. května 1974. 
Spoustu dalších zajímavých věcí se dozvíte, 

ale hlavně uvidíte v Muzeu městské hromad-
 né dopravy v tramvajové vozovně Střešovice 
v Praze 6. Kromě tramvají je možno si pro-
hlédnout trolejbusy, autobusy i vozy metra. 
Více než 50 vystavených historických expo-
nátů je samozřejmě provozuschopných. Mu-
zeum je otevřeno od dubna do listopadu 
o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin. 
Více najdete na www.dpp.cz/muzeum-mhd.
 Dan Novotný

Stalo se v březnu
Génius filmové hudby
Složil hudbu k Mar-
kétě Lazarové, Spalo-
vači mrtvol, Vynálezu 
zkázy, Obchodu 
na korze – a k dalším 
více než 160 (slovy sto 
šedesáti) celovečerním 
filmům a 400 (slovy 
čtyřem stům) filmům 
krátko a středomet-
rážním. Narodil se 
16. března 1922 
a jmenoval se Zdeněk 
Liška. Téměř po celý život působil jako hudební skladatel ve stu-
diu krátkého filmu ve Zlíně. Jako jeden z prvních dokázal, že fil-
mová hudba je rovnocennou složkou celého filmu jako obraz 
nebo střih. Jeho hudba je i při zběžném poslechu nezaměnitelná 
svým charakteristickým zvukem a nečekanými harmonickými po-
stupy k libým melodickým motivům. Abych nezapomněl, Kino-
automat na Expu 1968 v Montrealu, Hříšní lidé města pražského, 
30 případů majora Zemana – taky Liška. Byl schopen v jednom 
kalendářním roce skoro současně skládat hudbu k osmi celovečerním 
filmům. Když íránský šáh Rezá Pahlaví počátkem 70. let hledal 
po celém světě skladatele, který by složil hudbu k ceremoniálu 
a oslavám 2 500 let perské monarchie, stal se jím právě Zdeněk 
Liška. Režisér Spalovače mrtvol Juraj Herz byl zvyklý si se skla-
dateli projít každý obraz, kde by rád jaký motiv, od kterého záběru, 
kolik vteřin apod. Liška pokyny vyslechl, usmíval se a se vším 
souhlasil. Potom vzal film do Zlína a vrátil se s hotovou hudbou. 
„Tam, kde jsem hudbu chtěl, tam nebyla, kde být neměla, tam na-
opak byla,“ vzpomínal Herz. „Udělal si to úplně podle sebe a bylo 
to geniální.“ Zdeněk Liška byl skladateli i filmaři velmi oceňo-
vaný. Jednou se ho ptali, proč nenapíše například nějakou rapsodii. 
„A víte, že už se mě na to taky jeden ptal?“ „Jo? A kdo?“ „Nějakej 
Karajan.“ Kompletní seznam filmů s jeho hudbou najdete 
na www.csfd.cz. A než po něm sjedete kolečkem myši až úplně 
dolů, dostanete křeč do ukazováčku. 
 Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Připojení ku Praze (1974)
V pondělí 17. června v 19 hod. konalo se v Kulturním domě 
ve Stodůlkách veřejné zasedání MNV za účasti široké veřejnosti. 
Sál byl plně obsazen, přistavovaly se ještě sedadla do uliček a co 
nestačilo, muselo stát. Na pořadu byly připomínky občanů k deli-
mitaci tj. připojení zdejší obce k hlavnímu městu Praze, které bylo 
stanoveno k 1. červenci 1974. Celkem přešlo ku Praze 26 obcí 
a 96 čtverečních kilometrů se 27 000 obyvateli. Z toho obec Sto-
důlky, co do rozsahu a počtu obyvatel (3 500) jest největší. Z uve-
dených čísel vyplývá, že má-li v této době Praha 5 – 35 000 obyva-
tel, od 1. července 1974 přešla k této čtvrti nadpoloviční většina 
tj. 27 000 obyvatel. Je pochopitelné, že občané hledí do budouc-
nosti s vážnými obavami, aby nebyli pouze dojnou krávou a aby 

poměry nebyly spíše horší než lepší, čemuž vyhlídky jaksi napoví-
dají. Předsedkyně Městského národního výboru Prahy 5 podala 
dosti nepřesně zprávu, jak pokročila zatím delimitace na někte-
rých úsecích. Celkově její řeč svědčila o neinformovanosti a když 
ptáčka lapají, tak mu krásně zpívají. 
 Vybral Dan Novotný 
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V pražské zoo už vládne jaro
Bouřlivé námluvy, prohánění soků a boje o samičky. To vše se v těchto 
dnech odehrává v unikátní pouštní expozici Kattakum v pražské zoo. 
Přestože jaro ještě nezačalo klepat na dveře, její obyvatelé se už probu-
dili ze zimního spánku. Návštěvníkům se tak nabízí netradiční podí-
vaná jak ze skutečné středoasijské pouště. 

Námluvy a páření musí obyvatelé středoasijské expozice Kattakum 
stihnout relativně v krátkém čase. Na rozdíl od ostatních zvířat mají 
na celý proces rozmnožování, včetně pestrých a vysilujících námluv, 
jen několik málo měsíců. Letní vedra totiž tráví pouštní plazi pře-
vážně v úkrytech a v písku, v zimě pak upadají do zimního spánku. 
O to bouřlivější je jejich současná aktivita. Při ní se samci pouštních 
ještěrů často odívají do pestrého zásnubního šatu a předvádějí celou 
paletu imponujícího chování. Každý druh se honosí jiným rituálem. 
Expozici Kattakum, představující ekosystém středoasijské pouště, na-
jdete uprostřed Pavilonu šelem a plazů ve spodní části pražské zoo. 
Pohromadě zde žije celkem osm druhů středoasijských ještěrů spo-
lečně se želvou stepní a želvou hvězdnatou. Podstatnou část unikátní 

expozice tvoří tzv. středoasijský barchan, tedy duna vátého písku. 
Terárium s tímto společenstvem živočichů nenajdete nikde jinde 
na světě. 

Přestože se jednotliví obyvatelé pouštního terária odlišují ve svém 
životním stylu, potkat by se mohli i ve svém přirozeném prostředí. 
A jaro v těchto dnech přivolávají také ptačí obyvatelé pražské zoo, 
kteří už začali snášet vejce. Brzy by se tak zahrada mohla dočkat mlá-
ďat například u orlů kamčatských nebo flétnáků australských. Snůšku 
zaznamenali chovatelé také u krásných, dnes kriticky ohrožených 
loriů balijských. Těchto krásných papoušků rychle ubývá především 
kvůli tlaku turistického ruchu a odchytu pro trh s domácími mazlíčky. 
V současnosti snad zbývá několik desítek až stovek jedinců na ostrově 
Lombok. Na Bali již byl lori balijský pravděpodobně vyhuben. O to 
větší radost mají chovatelé z každého úspěšného odchovu. 
Otevírací doba pražské zoo: březen 9.00 – 17.00, duben 9.00 – 18.00, 
více na www.zoopraha.cz.  Hana Szotkowská, Zoo Praha

1 celý den 
950 Kč
Půldenní kemp     
1950 Kč/týden
Celodenní kemp   
3900 Kč/týden

DĚTI 

3–8 let
Ve skupince 
max. 8 dětí
POČET MÍST 
OMEZEN!

Červenec 
a srpen 2015

Denně 
8:00–17:00 hod.

Centrum rozvoje 
FasTracKids
V Hůrkách 2145/1, 
Praha 5 (mezi 
stanicemi metra B Nové 
Butovice a Hůrka)

KDY? KDE? CENA?

V ceně zahrnuty 
zdravé svačinky, 
oběd, pitný režim, 
materiály na 
kreativní činnost, 
zážitková videa, té-
matické přehledy.

HLEDÁTE TÁBOR, který je konstruktivní, 
poutavý a zábavný? To a ještě mnohem více nabízí dětem 

FasTrack Camps. V rámci našeho zábavného interaktivního dobrodružství budeme 

děti rozvíjet v programu, který je sestavený na základě studií předních vědců. 

Program probíhá pod vedením certifi kovaných instruktorů s mnohaletou praxí. 

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

KAŽDÝ KEMP JINÉ TÉMA – Letem světem, Vesmír, Mladí vědci, Lidské tělo.

...a letní dobrodružství začíná

I děti myslí ekologicky
Když jsme společně s dětmi naší školní družiny na začátku školního 
roku přemýšleli, do jakých projektů se zapojit a tím obohatit naše pra-
videlné činnosti, 
padlo hodně zajíma-
vých nápadů a ná-
zorů. Naší poslední 
akcí byl tematický 
ekologický program 
v rámci environmen-
tálních činností. Sa-
motný program byl 
rozdělený do několika 
částí. A tak jsme se 
od lektorek z Eko-
centra Podhoubí do-
zvěděli, jak důležitá je 
pro nás voda, k čemu 
vodu potřebujeme 
a používáme, proč 
s ní musíme šetřit... 
Další část programu 
byla věnována zim-
ním hrátkám se zví-
řátky. Povídali jsme si 
o tom, jak se různí ži-
vočichové připravují 
na zimu, která zvířata mají zimní spánek a jak zimní spánek vlastně 
vypadá nebo o tom, kteří naši ptáci odlétají do teplých krajin.
 Lýdia Baráková, ZŠ Mohylová
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

Chalabalova 16. 3. parkoviště proti č. 1611/7

K Řeporyjím 16. 3. křižovatka s ul. K Chabům – u kapličky

Nám. na Lužinách 17. 3.

Nušlova 18. 3.
parkoviště proti č. 2289/43 
– parkovací záliv

Zázvorkova 18. 3.
parkoviště proti č. 2003/14 
– u trafostanice

Podpěrova 19. 3. před MŠ – u č. 1879

Bellušova 20. 3. parkoviště proti č. 1804/7

Janského 23. 3.
křižovatka s ul. Prusíkova 
– parkoviště proti č. 2370/15

Jaroslava Foglara 24. 3. parkovací záliv u č.1333/8

K Sopce 25. 3. zpevněná plocha

ulice datum stanoviště

Suchý vršek 26. 3.
křižovatka s ul. V Hůrkách 
– odstavná plocha u oční kliniky

Janského 27. 3.
křižovatka s ul. Prusíkova 
– parkoviště proti č. 2370/15

U Jezera 30. 3. parkoviště proti č. 2039/18

Píškova 31. 3. parkoviště – vjezd z ul. Mohylová

Melodická  1. 4. křižovatka s ul. Operetní

Ovčí hájek  1. 4. parkoviště proti č. 2159/16

Nušlova  2. 4. rozšířený chodník mezi č. 2268 – 2269

Kettnerova  3. 4. parkoviště u trafostanice

Přecechtělova  3. 4. křižovatka s ul. Prusíkova – na chodníku

Mládí  7. 4. parkoviště proti č. 824/14

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

datum
hodina 
přistavení 

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

křižovatka ul. K Fialce – Živcových 15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova 
– Dominova (parkoviště u č. 2463)

16.00 – 16.20

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

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

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

náměstí Na Lužinách 15.00 – 15.20

Mládí (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50

Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50

Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20

Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50

Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova 
– Šostakovičovo nám. (u č. 1511)

18.40 – 19.00

křižovatka ul. K Řeporyjím 
– K Chabům (u kapličky)

15.00 – 15.20

Bessemerova 
– panelová cesta proti domu č. 2729/10

15.30 – 15.50

Na Radosti (parkoviště na sídlišti) 16.30 – 16.50

datum
hodina 
přistavení 

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 
– Sportcentrum)

15.00 – 15.20

Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu 
veřejného osvětlení)

15.30 – 15.50

K Sopce (zpevněná panel. plocha 
– proti č. 1655)

16.00 – 16.20

Jaroslava Foglara 
(parkoviště proti č. 1329/2) 

16.30 – 16.50

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

křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.30 – 17.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem 
do restaurace č. 1047/21a)

18.00 – 18.20

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

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

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), 
zářivky a výbojky

26.  3. – čt

25.  6. – čt

24.  9. – čt

23.  4. – čt 

23.  7. – čt

22. 10. – čt

16.  3. – po

15.  6. – po

14.  9. – po

14.  4. – út

14.  7. – út

Michaela Líčková, OŽP
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Inzerce

 o Paní Jarmila Kubrová se 

dne 23. 3. dožívá krásných 

85 let. Milá maminko, babič-

ko a prababičko, přejeme Ti 

hlavně zdravíčko a štěstíčko. 

Tvoje Jára s rodinou. 

Máme Tě moc rádi.

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 

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

602 954 461.

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

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy. 

Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených, 

výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 

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

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 

kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 

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

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

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 222 961 238 

večer, 602 938 399.

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

 o Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva 

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

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

 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle,

levně i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 

Tel. 602 817 588.

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN, opravy drobné 

i velké, rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 

domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí-

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

vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, 

v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění 

omítek do původního stavu, kontrola stávající 

instalace, dotažení spojů, www.elektrikarerben.cz, 

tel. 604 516 344.

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.

Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

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

tel. 602 937 117.

 o Elektropráce Rada, montáž, rekonstrukce, opravy, 

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

 o Malování, štukování, tapetování, lakování 

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

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

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 

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

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

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, 

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

podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 

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

mirsmit@volny.cz.

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 

MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. 

TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 

Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-

latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 

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

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,

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

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

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 

Tel. 606 662 223. 

 o PODLAHY – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 

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

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

 o Stříhání psů všech ras na Butovicích. Pracovní 

doba po – ne 7 – 21 hod. Tel. 737 274 172 (je nutné 

předem zavolat). Bližší info na www.salonpejsek.cz.

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 

řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243. 

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 

za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 

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

jirasek.servis@seznam.cz. 

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 

Lakování CND laky bez broušení nehtu. Mžiková, 

tel. 775 925 581.

 o NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ v Zázvorkově ulici 

1480/11. Dámské, pánské, dětské. Tel. 605 947 984. 

Nízké ceny.

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

 o Stříhání psů, Neustupného 1838, u metra Luka. 

Objednávky na tel. 739 029 625.

 o !VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 

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

Tel. 773 484 056.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. 

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

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

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-

kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 

E-mail: olaolda@volny.cz. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 

metodou profi  stroji. Ručně čistíme kožený nábytek, 

myjeme okna a podlahy. Zbavíme Vás špíny, prachu, 

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

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

www.cistimekoberce.cz.

 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 

štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce by-

tového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba plotů 

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

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu 

v prostředí vašeho domova a dle vašich časových 

možností. Volejte na tel. 774 901 193. 

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 

světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 

varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 604 794 209.

 o ODBORNÁ PÉČE O ZAHRADY, NÁVRHY, ÚPRAVY. 

Probudíme vaši zahradu do krásy – komplexní péče 

o trávník, řezy stromů a keřů, hnojení a mulčování, 

osazování teras a balkonů, jedlá zahrada, bylinky. 

Lenka Bennerová, Vaše zahradnice, tel. 775 058 228.

 o Hodinový opravář – nabízím práci všeho druhu 

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

www.hodinovy-opravar.cz. 

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

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 

a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 

v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – 603 419 485, 

nardelli@chello.cz.

Blahopřejeme

Služby

 
 

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

Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  
www.kpkpodlahy.cz

 a elektroniky
ANTÉNY, SATELITY – 
www.TVSERVIS.cz – v.siebert@volny.cz

tel. 733 311 747, 733 608 454     

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

KARIÉRNÍ A HR PORADENSTVÍ

www.HRrozvoj.cz
e-mail: HRrozvoj@seznam.cz    Tel. 724 270 939 

        



tel. 235 011 229 • inzerce@p13.mepnet.cz • BŘEZEN 2015 29

InzerceInzerce

 o BAZÁREK DĚTSKÝCH POKLADŮ 28. 3. 2015 
10.00 – 18.00 hod. v budově TJ SOKOL Jinonice (z metra 
Nové Butovice 3 min. busem č. 130 zastávka Butovická).
Komisní prodej i možnost pronájmu vlastního prodejního 
místa. Více na www.provetrejteskrine.cz, e-mail:
provetrejteskrine@seznam.cz.

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

 o Výuka hry na klavír pro děti a dospělé. Individuální 
přístup. Tel. 776 221 165.

 o Letní dětské jezdecké tábory s koňmi pořádá 
Hucul Club Praha. Více informací na www.huculclub.eu.

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

 o Ohlídám Vaše dítě kdykoliv. Jsem v důchodu. 
Tel. 241 431 479 – záznamník. Mail: triumfant@seznam.cz.

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

 o Zkušená učitelka doučuje angličtinu děti od 5 let 
a starší. Tel. 608 684 522.

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

 o Hledám práci na částečný úvazek. V dopoledních 
hodinách 8 – 13 hod. P-5, P-13, P-Západ. 
Tel. 776 374 966. 

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

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

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

Různé

Zaměstnání

KADEŘN CTVÍ 

       STUD O  K  
Kateřina Etzlová

tel. 606 354 603

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

RK JUDr. VOSYKA, s.r.o.

AUTOSERVIS VRÁNA - OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK
TEL. 603 117 059, 311 670 198

WWW.AUTOVRANA.COM

 
 

www.studio-ambra.cz

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.
REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ  
20 LET PRAXE JE ZÁRUKOU

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. 

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

Vše o penězích
pod jednou střechou

Partners market, OC Lužiny 2. NP, 
Archeologická 1, 155 00, tel.: 733 616 954,
e-mail: market.praha.luziny@partners.cz

Hypotéky a půjčky
Stavební spoření
Investice
Podnikatelské úvěry
Životní pojištění
Spoření na penzi
Cestovní pojištění

PM_Luziny_inz_58x85.indd   2 04.02.15   10:59

OPTIKA
NOVĚ OTEVŘENÁ

PORSCHE DESIGN 

TOMMY HILFIGER 

HUGO BOSS • TAG HEUER 

CARRERA • VOGUE 

RODEN STOCK • RAY BAN

Sluneční náměstí 2583/12

158 00 Praha 5

(U vchodu do Radnice Prahy 13)

Tel.: +420 725 850 777

www.stingooptik.cz

VYŠETŘENÍ ZRAKU ZDARMA
INSPIRACE 
P ICHÁZÍ...

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

www.elektroservisvolf.cz
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ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie, sítě  

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

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

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Prodej – koupě – pronájem

 o Pronajmu inval. garáž stání v domě Prokopský vrch, 
Jeremiášova – 1 500 Kč/měs. Lze auto + vozík, moto. 
Tel. 603 440 005.

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

 o Pronajmu garáž Nušlova – přízemí s vyšším stro-
pem. Vhodná i pro větší auto – dodávku. Tel. 602 135 890.

 o  Prodám garážové stání v ulici Běhounkova. 
Pod vlastním uzavřením. Tel. 723 469 160.

 o Prodám garážové stání – Petržílkova 2570, stanice 
metra Hůrka, tel. 737 258 779.

 o Pronajmu samostatnou garáž na Velké Ohradě, 
ulice Pavrovského. E-mail: vaclav.stych@seznam.cz.
Tel. 775 590 484. 

 o Prodám RD – chalupu cca 70 km od Prahy, vč. 
pozemků o výměře 449 m2 dle LV 133 k.ú. – Čistá 
u Rakovníka. V objektu voda a elektřina, před domem 
kanalizace a telefon. Do obce jezdí vlak a bus, v místě 
škola, školka, kostel, pošta, obchod, restaurace, 
benzinka. Rekr. oblast Čistecko. Rekonstrukce nutná. 
Informace o ceně na tel. 720 169 891. 
Kontakt e-mail: cista91@email.cz.

 o Koupím garáž na Velké Ohradě nebo u metra. 
Tel. 602 668 742.

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

Byty

Iva Illéšová T.I.P.  Tel. 773 782 353
úklid domácností, bytových domů, kanceláří 

www.uklid-tip.cz

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

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

KUPON NA SLEVU

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 2. 3.   Měsíc knihy Libuše Juráčková

 Slávka Augustínová

 9. 3.   Vzpomínka na cestování po Austrálii Karel Marek         

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

16. 3.   Těšíme se na jaro Jarmila Kejhová

 Svatava Bulířová

23. 3.   Pokračování přednášek 

 o historii českého národa Petr Baubín

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

30. 3.   Velikonoce se blíží 

 – přejeme jejich pěkné prožití Richard Kouba

 Svatava Bulířová

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

 3. 3.   Procvičíme si paměť v Milionáři a také si zacvičíme.
10. 3.   K svátku žen nám na heligonku zahraje Miroslav Stančík
17. 3.   S Václavem Fišerem na cestách – Dominikánská republika
24. 3.   Zahrajeme si společenské hry
31. 3.   Na klavír nám zahraje Josef Skalička

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami

 4. 3.   Oslavíme MDŽ. Zahraje nám Branické duo Michala Kotase 
11. 3.   Cestopisné video – památky ve Francii Jiří Tichý
18. 3.   Na harmoniku nám zahraje Václav Biskup 

25. 3.   Společenské hry, informace o připravovaném 
 zájezdu  Helena Hrdoušková

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

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, 
že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. 
v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR - územní organizace 
pro Prahu 5, 13, 16 a 17
 4. 3.   Kulatý stůl diabetiků
11. 3.   Promítání videa
18. 3.   Dieta při diabetu
25. 3.   Inzulin a jeho použití 

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, 
Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou 
středu je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace služba, 
a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Klub seniorů staré Stodůlky 
Scházíme se každý čtvrtek od 13 hodin v Domě sociálních služeb 
Lukáš, Trávníčkova 1746. Program přizpůsobujeme přání členů 
klubů, nechybí ani povídání u kávy. Viz též článek na str. 23.

Eva Lefl erová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Kulturní dům Mlejn zve 26. 3. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 33.

Program klubů seniorů březen 2015

Program aktivit pro volný čas
Také v letošním roce bude Středisko sociálních služeb Prahy 13 pořá-
 dat řadu akcí. Konat se budou např. tři série kurzů cvičení paměti, 
pokaždé jedna hodina ve čtvrtek, cena za pětihodinový kurz je 100 Kč 
(hodina stojí 20 Kč). První kurz – 26. 2. – 26. 3., druhý – 2. – 30. 4. 
a třetí kurz – 7. 5. – 4. 6. 
Plánujeme také tři pochody s holemi Nordic Walking:
25. 3. v 10.00 – Výstup na stolovou horu – Vidoule 2015,
 sraz v Jinonicích u pošty.
22. 4. v 10.00 – K hasičům do Stodůlek, sraz v Lukáši, Trávníčkova 1746.
13. 5. v 10.00 – Pivovar Třebonice, sraz v Lukáši.
Nejpozději na startu uhradí každý účastník poplatek 20 Kč, který 
slouží na pokrytí části nákladů na akci. 
Všechny podrobnosti budou včas uvedeny na www.sssp13.cz. 
Informace a přihlášení na akce u paní Aleny Hrabětové, tel. 725 393 061 
nebo osobně v Lukáši.  Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Dobrá nálada v denním stacionáři 
O naše služby v denním stacionáři Střediska sociálních služeb Prahy 13 
je velký zájem. Díky štědré podpoře Městské části Praha 13 byl denní 
stacionář rozšířen, takže tato registrovaná sociální služba mohla být 
před rokem kapacitně navýšena o 5 osob z 10 na 15 klientů. V součas-
nosti je denní stacionář hojně využíván seniory. Denní návštěvnost 
stacionáře nyní dosahuje v průměru 10 až 12 klientů.

Nejcennějším pro návštěvníky denního stacionáře je bezesporu fakt, 
že se mohou sejít s lidmi se stejnými pocity, zájmy, zkušenostmi, zážitky 
či vzpomínkami z dětství. Ve stacionáři také vyrábějí krásné věci, které 
rádi věnují i příchozím návštěvníkům. Čtou knihy a časopisy a někteří 
se věnují i informačním technologiím. Denní stacionář je místem set-
kávání, společně stráveného času, společné práce, společného oběda 
i odpočinku. Díky tomu je o stacionář takový zájem. Jiří Mašek



Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor 
ve své třídě. Nebo novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější asistenční systémy a vynikající 
jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc s financováním 
ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým 
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

Nejnovější generace úsporných 
motorů

Záruka Mobility Plus 
s prodlouženou zárukou na 5 let

MOBILITA

PLUS

V případě financování 
se ŠKODA Finance

Největší zavazadlový prostor 
v dané třídě (530 l/1395 l)

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 257
www.porsche-smichov.cz
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Program klubu Mlejn březen 2015

DIVADLO

 7. 3. so 19.00  CHARLEYOVA TETA – Divadlo D13 

Jevan Brandon Thomas a jeho nejznámější převleková komedie všech dob. Hra z pro-
středí univerzitní oxfordské koleje 19. století slavila úspěch po celém světě, v Čechách 
především v podání Lubomíra Lipského v životní ženské roli. 

Premiéra

 11. – 15. 3.  FUN FATALE – Ženy na prknech
4. ročník ojedinělého mezinárodního festivalu současného cirkusu v podání žen. 
Více na www.funfatale.cz.

PROGRAM FUN FATALE:

11. 3. st 19.00  ZAHÁJENÍ FESTIVALU, VERNISÁŽ VÝSTAV
• Výstava fotografií Vojtěcha Brtnického ze třech ročníků festivalu Fun Fatale – Malý sál 
Klubu Mlejn, Restaurace Mlejn od 11. 3. do 30. 6. 2015
• Výstava Ženy v cirkuse (německá expozice) – Foyer Klubu Mlejn od 11. do 17. 3. 2015, 
fotografie od 20. 3. do 30. 6. 2015

11. 3. st  19.30  PANÍ VLADUŠ + NO MAN‘S LAND

12. 3. čt  19.30  POTATOES & SAUCE + TRIPTYCH

13. 3. pá  19.30  PULL + Tle HEARING TRUMPET

14. 3. so  14.00  Seminář a diskuze na téma ŽENY V CIRKUSE

Anne Quentin (FR) – divadelní kritička, odbornice na nový cirkus a kulturní politiku                
 – v sále 206. 

14. 3. so  19.30  FUN FATALE CABARET 2015 – mezinárodní program  
 složený z krátkých výstupů akrobatek 

15. 3. ne 14.00  ANGEL-Y – Studio Alta (CZ) 

Nebeská clowneska – tvůrčí setkání známé české herečky Vandy Hybnerové a sloven-
ské performerky Lucie Kašiarové, tentokrát pro děti. 

16. – 18. 3.  WORKSHOPY – více na www.funfatale.cz

Změna programu vyhrazena.

19. 3. st  19.30  BALANC

Představení 2. ročníku katedry pantomimy HAMU. Rovnovážná clownerie o tom, 
jak udržet v životě balanc.

26. 3. čt  18.30  Jerry Mayer: LÁSKA NA TŘI

V hlavní roli Světlana Nálepková a Oldřich Vízner. Dva cestující sedí ve vlaku, který se 
žene odporným ospalým ránem. Ona, žena na úrovni, psycholožka, on, životní tragéd, 
zcela neukotvená existence. Jediné, co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek... 
Zvýhodněné vstupné pro seniory!

27. – 29. 3.  STODŮLECKÝ PÍSEČEK

19. ročník regionální přehlídky experimentujícího divadla s výběrem na Šrámkův Písek 
a studentského divadla s výběrem na Mladou scénu. Pořádá o.s. KlubKO a partneři: 
Hl. město Praha, Městská část Praha 13 a KD Mlejn. Více na www.klubko.info.

DĚTI 
 8. 3. ne 15.00  DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES

Folklorní soubor Lučinka vás srdečně zve na společenskou akci Dětský folklorní ples. 

Čeká vás tradiční zahájení polonézou, vystoupení dětí z Lučinky, výuka tanců a bohatá 
tombola.

14. 3. so 14.00  VÝROČNÍ 10. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

Pořádá Klub seniorek Stodůlky. Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727.

15. 3. ne 14.00  ANGEL-Y – Studio Alta 

V rámci festivalu Fun Fatale 2015.

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež
22. 3. ne 15.00  ZVĚDAVÉ SLŮNĚ – JAMU Brno

Když v Africe neslyšeli, do znakování se dali... Ateliér VDN ve spolupráci s Karlem 
Heřmanem připravil pohádkový příběh nejen pro neslyšící děti.

22. 3. ne 16.30  SMRTNÁ NEDĚLE

Připomínku jarních tradic vesnického života pořádá folklorní soubor Lučinka. Krátké 
představení, výroba „Mařeny“, průvod.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
 4. 3. 9.00, 10.30  HODINA HV JINAK – Tokhi El Ritmo

25. 3. 9.00, 10.30  POHÁDKY DO KAPSY – Hrobeso/Ty-já-tr

Kapesní atlas pohádek pro nejmenší.

25. 3. 9.00  RADOST Z TÓNŮ

Netradiční interaktivní setkání dětí s kvízovým povídáním o hudbě a s hudebními 
ukázkami vybraných skladeb. Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727.

26. 3. 9.00, 10.30  B. Němcová: O BODŘÍKOVI – No Kakabus

Příběh o starém ovčáckém psu, o přátelství a moudrosti.

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

KONCERTY 
 4. – 5. 3. 18.00  PRAŽSKÉ PORTOVÁNÍ 2015 

Předkola 49. ročníku soutěže Porta

 6. 3. pá 18.00  HEXAGON – country zábava

Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Stodůlky

 6. 3. pá 19.30  ASONANCE – náhradní koncert

Nejlepší kapela českého proudu celtic music. Vstupenky zakoupené na původní 
termín 21. 1. 2015 platí.

25. 3. st 19.30  CROSS COUNTRY + BLUEGROUND

Skvělý večer v rytmu bluegrassu a moderní country.

27. 3. pá 18.00  HEXAGON – country zábava

Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Stodůlky

 1. 4. st 19.30  HRADIŠŤAN

Jarní koncert

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

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

Současný cirkus v podání žen
Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu současného cirkusu Fun Fatale 

nabídne ve dnech 11. až 15. března představení akrobatek z Francie, 
Švédska, Finska nebo Velké Británie. Festival s ryze ženským progra-
mem divákům opět umožní nahlédnout doslova pod sukni dámskému 
současnému cirkusu nebo vyzkoušet si akrobacii na vlastní kůži pod vede-
ním zahraničních lektorek. 

Program zahájí inscenace What Happens In The Winter z dílny brit-
ské Upswing company, zábavné a zároveň strhující zamyšlení nad té-
matem stárnutí. Dvě interpretky předvedou, co se stane, když vaše 

profese vyžaduje mimořádnou lidskou sílu a schopnosti, ale vám už 
pomalu ubývá sil.  

Švédský projekt Beta Test VI – Cyborg Acrobat experimentuje se sní-
máním zvuku za pomoci senzorů rozmístěných na akrobatickém ná-
řadí. Zvuk vytváří akrobatky přímo svým pohybem. Představí se také 
sólový projekt Seilline Vallée z česko-francouzského Divadla Décalages, 
cyklisticko-králičí Triptych Alice Allart, novou inscenaci souboru Collec-
tif and then... Nebude chybět ani tradiční sobotní kabaret složený z krát-
kých čísel většiny účinkujících akrobatek. Program festivalu včetně in-
formací o vstupenkách a workshopech najdete na www.funfatale.cz 
nebo na facebooku Fun Fatale.  Eva Roškaňuková, pr@mlejn.cz
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Pondělí 23. 2. – pátek 7. 3.
Výstava kreslíře Jana Babky
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Přijďte si prohlédnout kresby Jana Babky, které se neuvěři-
telných patnáct let objevovaly na stránkách časopisu STOP. 
Většinou byly „nápovědou“ pro řešitele soutěžních otázek, 
ale některé z nich tvořily pestrou a zajímavou titulní stranu.

Středy 18. 2. – 25. 3. • 16.00
Školička
Základní škola Mohylová 1963, Lužiny

Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, 
který pro budoucí prvňáčky pořádáme již jedenáctým 
rokem. Můžete ho vždy ve středu navštěvovat s budoucími 
prvňáčky, zapsanými do naší školy. Sraz je vždy před školou 
u pavilonu B. Více na www.zsmohylova.cz.

Sobota 7. 3.
Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj
Tělocvičny ZŠ Bronzová, Luka

Volejbalový oddíl Sokola Stodůlky pořádá 4. ročník Stodů-
leckého veteránského volejbalového turnaje smíšených 
družstev. Prezence od 8.30 do 8.45 v tělocvičně. Předpoklá-
daný konec, vyhodnocení a předání cen vítězům se uskuteční 
zhruba v 18 hodin. Přijďte fandit. Více na str. 15.

Čtvrtek 12. 3. • 18.00 
Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví 
Knihovna Lužiny, Archeo-
logická 2256

MUDr. Karel Erben představí 
svou knihu. Obezita, stavy 
únavy, deprese, poruchy 
imunity, alergie, ekzém, 
rakovina, Crohnova či Alzhei-
merova choroba… Společný 
jmenovatel – civilizační 
choroby. Různé symptomy, 
jedna příčina – dlouhodobý 
nedostatek vitamínů sku-
piny  B působící hromadění toxického metabolitu homocys-
teinu. Snížíme-li jeho hladinu, zdravotní stav se začne 
zlepšovat. Více na www.homocystein-na-idealni-hladine.cz. 
Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme rezervo-
vat si místo na tel. 608 323 620.

Pátek 13. 3. • 19.30
Třináctého na třináctce 
a pašijové písně Slávka Klecandra
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Koncertní cyklus Třináctého na třináctce, do kterého si vý-
chodočeský písničkář Slávek Klecandr zve rozličné hudebníky, 
pokračuje dalším dílem. Tentokrát Slávek Klecandr vystoupí 
podruhé v historii těchto večerů (a zcela plánovaně) sám. 
Vzhledem k tomu, že vystoupení připadá do doby postní, 
připravuje si hostitel „Třináctek“ pro tento večer speciální 
program pašijových písní z českých kancionálů, ve kterém 
provede posluchače historií tohoto „duchovního žánru“ 
od doby středověku po současnost. Vstupné je dobrovolné 
a vstup bezbariérový. Večery dlouhodobě finančně podpo-
rují: Ministerstvo kultury, Nadace Život umělce a Nadace 
Českého hudebního fondu a MČ Praha 13. Doporučujeme re-
zervovat si místa, a to do 12. 3. na 13na13@centrum.cz. 
Více informací najdete na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Sobota 14. 3. • 9.00 –17.00
Flerjarmark na Lukách 
Třináctka – křesťanské centrum Luka, Mukařovského 1986

Třináctka sídlí v obchodním centru na Lukách, v bezpro-
střední blízkosti stanice metra Luka. Na jarmarku si můžete 
zakoupit originální oděvy, šperky, módní a bytové doplňky, 
keramiku, floristické výrobky, hračky a mnoho dalšího. 
Během této akce, konané ve spolupráci s Fler.cz, jsme pro 
vás připravili výtvarné workshopy a výborné domácí 
občerstvení. Vstup je zdarma. 

Sobota 14. 3. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice 

Soubor Divadla Glans vás zve na představení „Tři kouzelné 
pohádky” (O rybáři a rybce, O ševci a čertovi a O ušaté 
princezně). Jednotné vstupné 70 Kč (pokladna je otevřena 
hodinu před začátkem představení). Na místě bude možno 
zakoupit malé občerstvení. 
Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 14. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727

Již po desáté pořádá tuto akci Klub seniorek Stodůlky. Čeká 
vás spousta zábavy i bohatá tombola a různá překvapení. 
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 19. 3.
Den otevřených dveří
Mateřská škola U Bobříka, Podpěrova 1880

Naši bobříci se už těší, jak si společně s vámi pohrají. A kdy? 
Od rána do 10.00 a potom od 15.00 do večera (do cca 17.00). 
Více na www.mspodperova.cz.

Čtvrtek 19. 3. • 15.00 – 17.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Večerníček, Vlachova 1501, Stodůlky

Přijměte naše pozvání a přijďte se k nám podívat. Společně 
si budeme nejen hrát. Od 15 hodin na vás čeká divadelní 
představení „Hanička a Honzík chtějí pejska“. 
Více na www.ms-vecernicek.cz.

Čtvrtek 19. 3. • 15.30
Přijďte za námi do Balónku 
Mateřská škola Balónek, Klausova 2188, Velká Ohrada

Zveme vás na „Den otevřených dveří“, který zahájíme diva-
delním představením. Budete mít možnost prohlédnout si 
naši školu a seznámit se s programem předškolní výchovy 
a nabízenými aktivitami. Od 13. května budeme pro lepší 
adaptaci na kolektiv pořádat pro nově zapsané děti jednou 
týdně hravá odpoledne. 
Další informace získáte na www.msbalonek.cz nebo 
na tel. 251 623 893.



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz •  BŘEZEN 2015 35

Kalendář akcí březen

Sobota 21. 3.
Za jarním sluníčkem
Sluneční náměstí, Nové Butovice 

Celodenní turistická akce Za jarním sluníč-
kem, jejímž pořadatelem je Klub českých turistů Praha, již 
počtrnácté zahájí jarní sezonu v Praze a seriály Prahou turis-
tickou a Prahou cykloturistickou. Pěší i cyklotrasy jsou pro 
zdatné turisty, ale i pro rodiny s dětmi. Místem startu ně-
kterých tras (6 km pěší a 9, 25 a 40 km cyklo) je Sluneční 
náměstí, kde je také cíl pro všechny trasy. Ze Slunečního ná-
městí se startuje od 10.00 do 11.00, v cíli jsou účastníci oče-
káváni od 12.00 do 16.00. Záštitu nad touto turistickou akcí 
převzal zástupce starosty Petr Zeman. 
Více na http://prahouturistickou.cz/kalendar, info@kct.cz.

Úterý 24. 3. • 15.00
Navštivte ovečky
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice

Nenechte si ujít Den otevřených dveří v naší mateřské škole. 
V rámci prohlídky školy bude i možnost zhlédnout divadelní 
představení pro děti Jak koťátko zapomnělo mňoukat. 
Na vaši návštěvu se těší děti a kolektiv mateřské školy.

Úterý 24. – pátek 27. 3.
Velikonoční výstava
Základní škola Mohylová 1963, Lužiny

Nenechte si ujít naši již tradiční Velikonoční výstavu. Přijďte 
načerpat sváteční atmosféru a zhlédnout pestrý program, 
který bude po dobu výstavy probíhat. Jste srdečně zváni. 
Více na www.zsmohylova.cz.

Středa 25. 3. • 10.00
Vidoule 2015
Start od České pošty – pobočka Jinonice, 
Pod Vidoulí 500/20

Městská část Praha 13, společnost Senior-Help a Středisko 
sociálních služeb Prahy 13 zvou nejen seniory na první 
letošní výšlap s holemi Nordic Walking na stolovou horu Vi-
douli. Pochod se tak stává již hezkou sportovní tradicí. Cíl 
pochodu: Restaurace Staré kino alias Spolkový dům, K Vidouli 
727. Délka tratě je 4 km 486 m. Více na www.sssp13.cz/
infoservis-aktualne/vidoule-2015-pochod.html.

Čtvrtek 26. 3. • 9.00 – 11.00, 15.00 – 17.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Pastelka, Horákova 2064

Zveme vás na Den otevřených dveří do naší mateřské školky. 
Přijďte si ji prohlédnout a získat veškeré informace o výukovém 
programu a všech aktivitách, které pro vaše děti chystáme.

Sobota 28. 3. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice 

Soubor Divadla Glans vás zve na představení  „Pohádky 
z proutěného koše” (O slepičce, co snášela zlatá vajíčka 
a O statečné selce). Jednotné vstupné 70 Kč (pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem představení). Na místě 
bude možno zakoupit malé občerstvení. 
Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 28. 3. • 10.00 – 18.00
Bazárek dětských pokladů
Budova TJ Sokol Jinonice, Butovická 100

Máte doma již nepotřebné oblečení a textil od novorozence 
až po školáka, boty, hračky, karnevalové masky, knížky, hry, 
sportovní potřeby, autosedačky, kočárky, dětský nábytek, 
těhotenské potřeby...? Využijte tedy komisní prodej nebo 
možnost pronájmu vlastního prodejního místa a nabídněte 
vše ze světa kolem dětí. Veškeré informace o prodeji získáte 
na www.provetrejteskrine.cz, provetrejteskrine@seznam.cz. 
Po dobu prodeje bude v provozu malé bistro.

Sobota 28. 3. • 13.30
Jízda k zahájení sezony 2015
Start je v Dobříči na náměstí 

Cyklistický spolek Stodůlky vás zve na jízdu k zahájení 
sezony 2015. Trasa vede z Dobříče do Loděnic, následuje 
Sv. Jan, Bubovice, Vysoký Újezd, Rudná a Sobín. Cíl bude 
u restaurace Mlejn v Kovářově ulici ve Stodůlkách. Vyjížďka, 
která není myšlena jako závod, je dlouhá přibližně 40 km. 
V případě špatného počasí (déšť, sníh) se pojede v neděli 
29. března, start je v 10.00. 
Více informací na www.csstodulky.cz, css@csstodulky.cz.

Středa 1. 4. • 17.00
Bábiny di Praga na radnici
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Městská část pro vás připravila tradiční Koncert sboru seniorek 
„Života 90“ Bábiny di Praga. Jste srdečně zváni. Vstup je volný.

Čtvrtek 2. 4. • 14.30 – 16.30
Velikonoční jízda v Lukáši
Jídelna SSS Prahy 13, Trávníčkova 1746 

Zveme seniory Prahy 13 se zájemem navštívit tuto akci, 
kterou budou tak trochu vlastně i sami vytvářet. Budou mít 
možnost vyrobit si pod vedením odborných lektorek 
velikonoční dekorace a přáníčka. Zájemci nechť se osobně 
hlásí v kanceláři nebo telefonicky na čísle 725 393 061 
u paní Aleny Hrabětové. Kapacita jídelny je omezená.

Sobota 11. 4.
Den otevřených dveří v Orthodocks Yacht Clubu
Areál Císařská louka, Smíchov, Praha 5

Plachetnice lodní třídy Optimist, šest odborných trenérů 
a děti od 6 do 15 let – to jsou základní kameny pravidelných 
tréninků jachtění s Orthodocks Yacht Club, o.s. Výcvik star-
tuje na Den otevřených dveří 11. dubna, ale již nyní je 
možné děti přihlásit. Délka výcviku jachtingu je volitelná 
a probíhá celou sezonu od dubna až do konce října. 
Více informací získáte na stránkách klubu www.oyc.cz, 
telefonicky na čísle 608 220 204 nebo na facebooku: 
www.facebook.com/oycmarinapraha.
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DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Čtvrtek 26. 3. • 20.00 – 22.00
Velikonoční drátování

Chcete si netradičně ozdobit velikonoční vajíčka a naučit se 
drátovat? Materiál zajištěn, stačí si přinést pouze natvrdo 
uvařené vajíčko. Cena 200 Kč.

Více informací o činnosti minicentra nebo 
o jednotlivých akcích (popř. rezervace) získáte 
na tel. 604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.

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

Neděle 15. 3. • 15.00
Koncert pro hospice – kostel sv. Rodiny

Na programu Stabat Mater a Fuga pro varhany c moll, 
Fuga d moll od Jana Křtitele Vaňhala, účinkují: Vojtěch 
Spurný – dirigent, varhanní pozitiv, Hana Jonášová 
– soprán, Markéta Cukrová – mezzosoprán, Magdaléna 
Malá – housle, Jiří Sycha – housle, Michal Dušek – viola, 
Helena Matyášová – violoncello. 

Neděle 22. 3. • 17.00
Koncert orchestru Archioni Plus – kostel sv. Rodiny

Na programu W. A. Mozart – Kouzelná flétna, koncert pro 
flétnu G dur. Orchestr vystoupí pod vedením Michala 
Macourka.

Pondělí 6. 4. • 17.00
Velikonoční koncert – kostel sv. Rodiny 

Představí se Břevnovský chrámový sbor pod vedením 
Adolfa Melichara.
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova 
a který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Čtvrtky 19. 3. a 9. 4.
Doremifa 2015 

Pořádáme již 10. ročník hudební soutěže Doremifa. Soutěž 
proběhne 19. 3. pro jednotlivce a malá seskupení a 9. 4. 

pro sbory a kapely. Přijďte si zazpívat nebo zahrát na flétnu, 
kytaru, klavír či jiný nástroj. Nebo vezměte s sebou své rodiče 
či kamarády a pojďte vystoupit společně. Stačí si připravit 
1 píseň nebo skladbu. Na akci je nutné se předem přihlásit. 
Více na našich webových stránkách.

Středa 25. 3. • 17.15
Lodní regata a otvírání vody

Tradiční jarní otvírání vody pro plavbu svých modelů pořádá 
klub leteckých a lodních modelářů DDM Stodůlky. Přijďte se 
podívat na první jarní plavbu vlastnoručně vyrobených 
modelů k horní nádrži v Centrálním parku. 

Pátek 27. 3. • 16.00 – 19.00
Jarní dílna 

Přijďte s námi oslavit jaro. Jarní dílna bude se spoustou 
inspirace na jarní a velikonoční výzdobu bytu, drobné deko-
race a milé maličkosti. S sebou si přineste krabičku či košík 
na výrobky, nůžky, lepidlo, 2 vyfouklá vajíčka. Vstupné 50 Kč.

Letní prázdniny plné zážitků a dobrodružství

Přehled všech letních táborů DDM Stodůlky – 7 výjezdních 
a 22 příměstských s různým zaměřením a pro různé věkové 
kategorie, najdete na www.ddmstodulky.cz. Ke každému 
táboru jsou zde podrobnější informace a zájemka k vyplnění. 
Opravdu je z čeho vybírat, tak neváhejte a přihlaste se, 
tábory se postupně zaplňují. Aktuální naplněnost najdete 
na výše uvedeném webu.

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

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

Zveme vás na pravidelné víkendové 
kurzy vaření s dětmi 
ve věku 3 – 11 let. 
V březnu zahajujeme 
nově i vaření s anglič-
tinou s rodilým mluv-
čím Timem. Na konci 
měsíce na děti čeká 
Velikonoční nadílka.
Nejbližší termíny 
našich kurzů vaření 
s dětmi jsou: 
7. 3. (vesmírné dob-
rodružství), 14. 3. 
(vaření s angličtinou), 
28. a 29. 3. (velikono -
ční nadílka). V sobotu 
od 9.30 do 12.30 
pro děti 5 – 11 let, v neděli od 9.30 do 11.30 pro děti 3 – 5 let. 
Programová náplň kurzů a přihlášky jsou uvedeny 
na www.varenisdetmi.cz.

Pojďme společně děti připravit na školu a pro život. Věříme, 
že lidský život lze nejvíce ovlivnit v předškolním věku, kdy 
dětský mozek pracuje na plné obrátky. Děti u nás rozvinou 
potenciál a výrazně zlepší komunikační schopnosti, kreati-
vitu, koncentraci, kritické myšlení a sebevědomí. FasTracKids 
učební programy jsou určeny pro děti od 6 měsíců do 8 let. 
Také v březnu se může přihlásit do kurzů: FasTrack Signing 
– znakování (děti do 2 let), FasTrack Tots (děti 2 – 3,5 roku), 
FasTrac Kids (děti 3 – 8 let) a FasTrack Music (1 – 8 let). 
Využijte ukázkové lekce zdarma.

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

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

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

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

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

Sobota 7. 3. • 9.00 – 14.00
Bazar dětského oblečení

Bazaru se můžete zúčastnit jako nakupující i jako prodávající. 
Pokud budete chtít věci po dětech prodat, přineste je den 
předem v době od 16.30 do 19.00 do Komunitního centra. 
Věci, u kterých sami určíte cenu, jednotně označíme 
a v sobotu od 16.00 si můžete už jen přijít pro utržené 
peníze a případně zbylé věci. Prodávající se mohou registro-
vat na emailu akrabka87@gmail.com. Více na facebooku 
– Bazar dětského oblečení v KC sv. Prokopa.

Úterý 17. 3. • 18.30
Prokopská zastavení 

Zveme vás na další přednášku z cyklu Prokopská zastavení, 
tentokrát na téma: P. Jan Bula, oběť teroru v případu Babice. 
Přednášet bude Mgr. František Kolouch. Přednáška se bude 
zabývat pronásledováním církve komunisty po únoru 1948, 
a to na příkladu oběti P. Jana Buly, který byl po vykonstruo-
vaném procesu popraven v Jihlavě roku 1952 v rámci teroru, 
který KSČ spustila po vraždách funkcionářů KSČ v Babicích 
na Třebíčsku. Babice se staly symbolem utrpení a totalitní 
zvůle. Akce měla zastrašit rolníky, kteří odmítali vstupovat 
do družstev a odhalit římskokatolickou církev jako ozbro-
jené teroristy a nepřítele lidu.

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



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz •  BŘEZEN 2015 37

Kalendář akcí březen

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

Divadélka pro děti

Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, 
vstup zdarma.
 1. 3. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – Martin Matejka 
 8. 3. Princezna na hrášku – Dřevěné divadélko
15. 3. Ahoj světe – Divadlo Eva a Jan
22. 3. Nešťastný šafářův dvoreček – Divadlo Kapsa
29. 3. O skřítku Kukovi – Divadlo Dokola

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,
Mukařovského 1986

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

Pondělky a úterky – tématem měsíce je naše tělo 
– říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka.... 
Během dopoledne od 10.30 navíc: 
 2. 3. – diskuze s MUDr. Marcelou Trávníčkovou na téma 
Děti a zdraví. 
17. 3. – kazatel David Novák – Dychtivost 
– a (ne)spokojenost s tím co mám, kdo jsem. 
Středy – 9.30 – pohybové nebo hudební okénko pro děti 
(s doprovodem dospělého), 10.30 – konverzační angličtina 
pro dospělé se Stacy Nofzinger – každý týden má své 
vlastní téma. 
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy, Mirkou 
a papouškem Petem, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

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

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

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana

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

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež

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

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory

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

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson

Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Podívejte se 
na www.klubrobinson.cz.

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

Představujeme zvířecí NEJ – můžete obdivovat největší, 
nejtěžší, nejvyšší a nejrychlejší zvířata. Přijďte se přesvědčit 
a dozvědět se o nich mnoho zajímavostí.

Komentovaná krmení a setkání – v březnu o víkendech 
a svátcích na mnoha místech zoo.

Happy Mondays – každé březnové pondělí mají vstup 
za korunu všechny těhotné maminky.

Cestovatelské přednášky s CK Livingstone – úterní pod-
večery patří v zoo exotickým dálkám. Ve Vzdělávacím centru 
u hlavního vchodu proběhne cyklus přednášek, který před-
staví úžasné kouty světa, jimiž vás provedou ostřílení cesto-
vatelé. Přednášky začínají v 18.00, vstupné na přednášku 
činí 50 korun.
•  3. 3. Miroslav Procházka: Kongo
• 10. 3. Martin Falc: Expedice Jižní Amerika Tatrou
• 17. 3. Michal Thoma: Bhútán

• 24. 3. Rudolf Švaříček: Neznámý Bhútán
• 31. 3. Petr Horký: Století Miroslava Zikmunda

Čtvrtek 5. a pátek 6. 3.
Zooškola – Krmení je věda

Kurz pro malé přírodovědce 8 až 11 a 12 až 15 let. 

Sobota 7. – neděle 8. 3. 
Největší a nejtěžší: Jak žijí sloni a hroši

Sloni a hroši – opravdoví giganti.

Sobota 7. 3. 
Zooškola pro dospělé – Zbavte se fóbií 

Máte strach z hadů nebo pavouků a chtěli byste mu čelit? 
Pak je tento den určen právě vám. Nutno předem objednat 
na zooskola@zoopraha.cz.

Sobota 14. – neděle 15. 3. 
Nejrychlejší: Tajemství gepardího běhu

Co se skrývá za gepardí rychlostí.

Neděle 15. 3. 
Třetí ročník běhu Zakázankou

Všechny milovníky běhu zveme na Běh Zakázankou. 
Tradiční běh dvojic do vrchu o Pohár ředitele zoo.

Sobota 21. 3. 
Otevření rozhledny Obora

Zdolejte letos jako první nejvyšší bod v zoo a podívejte se 
na svět očima žirafy.

Sobota 21. – neděle 22. 3. 
Nejvyšší: Život žiraf je plný záhad

Odhalte, jak žirafy pijí, odpočívají, spí či rodí mláďata.

Sobota 28. 3. 
Slavnostní zahájení 84. sezony Zoo Praha

Oslavte s námi vstup do nové sezony.

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

Prodloužení trasy A metra až do Motola mění povrchovou hromadnou dopravu

4. Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj smíšených dvojic

Nová inscenace na pomezí pohybového divadla a nového cirkusu

Ekologický a režijně úsporný provoz dopravních vozidel
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V březnu uvidíte
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Autor: Pavel Talaš

TO JSOU TEDA FÓRY

Někomu postačuje spatřiti Hradčany s paláci 
knížat, jinému Rynk s podivuhodným orlojem 
a domy konšelů, ale kdo chce Prahu viděti, ten 
musí po Vltavě plouti – tato slova jsme si vy-
půjčili z Lodního deníku První Všeobecné Člu-
novací Společnosti, kterou v roce 1993 založil 
Zdeněk Bergman, převozník pražský. Tentokrát 
vás totiž pozveme na vyhlídkovou plavbu 
Pražskými Benátkami a do Muzea Karlova 
mostu.

„Vodní kanál Čertovka ve mně evokoval 
Benátky, proto jsme zvolili obchodní značku 
a název pro naši činnost Pražské Benátky,“ 
říká Zdeněk Bergman. „Protože mám Prahu 
opravdu rád, snažím se každodenně po celý 
rok nejen jejím obyvatelům, ale všem, kteří 
naši metropoli navštíví, umožnit vidět její zá-
koutí, pamětihodnosti, nádherné panorama 
jinak – z hladiny řeky Vltavy.“ Přijďte i vy 
na Křižovnické náměstí, sejděte pár schodů 
a stanete na největším přístavišti Pražských 
Benátek Judita. To se nachází pod posledním 
dochovaným obloukem Juditina mostu. Pak 
už stačí nasednout na některou z lodí a téměř 
hodinová plavba může začít. V ceně lodního 

lístku je nejen plavba Pražskými Benátkami 
s malým občerstvením a komentovaným vý-
kladem, ale také vstup do Muzea Karlova 
mostu, které bylo otevřeno v roce 2007. Zde 
se můžete detailně seznámit s historií Karlova 
mostu, jehož stavba začala 9. července 1357. 
Za pozornost určitě stojí nejen model stavby 
Karlova mostu, ale také expozice věnovaná 
sv. Janu Nepomuckému – patronu všech lidí 
od vody, středověká huť, sochy ze Staroměst-
ské mostecké věže, kaple sv. Ducha, zpřístup-
něna je také podzemní část křížovnic kého 
kostela, která ukrývá základy Juditina mostu, 

prvního kamenného mostu v Českém králov-
ství a druhého ve střední Evropě... Navštívíte-li 
stránky www.prazskebenatky.cz, dozvíte se 
všechny kontakty, ale především řadu infor-
mací o trase plavby, přístavištích, lodní flotile 
– salónní rychlolodi Nepomuk, originálních 
lodích typu Vodouch, vltavských člunech, je-
diných benátských gon dolách u nás... A také 
o zahájení provozu přívozu Kazín v Černošicích 
u Prahy 1. června. 
Na www. muzeumkarlovamostu.cz neleznete 
informace o každodenním provozu a o expo-
zicích Muzea Karlova mostu. Eva Černá

 „Za takové vysvědčení se dává pár pohlavků!” rozčiluje se otec. 
„Máš pravdu, tati, pojď, pan učitel bydlí hned za rohem.”

 Potkají se dva kamarádi a dají se do řeči: „Tak povídej, jak se daří vašemu klukovi?“ 
„No, ujde to, ale raději stále chodím na třídní schůzky pod falešným jménem.“

 Druhák radí spolužákovi: „Když tě tvoji rodiče přistihnou při lhaní, podívej se jim 
hluboko do očí a chladnokrevně řekni: Mikuláš, Ježíšek, čápi...“

 „Miláčku, mám pocit, že jsem podpantoflák.“ „Nejsi.“ 
„Já ale myslím, že jsem.“
„Říkám naposled, nejsi!“
„Máš pravdu, miláčku, nejsem.“

 Žena se na den svatého Valentýna probudí a oznamuje nadšeně svému choti:
„Právě se mi zdálo, že jsi mi na Valentýna věnoval perlový náhrdelník. Co myslíš, že 
to znamená?“
S jistotou v hlase muž prohlásí: „To se dozvíš dnes večer.“ 
Večer muž přijde domů s malým balíčkem a slavnostně jej předá ženě. Ta jej dychtivě 
otevře a najde knihu s názvem Význam a vykládání snů.

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Tuto krásnou fotografii nám poslal pan František Kocmich. 
Podaří-li se i vám udělat zajímavý snímek (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete 
ho do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz). Předem děkujeme. 

VÍKENDY BEZ NUDY
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Březnová křížovka Čtenářská soutěž

Přijďte si prohlédnout špičkovou 
práci předních českých vizážistů, 
sochařů, architektů a kostymérů 
do... (viz tajenka) v Celetné 6, kde 
se můžete potkat se známými 
osobnostmi politického života, 
umělci, výtvarníky, sportovci... 
Navíc sem proslulé muzeum 
Madame Tussauds přivezlo kou-
sek Hollywoodu, takže uvidíte také voskové dvojníky největších hvězd. 
Otevřeno je denně od 10 do 21 hodin. Více na www.waxmuseumprague.cz.

Správné odpovědi z února:

Křížovka – o hodinu více

Rébus – jedním tahem nelze nakreslit obrázek b

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 

v Galerii Butovice získává:

Daniela Němcová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 

Anna Klánová, Stodůlky

Šimon Pokorník, Nové Butovice

Lucie Markovičová, Stodůlky

Soutěžní otázky na březen:
1) Kolik let v Praze letos oslaví městská hromadná doprava?
2) Na kdy je stanoven zápis do MŠ?
3) Kdy a kde bude 4. ročník Stodůleckého veteránského volejbalového turnaje?

Správné odpovědi na únorové otázky: 
1) Kdo pořádá soutěž Požární ochrana očima dětí?

Soutěž pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
2) Kdy proběhnou v Zoo Praha výpravy za obyvateli Indonéské džungle?

Výpravy proběhly 14. a 15. 2. 
3) Jak se rozloučili sportovci se starým rokem?

Sportovci se rozloučili šestým závodem běžeckého seriálu Běh Metropole.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 

Marie Husníková, Západní Město

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března na adresu redakce: 
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 
nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.  Připravila Petra Fořtová
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2) Z nápovědy zkuste složit název fi lmu.

pavouk            +           muž                                zima         +         koruna

1) Křížovka: Snad jste měli hezké jarní ...

a) b)

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

Únorová tajenka: NA SKVĚLOU HORKOU ČOKOLÁDU
Výherci: Jan Srnka, Nové Butovice; Eva Rödligová, Suchý Vršek; 
Olga Kohoutová, Stodůlky    Připravila Petra Fořtová
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Křížovku připravil: Petr Šimek



www.smart-byty.cz

I. etapa 88 % prodáno, II. etapa 50 % prodáno  

= jen několik metrů od stanice metra Nové Butovice

= kompletní občanská vybavenost bez nutnosti dojíždění 

= 15 minut do centra Prahy nebo na letiště

= tři parky v docházkové vzdálenosti

= energetická náročnost budovy skupiny B

= po měsíci prodeje II. etapy 50 % prodáno

= ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací

= příprava technologií pro inteligentní ovládání bytu

= pro více informací volejte zdarma 800 340 350

www.smart-byty.cz / ul. Na Zlatě, Nové Butovice / 800 340 350

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


