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Rada MČ Praha 13 mj.    
 SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou INPROSAN, s.r.o., Před Bate-

riemi 1059/7, 162 00 Praha 6 – Střešovice k vyhlášení zakázky malého rozsahu 

na projektovou dokumentaci s názvem Projektová dokumentace na přístavbu objektu 

kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova 1580

a návrh smlouvy o dílo předložený firmou INPROSAN, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ
informaci o procesu digitalizace archivu stavebního úřadu

a SOUHLASILA s jeho pokračováním

SOUHLASILA
se směnou pozemků v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví společnosti Trigema Project Beta, 

a.s., a pozemků v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví společnosti Syntea software group, a.s.,  

za pozemky v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví hl. m. Prahy, a to za těchto podmínek:

1.  hl. m. Praha zrealizuje výstavbu parkovacího domu P+R o kapacitě minimálně 

175 parkovacích míst (kapacita P+R 60+115 veřejné parkoviště), který bude 

v souladu s územním plánem

2.  do doby výstavby parkovacího domu investor společnost Trigema Development, 

s.r.o., zajistí náhradní parkovací místa ve svém objektu č. p. 2835 o kapacitě 

60 parkovacích míst jako náhradu za P+R

3.  společnost Trigema Development, s.r.o., splní všechny podmínky stanovené hl. m. 

Prahou, zejména Institutem plánování a rozvoje

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na Revitalizaci plochy před ZŠ Brdičkova

a SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou VISTORIA CZ, a.s., se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 

 zakázku malého rozsahu na Vybudování fitparku při ul. Janského, sídliště Velká Ohrada, 

blok C

a SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 

SCHVÁLILA
složení pracovních skupin a řídící skupiny k návrhové části Strategického plánu 

MČ Praha 13 pro období 2018–2024

a harmonogram činností těchto skupin

VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené 

ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem ZŠ Janského a ZŠ Kuncova – 

rekonstrukce hřišť pod evid. č. P13 – 46126/2017 rozdělené na část 1 – ZŠ Janského – 

rekonstrukce atletické dráhy a část 2 – ZŠ Kuncova – rekonstrukce sportovního hřiště

a SCHVÁLILA
pro část 1 – ZŠ Janského – rekonstrukce atletické dráhy

výběr nejvhodnější nabídky, která splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení a byla 

podána účastníkem Sport-Technik Bohemia, s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 

186 00 Praha 8, a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem 

pro část 2 – ZŠ Kuncova – rekonstrukce sportovního hřiště

výběr nejvhodnější nabídky, která splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení a byla 

podána účastníkem Sport-Technik Bohemia, s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 

186 00 Praha 8, a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových 

stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář 

starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 17. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 6. prosince 2017 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Nová služba pro občany
Uprostřed obchodní pasáže Centra Velká Ohrada je nově umístěn stojan deníku Metro 

a týdeníku, který vychází každý pátek, 5plus2. Občané Velké Ohrady tak nemusí pro svá 

oblíbená periodika až ke vzdáleným distribučním místům. -red-

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 

12. dubna 2018 od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 13. dubna 2018 od 13.00 

do 17.00 hodin.  Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Voličské průkazy 
V pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna 2018 se uskuteční 1. kolo volby prezidenta ČR. 

Případné 2. kolo volby se bude konat v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018. 

 Voliči s trvalým pobytem na území MČ Praha 13, který se nebude zdržovat 
v době voleb ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu a v jehož stálém 

seznamu je zapsán, vydá Úřad měst-
ské části Praha 13 na jeho žádost 
 voličský průkaz, na který může volit 

v jakémkoli stálém volebním okrsku 

na území ČR nebo ve zvláštním volebním 

okrsku v zahraničí. Volič může podat žádost 

o vydání voličského průkazu pro 1. kolo 
voleb nejpozději do 5. 1., pro 2. kolo 
pak do 19. 1. 2018, a to v listinné po-
době zaslané na adresu ÚMČ Praha 13 

s úředně ověřeným podpisem voliče, 

v elektronické podobě zaslané prostřed-

nictvím datové schránky (ID: zv6bsur). 

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu v případě 1. kola do 10. 1. 
do 16.00 hod., v případě 2. kola do 24. 1. 2018 do 16.00 hod. v budově ÚMČ 

Praha 13 (3. patro, č. dv. 433 – Ivana Petříková, tel. 235 011 317).  Výdej voličských 
průkazů bude zahájen 28. 12. 2017. Voličům budou předávány voličské průkazy 

pro 1. a 2. kolo, pokud výslovně nepožádají o voličský průkaz pouze pro některé kolo 

volby. Při ztrátě voličského průkazu nelze vydat duplikát! 

Více na www.praha13.cz v sekci Volba prezidenta ČR.

            Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Pražská plynárenská přijede za vámi

Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, 

kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, 

způsobu placení, reklamace, atd.

Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plyná-

renské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v následujícím 

 termínu:

28. 12. od 12.00 do 14.30 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší 

 informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.
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PŘÍMÁ LINKA

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5

Ústředna: 235 011 111, bezplatná informační linka: 800 130 000

Informace: 235 011 144, 235 011 228, dotazy@p13.mepnet.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@p13.mepnet.cz

Webové stránky úřadu: www.praha13.cz

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

http://praha13.anobudelip.cz

 Česká strana sociálně demokratická.............................................stepan.hosna@email.cz

http://praha13.cssd.cz

Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz

http://praha5.kscm.cz

Občanská demokratická strana................................................ticha.ludmila@seznam.cz, 

www.odspraha13.cz

TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz

www.praha13.zeleni.cz

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY

Vážení a milí čtenáři STOPu,
vánoční svátky se nezadržitelně blíží a na dohled je i konec roku 2017. Do svátečního 
jsme tedy oblékli i poslední letošní vydání vašeho zpravodaje. Vánoční atmosféru 
navodí nejen prosincová obálka, ale také povídání o ruční výrobě vánočních ozdob 
ve Dvoře Králové nad Labem, pozvánka na výstavu Medové a dřevěné Vánoce v Ořechu 
nebo adventní zamyšlení administrátora zdejší farnosti Radka Tichého. Nechybí 
seznam vánočních bohoslužeb ani přehled míst, kde si budete moci koupit stromeček 
nebo kapra. Stránka 31 je také letos určena, jak už její číslo napovídá, Silvestru. Přesto, 
že koncem roku všichni žijeme blížícími se svátky, na stránkách STOPu se samozřejmě 
budeme věnovat i událostem, informacím a tématům zcela „nesvátečním“ – 
plánování výstavby Radlické radiály, činnosti bezplatné právní poradny, která 
poskytuje služby občanům v budově radnice nebo jednání se zástupci VAFO Chrášťany, 
– společností na výrobu a distribuci extrudovaných krmiv pro psy a kočky. Podíváme 
se také ke Stodůleckému rybníku v Centrálním parku, kde se slavil Den stromů, 
na vítání občánků a protože se blíží prezidentské volby, zařadili jsme na stranu 2 
informaci týkající se voličských průkazů. Tradičně obsáhlý je i přehled adventních 
a vánočních akcí, ze kterých si jistě vyberete. 
Za celou redakci STOPu vám ze srdce přeji, abyste prožili radostné a klidné Vánoce plné 
porozumění a lásky.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, několikrát jsem 
upozorňoval na intenzivní zápach, 
který zřejmě produkuje společ-
nost VAFO. Podniká radnice v této 
věci nějaké kroky?
Zápach, o kterém hovoříte, sku-
tečně pochází z výrobny VAFO 
PRAHA, s.r.o., která vyrábí kr-
mivo pro zvířata a sídlí v Chráš-
ťanech. Tento nesnesitelný zá-
pach netrápí pouze obyvatele 
bezprostředního okolí, ale šíří se 
až do oblasti naší městské části. 
Vzhledem k tomu, že se společ-
nost nachází na území Středo-
českého kraje, není v naší kom-
petenci řešit tuto věc přímo. 
Proto jsem již několikrát na tuto 
skutečnost upozorňoval Českou 
inspekci životního prostředí 
(ČIŽP), pod kterou tato proble-
matika spadá. Naposledy dopi-
sem ze začátku listopadu, který 
byl adresován řediteli ČIŽP. 
Z vyjádření zástupců inspekce 
do médií vyplývá, že v létě pro-
vedli orientační stanovení kon-
centrace pachových látek u této 
provozovny. Nejednalo se ale 
o kontrolu, nýbrž o zjištění teh-
dejšího aktuálního stavu. Ukazuje 
se, že stížnosti na zápach jsou 
obecně velmi problematicky řeši-

telné, protože zákon o ochraně 
ovzduší jej přímo neřeší. VAFO 
Chrášťany nemá krajským úřa-
dem stanoveny žádné podmínky 
ochrany ovzduší pro provoz své 
výroby. Sama firma připouští, že 
přijímá časté stížnosti obyvatel 
a firem sídlících v okolí. V minu-
losti proto investovali několik 
milionů korun do instalace dvou-
stupňového čištění vzduchu po-
mocí gelových filtrů a biologic-
kých vodních praček. Z vyjádření 
zástupců společnosti VAFO vy-
plývá, že snížili zápach o 94 pro-
cent a ten je teď srovnatelný s vý-
pary při vaření masa v běžném 
kuchyňském provozu. Toto vyjá-
dření mě ale neuspokojuje. Naši 
občané si nadále na zápach stě-
žují a ani já osobně jsem bohužel 
nezaznamenal žádnou pozitivní 
změnu. Nadále tedy apelujeme 
jak na společnost VAFO, tak také 
na Inspekci životního prostředí, 
aby s neuspokojivou situací něco 
dělali. 

V úterý 21. listopadu se usku-
tečnila pracovní schůzka, kterou 
zorganizovala firma Odour, s.r.o., 
– specialisté na pachové látky, 
jenž se společností VAFO spolu-
pracují. Na této schůzce jsem byl 

osobně přítomen. Ze zde uvede-
ných informací vyplývá, že 
VAFO investovalo nemalou fi-
nanční částku do třetího stupně 
čištění vzduchu. Tzv. studená 
plazma by podle zástupců společ-
nosti měla opravdu eliminovat 
zbytkový zápach. Instalace 
a zprovoznění nového systému 
proběhne v březnu 2018. Pevně 
věřím, že se nám všem poté vý-
razně uleví a zápach nebudeme 
muset nadále řešit. 

Zaslechnul jsem, že Praha 13 vyti-
povala místa, kde by mohly být 
zbudovány další parkovací plochy. 
Co je na tom pravdy?
Byli jsme osloveni Technickou 
správou komunikací hl. města 
Prahy (TSK) ke vzájemné spo-
lupráci při přípravě realizace 
rozšiřování stávajících parkovišť. 
Tato spolupráce je výsledkem 
našeho dlouhodobého apelu 
na Magistrát hl. m. Prahy a pod 
něj spadající Odbor rozvoje a fi-
nancování dopravy, kdy opravdu 
voláme po nutnosti zbudování 
dalších parkovacích ploch v naší 
městské části. Všichni víme, že 
parkování je dlouhodobým pro-
blémem, který musí být ur-
gentně řešen. 

TSK tedy zpracovalo pilotní 
projekt, který počítá s instalací 
lehkých montovaných konstrukcí 
na některých parkovištích 
v Praze 13. Pro tento projekt 
jsme vytipovali 10 stávajících 
parkovišť, kde by byla realizace 
vhodná. Řídili jsme se při tom 
kritérii dostupnosti do nejbliž-
ších stanic metra, odclonění 
od stávající bytové zástavby a sa-

mozřejmě muselo jít o parkoviště 
na pozemcích hl. města Prahy. 

Z následných jednání vyšly 
jako nejvhodnější čtyři lokality – 
Ovčí hájek, Hábova, Flöglova 
a Bronzová. Pilotní projekt bude 
zatím realizován na jednom vy-
braném parkovišti. Naše městská 
část pro následné rozpracování 
preferuje stávající parkoviště 
na Ovčím hájku. Realizace sa-
motného projektu je plánována 
na rok 2018 a lze předpokládat, 
že kapacita bude navýšena 
o 4–5 násobek na jedno stávající 
parkovací místo.

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

  Uzávěrka příštího čísla: 4. 12. 2017  Distribuce: 22. 12. – 29. 12. 2017
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INFORMACE Z RADNICE

Milá povinnost
Čtvrtek 9. listopadu patřil v obřadní síni Úřadu městské části Pra-
ha 13 znovu těm nejmenším. Starosta David Vodrážka přivítal 41 nově 
narozených občánků, kteří rozšířili naše řady. Bylo to jako vždy moc 
milé setkání, které tentokrát zpestřily děti z Mateřské školy Paletka.

Téměř tři roky provozuje radnice Prahy 13 pro své občany právní po-
radnu. Tuto službu poskytuje osobám s trvalým bydlištěm v Praze 13 
zdarma. Lidé ji mohou využít v případě, že se ocitnou v problematické 
situaci a nevědí, jaké právní kroky učinit. Nejčastěji se dotazy týkají roz-
vodů, péče o děti, vypořádání majetku ve spoluvlastnictví, darování, pře-
vodů družstevních podílů, dědictví a podobně. Občan, který právní po-
radnu navštíví, obdrží právní vysvětlení daného problému, radu, 
na kterou instituci se obrátit, jaké jsou zapotřebí dokumenty či potvr-
zení, případně je mu právníkem vysvětlen proces a běžné postupy soud-
ního či správního řízení. Tyto bezplatné právní služby však nezahrnují 
sepsání nebo kontrolu smluv či jiných dokumentů.

Měsíčně jsou vyřízeny desítky dotazů. Právníci jsou občanům k dispo-
zici dvakrát týdně, a to v úterý od 14–16 hod. a ve středu od 9–12 hod. 

Studentům patří díky
Ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, které se ko-
naly 20. – 21. října 2017, se aktivně an-
gažovali také mladí lidé. Je potěšující, že 
do volebních komisí se hlásili studenti, 
které zajímá naše politická scéna. Část 
z nich si ve středu 1. listopadu pozvali 
starosta městské části Praha 13 David 
Vodrážka a tajemník úřadu Jaroslav Ma-
reš na radnici, aby jim osobně poděkovali 
za aktivní účast na volbách. 

Volební účast v naší městské části byla 
66,47 %, což je mírně nad průměrem celé 
České republiky. Eva Libigerová

Nezapomínejme na minulost
Závěr října a polovina listopadu patřila tradičně uctění památky těch, 
kteří již nejsou mezi námi. U příležitosti 99. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky položili 28. října zástupci městské části Praha 13 k památ-
níkům obětí první a druhé světové války ve Stodůlkách, Třebonicích 
a na Vidouli věnce 
s karafiáty a stuhou 
v národních barvách, 
jako vyjádření úcty 
 jejich památce.

17. listopad zase 
patřil všem, kteří byli 
minulým komunistic-
kým režimem perze-
kvováni. Starosta Da-
vid Vodrážka navštívil 
památník obětí ko-
munismu ve Stodůl-
kách a zavzpomínal 
na Miladu Horáko-
vou, političku a bo-
jovnici za práva žen, 
která se v průběhu 
vykonstruovaného 
soudního řízení stala 
symbolem odporu 
proti totalitě.

Eva Libigerová

Zájemce se musí objednat předem na tel. 235 011 144 nebo na bez-
platné lince 800 130 000. V den sjednané porady je zájemce zpětně 
kontaktován úřadem pro potvrzení návštěvy. Pokud ji nepotvrdí, je 
jeho termín přidělen další osobě. Z tohoto důvodu je občan při ob-
jednání do poradny povinen uvést své telefonní číslo. Nedostaví-li se 
občan ve sjednaném termínu bez řádné omluvy, další termín mu ne-
bude poskytnut, neboť zájemců o právní služby je velké množství. 
Právní problémy jsou řešeny pouze v rámci osobního jednání. 
E-mailové či korespondenční dotazy vyřizovány nejsou. Rovněž 
není řešeno zprostředkované právní poradenství. To znamená, že 
služba je poskytována pouze tomu, kdo má daný problém a nemůže 
být poskytnuta zástupci, např. kamarádovi či rodiči.
 Iva Jermanová, Centrum právní pomoci

Centrum právní pomoci stále funguje

Pokud máte i vy zájem o pozvání na tuto malou slavnostní akci, je za-
potřebí narození dítěte oznámit osobně pracovnici odboru občansko-
-správního nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu 
 porazilovan@p13.mepnet.cz. O termínu a konkrétním čase konání 
 vítání občánků jsou pak rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, 
která je zaslána zhruba 3 týdny před samotným konáním akce.

Eva Libigerová

2X
 F

OT
O

: P
ET

RA
 F

O
ŘT

O
VÁ

2X
 F

OT
O

: D
A

N
 N

O
VO

TN
Ý

FO
TO

: J
A

N
 C

EJ
N

A
R



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • PROSINEC 2017 5

TÉMA STOPU

Radlická radiála – nová tepna Prahy
Základy konceptu Radlické radiály, která 
v konečné fázi propojí dálnici D5 a Praž-
ský okruh, byly popsány již v 70. letech 
minulého století v dokumentu Základní 
komunikační systém hl. m. Prahy (ZKS). 
Nepopiratelně jde o významnou stavbu, 
která tvoří část pražského okružního sys-
tému v jihozápadní části města. 

V současné době je v provozu úsek 
„Rozvadovská spojka“ mezi Pražským 
okruhem a ulicí Bucharova, který byl do-
stavěn v roce 1980. V této situaci musí 
auta jedoucí směrem od Plzně sjet z kon-

čící dálnice D5 na okolní komunikace. A lidé jsou tak denně vystavo-
váni nadměrné dopravní zátěži. 

Další pokračování směrem k městskému okruhu je předmětem 
stavby „Radlická radiála JZM – Smíchov“. Navrhovaná trasa radiály 
však prochází zastavěným územím, kde musí být brána na zřetel his-
torická zástavba Butovic, Jinonic a osídlené Radlické údolí. Mezi 
údolím Vltavy, kde leží trasa městského okruhu, a Stodůlkami (nej-
vyšším bodem trasy) je rozdíl více než 140 výškových metrů! Dané 
území a terénní konflikty je možné překonat pouze za cenu poměrně 
rozsáhlých tunelových úseků.

Jak se projekt vyvíjel
Investorem Radlické radiály JZM – Smíchov je Hlavní město Praha 
zastoupené Odborem strategických investic Magistrátu hl. města 
Prahy. Inženýrskou činnost v přípravné fázi zajišťuje společnost VIS, 
a.s., a projekt na základě veřejné obchodní soutěže komplexně zajiš-
ťuje sdružení společností PUDIS, a.s., a SATRA, spol. s r.o.

Návrh dokumentace pro územní rozhodnutí byl podán v roce 2007 
a společně s ním byl zahájen i proces posuzování vlivů na životní pro-
středí (tzv. EIA). O dva roky později získal projekt souhlasné stano-
visko EIA, jehož platnost končí v roce 2021.

Kromě základního konceptu Radlické radiály musí investor rovněž 
řešit poměrně rozsáhlý komplex doprovodných projektů tak, aby ra-
diála byla jednoznačným přínosem také pro okolí, jehož se samotná 
stavba dotkne. Databáze těchto projektů je k dispozici na webu: 
http://www.radlickaradiala.info/doplnujici-projekty/.

Základní data 
Radlická radiála ve svém výsledném řešení plní funkci hlavní sběrné 
komunikace pro prostor Radlic, Jinonic a Jihozápadního města. Pro-
dloužením Rozvadovské spojky propojuje silniční a městský okruh. 
Prochází v západo-východním směru celým řešeným územím a pro-
střednictvím pěti mimoúrovňových křižovatek je napojena na nižší 
místní komunikační síť (MÚK Bucharova, MÚK Řeporyjská, 

MÚK Bu tovice a MÚK Jinonice) a v MÚK Zlíchov na městský 
okruh v prostoru Zlíchovského tunelu.

Celková délka radiály je zhruba 5,5 km, z čehož téměř 3 km pove-
dou v tunelech (tunel Radlice – 2,2 km, Jinonice 356 m a Butovice 
348 m). Silnice bude dvouproudá v obou směrech s přídavnými pruhy 
dle potřeby. 

Celá stavba zahrnuje 18 mostů, tři lávky pro pěší a mimo hlavní ko-
munikaci řeší projekt Radlické radiály také poměrně obsáhlé návaz-
nosti na širší území, hlavně pak na městskou infrastrukturu. 

S realizací Radlické radiály je spojena i přestavba ulice Radlická, 
což je nedílná a významná část celé investice. Nová Radlická ulice zá-
sadně změní současný charakter území. Vznikne páteřní městská 
třída, ve které je samozřejmě počítáno také s podstatnou výsadbou ze-
leně. Vzniknou tak nové veřejné prostory, parky a aleje. 

Jde se do finále
Hlavní město Praha podalo 6. října 2017 žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro popisovanou stavbu. Zahájení výstavby je plánováno 
na rok 2019 a doba realizace se odhaduje na čtyři a půl roku.

Jednoznačným přínosem Radlické radiály je zklidnění povrchové 
dopravy a zlepšení životního prostředí v oblasti Jihozápadního Města. 

Pražané se mohou těšit na zklidnění povrchové dopravy, což s sebou 
samozřejmě nese zlepšení životního prostředí zejména v Praze 5 
a v naší městské části. Už proto výstavbu vedení Prahy 13 dlouhodobě 
podporuje.

Radlická radiála je zcela zásadní projekt, který díky svému částeč-
nému zahloubení nepopiratelně uleví okolí Plzeňské a Radlické ulice, 
zklidní obytné zóny tak, aby zde mohli lidé v klidu žít, chodit na pro-
cházky a relaxovat a ne být obtěžováni dopravním hlukem a znečiště-
ným ovzduším. Eva Libigerová

Pohled na MÚK Jinonice, část u stanice metra Jinonice

Celkový pohled na část Radlické radiály u mimoúrovňové (MÚK) křižo-
vatky Řeporyjská

Pohled na část Radlické radiály mezi MÚK Řeporyjská a MÚK Butovice
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V úterý 17. října jsme u Stodůleckého rybníka v Centrálním parku 
slavili Den stromů. Společnou akci, které se zúčastnili zástupci odboru 
životního prostředí spolu s mnoha dětmi ze základních a mateřských 
škol, zahájili výsadbou dvou stromů zástupce starosty Pavel Jaroš a za-
stupitel Aleš Mareček. Nahrazeny tak byly mladé stromky uříznuté 
neznámým vandalem, které byly 
v létě nově vysazené v rámci 5. etapy 
budování parku.

Vysazené Liliovníky tulipánokvěté 
(Liriodendron tulipifera) se u nás 
řadí mezi poměrně oblíbené stromy. 
Pochází však ze Severní Ameriky. 
I přes svou velikost nachází často své 
místo v českých parcích. Mají neob-
vyklou stavbu listů a velice zvláštní 
květy. Ty svým tvarem a barvou při-
pomínají žluté tulipány. Tento druh 
u nás nenamrzá. Vzrostlé a v červnu 
bohatě kvetoucí jedince je možné 
spatřit například v Kuksu nebo 
v Průhonickém parku. Tyto stromy 

jsou již několik set let staré. Pokud je dostatek místa, může zdobit 
i soukromé zahrady. Je třeba počítat s prostorem asi jako pro vzrostlý 
ořešák. 

V průběhu akce si děti mohly zasoutěžit či se dozvědět něco no-
vého o dřevinách. Soutěž byla zaměřená na „významné“ stromy, které 

se sázejí na počest známým osobnos-
tem, k různým svátkům a podobně. 
U nás v parku je vysazena alej Ev-
ropské unie, k jejímuž poznání jsme 
směřovali naši soutěž. U stánků Lesů 
hl. m. Prahy se děti dozvěděly o stro-
mech další zajímavé informace, 
mohly si vyrobit zvířátko z přírodnin 
a zahrát různé hry.

Nejen díky hezkému počasí se 
akce zúčastnilo asi dvacet školek 
a škol v počtu 500 dětí a dospělých. 
Akci pořádal Odbor životního pro-
středí městské části 
Praha 13 v rámci 
místní Agendy 21. Dana Céová 

V Centrálním parku se slavil Den stromů

Luka Living otevřel své brány
V sobotu, na svatého Martina, proběhl den otevřených dveří v Luka 
Living. Jde o originální stavební projekt, který v naší městské části na-
bídnul revoluční nájemní bydlení. K dispozici je recepce s hotelovými 
službami, pronajímané byty jsou plně vybaveny a koncipovány jako 
nízkoenergetické. Součástí komplexu je také fitness, wellness a ob-
chodní centrum.

Nově otevřené obchodní centrum projektu Luka Living se může 
pyšnit restaurací Colonial&Pizza Coloseum, která zde otevřela jako 

první svůj nový kon-
cept restaurace spo-
jené s obchůdkem 
s italskými potravi-
nami. Dalším zajíma-
vým nájemcem je dro-
gerie a parfumerie 
Rossmann, která 
na Lukách otevřela 
svou nejmodernější 
prodejnu, na kterou se 
před otevřením přijel 
podívat samotný maji-
tel této sítě pan Dirk 
Rossmann. Za zmínku 
stojí také místní pe-
kárna. Nádherný inte-
riér a ručně vyráběné 
koláče s tradicí od rakouského pekaře a italského cukráře jsou raritou.

Dopoledne v pasáži obchodního centra k návštěvníkům hovořil ře-
ditel projektu Tomáš Kašpar, investor Vítězslav Vala a starosta měst-
ské části Praha 13 David Vodrážka.

„Nový koncept nájemního bydlení v naší městské části vítáme. Vy-
budované obchodní centrum poskytne obyvatelům, ale i ostatním ná-
vštěvníkům Prahy 13 dostatek dalších nákupních možností,“ řekl sta-
rosta David Vodrážka.  Monika Zárubová, Luka Living
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Ve středu 8. listopadu byla slavnostně otevřena komplexně zrekon-
struovaná školní kuchyně a jídelna Fakultní základní školy Brdičkova 
v Praze 13. Celková investice ve výši 43 mil. Kč posloužila na moderní 
vybavení odpovídající současným trendům. Rekonstrukční práce pro 
městskou část Praha 13 prováděla dodavatelská firma Z+D. 

Symbolickému přestřižení pásky byl přítomen starosta Prahy 13 
David Vodrážka společně s primátorkou hl. města Prahy Adrianou 
Krnáčovou, zástupkyní starosty pro oblast školství Marcelou Plesní-
kovou a místostarostou Pavlem Jarošem.

Fakultní základní škola Brdičkova včetně kuchyně a jídelny byla 
otevřena 1. září 1986. Provoz se po celou dobu zajišťoval na maximum 
i přesto, že počet dětí ve škole brzy přesáhl původně plánovanou kapa-
citu. Stárnutí vybavení a jeho postupné opotřebení vedlo v průběhu let 
k několika havarijním situacím. Technologie, která byla v kuchyni po-
užívána od poloviny 80. let, navíc přestala odpovídat současným ná-
ročným normám. Například v kuchyni vůbec nebyla zavedena 
v dnešní době už naprosto samozřejmá separace tuků z odpadních 
vod.

Projekt rekonstrukce a modernizace kuchyně byl připraven již před 
mnoha lety, ale nepodařilo se na něj získat dostatek financí, proto byl 
odložen a situace se postupem času stala z provozního hlediska 
značně kritickou. „V letošním roce se nám podařilo za přispění Ma-
gistrátu hl. m. Prahy zajistit potřebné finanční příspěvky, proto jsme 
mohli 1. července zahájit dlouho očekávanou rekonstrukci,“ zdůraz-
nila Marcela Plesníková, zástupkyně starosty. „Jsem velmi ráda, že 
mohlo být vybudováno zařízení, které je vybaveno nejmodernějšími 
technologiemi a odpovídá tak současným trendům,“ dodala místosta-
rostka. „Vzhledem k pokračujícímu nárůstu počtu obyvatel se dlouho-
době snažíme navyšovat kapacity ve vzdělávacích zařízeních v naší 
městské části,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. „S tím samo-
zřejmě souvisí nutnost navýšit kapacitu také v jídelnách. Navíc je 
nutné kuchyně, které pro žáky vaří, modernizovat v souladu se součas-
nými trendy v této oblasti. Jídelna a kuchyně FZŠ Brdičkova dlouho-
době neodpovídala standardům, proto byl tento krok opravdu nevy-
hnutelný. Jsem rád, že se nám podařilo vše dotáhnout do zdárného 
konce,“ dodal starosta. Eva Libigerová

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

Hromek Consort. Skvělý kytarista 
Hromek, obklopen dalšími výbornými 
muzikanty (violistka Kateřina Lískov-
cová, flétnista Jakub Klár, perkusista 
Daniel  Mikolášek, zpěvačka Petra 
Kohoutová), odehrál svěží a barevný 
koncert sestavený ze zhudebněných 
básní, upravených písní, irských melo-
dií a barokních i původních instru-
mentálních skladeb. Krásný večer před 
branami adventu.  Petr Linhart
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Tradičně skvělý předadventní koncert

Listopadový koncert cyklu Třináctého 
na třináctce v Komunitním centru 
sv. Prokopa byl zároveň posledním 
v tomto roce. První půlka večera pat-
řila písničkáři Slávku Klecandrovi. 
Ten si připravil řadu písní, které před 
zdejším publikem dosud nezazněly – 
mezi nimi i několik novinek z čerst-
vého alba Vane, kde chce Klecandrovy 
„rodné“ kapely Oboroh. Druhá polo-
vina večera náležela souboru Michal 
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km

Osobní strážce 

Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu 
ŠKODA KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží sebevědomý 
design, nový standard bezpečnosti a prvky výbav z vyšší 
třídy.* Mimo jiné disponuje technikou, která pomáhá snížit 
následky dopravní nehody. Pokud na základě čidel a radaru 
vyhodnotí krizovou situaci, podnikne řadu opatření s cílem 
připravit posádku na případný náraz. V nejkrajnějších 
případech se cestující ve voze KAROQ mohou spolehnout 
až na 9 airbagů. Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.

* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.cz

NOVÁ 
ŠKODA KAROQ.

BEZPEČNĚ JINÁ.

AUTO STYL a.s.

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Každou       neděli 3. patro

  ZDARMA
pro děti

11:00 hod.

divadélko

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

PŘÍMO NA STANICI METRO B.
Parkování přímo u obchodního centra!

  PROSINEC
3.12. Eva a Jan

Princezna Zpěvanka
10.12. Divadlo Rolnička

O tom, co se možná stalo
17.12. Divadlo ŠUS

Betlém

  LEDEN
7.1. Romaneto

O dvanácti měsíčkách
14.1. Divadlo Kapsa

O Budulínkovi
21.1. Dřevěné divadlo

Pohádková kniha

28.1. Bářino toulavé 
divadlo & Bořivoj
O Červené Karkulce
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Adventní čas 
Štěstí přeje připraveným, říká přísloví. Když 
chce někdo nabídnout vynikající pokrm, vě-
nuje vaření hodinu, dvě, někdy i celý den. 
Když má student udělat zkoušku ve škole, 
učí se den, dva, někdy i týden. Když muzi-
kant připravuje koncert, cvičí týden, dva, ně-
kdy i měsíc. Když se mají dva zamilovaní 
brát, chystají veselku měsíc, dva, někdy i rok. 
Výsledky bývají přímo úměrné nejen délce 
přípravy, ale také poctivosti při ní. Když 
máme prožít hezké vánoční svátky, je třeba 
věnovat přípravě týden, dva, tři, nebo čtyři. 
Tak dlouho totiž trvá adventní období, ob-
dobí přípravy na příchod Spasitele. 

Někdo třeba řekne, že advent nemá rád, 
protože množství lidí na trzích a u obchod-
níků je přímo úměrné ostrosti jejich loktů. 
A přes loňská předsevzetí zase nejsou 
všechny dárečky uschovány na tajném místě 
včas. A úklid je zase o něco namáhavější 
a otravnější. A vánoční melodie vždycky 
přecpou uši a mysl dřív, než Vánoce vůbec 
stihnout přijít. 

A někdo naopak řekne, že advent patří 
mezi jeho nejhezčí období v roce. Vstává o něco dříve než obvykle, byť 
ho to stojí nemálo sil. Sídlištěm, které se teprve probouzí, přichází 

do vymrzlého a potemnělého kostela. Svůj 
den začíná roráty, krásnými staročeskými 
písněmi při svíčkách, které teskně zpívají 
o touze lidstva, aby se nebe prolnulo se 
zemí. Tyto zpěvy jej spojují s generacemi 
našich předků a vlévají do žil energii a od-
vahu pro den, který má začít. A když pak 
člověk vychází do rušné ulice, v jeho srdci 
je pokoj.

Klid a radost se nedají koupit a do našeho 
srdce přicházejí pouze plaše. Není možné se 
vyhnout nákupům, shánění, uklízení, pečení. 
Ale je možné to vše podniknout v míru 
a bez spěchu. Stačí k tomu večer doma za-
pálit svíčku na adventním věnci a hledět 
chvíli do jejího mírného plamene, jít dříve 
spát a ráno vstát na roráty. Advent může být 
obdobím půstu před Božími hody, časem 
 ticha před vánočním veselím, dobou temna 
před zimním slunovratem. Advent může být 
plaváním proti proudu televizní a obchodní 
povrchnosti. Jen leklé ryby plují s proudem. 
Prožití Vánoc 2017 bude přímo úměrné 
prožití tří či čtyř adventních týdnů.

Přeji všem pokojný advent a požehnané Vánoce.
  Radek Tichý, katolický farář Prahy 13

Vánoce a advent
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. 
v Praze 13 – Stodůlkách

Po celou adventní dobu staročeské roráty při svíčkách:

V KOSTELE SV. JAKUBA ST.
Pondělí – 7.00 hodin
Čtvrtek – 7.00 hodin
Sobota – 7.00 hodin

V KOSTELE SV. PROKOPA V KOMUNITNÍM 
CENTRU
Pátek – 6.30 hodin

Vánoční bohoslužby
V KOSTELE SV. JAKUBA ST.
Neděle 24. 12. – Štědrý den 
• 17.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně

• 24.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně

Pondělí 25. 12. – Boží hod vánoční
•  8.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně

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

Pondělí 1. 1. 2018 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
•  8.00 hod. – mše sv.

V KOSTELE SV. PROKOPA V KOMUNITNÍM 
CENTRU 
Neděle 24. 12. – Štědrý den
• 22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně  

Pondělí 25. 12. – Boží hod vánoční
•  9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně

• 11.00 hod. – mše sv. – Slavnost narození Páně

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

Pondělí 1. 1. 2018 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
•  9.30 hod. – mše sv.

• 11.00 hod. – mše sv.

Žehnání příbytků po třech králích
S kněžími z farnosti Stodůlky je možné domluvit každoroční 

požehnání příbytku, které se koná po svátku Tří králů. Kon-

takty na jednotlivé kněze viz webové stránky farnosti.

KOSTEL SV. KŘÍŽE A SV. HELENY
(při železniční trati nad Bílým Beránkem, zastávka 
autobusu č. 225)
Řeckokatolické bohoslužby zpívané ve staroslověnštině 

s rusínskými nápěvy.

Neděle 24. 12. – 9.00 hod. a 14.00 hod. 
Neděle 31. 12. – 9.00 hod.
Pondělí  1.  1. – 9.00 hod.
Poté zase pravidelně každou neděli od 9.00 hodin. Kostel je 

po celkové opravě, je vytápěn a osvětlen.  

Sbor církve bratrské v Praze 13 

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

Neděle 17. 12.
•  10.00 – Vánoční bohoslužba s vystoupením dětí s názvem 

Putování za hvězdou proběhne v Kulturním domě Mlejn,

Kovářova 1615/4.

Neděle 24. 12.
•  10.00 – Vánoční bohoslužba v Křesťanském centru 

 Třináctka, Mukařovského 1986.

Neděle 31. 12.
•  10.00 – Poslední bohoslužba roku 2017 v Křesťanském 

centru Třináctka, Mukařovského 1986.
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Abychom v posledním letošním vydání 
STOPu navodili alespoň trošku zimní at-
mosféru, sáhli jsme do archivu fotografií 
a do prosincové rubriky Vaším objektivem 
jsme vybrali snímek pana Františka Koc-
micha. V době redakční uzávěrky nebylo 
po sněhu ani památky, ale možná za pár 
dnů... Kdo ví? Určitě bychom hlavně dě-
tem přáli, aby letošní Vánoce nebyly 
na blátě. Aby mohly vytáhnout saně nebo 
běžky a vyrazit třeba do Centrálního parku. 
Je pravda, že za Mekku českého lyžování 
jsou považovány Krkonoše, ale ani průmy-
slník Josef Rössler Ořovský, který do Čech 
přivezl v roce 1887 první lyže z Norska, 
nepotřeboval ke svému lyžování hory. Své 
první lyžařské pokusy absolvoval například 
ve Stromovce. A to určitě jen proto, že 
tehdy nebyl náš Centrální park ☺.
...............................................................

Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
 fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
 zašlete ji do redakce STOPu na 
stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřejníme.  
Možná, že pro vás paní Zima nachystá 
spoustu inspirace. -če-  

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Dobrý den,
koncem října jsem z okna pozorovala nezvyklý ruch na hrázi Stodůleckého 

rybníka. Bydlím tady krátce a zrovna jsem byla nemocná, takže jsem se ne-

mohla jít podívat. Viděla jsem tam rybáře a spoustu lidí. Můžete mi sdělit, 

co se tam dělo? Alena Foterová

V sobotu 28. října se v Centrálním parku uskutečnil každoroční vý-
lov Stodůleckého rybníka, který tradičně budí pozornost a přiláká 
spoustu lidí. Není tedy divu, že Vás veškeré dění, které je s výlovem 
spojené, zaujalo. Brzy ráno udělali rybáři Českého rybářského svazu 
MO Jinonice zátah a v sítích se objevily první ryby. Část šupináčů 
hned putovala do prodejního stánku, který byl na hrázi. Letos se mu-
sely slovit úplně všechny ryby, protože rybník se začal kvůli opravě 
 vodotrysku napouštět až po několika dnech. Jak nám sdělil jednatel 
organizace Jaroslav Fišer, v sítích rybářů nakonec skončilo zhruba 
780 kg kaprů, 10 kg línů, 30 kg okounů, téměř 6 metráků bílé ryby – 
plotic a perlínů, 2 štiky a dokonce 120 cm dlouhý sumec. Během na-
pouštění rybníka se už do vody dávala kapří násada, takže obdobná 
podívaná se Vám naskytne zase za rok. Na hrázi Nepomuckého ryb-
níka (ten je pro Vaši informaci pod tubusem metra) často uvidíte 
 sedět rybáře. Ti budou mít určitě radost z toho, že do rybníka bylo 
15. listopadu vypuštěno 40 několikakilových kaprů.  -red-

Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Komu pomáhám?
Koncem roku se vždy roztrhne pytel s nejrůznějšími sbírkami a charitativ-

ními akcemi. Přiznám se, že si poslední dobou rozmýšlím, zda vyndám pe-

něženku. Nechci naletět. Bez obav si každoročně kupuji žlutý kvítek 

v rámci sbírkové akce Ligy proti rakovině, často přispívám i do Tříkrálové 

sbírky. Ani letos tomu nebylo jinak. 

Zajímalo by mě, zda se z vybraných prostředků pomáhá i někomu z tři-

náctky. Děkuji za odpověď. Honza Chadima, Velká Ohrada 

Jsem opravdu ráda, že se o Tříkrálovou sbírku, kterou v Praze 13 po-
řádá začátkem každého roku Farní charita Stodůlky, aktivně zajímáte. 
Také díky Vaší štědrosti můžeme podporovat děti ze sociálně slabších 
rodin. Konkrétně to bylo už 69 dětí z 26 rodin. Hradili jsme jim do-
učování, školní pomůcky a aktivity, výuku hry na hudební nástroje, 
pohybové kroužky, rehabilitace... 

Za podporu Tříkrálové sbírky v uplynulých letech všem upřímně 
děkuji.
 Helena Ryklová, ředitelka a koordinátorka Tříkrálové sbírky 

Maminky a tatínkové, 
děkujeme
Ať jsi malý nebo velký, 

nestihneš tu chytat lelky. 

Hraní, sporty, legrace, 

vyrábění z ovoce. 

Odpoledne s rodiči, 

divadlo a hasiči. 

Výlet na „Den stromů“, 

vánoční jarmark k tomu. 

V naší školce je veselo, 

komu by se k nám 

 nechtělo.

Kolektiv MŠ Havaj 

 děkuje všem  rodičům 

za spolupráci v roce 2017.

  Pavla Havlová, MŠ Havaj
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Desetiletá spolupráce
V říjnu jsme v ZŠ Mládí po roce přivítali studenty učitelství z Angers, 
města na západě Francie. Spolupráce mezi ESPE Angers, obdobou 
naší pedagogické fakulty, a naší školou probíhá již deset let. Tento rok 
stážisté navštívili na 1. stupni hodiny češtiny, angličtiny, matematiky, 
prvouky, přírodovědy i tělesné výchovy a na 2. stupni hodiny fran-
couzštiny nebo angličtiny. Jejich zapojení do hodin se vzhledem 
k dobrým znalostem angličtiny povedlo. Se studenty často komuniko-
vali i naši žáci, kteří si mohli zkusit, jaké je to pomoci cizinci v orien-
taci v neznámém prostředí, představit  se, zeptat se na zájmy atd. Jedna 
ze studentek, Marie Fontaine, v naší škole ještě pár dnů zůstala a pů-
sobila zde jako asistentka v hodinách francouzštiny. Malí i větší fran-
couzštináři si tak mohli okusit záludnosti komunikace s rodilým 
mluvčím. Slečna Fontaine si z naší školy odvezla mnoho pozitivních 
zkušeností a svůj pobyt zakončila jedním velkým Merci! 

Tomáš Klinka, učitel ZŠ Mládí

Edison nás na chvíli přenesl 
do vzdálených zemí 
Základní škola Janského již podruhé přivítala stážisty projektu Edison, 
zaštiťovaného mezinárodní studentskou společností Aiesec. 

Týdenní říjnový projekt byl celý veden v anglickém jazyce a zúčast-
nili se ho žáci prvního i druhého stupně. Umožnil nám přenést se 
do méně či více vzdálených koutů celého světa – letos to byly Francie, 
Rumunsko, Gruzie, Egypt, Maroko, Turecko a Ekvádor. Sedm zahra-
ničních vysokoškoláků si pro nás připravilo prezentace o svých ze-
mích. Chodili také do hodin, kde diskutovali s žáky na různá témata, 
hráli hry, tančili, připravili i ochutnávky exotických pokrmů. 

Díky Edisonu tak mohli naši žáci i učitelé alespoň přivonět ke kul-
turám cizích zemí, poznat nové lidi a v neposlední řadě pořádně pro-
cvičit angličtinu. I my jsme se na oplátku po celý týden snažili stážis-
tům představit českou zemi a kulturu. Byl to pro všechny nezapome-
nutelný týden a doufáme, že si v budoucnu projekt zopakujeme. 
 Jan Havlíček, ředitel školy

Klub Rozmanitý svět 
V naší FZŠ Trávníčkova existuje již několik let klub Rozmanitý svět. 
Umožňuje pravidelná setkávání dětí (převážně 9–12 let). V rámci 
klubu poznávají čeští žáci i cizinci zajímavosti okolního světa, ať jde 
o české reálie nebo o širší okolí (Evropa, svět). Poznáváme Prahu – 
pořádáme vycházky po kulturních památkách, návštěvy různých vý-
stav, muzeí, ale i památek přírodních a technických. Zajímáme se také 
o cizí země a jejich tradice. Kromě toho máme i výtvarné aktivity, pra-
cujeme s počítačem, rozvíjíme znalosti českého jazyka, hrajeme si. 
Scházíme se dvakrát týdně odpoledne. Střídáme pobyt dětí ve škole 
s vycházkou. Z posledních větších akcí můžeme zmínit např. vycházky 
na Petřín, kolem Karlova, po smíchovských pamětihodnostech... 
Z aktivit ve škole zejména výtvarnou dílnu na téma Přírodniny. 
Do konce roku plánujeme ještě návštěvy dalších památek a druhou 
výtvarnou dílnu. Vladimíra Medulová

Také letos ve škole zavoní vánočky 
V pondělí 11. prosince se školní jídelna FZŠ Mezi Školami rozvoní 
čerstvě upečenými vánočkami. V 9 hodin se v jídelně sejdou žákovská 
družstva tříd 2. stupně, jejichž úkolem bude zaplést z 9 pramenů těsta 
klasickou českou vánočku. Se žáky budou plést vánočky primátorka 
hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, starosta Prahy 13 David Vodrážka, 
zástupkyně starostky Marcela Plesníková a také předsedkyně Škol-
ské rady a ředitel školy. Upečené žákovské vánočky ohodnotí žáci 
1. stupně. Vítězné družstvo získá jako hlavní cenu vánočku zapletenou 
ředitelem školy. Vánočky zapletené paní primátorkou, panem staros-
tou a paní místostarostkou jim budou předány vítězným družstvem 
na magistrátu a na naší radnici. Vánočky 3 nejlepších žákovských 
družstev budou pak vydraženy na vánočních slavnostech, ostatní bu-
dou na vánočních slavnostech součástí občerstvení.

Soutěž Starostova vánočka probíhá ve FZŠ Mezi Školami již 
od roku 2005. Za tu dobu se mnoho žáků naučilo plést vánočku 
a škola tak přispěla k tomu, aby tato dávná tradice nezanikla. Zážit-
kem pro vítězné družstvo je navíc i návštěva starostovy pracovny a pri-
mátorské rezidence.  Petr Vodsloň, ředitel školy
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SPORT

Vběhněte do Nového roku
Vážení sportovní nadšenci všech věkových kategorií, 
přijměte pozvání na letošní poslední sportovně-
společenskou akci. Přijďte se aktivním pohybem dů-
stojně rozloučit se starým rokem 2017 a zároveň naplnit motto: Jak 
na Nový rok, tak po celý rok. 

V neděli 31. prosince bude ve 23.50 odstartována poslední spor-
tovní akce – závod v České republice, a to půlnoční Silvestrovsko-no-
voroční Běh metropole v podobě běhu (chůze) na čtyřkilometrové 
trati v Centrálním parku Prahy 13. Nejrychlejší běžci včetně dalších 
účastníků běhu jsou očekáváni v cíli již v novém roce – po půlnoci 
1. 1. 2018.  

Závod je zároveň zařazen do běžeckého seriálu Běh metropole, kdy 
každý z vás může svoji účastí podpořit svou domovskou městskou část 
v dlouhodobé soutěži o nejsportovnější městskou část Prahy.

Na všechny účastníky s včas uhrazeným startovným čeká originální 
účastnická medaile. Propozice a elektronickou přihlášku závodu na-
jdete na www.behmetropole.cz.  Roman Jaroš, ředitel závodu

Blahopřejeme 
a děkujeme
Výbor Tělovýchovné jednoty 
Sokol Stodůlky přeje vše nej-
lepší a hodně zdraví dlouholeté 
člence výboru paní Blaženě 
Pickové k jejímu krásnému ži-
votnímu jubileu 90 let, které 
oslavila 13. listopadu. Děku-
jeme Blažence za její dlouhole-
tou práci pro tělovýchovnou 
jednotu.  TJ Sokol Stodůlky

WWW.OPTIKA -VELKA-OHRADA.CZ

kompletní služby oční optiky a optometrie
měření zraku ZDARMA

SLEVA 500,- při zhotovení zakázky nad 3.000,-
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optika 

Memoriál Hanky Myšákové
Uctít památku skvělé trenérky a rozhodčí sportovní gymnastiky  
Hanky Myšákové přijelo více než 40 družstev z celé republiky. Na její 
počest uspořádal 
oddíl Sokol Řepo-
ryje již druhý roč-
ník závodu v team-
gymu. Výkony, 
které jednotlivá 
družstva podávala, 
stály za podívanou. 
My jsme měli 
ohromnou radost 
z úspěchu našeho 
družstva, které 
v kategorii 1 zvítě-
zilo. Věříme, že 
Hanka by byla s výkonem našich holek z třináctky určitě spokojená. 
Přejeme jim spoustu dalších nejen gymnastických úspěchů a děku-
jeme hlavní organizátorce celého závodu Martině Kurkové. 
 Andrea Kudličková, trenérka SG v ZŠ Janského

Moderní sportovní karate Emeskai
Děti z kroužku Karate Domu dětí a mládeže Stodůlky se poprvé zú-
častnily zcela ojedinělého soustředění školy moderního sportovního 
karate Emeskai Úvodní škola. Je určené začínajícím karatistům a ze-
jména našim nejmenším z Dětského programu, pro které se trénink 
modifikuje tak, aby se maximalizoval pozitivní prožitek dětí z tré-
ninku. Pro starší karatisty byl připraven program náročnější. Soustře-
dění proběhlo 11. – 12. 11. v tělocvičně TJ Sokola I. Smíchov. Akci 
vedl koordinátor MSKAI pro Českou republiku mistr Miroslav Ze-
zulka, VI. Dan. Malým dětem a začínajícím karatistům se věnoval 
 mistr Miloslav Motl, III. Dan. 

Děti na soustředění trénovaly i s dětmi z jiných oddílů z celé repub-
liky, získaly zde řadu nových kamarádů a byly maximálně spokojené. 
A o to šlo! Užít si aktivní a pohodový víkend.  Michaela Gaydošová

Poprask ve stolním tenisu
 Naše FZŠ Trávníčkova opět organizovala Poprask, obvodní kolo 
 soutěže ve stolním tenisu. Obsadili jsme všechny kategorie. Dívky 
6.–7. tříd (Žaneta Janoušková, Barbora Jarolímková) a chlapci 
8.–9. tříd (Michal Redlich, Jiří Nesvačil, Jan Berka) vyhráli a postu-
pují do krajského kola. Všem sportovcům děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy. Jaroslav Lapáček

INZERCE
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Kam pro vánoční 
stromky a ryby?
(nahlášená prodejní místa k 28. 11.)

• Prodej vánočních stromků
Hypermarket Globus, 

Sárská 5, Zličín 30. 11. – 24. 12.

(denně 8.00 – 21.00, 

24. 12. 8.00 – 11.00)

Archeologická – u st. metra 

Lužiny 1. – 23. 12.     

Pod Hranicí – parkoviště 

před OD Kaufland 1. – 23. 12.     

• Prodej ryb
Hypermarket Globus, Sárská 5, Zličín  19. – 24. 12. 

(denně 8.00 – 21.00, 24. 12. 8.00 – 11.00)

Mukařovského – atrium OC Luka                     21. – 23. 12.

Ovčí hájek – u západního vestibulu metra Nové Butovice 21. – 23. 12.

Sluneční nám. – u stanice metra Hůrka   19. – 23. 12.    

Šostakovičovo nám. – u pošty (metro Stodůlky) 21. – 23. 12. 

Archeologická – před stanicí metra Lužiny 20. – 23. 12.

Trávníčkova – tržiště Luka  21. – 23. 12.

Prusíkova, Velká Ohrada  20. – 23. 12.  

Většina komunikací v Praze je ve správě Technické správy komunikací 
hl. města Prahy (TSK). Městské části zajišťují pouze údržbu místních 
komunikací ve své správě. Zimní služba na pěších i místních komuni-
kacích je prováděna od 1. 11. do 31. 3., v případě nutnosti i mimo toto 
období. Práce jsou koordinovány s odborem dopravy a TSK. Časové 
lhůty pro zajištění sjízdnosti komunikací jsou stanoveny v souladu 
s ustanoveními vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Lhůty pro zajištění schůdnosti se odvíjejí od vyhlášky hlav-
ního města Prahy č. 39/1997 Sb., o schůdnosti místních komunikací, 

ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zimní služba je 
zajišťována na míst-
ních komunikacích, 
pěších komunika-
cích a parkovištích 
ve správě MČ 
Praha 13, tedy v kat. 
území Stodůlky, 
Třebonice a čás-
tečně Jinonice. 
Sjízdnost místních 
komunikací je zajiš-
těna do 12 hodin 
po ukončení sně-
žení, schůdnost pě-

ších komunikací se zajišťuje přednostně u škol a školek a jinak v době 
od 7.00 do 17.00. V oblasti sídliště Stodůlky, Nové Butovice, Lužiny 
a Velká Ohrada je přednostně zajištěna schůdnost chodníků a scho-
dišť u škol a zdravotnických zařízení. Vnitrobloky sídliště, Centrální 
park a Panská zahrada jsou uklízeny až po ukončení přednostních 
úklidů postupně v době od 7.00 do 17.00. Mapy zimní služby lze na-
lézt na www.praha13.cz/Verejna-zelen.

Plochy komunikací se souvislou vzrostlou zelení (parky, aleje, stro-
mořadí a keřové skupiny) nejsou ošetřovány posypovou solí, ale pouze 
inertní kamennou drtí. Posyp se zahajuje, pokud vrstva sněhu dosa-
huje max. 3 mm. Komunikace i parkoviště se ošetřují přednostně 
inertním posypem. Chemický posyp je dovoleno používat pouze v ex-
trémně svažitém terénu a na schodištích.

Odstranění zbytků zimního posypu je prováděno od 31. 3. do 31. 5. 
-red-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky,  sporáky.

ulice datum stanoviště

Lýskova  4.12. chodník u Grafotechny

Červeňanského  5.12. nástupní ostrůvek BUS

Ovčí hájek  5.12. parkoviště proti č. 2159/16

Fantova  6.12. parkoviště u č. 1742/23

Janského  6.12. parkovací záliv u lékárny

Vlachova  7.12. na chodníku proti č. 1511/8

Amforová  8.12. proti č. 1895/24

Husníkova  8.12. parkoviště u trafostanice

ulice datum stanoviště

Janského 11.12. rozšířený chodník u č. 2437

Chlupova 12.12. proti č. 1800 (u MŠ)

Böhmova 13.12. parkoviště u kotelny

Volutová 13.12. parkoviště proti č. 2518/6

5. máje 14.12. proti č. 325/55

nám. Na Lužinách 15.12.

Kettnerova 18.12. proti č. 2053

K Sopce 19.12. zpevněná plocha

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

 Zimní údržba chodníků a místních 
komunikací
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Famfrpálový čtyřboj
Každoročně prochází v průběhu celého školního roku třída 2.A 
ZŠ Mohylová nějakým tématem. Letos jsme zvolili Odkaz Harryho 

 Pottera. Třída je vyzdobena v duchu naší celoroční hry a místo 2.A 
jsme se přejmenovali na Serafina´s Owel College. Letos se proměnila 
i naše paralelní 2.B, a to v kouzelnickou třídu MarMaBee. Společně 
vytváříme různé projekty a akce. Jednou z nich byl Famfrpálový čtyř-

boj, ve kterém se proti sobě postavily obě koleje – třídy. Pro malé kou-
zelníky byly připraveny čtyři disciplíny – hod camrálem, let na koštěti, 
chytání zlatonky a vyhýbání se potlouku. Čtyřboj proběhl v duchu fair 
play a byli jen vítězové. Martina Tomanová

Krajina všemi smysly
Krajina všemi smysly je projekt, který nás zvedl ze školních lavic a při-
pravil nám nevšední poznatky našich smyslů v krajině. V parku jsme lo-
vili vůně do skleniček, které jsme následně zdobili tak, jak nám to při-
pomínalo vůni uvnitř, poslouchali a malovali jsme, co všechno v přírodě 
můžeme slyšet, z papírové hmoty jsme modelovali naši snovou krajinu 
a přitom jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o tom, z čeho se krajiny 
světa mohou skládat, jaké jsou v krajině prvky. Zrakem jsme důkladně 
prozkoumali naši školní zahradu, intenzivně jsme v přírodě objevovali 
i chuť. Upekli jsme si svůj chleba, ochutnali med, napekli jsme martin-

 Rosničková tradice 
Pro rodiče s dětmi jsme na 2. listopadu připravili Slavnost dýní – 
již tradiční společné setkání na zahradě školy. Tady jsme rozsvítili 
překrásně vydlabané a připravené dýně a děti si v kostýmech strašidel 
a duchů užily soutěže a společné zpívánky. Všichni jsme pak ochutnali 
spoustu dobrot, které nám připravily maminky a po setmění jsme se 
vydali na krátký lampionový průvod. Tady se k nám připojili i naše 
bývalé děti s rodiči. Učitelky MŠ Rosnička

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Pocit spokojenosti – přijde sám nebo si ho musíme sami vytvořit?
Čekají nás Vánoce – svátky štěstí, spokojenosti a pohody. Kdo by si 
nepřál mít víc štěstí, zdraví, lásky nebo alespoň peněz? Do nového 
roku si přejeme být úspěšnější, štíhlejší, mladší, vzdělanější, bohatší, 
více… Čím dál víc se honíme za dalším a dalším přáním ideálu a tato 
vidina nám vlastní pocit spokojenosti paradoxně sama ničí. Pocit spo-
kojenosti a pohody nepřijde sám od sebe. Ani o Vánocích ani jindy. 
Ten si vytváříme každý sám v sobě. A jak tomu pomoci?
Drobnosti: Je motivující chtít od života víc a snažit se dosáhnout 
velkých cílů, jen se nesmí zapomenout na ty malé, které je vytvářejí. 
Pocit spokojenosti nám vytvářejí drobné zážitky všedního dne. Jen je 
potřebujeme vnímat, vědět o nich. Jsou kultury a náboženství, kde se 
vždy večer děkuje za vše pěkné, co ten den přinesl. Vyzkoušejme si to. 
Zkusme každý večer najít něco nového a pěkného, co jsme ten den 
prožili. Zaměříme se tím na hezké prožitky, milé lidi a tím vytváříme 
svůj pocit spokojenosti.
Vztahy: Pocit spokojenosti vytváří i vztahy s lidmi kolem nás. Ty 
spoluvytváříme, i my jsme zodpovědní za to, jaké jsou. Vybíráme si 
lidi, které pouštíme do svého života, dáváme jim plnou důvěru 
a věříme, že nás nezradí. Děláme ale i chyby, pokoušíme se je 
opravovat a druhým odpouštět. Spokojené vztahy nejsou vždy bez 
konfliktů, ale v podstatě je nám v nich většinou dobře. Když ale 
převáží konflikty nad přínosem, je třeba společně mluvit, řešit, 
opravovat, najít znovu společnou pohodu. A někdy je nutné si 
i přiznat, že jsme už udělali vše, a přesto nám to společně už nejde. 
Pak není třeba zůstávat ve vztazích, které náš život komplikují, 
zhoršují, ztěžují a brání nám vytvářet vztahy kvalitnější, přínosnější 
a pohodovější. My rozhodujeme, koho máme ve svém životě blízko, 
jakou měrou ke kvalitě vztahu přispíváme a které vztahy už 
nemůžeme změnit a je pro nás užitečnější je ukončit. Člověk je 
průměrem pěti nejbližších osob kolem sebe. Jsou to optimisté, 
spolehliví, komunikativní lidé, kterých si vážíme (a oni nás) a máme je 
rádi (a oni nás)? Nebo jsme do svojí osobní zóny pustili lidi, kteří se 

nad nás povyšují, snaží se s námi citově manipulovat, vyčítají 
a kritizují nás, šíří kolem sebe pesimizmus a zamořují nám naše 
prostředí? Opravdu je ve svém životě chceme a jsou pro nás 
nepostradatelní?
Hodnota toho, co už máme: Jsme se svým životem, s tím, co jsme 
vytvořili, jak a s kým žijeme, kde bydlíme a pracujeme, jak trávíme 
volný čas a s tím, jací jsme, spokojeni? Mířit k vyšším cílům je dobře, 
aktivně nás to motivuje k tomu, abychom se snažili např. naučit se 
něco nového, vytvořit něco vlastníma rukama, zlepšovat sami svoje 
zdraví... Pocit spokojenosti je moment, kdy nepřestáváme mířit výš 
(v ten moment bychom totiž začali padat dolů), ale zároveň můžeme 
klidně konstatovat, že jsme spokojeni s tím, co už máme.
Věříme, že štěstí můžeme mít: Lidský mozek se dá na pocit štěstí 
a spokojenosti i naprogramovat. Kolik z nás věří, že oblíbený talisman 
by nám mohl pomoci najít tu skutečnou a smysluplnou cestu 
ke spokojenému životu? Klidně si svoje „nositele štěstí“ nechme 
a věřme jim. Ale bude třeba ke své spokojenosti v životě i aktivně něco 
dělat. Lidé spokojení sami se sebou vnímají své blízké nebo kolegy 
v práci, kamarády a známé pozitivně a naopak. Když zkusíme víc věřit 
sami v sebe, bude snazší důvěřovat i ostatním. A nakonec i oni 
zaznamenají změnu a začnou se chovat lépe, už jen proto, aby naše 
očekávání nezklamali. Tedy, alespoň doufejme.
Harmonie a rovnováha – i já i Ty: Pečující lidé si často stěžují, že 
od okolí dostávají málo (mohou snadno sklouznout k tomu, že se 
nechají využívat). Sobci vytvářejí vztahy, které ani jim spokojenost 
nepřinesou, péči druhých jen přijímají, ale hezký pocit z obdarování 
druhého vůbec neznají. Budeme-li stejnou měrou myslet na sebe 
(abychom se cítili spokojení), ale i na druhé, můžeme optimisticky 
předpokládat, že se nám bude všem hezky žít. A to nejenom 
o Vánocích.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji klidné a spokojené Vánoce, 
a nejenom Vánoce.

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

ské koláčky. Hledali jsme cestu od semínka, přes květinu, pyl, včelku až 
k lahodnému medu. Vrcholem celého projektu byla vernisáž venkovních 
instalací, spojená s příjemným posezením s rodiči a dětmi. Výstava 
všech prací byla k vidění na radnici, za což bych ráda poděkovala panu 
Bohdanu Pardubickému, za pomoc s instalací výstavy moc děkuji ro-
dině Bodských.  Kristína Pekárková, učitelka 2.C FZŠ Trávníčkova
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„Lučinka, to je pro nás vlastně takový program na celý život, pro ně-
které z nás se dokonce taneční partneři změnili v ty životní,“ říká 
Šárka Křížková. 

V naší městské části je nyní domovem Lučinky Kulturní dům 
Mlejn. Zde probíhají zkoušky a převážná část domácích vystoupení, 
jako je představení souboru během Festivalu volného času Prahy 13, 
předvánoční vystoupení Vánoce s Lučinkou, únorový Dětský folklorní 
ples. Občas Lučinka ale vyráží i ven. Například na masopustní průvod 
uspořádaný s tradičními lidovými maskami, vynášení Mařeny ke Sto-
důleckému potoku, míří ale i do škol, na radnici, do domovů pro se-
niory nebo na adventní a vánoční trhy na různých místech Prahy. 
Účastní se i celorepublikových a mezinárodních folklorních vystou-
pení a festivalů. Letos reprezentovala Českou republiku na Meziná-
rodním folklorním festivalu v bulharském Primorsku. Lučinka zde 
byla jediným souborem, který k svému vystoupení zároveň zpíval. 
Ve srovnání s ostatními soubory, především z jižní Evropy, Ruska, ale 
třeba i Litvy (která má bohatou folklorní tradici) vynikla i veselost 
a lehkost českých krojů. 

Lučinka svých třicet let oslavila opravdu velkolepě. Celou první listo-
padovou sobotu se tancovalo, zpívalo a vzpomínalo. Všechna oddělení 
a dokonce i bývalí tanečníci se představili s novými choreografiemi. 
A hlavně to byla vystoupení plná nakažlivé radosti, chuti a energie. 
Vy, kdo jste tam nebyli, se mrkněte na www.fslucinka.wz.cz nebo 
na Facebook. Rozhodně se ale někdy přijďte na Lučinku podívat. 
 Marie Kopřivová, Kamil Borovička

Naše městská část má to štěstí, že na jejím území působí skutečný folklorní 
soubor. A můžeme bez nadsázky říct, že je určitým symbolem prolínání 
historie a současnosti, tradic a modernity, které jsou pro Prahu 13 typické. 
Narážíme na ně v architektonických prvcích, ale i v soužití starousedlíků 
a nově příchozích. Folklorní soubor Lučinka už začíná patřit k stálicím Pra-
hy 13, protože jím prošla už nejedna generace tanečníků a někteří z nich jí 
zůstali věrní dodnes. Historie Lučinky se začala psát před třiceti lety v Kul-
turním domě na Lukách zásluhou zakladatelky paní Bohunky Kaucké. 

„Po dvaceti letech, kdy generace velkých tanečníků odešla do jiného 
souboru, přestal být mezi dětmi zájem a nějakou dobu to vypadalo 
na konec souboru. Pak se ovšem tito tanečníci na prahu dospělosti 
chopili vlastní iniciativy a začali opět zkoušet jako Lučinka. Po roce 
jsme si uvědomili, že když nebudeme mít dětskou část, nebudeme mít 

dorost. A tak jsme otevřeli soubor dětem a začali s nimi zkoušet. Nej-
prve byl zájem sporadický, ale pak nastala tak bohatá léta, že jsme ně-
jaký čas nemohli do přípravky nové děti přijímat,“ vysvětluje jedna ze 
současných vedoucích souboru Tereza Hrazdírová. 

Tento zájem vedl k rozdělení Lučinky na jednotlivá oddělení. Dnes 
existují vedle dospělé části souboru čtyři dětská oddělení – Přípravka 
pro nejmenší, Kominíčci, Ševci a nejpokročilejší dětští tanečníci jsou 
Formani. Kromě nich má soubor svoji kapelu Muzičku, která ho při 

některých vystoupeních doprovází. V jejím čele stojí jeden ze součas-
ných vedoucích Petr Hubáček.

Jednotlivá oddělení mají různé druhy středočeského kroje, které 
jsou pečlivě vyráběny pod vedením etnografky. Na jeho šití se podílejí 
šikovné vedoucí, případně další krejčovsky zdatní členové či maminky 
členů. Tyto kroje jsou samozřejmě větším lákadlem pro holčičky než 
pro chlapce, proto také v souboru převažují děvčata. 

Duší současné Lučinky jsou především její vedoucí Šárka Křížková 
a Tereza Johnová, které stojí za Lučinkou posledních deset let a je jim 
třeba vyslovit velký dík. A s nimi další velké části dospělých členů 
souboru, která neváhá přiložit ruku k dílu, vzít si dovolenou na letní 
soustředění, pomoci s organizací vystoupení a spoustou dalších „ma-
ličkostí.“, které dohromady dávají tu skvělou lučinkovou partu. 

rok 2017

rok 1988

rok 1998
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POMÁHAJÍ DRUHÝM

Denní stacionář má volná místa
Cítíte se osamělí nebo trávíte dny sami a čekáte, až se vaši blízcí vrátí 
večer z práce a vadí vám to? Zcela bezbariérový Denní stacionář 
ve Středisku sociálních služeb Prahy 13, který je sociálním zařízením 
pro seniory a osoby se zdravotním handicapem, vám nabízí místo pro 
společenská setkávání.

Každý pracovní den od 8 do 16.30 hodin můžete navštívit spole-
čenské prostory denního stacionáře v našem středisku (Trávníčkova 
1746). Pro dopravu do stacionáře a zpět můžete využít vozidla stře-
diska, která jsou vybavena i zvedací plošinou pro přepravu vozíčkářů. 
Díky osobnímu přístupu pečovatelek si brzy vytvoříte dojem příjem-
ného rodinného prostředí. Zajištěna je celodenní strava ve formě do-
polední i odpolední svačiny a oběda (výběr ze tří jídel), ale také řada 
zajímavých činností – hraní her, cvičení paměti, zhotovování různých 
výrobků... Několikrát do měsíce je zajištěn také kulturní program 
v podobě hudebních vystoupení. Účast na všech těchto aktivitách je 
však zcela dobrovolná. 

Naše dveře jsou ale otevřeny i všem lidem, kterým není lhostejný ži-
vot seniorů, ať již jde o rodinné příslušníky nebo o přátele či sousedy.

Více informací naleznete na www.sssp13.cz, své dotazy zasílejte 
na socialniMC@sssp13.cz nebo zavolejte na tel. 235 543 021, 
602 527 959.   Martina Cveklová, zástupkyně ředitele SSSP13

Dobrá volba pro Diakonii Praha
V sobotu 21. října se v sále evangelického farního sboru na Vinohra-
dech uskutečnila benefice Dobrá volba – série koncertů různých žánrů 
od klasiky přes jazz a folk až po blues. Během odpoledne a večera ná-
vštěvníci slyšeli Jaroslava Hutku, česko-britského bluesmana Justina 
Lavashe, jazzový kvintet Noční optika, varhanní recitál Jiřiny Mare-
šové-Dvořákové a komorní trio Trigonum musicum. Výtěžek z bene-
fičního pásma koncertů bude využit na zakoupení speciálního mikro-
busu pro vozíčkáře a lidi s jinými handicapy, kteří jsou klienty 
Diakonie Praha. Všem zúčastněným děkujeme za podporu! Více 
na www.diakonie-praha.cz. Tereza Háčková

Potravinová sbírka pomáhá
V sobotu 11. listopadu se Farní charita Stodůlky zapojila do Národní 
potravinové sbírky, a to v hypermarketu Albert v Galerii Butovice. 
Díky štědrosti dárců jsme dostali 4 763 kg potravin a drogerie. Děku-
jeme! Lidé darovali trvanlivé potraviny – konzervy, sterilovanou zele-
ninu, luštěniny, těstoviny, rýži, instantní polévky, dětské výživy 
a drobné cukrovinky. Potěšitelné bylo i množství masových a rybích 
konzerv. Z drogistického zboží to pak byly především dětské pleny.
   Zásluhu na bezproblémovém průběhu sbírky mají dobrovolníci, kte-
rých se sešlo 33. Drtivou většinu tvořili studenti z gymnázia Jaroslava 
Heyrovského a několik mladých ze Střední školy pro sluchově posti-
žené v Radlicích. Někteří z nich sbírce obětovali i 8 hodin z celkových 
12. Jiní neváhali přijet až z Mníšku pod Brdy nebo z Dobřichovic. 
Klobouk dolů a velké díky!

Darované potraviny využijeme pro lidi v nouzi, zejména pro seniory, 
rodiny ve finanční tísni a pro lidi bez domova.

Upřímně děkuji za štědrost a za pomoc. 
Helena Ryklová, ředitelk a Farní charity Stodůlky.

Pomáhejte s námi nevidomým!
Chtěli byste se zapojit do týmu 150 dobrovolníků a pomáhat nevido-
mým? Staňte se dobrovolníkem v Okamžiku, z.ú., a pomáhejte přímo 
lidem, kteří vaši pomoc uvítají. Hledáme nové zájemce, kteří by ales-
poň dvakrát měsíčně mohli doprovázet nevidomé a pomáhat jim při 
jejich zapojení do běžných denních aktivit (nákup, úřad, lékař…) nebo 
se s nimi věnovali společným zájmům (sport, kultura, výlety…).  

Lednový třídílný výcvik nových dobrovolníků proběhne v termí-
nech 15., 22. a 29. ledna vždy od 17.00 do 20.00 a předchází mu 
osobní schůzka. 

Kontaktovat nás můžete v Dobrovolnickém centru na telefonu 
775 209 055, 604 841 926, 233 379 196 nebo na dc@okamzik.cz. 
Více na www.okamzik.cz. Marie Matějů

REP – resocializační pobyt
Dokáže se dnešní mládež postarat o domácnost, spolupracovat 
s ostatními, dodržovat pravidla? Za nás určitě ano.
   V listopadu jsme strávili pět dní na chatě v Dolním Podluží, kde 
probíhal REP – resocializační pobyt pro klienty terénního programu 
a nízkoprahového klubu JednaTrojka v Praze 13. Klub a terénní pro-
gram jsou sociální služby, které nabízejí dospívající mládeži (od 12 
do 19 let) bezpečný prostor, individuální přístup, anonymitu, bez-
platné poradenství, pomoc v obtížných situacích a programy prevence 
kriminality. Dále volnočasové aktivity, sportovní a kulturní akce.

REP je výjezdový program, který realizuje Proxima Sociale, o.p.s., 
ve spolupráci s ÚMČ Praha 13. Jde o sebezkušenostní a zážitkový po-
byt mimo Prahu financovaný z grantu prevence kriminality Magist-
rátu hl. m. Prahy. Hlavní náplní REPu jsou  tzv. preventivní infor-
mační bloky, které byly zaměřené na další směřování po škole, 
na bezpečnost na internetu, na vztahy a dospívání. Kromě bloků 
klien  ty také čekal výlet po okolí – na zříceninu hradu Tolštejn, roz-
hlednu Jedlová a křížovou cestu. Mimo jiné si zakusili sdílení svých 
pocitů v poradním kruhu, meditaci, stezku odvahy, se kterou byla spo-
jena výtvarná dílna, a další aktivity spojené s bloky. Také byli sezná-
meni s činností kurátorů a pracovníků prevence kriminality, kteří 
s námi strávili jedno odpoledne.

Chod domácnosti zajišťovala denní služba, která musela probudit 
ostatní, udělat rozcvičku, připravit snídani, dopolední svačinu, oběd, 
odpolední svačinu a večeři. Dále měla na starosti krb, úklid a kontrolu 
dodržování pravidel. Na denní službě se v průběhu týdne vystřídali 
všichni klienti. Tím byli vedeni k odpovědnosti a samostatnosti. Vše 
bylo pod dohledem sociálních pracovníků. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na realizaci pobytu 
podíleli, našim klientům za jejich přístup a za návštěvu pracovníkům 
z ÚMČ Prahy 13.  Petra Palusová, sociální pracovnice klubu JednaTrojka
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HASIČSKÉ OKÉNKO

MĚSTSKÁ POLICIE

Z DENÍKU POLICIE ČR

Kontrola provozoven s noční otvírací dobou
Do konce kalendářního roku budou prováděny na celém území 
Prahy 13 kontroly problematických restaurací a barů, které provo-
zují svoji činnost v době po desáté hodině večerní. Výsledky kontrol 
budou dokumentovány pomocí záznamové techniky a budou pře-
dávány příslušným správním orgánům k přijetí vlastního opatření. 
Smyslem kontrol je předcházet narušování veřejného pořádku pod-
napilými hosty odcházejícími z provozoven a preventivní dohled 
nad dodržováním stanovené provozní doby. Obvodní ředitelství je 
kromě těchto kontrol připraveno poskytnout veškerou potřebnou sou-
činnost všem orgánům veřejné správy při řešení problematiky rušení 
nočního klidu, bude-li o to požádáno, neboť i strážníci jsou v rámci 
kontrol často napadáni agresivními hosty.

Dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem 
v době svátků
Jako každoročně bude v rámci výkonu služby 
posílena kontrolní a hlídková činnost stráž-
níků v okolí nákupních center a ostatních 
obdobných míst, kde se dá předpokládat 
větší koncentrace obyvatel Prahy 13. Opat-
ření bude kromě zajištění bezpečnosti osob 
směřovat i k zabezpečení majetku a veřej-

ného pořádku. Konkrétně se strážníci zaměří na kontrolu parkovišť, 
kriminálně závadových osob a požívání alkoholických nápojů na ve-
řejném prostranství. 

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Nezjištěný pachatel požádal dne 5. listopadu odpoledne 

pracovníka recepce jednoho z obchodů o rozměnění ban-

kovky v hodnotě 5 000 Kč. Při probíhající směně využil 

 nepozornosti poškozeného a připravenou hotovost k rozmě-

nění ze stolu sebral i se svou pětitisícovou bankovkou. Obo-

hatil se tak o 5 000 Kč, které bude muset poškozený svému 

zaměstnavateli uhradit. 

 V době od 7. října do 4. listopadu se nezjištěný pachatel 

pokusil vloupat do bytu na Velké Ohradě. Poškodil dveře 

bytu, zárubeň dveří i samotnou vložku bezpečnostního 

zámku. Dveře nepřekonal a do bytu se nedostal. I tak ale 

způsobil majiteli bytu škodu téměř 7 000 Kč. 

 Dne 4. listopadu po půlnoci využil nezjištěný pachatel 

v tramvaji číslo 26 spánku podnapilé ženy. Mezi stanicemi 

v Praze 3 a Praze 6 jí odcizil dámskou kabelku, kterou měla 

položenou na kolenou. Okradená žena tak přišla nejen o ka-

belku, ale také o peněženku, platební kartu i mobilní tele-

fon. Oznamovatelce tak byla způsobena škoda ve výši 

30 000 Kč.

 Nezjištěný pachatel odcizil v období od 1. srpna do 2. lis-

topadu ze společné kolárny, umístěné v podzemních gará-

žích domu v ulici Jaroslava Foglara, dvě jízdní kola – silniční 

zn. Superior a horské zn. Apache. Oznamovateli tak způsobil 

škodu v celkové výši 40 000 Kč. Na dveřích a zámku kolárny, 

od níž mají klíče všichni spolubydlící, nebyly zjištěny 

známky vloupání. 

 Dne 3. listopadu po půlnoci využil nezjištěný pachatel 

 indispozice poškozeného, který v jednom ze stodůleckých 

parků vlivem požitého alkoholu upadl a na nějakou dobu 

usnul. Na přesně nezjištěném místě mu zloděj odcizil 

z bundy mobilní telefon. Poškozený se vzpamatoval, došel 

domů a ráno zjistil, že o telefon přišel. Byla mu způsobena 

škoda téměř 30 000 Kč. 

Všem čtenářům STOPu přeji v pohodě prožité vánoční svátky 

a vše nejlepší v novém roce 2018. 

 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Orkán Herwart zaměstnal hasiče
V pátek 27. 10. vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu na ex-
trémně silný vítr, která byla platná pro celé území České republiky. 
První výjezd v souvislosti se silným větrem měli hasiči v sobotu 29. 10. 
v 8.13, kdy v bytové výstavbě u bývalé Waltrovky padal materiál ze stře-
chy, poté v Hlubočepích hrozil pád střechy domu. Do 17. hodiny vyjíž-

děli naši hasiči ještě šestkrát, 
aby odstranili spadlé a pádem 
hrozící stromy. 

Požár osobních vozidel 
Ve středu 8. 11. ve 2.11 za-
sahovala jednotka stodůlec-
kých hasičů u požáru osob-
ních vozidel v ulici Ková -
řova. Požárem byl jeden au-
tomobil zcela zničen, další 
dvě vozidla byla značně po-
škozena.

Vážení, přijměte srdečné přání veselých Vánoc. Hasiči ze Stodůlek 
přejí z celého srdce všem partnerům i přátelům do nového roku hodně 
zdaru v začátku, spoustu síly ke konci a navrch po celý rok přiměřeně 
štěstí. To ať vás provází celým rokem. Vladimír kos, SDH Stodůlky

Naše technika bude na zimu připravena
Soutěžní sezona pro letošek skončila halovými závody ve Stromovce. 
I když jsme v silné konkurenci z celé republiky moc šancí neměli, 
přesto jsme si tyto poslední letošní závody patřičně užili. 

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Třebonice držela 
pohotovost a vyjížděla k technickým zásahům při větrné vichřici, 
která se v posledních říjnových dnech prohnala Českem. Tato nejhorší 
vichřice za posledních deset let způsobila miliardové škody a zaměst-
nala snad všechny hasičské sbory v republice. 

Ani v následujících měsících nebudeme zahálet. Děti se budou při-
pravovat v tělocvičně a muži ze zásahové jednotky už nyní připravují 
techniku na zimní provoz, aby mohli občanům v případě potřeby kdy-
koli pomoci.

Všem našim příznivcům, členům a čtenářům STOPu přejeme 
krásné a ničím nerušené Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2018.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice



Oznamujeme našim klientům a přátelům, že naší lékárně nebyla prodloužena
nájemní smlouva v budově polikliniky Prahy 13. Někteří z nás se podíleli
na otevření lékárny v této poliklinice v roce 1985 a začínali zde
svou profesionální zdravotnickou kariéru.

Za více než 30 let práce známe Vaše individuální potřeby i Vaši lékovou
historii a budeme stejně usilovně a poctivě jako dosud poskytovat
lékárenskou péči jen pár metrů od původního sídla.
                                                                                    Mgr. Tatiana Bezděková

Najdete nás zde:Otevírací doba:                           
Pondělí – Čtvrtek: 07:30 - 18:00
Pátek:                      07:30 - 16:00

HOSTINSKÉHO 1536 (v přízemí zdravotního střediska Společenství lékařů 1536)

lékárnaSTODŮLKY
na nové adrese

Lékárna Stodůlky
Hostinského 1536
155 00, Praha 13-Stodůlky
(v přízemí zdravotního střediska
Společenství lékařů 1536)
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

1974: Vítej, Praho!
Rok 1974 přinesl v dějinách Stodůlek jednu zásadní změnu. Někdejší 
samostatná obec se totiž stala součástí Prahy. Až do července, kdy při-
pojení oficiálně proběhlo, ale fungovalo vše beze změn. V lednu se na-
příklad v obci konal všedělnický ples, který pořádala místní organizace 
KSČ. „Přítomen byl i zdejší občan 

s. Kvasnička, který den předtím slavil 

své 90. narozeniny. Vydržel tancovat 

celou noc a také měl sólo,“ píše kroni-
kář František Vlasák.

Od 11. února vytahovalo místní 
JZD pomocí traktorů staré švest-
kové stromy na bývalé Tůmovic 
louce a buldozerem shrnovalo břeh 
někdejšího potoka. „Podle potoka 

do Třebonic byly vykáceny také 

všechny olše a vrby,“ dodává kroni-
kář, kterého tak razantní kácení 
překvapilo. Náladu si ale brzy 
spravil. Okresní národní výbor 
Praha-západ totiž už roku 1973 
vyhlásil celookresní soutěž kroni-
kářů. Přihlášky se podávaly 
do konce února a v dubnu proběhla v Roztokách výstava s besedou. 
„Výstava a beseda s promítáním diapozitivů byla uspořádána ve zdejší 

devítileté škole. Hlavní referát o významu kronik a kronikářů přednesla 

soudružka Matějová z roztockého muzea,“ doplňuje Vlasák. Kronika 
Stodůlek si přitom nevedla vůbec špatně. Mezi obcemi od tří do 
pěti tisíc obyvatel získala skvělé druhé místo a kronikář si kromě 
 diplomu odnesl i 700 korun.

STALO SE V PROSINCI

Krásná nevěsta před Bohem
Čím vším by měly být ženy? S nejhlubší úctou, slovem jedním – 
okouzlením. Takové žijí i dnes, ale pro nedostatek odstupu a každo-
denní bezodkladné povinnosti to většinou nerozpoznáme. Prozřeme, 
bohužel, až časem. Dovolte, abych vám předsta-
vil nebývale moderní, intelektuální, sečtělou i re-
nesanční ženu, v korespondenci i dialogu o lite-
ratuře a hudbě rovnocennou svým partnerům. 
Skutečnou „femme fatale“ významných mužů 
i umělců, mecenášku umění, cestovatelku a jednu 
z prvních řidiček u nás. Poněkud nekonvenční, 
náruživou, občas nerozhodnou, krásně neprak-
tickou reprezentantku mizejícího světa, oddanou 
tradici a zásadám svého stavu. Od vztahů neče-
kala sliby, ale asi překvapivě, svobodu. Jmenovala 
se Sidonie Amálie Karolína Julie Marie Nád-
herná z Borutína. Skoupá historie jí přiřkla 
jméno kratší, ale zářívější. Sidonie Nádherná. 
Manželství rytíře Karla Nádherného z Borutína 
a Amélie Klein von Wisenberg bylo obdařeno 
třemi dětmi, synem Janem a 1. prosince 1885 
dvojčaty Karlem a Sidonií. Zámek Vrchotovy 
 Janovice s obrovskou knihovnou, uměleckými 
díly i krásným parkem byl dobrý základ do ži-
vota. Sidonie plavala, bruslila, lyžovala, jezdila na koni. Starší Jan vy-
studoval literaturu a výtvarné umění v Praze, Heidelbergu a v Mni-
chově, mladší Karel se stal doktorem práv. Sidonie rozšiřovala své 
domácí vzdělání cestováním. V roce 1905 s matkou navštívila v Paříži 
největšího sochaře své doby – Augusta Rodina. Sidonií byl okouzlen 
také mistrův osobní sekretář, pražský rodák, německy píšící básník 
Rainer Maria Rilke. „Krásná baronka“ se stala jeho múzou, celoživotní 
přítelkyní i mecenáškou (i když ne zdaleka jedinou). Vedli spolu, a to 
až do Rilkeho smrti v roce 1926, výjimečně bohatou osobní korespon-
denci. Těch několik set dopisů pro nás dnes představuje historicky ve-
lice cennou sondu do myšlení, umění, filosofie i ducha tehdejší doby. 

Krátký, ale intenzivní vztah prožila s malířem Maxem Švabinským. 
Bratr Sidonie požádal mistra o její portrét. Švabinský nesnášel portré-
tování bohatých a odmítl. Když se ale setkali, oba ztratili hlavu. Tak 
ho fascinovala, že namaloval portéty tři. Jenže mistr a profesor akade-

mie byl ženatý. Vztah sám, i díky nové ženské in-
spiraci, v roce 1912 ukončil. Sidonie to nesla 
těžce, poprvé a naposledy uvažovala o dítěti. 
Osudovým mužem byl i jičínský rodák, rakouský 
básník a kritik Karl Kraus. Zvláštní vztah trvající 
dvacet let byl plný vášně i rozchodů. Karl opako-
vaně žádal o ruku, Sidonie odmítala. V roce 1915 
si už málem vzala italského hraběte. Na poslední 
chvíli svatbu zrušila a vrátila se ke Krausovi. Poz-
ději se však tajně provdala za sportovního lékaře, 
hraběte Maxe Thuna-Hohensteina. Seznámili se 
při bruslení. Vydrželo to pár měsíců. A opět se 
vrátila ke Krausovi. Ten ji nazýval „nevěstou před 
bohem“ a Einodis, jejím otočeným jménem. 
Když zemřel po banální operaci slepého střeva 
roku 1931 bratr Karel – její dvojče, začalo jít 
všechno špatně. Z rodu Nádherných zůstala Si-
donie poslední. Karl Kraus zemřel v roce 1936. 
Za války Vrchotovy Janovice zabrali nacisté, so-
větští vojáci zámek vydrancovali, komunisté vy-

vlastnili a Sidonii zakázali i vstup do zámeckého parku. Zlomená ba-
ronka jen s batůžkem tajně prchá 10. září 1949 za pomoci převaděče 
do Velké Británie. Aby přežila, prodává dopisy od Rilkeho. Ale životní 
útrapy si společně s její každodenní stovkou vykouřených cigaret vybí-
rají poslední splátku. Po vlasti tesknící Sidonie Nádherná umírá 
30. září 1950 na rakovinu plic. „Vy jste měla onu spásnou víru toho, 
kdo ví, a proto jste byla mou nejmilejší posluchačkou, mou nejbyst-
řejší, tou, kterou nikdo neviděl a kterou jsem přece přede všemi jinými 
cítil, že tam je a naslouchá.“ A když tohle tvrdil Reiner Maria Rilke, 
byla tím nejhlubším okouzlením právě Sidonie Nádherná. To je bez-
pečná pravda. Dan Novotný 

Poté už vše směřovalo ke zmíněné nejdůležitější události, tedy připo-
jení Stodůlek k hlavnímu městu, které bylo stanoveno na 1. července 
1974. Už v pondělí 17. června se přitom na toto téma konalo veřejné 
zasedání MNV. „Sál kulturního domu byl plně obsazen, přistavovaly se 

ještě sedadla do uliček, a co nestačilo, muselo stát,“ líčí František Vlasák. 
Na pořadu byly připomínky ob-
čanů, kteří měli z připojení smíšené 
pocity. „Je pochopitelné, že občané této 

obce hledí do budoucnosti s vážnými 

obavami, aby nebyli pouze dojnou 

krávou a aby poměry nebyly spíše 

horší než lepší,“ píše kronikář. Nej-
častější dotazy se týkaly městské 
dopravy, zdravotnictví nebo energe-
tiky, jejichž správa měla většinou 
přejít z Kladna na Prahu. Nakonec 
se ale podařilo vše vysvětlit a připo-
jování mohlo začít. „Celkem přešlo 

1. července k Praze 26 obcí o rozloze 

96 kilometrů čtverečních s 27 tisíci 

obyvatel, z čehož byly Stodůlky co 

do rozsahu a počtu obyvatel největší,“ 
stojí v kronice. 

Život v obci se ale prozatím změnil jen na papíře a místní obyvatelé 
nadále řešili hlavně běžné provozní věci. Jendou z nich byla například 
změna ředitele místní školy. „Soudruh Stanislav Grünfeld, který sem při-

šel z Velemína v roce 1938, o prázdninách odešel do důchodu a na jeho 

místo nastoupil soudruh Šimek,“ píše František Vlasák. Nový ředitel, je-
hož křestní jméno v kronice není, bydlel v Hostivici a do Stodůlek 
dojížděl. Robert Šimek
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ČTENÍ PŘEDŠKOLÁKŮM. Stalo se již tradicí, že naši žáci ze ZŠ 
Mohylová chodí v rámci čtenářského projektu číst dětem do mateřské 
školy. Tentokrát se s příběhem o Bobovi a Bobkovi, králících z klobouku 

vydali do mateřské školky Sluníčko pod střechou. Malí předškoláci 
zaujatě poslouchali, pak si společně s našimi třeťáky povídali a také 
kreslili a vybarvovali obrázky. Bylo to velice milé a příjemné setkání. 
 Anna Cudráková

BÁBINY DI PRAGA PLNÉ ELÁNU. Na svém tradičním podzimním 
koncertě ve čtvrtek 9. listopadu odpoledne vystoupil v obřadní síni 
radnice sbor seniorek organizace Život 90. Součet věků téměř třiceti-
členného sboru nadšených seniorek (s průměrným věkem přes 77 let) 
dělá neuvěřitelné číslo 2 858. Repertoár koncertu, nad kterým převzal 
záštitu starosta David Vodrážka, tvořily zejména trojhlasé lidové 
písně. Pod vedením sbormistryně, dirigentky a skvělé sopranistky paní 
Jarmily Vaisové je členky sboru přednesly s vřelým citem a opravdo-
vým zápalem.  -dn-

MATEMATICKÉ AUTOBUSY. U nás v Mohylce již mnoho let sezna-
mujeme páťáky s prvňáčky. Je radost sledovat jak si děti, které od sebe 
dělí několik let, hlídají narozeniny svého „parťáka“ a chodí se vzá-
jemně navštěvovat. V matematice potřebujeme tak zvané matematické 
autobusy a právě ty vyrobili a předali páťáci svým malým kamarádům. 
Šlo o jednu z prvních společných akcí, další jistě budou brzy následo-
vat.  Alena Nikrýnová a Jana Moravcová

MALÍ INDIÁNI Z OHRADY. Děti z 1.A a z 1.B ZŠ Janského se na tři 
říjnové dny proměnily v Indiány. Prožívaly velké dobrodružství – ob-
jevovaly, poznávaly, učily se novým věcem, tančily, zpívaly a dokonce 
měly jména a mluvily jako Indiáni. Vyzkoušely si i řadu typicky indi-
ánských činností. Vyráběly indiánské tričko, čelenky, tomahawky, oz-
doby i totem, vytvořily indiánskou vesnici, barvily korálky a dokonce 
běžely Indiánskou stezku. Vyvrcholením celého projektu našich nej-
menších bylo vystoupení pro rodiče na Slavnostním stužkování prv-
ňáčků dne 12. října, kde stejně jako Indiáni vzdaly úctu Slunci, Zemi, 
větru, vodě i lidem.  Jan Havlíček, ředitel školy                                               

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU. Snili jste někdy o tom, že se pot-
káte s autorem své oblíbené knížky a budete se ho moci zeptat na vše, 
co vás zajímá? Tak právě tuto možnost měli čtvrťáci ze ZŠ Mohylová. 
Se spisovatelkou Klárou Smolíkovou se setkali v knihovně v Ostrov-
ského, kde jim byla zábavnou formou představena nová kniha Spolkla 

mě knihovna. V ní žák David cestuje historií knihoven. Děti si besedu 
báječně užily, na místě si půjčily nebo zakoupily knihy a do jejich čtení 
se pustily hned při zpáteční cestě. Kateřina Srbová

TELEVIZE DRŮŽA. Ve dnech 30. října a 1. listopadu proběhla 
ve školní družině ZŠ Klausova akce TV Drůža. Žáci 3. a 4. tříd si při-
pravili televizní zpravodajství, kde nám jako reportéři TV Drůža sdě-
lovali informace o dění v naší škole. Mladší žáci 1. a 2. tříd si pro di-
váky připravili zábavný pořad, ve kterém předvedli svá taneční 
i pěvecká vystoupení. Michaela Adlerová
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ČTYŘIAŠEDESÁT POPULÁRNÍCH PORTRÉTŮ. Druhá polovina 
října patřila v atriu radnice výstavě prací fotografa, výtvarníka a kame-
ramana Pavla Dosoudila, člena Asociace profesionálních fotografů 
České republiky. Návštěvníci si mohli prohlédnout 64 portrétů umělců 
z titulních stran prestižních časopisů např. Květů či Vlasty, ale i obalů 
LP a CD. Některé retro portréty Karla Gotta nebo Marty Kubišové 
byly pořízeny už před padesáti lety. Větší část expozice byla věnována 
atmosféře divadla, tedy hercům, dirigentům a interpretům klasické 
hudby. Přestože je pro Pavla Dosoudila, jak sám říká, focení portrétů 
minulostí, tak vystavování si nezakázal. K našemu potěšení.  -dn- 

DUŠIČKOVÁ FLORISTIKA. Památku všech blízkých, kteří již nejsou 
mezi námi, jsme si připomněli 31. října na akci s názvem Dušičková 
floristika. Pod střechou Komunitního centra sv. Prokopa přivítal pří-
tomné seniorky pan farář Radek Tichý společně se zástupcem sta-
rosty Pavlem Jarošem. Poté se veškerá pozornost soustředila na vytvá-
ření dušičkových dekorací. Seniorkám pod vedením zkušené floristky 
vznikaly pod rukama velmi krásné věnečky, které navíc v žádném ob-
chodě nekoupíte. Iva Dvořáčková 

PRVNÍ ŠKOLNÍ HALLOWEEN. Někdo se rád učí a někdo si rád 
hraje. Nejlepší je spojení obojího. A Halloween je krásnou příležitostí 
to všechno uskutečnit. Žáci z 1.A Základní školy Kuncova si s velkou 
chutí připravili kostýmy a prožili bezva dopoledne se začarovanou 
matematikou i kouzelným čtením. Kreslili, soutěžili a přitom se prima 
bavili.  Dana Rážová

TEMATICKÝ TÝDEN.  Každý rok na podzim se ve FZŠ prof. O. Chlupa 
věnujeme nějakému tématu, kterým žije společně celý 1. stupeň. Rea-
gujeme tím třeba na různá výročí, události, ale užili jsme si třeba 
i „obyčejné“ téma Stromy nebo Kufr z cest. Letos jsme díky 25. výročí 

založení naší školy 
zvolili téma 5x5=25. 
Opět nás samotné 
překvapilo, z kolika úhlů 
bylo možné téma 
pojmout a jaké byly 
v jednotlivých třídách 
kreativní nápady. 
25 osobností na návště-
vě v naší škole, 25 nej 
z ČR, báseň na číslo 5, 
25 receptů na úsměv, 
5x5 zajímavostí z roku 
1993 a mnoho dalších. 
Na konci tematického 

týdne vždy vzniká výstava. Tentokrát jsme vytvořili síť 5x5 z 25 pěti-
úhelníků, kde každý pětiúhelník prezentuje práci jedné ze tříd. 
K vidění byl ve vestibulu školy.  Věra Matzenauerová, vedoucí učitelka 1. stupně

ŽLUTOČERVENÉ PODZIMNÍ ŠAPITÓ. Podzimní barvy jsou pro 
malinké človíčky z mateřinek Prahy 13 už po léta určitě spojeny s ne-
opakovatelnou cirkusovou vůní a atmosférou. Ve čtvrtek 19. října do-
poledne uspořádal Národní Cirkus Originál Berousek velké předsta-
vení, které pro děti z místních mateřinek objednala městská část. Děti 
přivítal v cirkusovém stanu společně s panem Berouskem st. starosta 
David Vodrážka. A pak už děti s rozzářenýma očima a zatajeným de-
chem sledovaly vystoupení akrobatů, hravou klauniádu i exotickou 
drezuru od koní přes slonici až ke slavným medvědům. Těch sice ne-
bylo šest, po Cibulkovi ani stopa, ale přesto byli skvělí. -dn-
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TOULKY

PO KOM SE JMENUJE

Tentokrát se „zatouláte“ trochu dál od Prahy. Ze Smíchovského ná-
draží dojedete vlakem do Plzně, kde přestoupíte na vláček do měs-
tečka Radnice. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1336. 
Původně bylo sídlo součástí panství Zbiroh, jehož vlastníky byli 
do r. 1431 Rožmberkové. Poblíž města se rozkládá také celosvětově 
významná paleontologická lokalita zaplaveného černouhelného povr-
chového dolu Ovčín. Je nalezištěm velkého množství fosilií, převážně 
flóry z období karbonu. Z nádraží se vydáte vpravo ulicí Nádražní 
a na hlavní Plzeňské vlevo dolů až k muzeu Josefa Hyláka. V bývalém 
právovárečném domě, součásti zámeckého komplexu, sídlila hospo-
dářská správa Šternberského panství. Roku 1849 zámek spolu s měs-
tem podlehl požáru, poté byl přestavěn do současné podoby. Muzeum 
v Radnici zde vzniklo v roce 1892 jako první v rokycanském okrese. 
Založil ho řídící učitel Josef Hylák, který se svým pedagogickým 

a osvětovým působením na Radnicku zapsal mezi nejvýznamnější 
osobnosti regionu. Podobu města, zámku i budovy muzea před požá-
rem přibližuje obraz na divadelní oponě radnického divadelního 
spolku uložený v muzeu. Zajímavostí sbírkového fondu muzea je mi-
mořádně rozsáhlá a ucelená numismatická sbírka. Na náměstí se 
na křižovatce pod barokním kostelem sv. Václava dáte doprava 

Seydlerova ulice
Vychází východním směrem ze Slunečního ná-
městí a zprava ústí do ulice Bucharova. Pojmeno-
vána byla na počest významného českého astro-
noma, teoretického fyzika, filosofa a profesora 
Univerzity Karlovy PhDr. Augustina Jana Bedři-
cha Seydlera. Narodil se 1. června 1849 v Žam-
berku. Po maturitě na piaristickém gymnáziu vy-
studoval matematiku, astronomii, fyziku, chemii 
a filozofii na pražské Karlo-Ferdinandově univer-
zitě. Ve 23 letech se stal soukromým docentem teo-
retické fyziky a později také řádným profesorem 
teoretické astronomie a teoretické fyziky. Stal se 
tak prvním profesorem astronomie na české uni-
verzitě a vytvořil pro teoretickou astronomii české 
názvosloví odborných termínů, které se používají 
dodnes. Byl ochotný, obětavý a k studentům vždy 
laskavý. V roce 1887 zřídil na univerzitě astrono-
mický ústav. V popředí Seydlerova odborného ast-
ronomického zájmu stála práce zabývající se pro-

Kolem Radnického potoka

blémem tří i více těles a určení drah planet nebo 
komet. Vynikl také jako matematik a fyzik, patřil 
mezi pilíře Jednoty českých matematiků a fyziků, 
ale aktivně se také zúčastnil boje o pravost Krá-
lovodvorského a Zelenohorského rukopisu. Po-
važoval je za falza a zveřejnil v tisku analýzu, 
ve které, patrně poprvé na světě, použil matema-
tické metody k řešení lingvistického problému. 
Na základě velkého množství odchylek v rukopi-
sech od staročeské mluvnice a zároveň jejich 
shody v dřívějších pracích Václava Hanky doká-
zal, že nebyly náhodné. 

Profesor dr. Augustin Jan Bedřich Seydler, 
 ředitel astronomického ústavu, mimořádný člen 
Královské české společnosti nauk zemřel 
22. června 1891 v 7 hodin ráno ve svém praž-
ském bytě na Letné č. 80. Na jeho památku byla 
pojmenována planetka Seydler a ulice v Praze 13 
a v Hradci Králové.  Dan Novotný

a po chvilce narazíte na červenou turistickou značku. Po ní vlevo a dál 
mezi dvěma rybníky dojdete památkově chráněnou Křížovou cestou 
na Kalvárii ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Barokní svatostánek 
nechal v polovině 18. století zbudovat Jan Václav z Bubna a Litic 
zřejmě podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stále po červené 
dojdete malebnými lesy a kolem opravené výklenkové kaple do Ka-
mence. Přejdete Radnický potok a podél něj dojdete po pěšince lesem 
k Čechurovu mlýnu. Radnický potok se zde kroutí a několikrát ho 
přejdete po lávkách. Přes louku dojdete na rozcestí v lese s chatičkou. 
Před ní je brána a za ní v lese pomníček se jmény lidí, kteří do zdejší 
osady Sýček jezdívali a už nejsou mezi živými. Zde odbočíte doleva 
a lesní neznačenou cestou do kopce dojdete do Lhoty u Radnic. Přes 
náves s opravenou kapličkou pokračujte stále dolů, pak doprava až do-
jdete k zelené značce, po níž po pěšině mezi loukou a poli sejdete 
do Kamence. Pokračujete stále po zelené. Nejdřív po silnici, později 
odbočíte vlevo na naučnou stezku Josefa Hyláka. Niva se stráněmi 
o rozloze 10 hektarů je v rámci soustavy Natura 2000 chráněna ze-
jména kvůli výskytu modráska bahenního a dalších druhů hmyzu 
a plazů. Vyjdete na kopec s krásnými výhledy do okolí, projdete kolem 
samoty s ovcemi a kolem hřbitova sv. Barbory, kde je pochovaný i Jo-
sef Hylák, dojdete mezi chatami na kraj Radnice. Na náměstí už je to 
jenom kousek, pak k nádraží na vlak a šup domů. Kolem radnického 
potoka je to asi 14 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 34 
Brdy a Rokycansko.. Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan                         
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VÍKENDY BEZ NUDY

Autor: Pavel Talaš

Betlémy přinášejí radost nám všem
Poslední letošní rubrika Víkendy bez nudy bude 
ve znamení blížících se vánočních svátků. V čase 
adventu se nejen naše domovy oblékají do svá-
tečního. A úměrně k tomu, jak se blíží Štědrý 
den, se objevuje víc a víc vánočních dekorací, ale 
také betlémů. Dnes se můžeme setkat s betlémy 
vyrobenými v různých velikostech a z nejrůzněj-
ších materiálů – z keramiky, perníku, skla, vizovického pečiva, šustí, 
papíru... A samozřejmě ze dřeva. My vás nyní pozveme do Ořecha 
(Pension U Barona Prášila, Kopaninská 189), kde už dvacet let vysta-

vuje v předvánoční 
době část ze své 
sbírky asi dvou set 
betlémů pan Vladimír 
Glaser. 

„Výstava Medové 
a dřevěné Vánoce 
Muzea českých 
 Vánoc začíná už 
2. prosince. Největ-
ším lákadlem jsou 
 samozřejmě betlémy, 
ale návštěvníci se tady 
mohou seznámit 
s vánočními zvyky, 

připraveny jsou ukázky řezbářství nebo zdobení medových perníčků. 
A kdo bude mít chuť, může si to i vyzkoušet. K vidění bude spousta 
betlémů od různých  autorů. Ani ten největší, který dnes měří už 
9 metrů a obsahuje zhruba 110 vyřezaných a 100 barevných figurek, 
jsem nevyřezával jenom já, ale i další řezbáři. Barevné figurky vytvá-

řela moje teta Hana Komrzí. Je to betlém třešťského typu, to znamená 
velká a bohatá krajina, která je dělaná z pařezů, kmenů a mechů s hlu-
bokými jeskyněmi. Jeho zvláštností je i peklo. Od loňska se tento bet-
lém nejen zvětšil, ale 
nově jsem rozpohy-
boval hospodu, 
ve které lidé sedí, po-
píjejí, povídají si a ku-
chařka vaří.  Figurky 
mají podle umístění 
od osmi do čtrnácti 
centimetrů. Dalších 
betlémů, které jsou 
o poznání menší, tady 
bude asi dvacet. Mezi 
nejstarší patří kopie 
papírového betlému 
paní Fišerové-Kvě-
chové, která ho sebrala okolo roku 1906–7. Je zajímavý tím, že každá 
figura má na sobě kroj z jiné části Čech, Moravy a Slezska. Takže je to 
taková směsice krojů z celé republiky, které tady byly na přelomu de-
vatenáctého a dvacátého století. Autorem nejmenšího betlému, který 
je dělaný do náušnice, jsem já. Je to jenom Svatá rodina vyřezaná 
z dubového dřeva, nic jiného už se nevešlo. A tak bych mohl pokračo-
vat dál a dál. Tak víte co? Přijďte se  r aději podívat.“ 

Otevřeno bude do 23. 12. O víkendech od 10.00 do 18.00, každou 
středu od 15.00 do 18.00 a 1. 1. od 15.00 do 18.00. Pro skupiny 
po dohodě i v jiném termínu. Nepojedete-li autem, můžete využít 
 autobusy č. 352 a 301 ze stanice Luka. 

Více na www.muzeumceskychvanoc.cz, glaser@orech.cz, telefon 
602 614 170.  Eva Černá



Už řadu let nacházíte na této dvoustraně články, které mají společné 
téma. Vánoce a vše, co k nim patří. Povídali jsme si se spoustou lidí, 
jejichž profese přímo i nepřímo s vánočními svátky souvisí – o pěsto-
vání vánočních stromů, chovu ryb, o výrobě zvonů a zvonků, o jmelí, 
dřevěném betlému nebo hračkách, navštívili jsme voňavé království 
svíček, zašli jsme do pekárny a také jsme malinko pronikli do tajů 
ruční výroby vánočních ozdob. To bylo v roce 2009. Tehdy jsme se 
vypravili na Jablonecko a navštívili dvě úžasné dámy, které se výrobě 
této křehké krásy věnují doma. Letos jsme zajeli do družstva umělec-
ké výroby Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové nad Labem, kde se tento 
sortiment vyrábí ve velkém. S historií i současností družstva, ale také 
se samotnou výrobou foukaných vánočních ozdob nás seznámil jeho 
předseda Miroslav Šorma.

Vánoční ozdoby se k nám původně dovážely z Německa. Centrem jejich 
výroby se v polovině 19. století stalo duryňské městečko Lauscha.  Kdy se 
začaly ozdoby vyrábět tady?
Historie našeho družstva se začala psát 20. července 1931, kdy vznikla 
výroba v Doubravici a ve Zdobíně. To ale ještě nešlo o klasické vánoč-
ní ozdoby. Těm předcházela výroba foukaných perel, s kterou 
v tomto kraji začal v 60. letech 19. století Josef Kynčl ze Zdobína. 
V Podkrkonoší a pod Jizerskými horami to naučil zemědělce, kteří se 
jejich výrobou v zimě živili. Takže v chalupách byla spousta foukačů, 
kteří foukali krásné perly. Mezi první skláře v našem kraji patřili 
i skláři ze Dvora Králové nad Labem. Po 1. světové válce ale zájem 
o tento sortiment začal klesat. Byla vysoká nezaměstnanost a sklářská 
kancelář z Hradce Králové začala pořádat kurzy pro foukače a malíře. 
A tak ve 30. letech 20. století vzniklo zcela nové odvětví – výroba 
foukaných vánočních ozdob. V již zmíněné Doubravici se už malo-
valo, smáčelo, používaly se emaily a už se také stříbřilo zevnitř. Tak 
jako teď. Takže postup výroby je víceméně stejný. V roce 1931 vzniklo 
družstvo Vánoční ozdoby, které nepřetržitě funguje dodnes. Kdysi 

jsme měli sedmnáct provozoven – v Orlických horách, v Jab-
lonci nad Nisou, u Jičína, v Kuksu...  Takovým tradičním 

výrobkem, který se prolíná celou érou existence našeho 
družstva je šiška, oříšek nebo jahůdka a od té doby, co 
si skláři osvojili výrobu do forem, se začaly objevovat 
výrobky ve tvaru kostelíčků, hájenek a podobně. Víte, 

že populární Mikuláš se vyrábí už více než 
70 let?

Ty malé provozovny ještě fungují?
Bohužel ne. Zůstaly už jen dvě, a to 
v Horním Bradle u Hlinska v Če-
chách a zdejší ve Dvoře Králové.

Pod jakou značkou jde vaše zboží 
na náš, ale převážně na zahraniční trh?

Až do roku 1991 nám zajišťovala export 

vánočních ozdob společnost Jablonex, od roku 1992 spolupracujeme 
s jabloneckou společností Ornex. Pod touto značkou vyvážejí většinu 
své výroby i ostatní výrobci vánočních ozdob.
Takže když uvidím v obchodě krabičku se zde vyrobenou ozdobou, tak 
tam bude Ornex nikoli název vašeho družstva?
V Čechách tam název našeho družstva bude, ale v zahraničí může být 
na etiketě jen vyrobeno v České republice nebo tam může být uvedená 
společnost Ornex.
A teď nám prozraďte, jak tyhle nádherné ozdoby vznikají.
Základní a nejnáročnější profesí u nás je foukání. Foukač, který má 
zájem se to naučit a je šikovný, dokáže třeba po dvou měsících vyfouk-
nout kuličku menších rozměrů, kterou už můžeme použít do zakázky. 
Aby se naučil vyfouknout zvoneček, to už může trvat třeba tři, čtyři 
roky. Některý foukač vyfoukne labutě třeba až po deseti letech praxe. 
U malířky trvá 
zvládnutí těž-
ších dekorů 
třeba dva roky. 
Takže nejsloži-
tější je ozdobu 
jako takovou 
vyfouknout 
a potom po-
chopitelně je 
náročné i to fi-
nální zdobení. 
To jen úvodem. 
Hlavní surovi-
nou pro výrobu ozdob jsou skleněné trubice o různých průměrech 
a různých tloušťkách stěny. Teplota skla při tvarování musí mít 1 200 
stupňů Celsia. Z něj pak naše foukačky, u nás pracují převážně ženy, 
vyfouknou požadovaný tvar a velikost vánoční ozdoby. Tak vznikne  
polotovar nebo, jde-li o čiré ozdoby bez zdobení, přímo výrobek. Je to 
buď volný tvar, formový výrobek nebo sloučenina volného tvaru a for-
mového výrobku. Volný tvar je například koule, zvoneček, raketa, for-
mový je šiška, autíčko... 
U něj už vidíte šev, 
známku toho, že je 
z něčeho složený. 
Kombinovaný tvar je 
třeba labuť nebo nějaký 
ptáček, kde se tělo vy-
foukne do formy, ale 
krk se musí vytáhnout 
už jako volný tvar.
A co dál, když už je tvar 
hotový?
Pak už se vše řídí po-
žadavkem zákazníka. 
Převážná část naší výroby jde do zahraničí a má už svého konkrétního 
odběratele. Povětšinou jdou polotovary do stříbřírny. Stříbro se apli-
kuje do ozdoby zevnitř a redukuje se teplem – namáčením ozdob 
do padesát stupňů horké vody. Teprve potom se usadí na vnitřních 
stěnách. Některé výrobky ale stříbřírnu obcházejí a jdou přímo z fou-
kárny do malírny, kde se malují. Nebo jejich cesta vede přes smáčírnu, 
kde se dává ozdobám základní barevný odstín a teprve po zaschnutí 
jdou do malírny. Část stříbrných a barevných výrobků ale malírnu vy-

nechá, pro-
tože zákaz-
ník je 
požaduje 
hladké. My 
tomu říkáme 
hladké zboží. 
Ty jdou rov-
nou ze stříb-
řírny nebo 
smáčírny 
do balírny, 

že populá
70 le
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kde se ozdobě uřízne stopka a nasadí se jí takzvaná záponka, která 
slouží k zavěšení. Pak už se balí do krabiček. A ta ozdoba, která vás 
tak zaujala, kde bílá plynule přecházela v modrou? Na to je potřeba 
stříkací kabina. Polotovar projde dvěma procesy. Nejdříve se nastříká 
spodek bíle a po zaschnutí vršek, který bude v konečné fázi tvořit 
nebe, se nastříká modře. Pak to jde na sítotisk, kde se udělá základ 
motivu, v našem případě zimní krajinka. Konečné „slovo“ má pak 
 malířka. 
Kolik barev používáte?
Za éry socializmu se tvrdilo, že škála šesti odstínů je pro požadavky zá-
kazníků celého světa dostačující. Dneska jich máme asi dva a půl tisíce.
Už několikrát padlo slovo malírna. To je místo, kde dochází k veškerému 
zdobení?
Ano. Tam každá malířka aplikuje předepsaný dekor, který si zákazník 
přál. Od toho se také odvíjí cena, protože 
může být dekor jednoduchý, ale jsou i dekory 
složité, kdy malířka musí vzít ozdobu osm-
krát, ale i dvanáctkrát do ruky. Za směnu 
udělá třeba dvanáct koulí nebo dělá tři ho-
diny jedno autíčko, protože musí použít na-
příklad osm barev. Komplikovaný je i šlehač-
kový dekor. Malířky musí mít cit pro to, aby 
neodpadával. Musí pracovat pořád stejnou 
rychlostí, protože jakmile se trošku pozastaví, 
tak zaschne a na ozdobu se nepřilepí. Před 
malířkami opravdu klobouk dolů. 
Čím se zdobí a jak široká je škála dekorů?
Tady bych asi měl zmínit, že naprosto 
všechny komponenty jsou zdravotně nezá-
vadné, na všechno máme atesty. Používáme 
jednak různě hrubé posypy – povětšinou 
plastové, kovové, skleněné, používáme třeba 
i prosívaný písek nebo namletou kávu. Bar-
vené dekory se dělají i klasickou barvou. 
K barevnému odstínu ozdoby se volí barva 
posypu. Mohli jste vidět i ozdoby, kde de-
korování není téměř vidět. To se dělá tak, že 
se ozdoba smočí v matu a lakem se vytírají 
 dekory. A mohl bych pokračovat dál a dál. 
Každý kus je originál. Také proto, že fou-
kačka i malířka dávají do své práce kus svého 
srdce i duše. 
Nevydáváte katalogy, kde tedy začínají vaše obchody?
Pro nás to všechno začíná tady ve vzorkovně. Většinou v srpnu, 
v září. V listopadu už odchází první návrhy vzorkových zakázek, sa-
mozřejmě na další rok. Každý zákazník, tak je to už „od nepaměti“ 
a už s tím počítáme, má právo udělat dva až třikrát změnu. Neodhadl 
barvu, nelíbí se mu posyp, který navrhl... Zkušený obchodník už ale 
vše odhadne a na druhý výrobní pokus má změn minimum.  
Kdo vymýšlí nové tvary, barevné provedení a zdobení? 
My tu máme vzorkařky a svoje vzorkovací studio. Máme tam čtyři 
malířky a dvě foukačky, ale na výrobě vzorků se podílejí i malířky 
z provozovny. Většinou to funguje tak, že malířka má vytypovanou 
svou foukačku, která dokáže její představy zrealizovat. Tito lidé už 
musí být opravdu zkušení, to, co navrhnou, nesmí být „propadák“. Na-
víc musí mít na zřeteli, že tu ozdobu pak budou dělat i méně zruční 
zaměstnanci než jsou oni. Do května to musí být připravené, abychom 
to mohli nabídnout na kontraktační výstavě s Ornexem. V naší evi-
denci máme už asi 85 000 výrobků.

Kolik kusů ozdob se u vás ročně vyrobí?
V současnosti činí roční výroba asi 
4 miliony kusů, počet se odvíjí od slo-
žitosti dekorů a ceny ozdoby. Jen pro 
 zajímavost – na přelomu tisíciletí to bylo 
asi 13 milionů kusů. Ročně spotřebujeme 
až 32 000 kg skleněných trubic, 900 litrů stří-
břícího roztoku, více než 8 000 kg barev a asi 4 300 kg 
 posypů.

Jaké ozdoby si zahraniční zákazníci nejčastěji objednávají?
Je to celkem dost podobné jako u nás. Ale Amerika, to 
úplně jiná káva. To je asi to nejhorší z té naší představy Vánoc 
a ozdobeného stromečku. Oni si na stromeček dávají, samozřejmě 
kromě tradičních tvarů ozdob, třeba ponorky, křižáky, chobotnice, 
okurky, hamburgery, průřezy ovocem, čtvrtku nebo půlku rajčete, bro-
kolici, květák... Okurky děláme ve velkém. Mají tam zvyk, že když 
ustrojí stromeček, visí na něm jedna okurka. Kdo ji najde jako první, 
má nárok na zvláštní dárek. Amerika se složením tvarů ozdob roz-
hodně vymyká. Naštěstí jsem se ještě nesetkal s vánoční ozdobou, kte-
rou bychom nedokázali udělat.
Dohodli jsme se, že v určité části vaší vzorkovny nebudeme fotit, protože 
tady už jsou horké novinky příštích Vánoc. Kolik jich my, na rozdíl 
od čtenářů, můžeme vidět?
Máme tu asi 250 nových dekorů, které jsme nabídli zákazníkům 
na příští sezonu. Ornexu jich ale ročně dáváme přes dva tisíce. Musím 
podotknout, že ty dekory nemusí jít do výroby v totožné podobě. Zá-

kazník si může něco přidat, něco ubrat, změ-
nit barevné provedení... Ale jak se říká, náš 
zákazník, náš pán. 
Všechno prochází nějakými módními trendy. 
Co bude „in“ letos a jak to odhadujete na příští 
rok? 
To nám určují veletrhy bytového textilu 
a oděvního průmyslu. Bývají ve Francii 
a jezdí tam naše návrhářky. Každá žena si 
chce vše sladit. Má například bordó závěsy, 
tak k tomu chce i bordó ozdoby. Letos je 
módní bílá, lehce odekorovaná nějakou jinou 
pastelovou barvou, například zelinkavou, fia-
lovou a k tomu třeba papežská fialová nebo 
tmavě zelená. Ale to módní je asi jen 20 % 
naší produkce. Zbývající je v odstínech zá-
kladních barev jako je červená, zelená, zlatá, 
modrá... Pro letošní rok nebyly tolik žádané 
zářivé odstíny, ale tlumenější, tmavší. 
A jak je na tom barevné zdobení?
To záleží na vkusu nákupčího, co předpo-
kládá, že se lidem zalíbí. On potom vše ladí 
se svým týmem, který sestavuje kolekce a ka-
talogy. My se pak podřizujeme a snažíme se 
jim vyjít ve všem vstříc. 
Kolik procent vaší výroby zůstává v tuzemsku?
Poslední roky se to číslo zvětšuje. Dřív to 

nebylo ani 10 %, teď bych řekl, že až 30 % se prodá u nás. Skleněné 
ozdoby začínají v České republice prožívat svou renesanci. Na rozdíl 
od těch umělých jsou dokladem vkusu, šikovnosti a umu našich za-
městnanců a český zákazník opět přichází na chuť kvalitě. Skleněná 
ozdoba v sobě má skutečné kouzlo Vánoc.
Každému bych přála, aby se mohl na výrobu ručně 
dělaných vánočních ozdob podívat. Je to něco úžasného. 
Máte nějaké tak zvané dny otevřených dveří?
To zrovna ne, ale každý, kdo se na nás prostřednic-
tvím webových stránek obrátí, se může přijít 
podívat (Benešovo nábřeží 2286, Dvůr 
Králové nad Labem). Tuto možnost 
hodně využívají školy, školky nebo sku-
pinky seniorů. Začali se na nás obracet 
i zájemci z Holandska, Dánska nebo ze 
Skandinávie. Každého sem rádi pus-
tíme, vždyť se máme čím pochlubit.  
 Eva Černá

Vánoc 
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INZERCE

Mikuláš 
a rozsvícení vánočního 
stromu v Centru 
Velká Ohrada
6. 12. 2017
16:00-18:00
Prodej vánočních 
stromků a jmelí

Od 4. 12. zahajujeme 
prodej vánočních 
stromků z Vysočiny: 
jedle kavkazská (dánská), 
borovice černá, smrk 
ztepilý, smrk pichlavý 
(stříbrný) a jmelí česané 
v podhůří Beskyd.

Prodej bude probíhat 
na terase.

Prodej 
vánočních 
kaprů
Termín prodeje
19-23. 12. 2017
od 7 h do 20 h
(případně do vyprodání)

Prodej bude probíhat 
vedle vchodu do Alberta 
od lékárny

Kultivace části Šostakovičova náměstí

-

-
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 4. 12. Adventní koncert – Zpívající seniorky Prahy 13         

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) Jiřina Focherová 

11. 12. Možná přijde i Mikuláš                                                    

18. 12. Posezení před Vánocemi František Kundrát 
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví 

a štěstí v novém roce.    

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 5. 12.  Pozvání do našeho klubu přijal pan Radek Tichý, 

administrátor stodůlecké farnosti 

12. 12.  Předvánoční setkání se starostou ve Spolkovém 

domě, program, pohoštění

19. 12.  Posezení před vánočními svátky, 

na housle nám  zahraje Pavel Dubský, 

na klavír Eva Pechoušová

Hezké prožití vánočních svátků přeje Milada Tomašovičová.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 6. 12.  Na piano nám vánoční koledy zahraje 

Eva Pechoušová

13. 12.  Vánoční písně a koledy zazpívají děti z Mateřské 

školy U Bobříka   Lenka Husáková, Ivana Píšková
20. 12. Zhodnotíme naši činnost v roce 2017

27. 12. Loučíme se s rokem 2017 

 Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka

Všem seniorům přeji příjemné prožití vánočních svátků 

a hodně zdraví v novém roce 2018.      

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu 

v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, 

Stodůlky.

Smutná zpráva

Koncem října nás náhle opustila dlouholetá a zakládající 

členka našeho klubu paní Kmochová-Hlaváčková. Nezapo-

meneme. 

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. 

Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani 

 povídání u kávy.

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 

do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

 6. 12. 16 nejcennějších materiálů 

13. 12. Izrael    

20. 12. Vánoce   

27. 12. Silvestr  

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 

seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 

Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Kam na Lukáše? Přece do Lukáše
V den, kdy má svátek Lukáš, tedy 18. října, se šel poslední letošní se-
niorský pochod s holemi Nordic Walking. Samozřejmě se nešlo nikam 
jinam než do Lukáše, což je jméno domu, který slouží seniorské veřej-
nosti naší městské části a je současně sídlem Střediska sociálních služeb 
Prahy 13. Před radnicí Prahy 13 se sešlo přibližně 35 sportovců, kteří 
byli odhodláni ujít trať v délce kolem 3 km stůj co stůj.

Na start 5. ročníku pochodu přišel seniory pozdravit starosta MČ 
David Vodrážka. Jeho povzbudivá slova přišla vhod, neboť počasí už 
neslo plné známky sychravého podzimu. Pochodu se zúčastnili a spo-
lečně se všemi do cíle došli místostarosta Pavel Jaroš a předseda sociál-
ního výboru Aleš Mareček. Tak příští rok zase na Lukáše do Lukáše. 
 Jiří Mašek, ředitel SSSP13

 Tříkrálový koncert v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Klub seniorů I. a dětské sbory 
Klíček a Notečka při FZŠ Mezi Školami zvou seniory i neseniory 
na Tříkrálový koncert, který se uskuteční v pondělí 8. ledna od 14.15 
v Lukáši v Trávníčkově 1746 v Klubu seniorů. Přijďte si společně za-
zpívat Koleda, koleda Štěpáne nebo My tři králové jdeme k vám a dů-
stojně se rozloučit s vánočními svátky, které v den Tří králů končí. 
Více na www.ssp13.cz.   Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Vánoční punčování 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 zve ve středu 6. 12. seniory 
na vánoční odpoledne v Lukáši, které je spojeno s rozléváním vánoč-
ního punče, ale především s výrobou vánočních dekorací a s rozsví-
cením vánočního stromku. Sváteční odpoledne proběhne v jídelně 
střediska od 14.00 do 16.00. Společně si vyrobíme vánoční kužel 
nebo vánoční záložku do knihy (vlastní nůžky s sebou) a popřejeme si 
krásné Vánoce a do nového roku 2018 vše dobré, zdraví a štěstí. 

Hned jak se setmí, zhruba po 16.00 hodině, na zahradě společně 
rozsvítíme náš vánoční strom, připijeme si punčem, zazpíváme koledy 
a popřejeme si klidné a krásné Vánoce.

Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny Hrabětové. A to buď 
osobně v kanceláři střediska, na tel. 725 393 061, 222 543 021. 
Kapacita míst v jídelně je omezena. Více na www.sssp13.cz.  
 Jiří Mašek, ředitel SSSP13
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 o Naší milé mamince a ba-
bičce Marii Liškové, přejeme 
k 80. narozeninám hodně 
zdraví, optimismu a mnoho 
veselých písní do všedních dní. 
Dcera a syn s rodinou.

 o Dne 31. října 2017 zemřel významný botanik, 
občan Prahy 13 a v letech 1990-94 též její zastupitel 
RNDr. Miroslav Rieger. Čest jeho světlé památce.

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

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 

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

ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.
 o Levné opravy praček. Prodej opravených, 

výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 

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

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 602 938 399.
 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 

739 004 723. 
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.

 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky + 
návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

levně i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 

Tel. 602 817 588.

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

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

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy za rozumnou 
cenu a kvalitně. Mám dlouholetou praxi. Tel. 725 562 738, 

www.ucetnipraha13.cz.

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

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

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

 o Malování, štukování, tapetování, lakování 
(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, 

koupelny, WC), vč. hr. úklidu a so + ne. Tel. 603 221 653. 
 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

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

 o Kuchyňské linky a vest. skříně, dvířka skřínky a pracov-

ní desky na míru. VRBA – tel. 603 438 707. 
 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.

Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, PLYN, TOPENÍ, 
KANALIZACE, e-mail: petr.stojovsky@seznam.cz.

Tel. 608 606 379.

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 

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

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

 o Opravy praček, myček a sušiček v bytech 
zákazníků. Práce dle dohody – večer i víkendy. Macourek 

– tel. 728 137 314, e-mail: pavel.macourek@seznam.cz.

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, 
byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 

podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 

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

e-mail: mirsmit@volny.cz.

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 
světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 

varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 604 794 209. 

 o ČIŠTĚNÍ ODPADŮ A KANALIZACE – 
WWW.PSSERVIS.COM, e-mail: petr.stojovsky@seznam.cz.

Tel. 608 606 379.

 o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček 
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnos-

tech, fi rmách, školách apod. David Burian, 

tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz.

 o Zpracování účetnictví, personalistiky, daňová evi-

dence, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 

Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel. 731 515 392.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. 
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké 

vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 
 o Podlahy – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253. 

 o Vedení účetnictví – daňová evidence. Zpraco-
vání účetnictví, mzdy, kontrolní hlášení, jednání s úřady, 

konzultace, rekonstrukce zpětně. Pojištění profesní odpo-

vědnosti. Iva Pacnerová, tel. 603 167 930, 251 626 607.

 o Interiérový designer Zuzana Podrazilová.
Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 

při realizaci. Tel. 737 111 000, zpodrazilova@seznam.cz.

 - bytové i dílna  
Antény, SAT, DVD,  

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

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

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

Restaurace 
Jáchymovská 613/1, Řeporyje • www.reporyjskasokolovna.cz •  731 484 493

AKCE Nově otevřeno na N. Butovicích 
- Bistro Stanley‘s Sandwich House

  ZÁMRSKÝ  607 277 485

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

Šetrně Vás vyhladíme 
unikátním tyrkysovým gelem

sss 14ti letou tradicís 14titi lletetouou ttradidicícíí

DDušan Procházka    Tel. 774 024 6466DDuDuššašan Proccháházkzka   TTel. 774 020244 646464666
EE-m ilail d: dp.uklikliddyspra @va@seznam.czE-mE mailail: d: p.up.up kliklidysdysy praprava@va@@sezseznamnam.cz.cz

VZPOMÍNÁME
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AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

 o Čistíme koberce, sedačky, židle, matrace ap. 
mokrou metodou profi  stroji Kärcher v domácnostech 

i fi rmách. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 

Zbavíme vás prachu, roztočů, alergenů a skvrn různých 

původů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. 

Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

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

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 
a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 

v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – tel. 603 419 485, 

e-mail: nardelli@chello.cz. 

 o Psí salon N. Butovice – Nušlova, 
tel. 607 912 425. 

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

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

tel. 775 925 581. 

 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 ÚČETNICTVÍ A DANĚ pro Prahu a Střední Čechy. 
Poskytuji komplexní servis a poradenství pro OSVČ, 

malé a střední fi rmy. Precizně a včas. 

Tel. 724 503 612; www.uctuj-snadno.cz.

 o Úpravy interiérů. Sádrokartóny, vnitřní zvuková 

a tepelná izolace ve snížených stropech a předsazených 

stěnách, dělící příčky, obklady stěn. Rychlé a levné řešení 

rekonstrukce Vašeho bytu, www.abalapraha.cz, 

tel. 603 414 039.

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 

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

jirasek.servis@seznam.cz. 

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možnos-

tí. Volejte 774 901 193.

 o !! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování 
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 

Volejte tel. 773 484 056. 

 o Malířské a lakýrnické práce, štukové a stěrkové 

omítky, nátěry fasád Tel. 606 828 702.

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, U METRA 
LUKA. OBJEDNÁVKY na tel. 739 029 625.

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže|běžky|snowboard
SERVIS LYŽÍ 399,- 

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

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

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

Metronom Business Center, vchod C
Praha 13 - metro N. Butovice, 1. patro 
nad Rossmannem, Bucharova 2817/9

 
www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702

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

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

žaluzií.

TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol

Rezervace hodin: 732 742 333

www.tenistami-reporyje.cz

Cena za hrací hodinu 260 - 380 Kč

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol
Rezervace hodin: 732 742 333
 Cena za hrací hodinu 260 - 380 Kč 

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN,

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE
dřevěné žaluzie látkové rolety sítě proti hmyzu

lamelové dveře garnýže a záclonové pojezdy
výsuvné markýzy zastínění teras, látk. plise

čištění vertikálních žaluzií
předokenní bezpečnostní rolety 

montáž doplňků VELUX zaměření-montáž-zdarma 
602 742 781

www.markyzy-rolety.cz, 
petrstrejc@seznam.cz

Narozeninová akce !!! Ceny praní: 10 kg - 100 Kč anebo 14 kg - 130 Kč

1. narozeniny Samoobslužné prádelny Quickwash v Praze 13
     Narozeninová akce !!! Ceny praní: 10 kg - 100 Kč anebo 14 kg - 130 Kč
      Vánoční úklid je s námi rychlejší, vyperte si potahy, deky a jiné obj. věci. Rozbila se Vám pračka,

              potřebujete vymandlovat, máte málo času a nechcete čekat, využijte službu drop-off.

     Hábova 7, Metro Stodůlky, Tel. 735 752 555 (pomůžeme Vám s praním), www.quickwash.cz

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

Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje 
Tel.: 603 167 905, 251 626 607

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
LAMINOVÁNÍ • OFSETOVÝ TISK 
RAZÍTKA • KROUŽKOVÁ VAZBA
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

 o INŽENÝRINK PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, OHLÁŠENÍ 
stavby RD i přípojek pro stavební úřad v Praze zajistím, 

dodejte projekt. Cena 300 Kč/hod. Tel. 602 312 212.

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

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

 o ZMĚNA PROVOZOVNY od 10/2017, KOSMETIKA – 

MASÁŽE, Ilona Chaloupková Lenkerová, tel. 775 632 899, 

www.triplus.wbs.cz, nyní na adrese: BEAUTYFA SALON, 

Flöglova 1503/1, Stodůlky.

 o Uklidím byt a pohlídám děti. Tel. 606 198 493.

 o Nevíte, jak se rozhodnout? Karty vám napoví. 
VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.

 o Dám zdarma kostru dřevěné válendy a postelovou 

matraci. Tel. 223 016 288.

 o KOUPÍM Simsona, 3 000 Kč. Tel. 736 741 967.

 o ČRS MO PRAHA 5 - STODŮLKY – RYBÁŘI. 
NOVÁ ADRESA – PRAHA 13, HOSTINSKÉHO 1533/4, 
DVEŘE Č. 118.

 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 

družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystě-

hování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, 

privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-

pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, 

žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, 

s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či 

domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, 

záloha možná ihned. 

Tel. 222 941 032 nebo 603 420 013.

 o Od ledna/února 2018 hledáme nejlépe dlouhodobý 

pronájem v Praze. Dispozičně 2+1 - 3+1 pro 2 osoby bez 

dětí a zvířat. Byt musí být v dobrém a čistém stavu. Děkuji. 

Tel. 605 845 088.

 o Poptávám pronájem menšího bytu 1+kk nebo 2+kk 

a to v Praze nebo do 15 minut od Prahy. Zařízení dle doho-

dy, výhodou balkon, MHD musí být v dosahu. Děkujeme. 

Tel. 603 789 381. 

BYTY

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEMZAMĚSTNÁNÍ

 o Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 
Praha 5 přijme větší počet zaměstnanců pro pracoviště 

v Praze 5-Stodůlkách do pracovního poměru na dobu 

určitou po dobu 6 měsíců. Požadujeme střední vzdělání 

s maturitní zkouškou. Nabízíme ubytování na ubytovně 

v Praze 5, 5 dní indispozičního volna (sick days), pružnou 

pracovní dobu, možnost následující změny na dobu 

neurčitou, případně přijetí do služebního poměru. Vhodné 

pro absolventy. Bližší informace na tel. 251 115 702 nebo  

251 115 701 a na www.cssz.cz.

 o Máte zájem o vánoční přivýdělek při prodeji 
dětských knih? Při odběru nejméně 10 kusů získáte při 

prodeji každé knihy 40 Kč. Podrobné informace na tel. 

245 009 917 nebo 608 515 470.

 o Hledáme spolehlivou a pečlivou paní na úklid kance-
láří. Sídlíme v těsné blízkosti metra Hůrka. 

Tel. 776 626 682. REKONSTRUKCE KOUPELEN  

 

Osobní cenová kalkulace  

 o PRONAJMU DLOUHODOBĚ GARÁŽ V UL. NUŠLOVA 

U METRA N. Butovice. Cena 1 500 Kč/měs. Tel. 736 414 232.

 o Pronájem garážového stání na metru Hůrka. 

Cena 1 500 Kč/měs. Tel. 604 991 708.

 o Hledám garáž k pronájmu – Archeologická ulice. 

Tel. 603 426 191. 

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie
sítě proti hmyzu venkovní hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

Tel. 777 228 091, 251 615 428
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

RŮZNÉ

Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

Přijmu nové distributory na roznos STOPu. 
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce. 

Bližší informace na tel. 603 728 140.

Školní jídelna FZŠ Mezi Školami – Praha 13 přijme 
vyučenou případně zaučenou kuchařku na plný pracovní úvazek. 

Kontakt: jidelna@fzsmeziskolami.cz, tel. 736 772 171.

 Mateřská škola, Praha 13,
     Běhounkova 2300 přijme 

pomocnou kuchařku!  
Informace 

na tel. 251 619 700.
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" L
etuško, neletíme pøíliš

    nízko?“         
" 

Ani ne. Proè? “

"  
No, víte, že jsem pøed chvílí 

vidìl za oknem chobotnici.“

Když se maminka smìje 
tátovým vtipùm, znamená to, 
       že máme návštìvu.

Baví se dva kapøi: 

" V
ìøíš na život po Vánocích?“

Správce rekreaèní chaty vítá 

pana Nováka: “ Udìláme všechno, 

abyste se zde cítil jako doma!”

“ Proboha ne, já si sem jedu 

odpoèinout!”

Když vás rodièe pøistihnou pøi lži, podívejte se jim zpøíma do oèí a nesmlouvavì proneste: " Mikuláš, Ježíšek, èápi..."

Mladík stojí pøed námoøní 

odvodovou komisí: 

" A umíte vy vùbec plavat? "

" Plavat? Já myslel, že máte 

lodì! "

Kapitán Titaniku povídá námoøníkùm:

“
 Mám pro vás špatnou a dobrou 

zprávu, kterou chcete slyšet první? "

“ Tu dobrou! "

“ 
Dostaneme 11 Oskarù! "Nad alkoholem nelze zvítìzit,

 jen Moraváci remizovali.

“ Proè jdeš vždycky na balkon, 
když tvoje žena zpívá? ““ �Aby si nikdo nemohl myslet, že ji biju.“

 



�
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PROGRAM KLUBU MLEJN 

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace – www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením 
 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13

KONCERTY
 1. 12. pá 19.30  COP – 40 LET

Tradiční bluegrassová skupina slaví 40 let na scéně. Hostem skupina BlueGate.  

14. 12. čt 19.30  LUŇÁČCI
Tradiční koncert s křtem CD.

16. 12. so  SKUTEČNÁ LIGA – fi nále
Finále soutěže mladých rockových kapel.

20. 12. st 19.30  WANASTOWI VJECY
Tradiční předvánoční koncert.

22. 12. pá 19.00  VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT KAMELOTŮ
Legendární brněnská skupina Kamelot v čele s Romanem Horkým se pohybuje na naší 

 hudební scéně již 35 let.  

28. 12. čt 19.00  ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Přijďte si oddechnout po vánočním shonu.

11.  1. čt 19.30  SPIRITUÁL KVINTET
Tradiční novoroční koncert.

DIVADLO
19.  1. pá 19.30  DOKTOR V NESNÁZÍCH

Náhradní termín, vstupenky z původního termínu 2. 11. zůstávají v platnosti.

Francouzský dramatik a výtečný komik Laurent Ruquier stvořil titulní postavu Dr. Jouvance 

sobě na míru. Průměrný plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé 

kliniky. Je samo sebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech věkových 

kategorií. Hraje: Agentura Familie – Jaroslav Šmíd, Ivana Korolová /Anna Stropnická, 

 Kateřina Hrušková, Dana Morávková/Miluše Bittnerová, Jana Šulcová/Zuzana Mixová, 

Anna Kulovaná/Patricie Solaříková.

DĚTI 
 3. 12. ne 15.00  POHÁDKA POHÁDKOVÁ

Veselé a výpravné loutkové i činoherní interaktivní představení. Hraje Divadlo Ančí a Fančí.

10. 12. ne 15.00  BETLÉM
Loutkovo–hudební pohádka pro celou rodinu. Pro děti od 3 let.

17. 12. ne 15.00  VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK
Předvánoční čas byl odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředeným starými pohan-

skými zvyky a pověrami. Z těchto starých obyčejů dnes známe už jenom zlomek, a tak si je 

přijďte připomenout. Pro děti od 5 do 11 let (mladší v doprovodu rodičů).

21. a 28. 1. ne  POHÁDKOVÝ FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
Dvě neděle plné pohádek, doplněné workshopy pro děti.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
 5. 12. út 9.00  VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY

Loutko-herecké představení, během kterého andělé za pomoci andělské knihy provedou 

diváky kouzelným obdobím adventu.

18. 12. po 9.00, 10.30  VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK

21. 12. čt 9.00                VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK
Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 

představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů pro školy.

RŮZNÉ
 5. 12. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

 9. 12. so 15.00 a 18.00  VÁNOCE S LUČINKOU
Malí i velcí tanečníci si pro vás připravili dva programy plné tradic a koled, které vás vá-

nočně naladí. 

13. 12. st 18.00  ŠKOLA MODERNÍHO ZPĚVU
Koncert žáků Školy moderního zpěvu Lukáše Jindry.

Koná se ve Spolkovém domě.

17. 12. ne 10.00  SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ – PRAHA 13

17. 12. ne  VÁNOČNÍ SHOW BELLY HABIBI
Orientální tance z DDM Stodůlky. Vstupenky řeší organizátor akce.

20. 12. st  VÁNOČNÍ AKADEMIE ZŠ MLÁDÍ
Koná se ve Spolkovém domě.

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

Do Řeporyj se vrátilo divadlo
Je sobota 23. září, pět hodin odpoledne. Jsme v ulici Na Manoušce, jen 
malý kousek nad nádražím. V bývalé sokolovně U Žbánků to hučí jako 
v úle. Několik lidí postává venku a prohlíží si ceduli, která informuje, že 
právě dnes se tu koná premiéra Velké doktorské pohádky. Právě přes vrata 
kdosi přelepil cedulku „vyprodáno“. Ano, do tohoto sálu se vrací diva-
dlo! Je tomu už drahně let, co řeporyjští ochotníci oživovali prostor 
svými hlasy. A dnes na pódium opět vystupují herci a v sále se tleská. 

Na místní letitou ochotnickou tradici navazuje soubor Divadlo A jiné 
(DiAj). Počátek existence tohoto souboru sahá do roku 2009 a od této 
divadelní sezony má domovskou scénu ve zmíněném objektu bývalé so-
kolovny, nyní vedeném pod názvem Divadlo Na Manoušce. 

Ještě před pár měsíci byly uvnitř jen holé stěny s několika matnými 
světýlky. Ochotníci z DiAj společně s reklamní společností BonoArt, 
která má prostor v nájmu, se zhostili náročné rekonstrukce a z bez-
útěšně vyhlížejícího prostoru stvořili opět prkna, která znamenají svět. 
Divadlo A jiné má za sebou osm let existence, dosud však pouze kočo-
val po divadelních scénách v Praze i v okolí. Principálem, režisérem 
i protagonistou souboru v jediné osobě je Ondřej Suchý, který spolu 
s DiAj zažívá nyní nové období existence. To, co před více než osmi 
lety začalo jako studentský nápad, je zase o něco dál, protože stálá 
scéna k tomu poskytuje jak nám, tak divákům více pohodlí i mož-
ností. Představení Velké doktorské pohádky je veselou adaptací Čapkova 
textu, chytré dialogy i humorné gagy baví obecenstvo malé i velké, 
jak to má být u rodinné pohádky. Aplaus je dlouhý, nechybí oslava 
úspěšné premiéry. „A o to v divadle jde,“ uzavírá Suchý. „Mít dobrý 
pocit z toho, že jsme společně strávili příjemný čas, pobavili se, možná 
i něco dozvěděli. A že se ten pocit bude vracet při každém dalším 
představení. To je to, co nabízíme. Takže nashledanou Na Manoušce!“  

 Iva Žílová
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KALENDÁŘ AKCÍ

Čtvrtek 30. 11. – středa 20. 12.
Strom splněných přání
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Přijďte podpořit děti z dětských domovů ke Stromu splně-

ných přání. Děti z dětských domovů v Novém Strašecí, 

 Berouně, Kladně a Hostivicích sepsaly svá přáníčka, která 

jsme vložili k vánočnímu stromu naproti hlavním informa-

cím. Ve středu 20. 12. ve 13.00 předáme vybrané dárky 

 zástupcům dětských domovů.

Sobota 2. 12.
Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska v.v.
FZŠ Brdičkova, Lužiny 
SDH Třebonice a ÚMČ Praha 13 vás zvou na volejbalový 

 turnaj amatérských smíšených družstev. 

Sobota 2. 12. • 9.00
Adventní dílna
Základní škola Mohylová, Lužiny 
Rádi vyrábíte a chybí vám doma vánoční dekorace s dá-

rečky? V našich dílnách si vyrobíte svíčky, ozdoby, adventní 

věnce a mnoho dalšího.

Sobota 2. 12. • 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
SDH Stodůlky a Úřad městské části Praha 13 srdečně zvou 

všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku. Po jejím 

skončení proběhne od 17.00 valná hromada SDH.

Sobota 2. 12. • 14.00
Vánoční mini jarmark spojený s rozsvícením 
 vánočního stromu
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradském náměstí, 
Velká Ohrada
Nabízet budeme adventní věnce, vánoční svíčky, čokoládové 

výrobky a nápoje, punč a svařené víno, vinnou klobásu, atd.

Vánoční strom na Ohradském náměstí rozsvítí v 17.00 

 starosta Prahy 13 David Vodrážka.  

Více na webových stránkách www.restauracekastrol.cz 

nebo www.facebook.com/restaurace.kastrol/.

Sobota 2. 12. • 19.00
„…na Maděru…“ – první samostatný koncert Slávka 
Maděry 
Restaurace Trifot, Nové Butovice 
Jako hosté vystoupí Libor Petrů a slovenská folk-rocková 

skupina Mince vo fontáne se svým frontmanem Vláďou 

 Slavíkem a další. Rezervace na folk@slavekmadera.cz, 

tel. 604 408 076 – SMS do 11.00 hod. Vstupné dobrovolné. 

Více na www.facebook.com/slavekmadera.

Sobota 2. – sobota 23. 12.
Medové a dřevěné Vánoce
Penzion U Barona Prášila, Kopaninská 189, Ořech

Přijďte si prohlédnout plno betlémů z nejrůznějších mate-

riálů a také betlém, který se od loňska o jeden a půl metru 

prodloužil. Nyní je dlouhý 9 metrů. A něco navíc – vyzkou-

šejte si stavbu betléma, řezbářství, ozdobte perníček a udě-

lejte si radost ve vánočním obchůdku. Výstavu pořádá 

Muzeum českých Vánoc. Více na www.orech.cz.

Neděle 3. 12. • 17.00
Rozsvícení betléma
Centrální park u Kuželkárny

Přijďte si při příležitosti rozsvícení betléma zazpívat spolu 

s dětmi z Domu dětí a mládeže Stodůlky vánoční koledy. 

Betlém vloni vytvořily právě děti z DDM. Jeho slavnostnímu 

rozsvícení budou také letos přítomni starosta David Vod-

rážka a administrátor stodůlecké farnosti Radek Tichý.

Pondělí 4. 12. • 8.00 – 18.00
Farmářské trhy
Sluneční náměstí, Nové Butovice
I na posledních letošních farmářských trzích pro vás bude 

připravena pestrá nabídka zeleniny, uzenin, přírodních ná-

pojů a dalších produktů.

Pondělí 4. 12. • 10.00 – 12.00  
Mikulášská nadílka Prahy 13 
Sluneční náměstí, Nové Butovice 

Zábavný program pro mateřské školy s dárky a soutěží 

o nejkrásněji ozdobený vánoční stromek.

Pondělí 4. 12. • 18.00
Úkryt v zoo 
Auditorium Židovského muzea v Praze, 
Maiselova 15, 3. patro
Projekce filmového zpracování stejnojmenného mezinárod-

ního bestselleru založeného na skutečných událostech, 

hvězdně obsazeného emotivního dramatu natáčeného 

v České republice. Sledujeme příběh z válečné Varšavy oku-

pované nacisty, odkud začínají odjíždět první transporty. 

Žena ředitele městské zoologické zahrady Antonina 

 Żabińska se společně se svým manželem zapojí do odboje 

a neuvěřitelným způsobem se pokusí zachránit stovky 

 životů, lidských i zvířecích. Vstup volný.

Pondělí 4. 12. – pátek 5. 1.
Betlém na radnici
Atrium radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice
K vánočním svátkům neoddělitelně patří betlémy. V úřed-

ních hodinách si budete moci jeden prohlédnout také 

na radnici. Uvidíte tak alespoň malou část ze sbírky Vladi-

míra Glasera z Ořecha. 

Úterý 5. 12. • 16.00 – 18.00 
Mikulášská v Globusu
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
V hypermarketu přivítáme čerta, Mikuláše a anděla, kteří 

budou za básničky rozdávat dětem sladkosti. Zájemci si 

opět budou moci nechat udělat společnou fotku zdarma.

Úterý 5. 12. • 18.30     
Mikulášský koncert
FZUŠ v Praze, K Brance 72/2, Stodůlky
Na koncert, který se bude konat v sále školy vás srdečně zve 

Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty 

AMU v Praze.

Středa 6. 12. • 14.00
Vánoční punčování v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13, 
Trávníčkova 1746

Zveme všechny seniory na vánoční odpoledne, které je spo-

jeno s rozléváním vánočního punče, ale především s výro-

bou vánočních dekorací a s rozsvícením vánočního stromku. 

Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny Hrabětové. A to 

buď osobně v kanceláři střediska, na tel. 725 393 061, 

222 543 021. Kapacita míst v jídelně je omezena. 

Více na www.sssp13.cz a na str. 27.

Čtvrtek 7. 12. • 17.00
Cestopisná beseda
MKP pobočka Stodůlky, Kovářova 4/1615 (v KD Mlejn)
Zveme všechny příznivce cestování na další cestopisnou be-

sedu s promítáním. O svém pobytu v Kazachstánu bude vy-

právět Veronika Škvárová. Samozřejmě ráda odpoví na vaše 

dotazy, tak si jich hodně připravte. Vstup volný.

Čtvrtek 7. 12. • 19.00
Slavnostní koncert
Radnice MČ Praha 13
Účinkují Alexandr Sedláček – tenor, Martin Sedlák – violon-

cello a Jitka Nešverová – klavírní doprovod. Z bohatého pro-

gramu vybíráme: Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta – 

árie Jeníka Jak možná věřit; Antonín Dvořák – Rusalka – árie 

prince Vidino divná, přesladká; Giacomo Puccini – Tosca – 

árie Cavaradossi Recondita armonia; Antonín Dvořák – 

Largo – II. věta e-moll Novosvětské symfonie (úprava pro 

violoncello)... Vstup zdarma.

Pátek 8. 12. • 10.00 – 11.00
Literární hrátky 
MKP pobočka Lužiny, Archeologická 2256/1
Srdečně vás zveme na interaktivní pořad pro děti a rodiče. 

Nabízíme hrané pohádky, kreativní aktivity, hravé cvičení 

a mnohé další. Tentokrát na téma Krtek a Vánoce. 

Pomůžete Krtkovi připravit Vánoce pro kamarády? Pro děti 
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od 2 do 5 let v doprovodu dospělých. Pro účast se přihlaste 

na martina.jancekova@mlp.cz, tel. 235 301 477 nebo 

osobně v pobočce Lužiny. Vstup volný.

Sobota 9. 12. • 9.00 – 19.00
Přijďte ochutnat
Kavárna Jana, Zázvorkova 23/1, 
obchodní areál Rondo
Kavárna Jana si pro vás připravila na každý měsíc nějakou 

ochutnávku. V prosinci to bude samozřejmě ochutnávka 

 vánočního cukroví. Více na telefonu 725 568 762, 

 kavarnajana@email.cz, www.kavarnajana.cz.

Sobota 9. 12. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, 
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na tradiční originální vánoční 

pohádku Vánoce na blátě. Jednotné vstupné 80 Kč, po-

kladna je otevřena hodinu před začátkem představení. 

Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 9. 12. • 18.00
Trifot Open Mic na třináctce – Vánoční speciál
Restaurace Trifot, Nové Butovice
Nenechte si ujít již třetí autorský večer písničkářů, folkových 

hudebníků a bluesmanů. Tentokrát bude vzhledem k ad-

ventnímu období věnován tradičním českým Vánocům 

a bude tomu i přizpůsobena překvapivá dramaturgie po-

řadu. Vystoupí Martin Kajaba, Markéta Zdeňková, Vojtěch 

Urbánek, Kuba Vojtěch, Šimon Peták, Planeta Anna, Ježíšek 

a jako host večera zpěvák a kytarista Petr Kadlček. Akce se 

uskuteční ve formátu tzv. otevřené scény, kdy kromě pozva-

ných umělců může přijít kdokoli a předvést jednu autorskou 

skladbu. Vstupné je dobrovolné. 

Více na www.facebook.com/praha13openmic.

Neděle 10. 12. • 11.00 – 17.00
Umísťovací výstava koček
Historický špejchar v Praze Dubeč, 
U Dubečské tvrze 1675

Na výstavě bude na nový domov čekat asi 40 koček a koťat 

z ochranářských organizací. Všechny budou očkované a do-

spělé kočky budou kastrované. Přímo z výstavy si návštěv-

níci budou moci kočičku odnést domů. Při převzetí kočičky 

novými majiteli se sepisuje adopční smlouva, adopční po-

platek za kotě 2x očkované je 700 Kč, za dospělou kočku 

2x očkovanou a kastrovanou je 1 000 Kč. Tento příspěvek 

nepokrývá veterinární náklady na kočku k adopci a slouží 

jako solidární příspěvek, kdy nový majitel přispívá na další 

kočičky v péči ochranářských organizací. Pořadatelem vý-

stavy je Animals projekt, z.ú. Vstupné je dobrovolné.

Pondělí 11. 12. • 17.00 – 18.30
Ženy a muži v českých dějinách
MKP pobočka Lužiny, Archeologická 2256/1
Cyklus historických přednášek má za cíl představit známé 

i neznámé osobnosti našich dějin. Tentokrát na téma Lidé 

na okraji (vyděděnci středověké společnosti). Vstup volný.

Více na www.mlp.cz/akce.

Úterý 12. 12. • 17.00
Vánoční jarmark
Základní škola Janského, Velká Ohrada

Srdečně vás zveme na ochutnávku vánočních dobrot, stán-

kový prodej výrobků žáků školy a bohatý doprovodný pro-

gram s tombolou. To vše za účasti šéfkuchaře Emanuela 

Ridiho a herečky Patricie Solaříkové. Výtěžek opět darujeme 

onkologicky nemocným dětem.

Úterý 12. 12. • 17.00
Vánoční vystoupení 
Staroměstském náměstí, Praha 1
Přijměte pozvání Tanečního studia Mirabel a přijďte se podí-

vat na krásné choreografie ve stylu irského tance a nechte 

se příjemně naladit atmosférou, která na této akci vždy 

přímo sálá. Nestihnete dorazit? Přijďte tedy 28. 1. 2018 

v 18.30 do Salesiánského divadla na sedmý ročník benefiční 

taneční pohádky. Vstupenky jsou již nyní na Slevomatu. 

Více na www.tsmirabel.cz a www.nasesrdcenezamrzla.cz.

Úterý 12. – pátek 15. 12. • 9.00 – 17.00
Vánoční výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny 
Přijďte se podívat na výrobky dětí, štědrovečerní tabuli 

a doprovodný program. Jistě vás potěší také příjemné pro-

středí kavárny, kde si můžete zakoupit občerstvení a drobné 

dárky pro radost.

Úterý 12. 12. • 19.30 – 20.00
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie 

na únor – červen 2018 budou probíhat také v následujících 

termínech: 23. a 30. 1. 2018 v 19.30–20.00 před vstupem 

do bazénu.

Pololetní kurzy jsou každé úterý od 20 do 21 hod. Cena 

 celého kurzu (únor – červen) je dle přesného počtu lekcí 

3 400 Kč. Rezervace je možná s nevratnou zálohou 500 Kč 

při zápisu 12. 12. (zde můžete uhradit i celý kurz) a v lednu 

kurz hotově doplatit, po telefonické domluvě je možná 

platba bankovním převodem. Více na Hanka Jenčová, 

tel. 602 805 633, www.klublinie.cz.

Středa 13. 12. • 16.30 – 18.00
Papírové tvoření
MKP pobočka Stodůlky, Kovářova 4/1615 (v KD Mlejn) 
Přijďte si vyrobit papírovou vánoční ozdobu na okna či přá-

níčka. Jsou vítáni děti, rodiče i prarodiče. Můžete tvořit pod 

odborným dohledem. Prosíme, s sebou rovné nůžtičky 

na manikúru, ostatní materiál máme.

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

tanečnice a klavíristé studia Dukát.

Čtvrtek 14. 12. • 17.00 – 24.00
Tradiční pivovarský večer
Pivovar Lužiny (v OC Lužiny), Archeologická 2256/1
Přijďte oslavit 3. výročí zahájení čepování lužinských piv.

Těšit se můžete na pivní turnaj, hudební skupinu Folimanka 

Blues, vystoupení populární hardrockové skupiny Doga, 

 nebude chybět ani tombola pro nadaci Hemojunior 

(www.hemojunior.cz), která pomáhá dětem s hemofilií.

Čtvrtek 14. 12. • 18.00
Vánoční koncert
Atrium radnice, Sluneční nám. 13 
Zveme vás na již tradiční Vánoční koncert. Představí se Dět-

ský pěvecký sbor Klíček a flétnový soubor Notečka.

Pátek 15. 12. • 19.00
11. Reprezentační ples Prosazu 
Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Blíží se zimní období a v oblasti mezi strahovským a břev-

novským klášterem se opět chystá významná kulturní udá-

lost – tradiční reprezentační ples Prosazu. Termín již 

navozuje předvánoční atmosféru a zároveň nabízí příležitost 

neproměnit toto krásné období pouze v „nákupní horečku“. 

Vstupenky je možné zakoupit v Prosazu na adresách: 

 Kodymova 2526/4, Praha 13 a Pujmanové 1219/8, Praha 4. 

Vstupné je jednotné 350 Kč pro jednu osobu. Výtěžek bude 

použit na provoz chráněné dílny Prosazu. To znamená, že se 

budete celý večer bavit a ještě podpoříte dobrou věc. 

Další informace na tel. 777 701 419, www.prosaz.cz. 

Sobota 16. 12. • 9.00
Notor Cup 2017
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68

Také letos se uskuteční oblíbený vánoční turnaj v malém 

fotbalu Notor Cup. Přijďte si se svým mužstvem zahrát nebo 

jen zafandit a odreagovat se od předvánočního spěchu. 

 Přihlášky a více informací na tel. 602 226 624, 

marazdansky@seznam.cz.

Úterý 19. 12. • 14.00
Dětská mše vánoční
Obřadní síň MČ Praha 13, 
Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Městská část Praha 13 vás srdečně zve na tanečně-hudební 

vystoupení baletní školy Olgy Kyndlové na téma betlém-

ského motivu narození Ježíše. Akce se koná pod záštitou zá-

stupce starosty Pavla Jaroše. Vstup zdarma.



PROSINEC 2017 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22736

KALENDÁŘ AKCÍ

Úterý 19. 12. • 18.30                            
Vánoční koncert
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Na již tradiční Vánoční koncert vás srdečně zve Fakultní 

 základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU 

v Praze.

Neděle 24. 12. • 10.00                                   
Běh za Ježíškem na Makču Pikču
Centrální park (u můstku pod haldou)

Halda Makču Pikču v Centrálním parku se již podevatenácté 

stane dějištěm populárního Běhu za Ježíškem. Tento závod 

pořádaný stodůleckými atlety už k vánočnímu dění v Pra-

ze 13 neodmyslitelně patří a každý rok se při strmém vý-

běhu na vrchol haldy utkají desítky účastníků. Malí i velcí 

sportovci tak budou mít znovu šanci přímo na Štědrý den 

změřit síly se svými kamarády, s vrcholovými sportovci 

a možná i s Ježíškem samotným. Závodníci se můžou regist-

rovat od 9.30 přímo na úpatí slavné Makču Pikču, startovné 

se neplatí.

Neděle 31. 12. • 23.50
Silvestrovsko-novoroční Běh metropole
Centrální park Prahy 13 – u Kuželkárny
Sportovní nadšenci všech věkových kategorií jsou srdečně 

zváni na poslední letošní sportovní akci v České republice – 

Silvestrovsko-novoroční Běh metropole – v podobě běhu 

(chůze) na čtyřkilometrové trati. 

Více na www.behmetropole.cz a na str. 12.

Pondělí 8. 1. • 14.15
Tříkrálový koncert v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13, 
Trávníčkova 1746

Klub seniorů I. a dětské sbory Klíček a Notečka při FZŠ Mezi 

Školami zvou seniory i neseniory na Tříkrálový koncert. 

Více na www.sssp13.cz a na str. 27.  

BOTANICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja

Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–16.00, skleník 

Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–16.00, vinotéka 

sv. Kláry po–pá 13.00–17.00, so, ne a svátky 11.00–17.00.

Sobota 4. 11. – neděle 7. 1. • 9.00 – 16.00
Americké pokojovky – Fata Morgana

Botanická zahrada v letošním roce představuje flóru ame-

rického kontinentu a poslední výstava návštěvníkům pro-

zradí, které rostliny připutovaly do našich bytů a kanceláří 

z tropických lesů Jižní a Střední Ameriky. A není jich málo, 

tropy Ameriky jsou druhově nejbohatší oblastí světa.

Sobota 16. 12. • 13.00 – 16.00
Adventní rozjímání – kaple sv. Kláry
Zpříjemněte si čekání na vánoční svátky biblickým čtením 

a hraním nebo pěveckým vystoupením v útulné kapli sv. 

Kláry nad stejnojmennou vinicí. Po rozjímání se můžete za-

hřát u hořícího krbu ve viničním domku a ochutnat víno 

z vinice sv. Kláry. Chybět nebude ani oblíbená čajovna 

U Cesty s nabídkou teplých nápojů pro děti i dospělé a Zá-

mecká pekárna. 

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

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Středa 22. 11. – úterý 30. 1. 
Výstava Czech Press Photo 
Staroměstská radnice – Křížová chodba a Rytířský sál 
Soutěž Czech Press Photo je obdobou celosvětové World 

Press Photo, v České republice je pořádána od roku 1995. 

Cílem soutěže je zprostředkovat veřejnosti pohled na vý-

znamné události uplynulého roku a zdůraznit roli zpravo-

dajské fotografie jako prostředku poznání a porozumění. 

Středa 6. 12. – neděle 14. 1.
Výstava X-photographers 
X-photographers je světová skupina fotografů značky Fuji-

film, kteří ji reprezentují svou volnou i profesionální tvorbou 

a jsou jejími ambasadory. Tematický záběr fotografů je ši-

roký. Bylo vybráno 9 témat, která budou představena čes-

kému publiku. Výstava bude konfrontovat českou fotografii, 

v zastoupení 9 českých X-photographers, s tou světovou. 

Celkem představíme 27 fotografů z celého světa. Výstavu 

obohatí doprovodný program, kde nebude chybět komen-

tovaná prohlídka s autory, přednášky fotografů a také prak-

tické workshopy.

Pondělí 11. 12.
Beseda s fotografem
Udělejte si čas a zajděte do Czech Photo Centre.

Více na www.czechpressphoto.cz. Výstavy jsou k vi-
dění (není-li uvedeno jinak) út–pá od 11.00 do 18.00, 
so-ne od 10.00 do 18.00. Vzhledem k omezené kapa-
citě sálu prosíme na všechny akce o potvrzení účasti 
na cp@czechpressphoto.cz nebo tel. 608 875 556.

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

Neděle 3. 12. • 16.30 
Druhý adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Vystoupí Hornický pěvecký sbor Kladno se sólistou opery ND 

v Praze Vladimírem Doležalem. Na programu jsou B. M. Čer-

nohorský, J. S. Bach, G. F. Händel, J. J. Ryba a další. 

Neděle 10. 12. • 16.30 
Třetí adventní koncert – kostel sv. Rodiny 
Představí se smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha pod ve-

dením Zdeny a Vladislava Součkových a dívčí komorní sbor 

Puellae, klavírní doprovod Jitka Nešverová. Na programu: 

B. Britten, L. Delibes, O. Gjeilo, B. Martinů, M. Raichl, 

C. Saint-Saëns, A. Vivaldi, J. F. Wade a další.

Sobota 16. 12. • 13.00 - 18.00
Adventní trh v klášteře – atrium Domova
Vánoční atmosféra, stánky, svařené víno, káva, čaj, cukroví, 

klobásky, vánoční dekorace, ozdoby a dárky, andělská pošta, 

živá hudba – kapela Motovidlo.

Neděle 17. 12. • 16.30
Čtvrtý adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Hudba v duchu radostného očekávání svátků vánočních. 

Účinkují hudební skladatel a kytarový virtuoz Lukáš 

 Sommer a jeho hosté.

Čtvrtek 21. 12. • 15.30
Vánoční koncert Řepského sousedského sboru 
– refektář
Sbor vystoupí pod vedením Pavla a Tomáše Rabasových.

Čtvrtek 4. 1. • 15.30
Tříkrálový koncert – refektář
Účinkují Klára a Tereza Semerádovy, Aneta Pávková, Janick 

Čech, Filip Čech a Valentýna Hoidekrová. Program: I. Berko-

vič, J. S. Bach, F. Burgmüller, P. I. Čajkovskij, L. van Beetho-

ven, J. Haydn, B. Bartók, G. B. Pescetti a další.

Neděle 7. 1. • 17.00 
Novoroční koncert – kostel sv. Rodiny
Koncert komorního smíšeného sboru Byzantion pod vede-

ním Evy Komárkové, na programu řecko-byzantská a slo-

vanská hudba východní Evropy a přední Asie. Vstupným 

na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která byla vyhlá-

šena na podporu činnosti a provozu domova, který slouží 

nemocným seniorům.
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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

Pátek 1. 12. • 15.00 – 16.30, 16.45 – 18.15
Čertovské odpoledne – pro děti od 1 do 10 let
Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, 

Andělem a hodnými čertíky v pekle. Těšit se můžete na vý-

tvarnou dílničku, drobné hry, odvážnější na návštěvu a pro-

hlídku pekla, ale především na nadílku od hodného Mikuláše 

a anděla. Cena 70 Kč. Na akci je nutné se předem objednat 

na recepci DDM, tel. 251 620 266. Více na našem webu. 

Pojďte s námi skákat přes švihadlo
V ZŠ s RVJ Bronzová se každé pondělí od 17.30 do 18.20 

 věnujeme rope skippingu. Jde o kombinaci koordinačního, 

rychlostního, vytrvalostního a do jisté míry i silového ská-

kání přes švihadlo. Děti se v kroužku naučí různé druhy 

skoků od samostatného skákání jedince přes švihadlo (sin-

gle rope, speed jump, freestyle), skákání dvou jedinců přes 

dvě švihadla zároveň (wheels), skákání jedince přes dvě švi-

hadla (double dutch) nebo skupinové skákání přes deseti-

metrové lano (long rope). Tak neváhejte a přijďte se podívat 

a něco si i vyzkoušet. Zájemka je na našem webu v sekci 

kroužky a kluby 2017/2018. Během celého prosince jsme 

pro děti připravili zkušební a ukázkové hodiny zdarma.

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

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

Nabí zí me interaktivní programy vhodné  pro dě ti od půl 

roku do 10 let. Zápis po celý rok. 

Čtvrtek 14. 12. • 9.30 – 11.00
Den otevřených dveří
FasTrack školička nabízí pro děti od 2 let poutavý předškolní 

vzdělávací program v malé skupince (max. 8 dětí), který 

dítě všeobecně rozvíjí. Místo si rezervujte na e-mailu 

praha5@fastrackids.cz nebo na tel. 604 815 472. 

Koučovací sezení zdarma i v prosinci (prodlouženo) 
Pokud v životě řešíte něco, co vás trápí, nedokážete dle 

svého ideálu skloubit rodinný a pracovní život, chcete udě-

lat změnu nebo na sobě jakkoli pracovat, můžete nás 

zdarma navštívit. Přijďte i s dětmi, které si mohou pohrát 

v naší herničce. Více o metodě koučinku na našem webu. 

Místo si rezervujte na praha5@fastrackids.cz nebo 

na tel. 604 815 472.

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

Klub JEDNATROJKA
Centrální park naproti golfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám
Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (IK – indi-
viduální konzultace 14.00–15.00), úterý 14.00–
18.00 (IK – 18.00–19.00), středu 14.00–17.00 (IK 
17.00–19.00) a čtvrtek 14.00–18.00 (IK 18.00–19.00). 
Dětem a mládeži ve věku 12–19 let z Prahy 13 nabízí mož-

nost aktivního trávení volného času. K dispozici je sportovní 

a výtvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub po-

skytuje bezplatné informace, podporu a pomoc v životních té-

matech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alko -

hol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka doučování). 

Téma měsíce: Seznam se bezpečně (nástrahy internetu)! 

Z programu vybíráme: 4. – 7. 12. Vánoční tvoření (výzdoba 

klubu, výtvarná dílna), A nebuď hater (posvítíme si kyberši-

kanu a netolismus); 11. – 14. 12. Desatero bezpečného 

 internetu aneb Seznam se bezpečně; 18. – 21. 12. Vánoční 

chill (vaření, vánoční večírek); 25. 12. – 1. 1. Zavřeno! 

Změna programu vyhrazena. 
Více na tel. 277 007 284, Facebooku ProximaSociale.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 

Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 

V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 

tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

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

KLUB NA HRANÍ 
 MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice       
   
Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy od 

8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i cizinců) 

ve věku 2 –6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, komuni-

kaci 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.

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 

zdarma.

 3. 12.   Princezna Zpěvanka – Eva a Jan

10. 12.   O tom, co se možná stalo – Divadlo Rolnička

17. 12.   Betlém – Divadlo ŠUS

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

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

není nutné. 

Pondělky a úterky – tématem měsíce je advent –             

říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka (možná přijde 

i Mikuláš). Během dopoledne navíc: 

5. 12. od 10.30 – Rodina o Vánocích. Diskuze s kazatelem 

Davidem Novákem. 

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 

dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 

Děti pohlídáme v herně. 

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 

 tvoření pro děti

Přejeme všem požehnané vánoční svátky. Herna bude 

od 22. 12. uzavřena. V novém roce začínáme ve středu 

2. 1. 2018. Těšíme se na vás. 

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

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

Sobota 2. 12. • 14.00 – 17.00
Jarmark Církevní mateřské školy Srdíčko 
Součástí Jarmarku bude společné vystoupení všech dětí 

mateřské školy, tvořivé dílny pro děti, kavárna s možností 

občerstvení a popovídání si. Bude také možnost zakoupit si 

adventní věnce (vyrobené dobrovolníky z řad rodičů, peda-

gogů a přátel školy), knihy a drobné dárky od opravdových 

řemeslníků, ale i od maminek, které vyrobily hodnotné vý-

robky na podporu naší mateřské školy.

Neděle 3. 12. 
Žehnání adventních věnců 

Žehnání věnců proběhne tuto neděli při všech bohosluž-

bách. 

Úterý 5. 12. • 17.00
Přijde sv. Mikuláš 
Zveme všechny děti do Komunitního centra sv. Prokopa 

na setkání se sv. Mikulášem, který dorazí v doprovodu 

 laskavých andělů. Je nezbytné předběžné přihlášení 

na fara@centrumbutovice.cz. Příspěvek na mikulášský 

 balíček je 80 Kč na rodinu. 

Pondělí 25. 12. • 17.00
Koncert: J. J. Ryba – Česká mše vánoční – v kostele
sv. Jakuba

Účinkuje Stodůlecký chrámový pěvecký sbor s hosty 

a orchestrem. Řídí Jiří Kubík.
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KALENDÁŘ AKCÍ

Neděle 7. 1. • 15.00
Tříkrálový koncert – v kostele sv. Jakuba St.
Benefiční koncert na podporu Tříkrálové sbírky.

Více informací a další akce na www.centrumbutovice.cz.

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

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, výpra-

 vy, tábor. Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 

Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz. 

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „Mládež“
Pro zájemce ve věku zhruba 16–23 roků. 

Více na www.facebook.com/mladez13. 

Pátky • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení, od 10.00 lehčí 

forma rehabilitačního a kondičního cvičení. Cena 50 Kč. 

Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. 

Video z tábora, pozvánka na „Velkou zimní výpravu“ a další 

na www.klubrobinson.cz.

Více informací najdete na www.13ka.cz. 

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

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti 

od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. 

Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč 

(vyjma svátků 25. prosince a 1. ledna)

Komentovaná krmení a setkání – v prosinci každý víkend 

na více než 12 místech v zoo. Aktuální přehled na webu zoo.

Speciální vánoční noční prohlídka – 6., 8., 9., 13., 15., 

16., 20., 22. 12.

Užijte si klidnou předvánoční atmosféru v zoo během speciál ní 

noční prohlídky po spodní části areálu, která bude završena 

návštěvou rozsvíceného vánočního stromu a betlému. Začátek 

od 17.00. Na prohlídku je nutné se objednat předem.    

Výstavy
Galerie Gočár – F. X. Procházka

Jurta – Návrat divokých koní 2017

Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské (od 10. 12.)

Vzdělávací centrum – Czech Nature Photo

Neděle 3. 12. 
Adventní dílny (2. termín)
Užijte si klidnou předvánoční atmosféru v zoo a vyrobte si 

vlastní adventní věnec. Turnusy každou hodinu od 11.00 

do 14.00 hodin. Z kapacitních důvodů je nutné se předem 

objednat na pr@zoopraha.cz, tel. 296 112 230.  

Neděle 3. 12. 
Vánoční strom se rozsvěcí
Křtiny tygřat spojené s hudebním vystoupením skupiny 

Laura a její tygři, lampionový průvod, který vyvrcholí před-

stavením výjevů z Ladovské zimy a slavnostním rozsvícením 

vánočního stromu.

Úterý 5. 12. 
Po zoo chodí Mikuláš
Byly vaše ratolesti hodné? Všechny prohřešky malých i vel-

kých návštěvníků sečtou spravedliví čerti, hodné odmění 

Mikuláš s andělem.

Neděle 10. 12. 
Den sponzorů Zoo Praha a Den pro Troju
Tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů pražské zoo, 

předání cen Richard a vyhlášení výsledků fotosoutěže.

Neděle 17. 12. 
Užijte si předvánoční klid v zoo
Odneste si ze zoo Betlémské světlo a vyrobte si vánoční 

přání.

Neděle 17. 12. 
Nuru a Hannibal slaví 5. narozeniny
Oslava půlkulatých narozenin gorilího samečka Nurua 

a mravenečníka Hannibala. Dárek jim předáme ve 14.30 

(Hannibal) a v 15.00 (Nuru).

Neděle 24. 12. 
Štědrý den v zoo
Přineste zvířatům dárky a podívejte se, co dostanou k Váno-

cům.

Pondělí 25. a úterý 26. 12 
Vánoční svátky v Rezervaci Bororo
Speciální vánoční vystoupení v Rezervaci Bororo ve 12.00.

Čtvrtek 28. – sobota 30. 12. 
Vánoce u zvířat
Mimořádná vánoční komentovaná krmení a setkání u zvířat. 

Předávání dárků, které lidé zvířatům na Štědrý den donesli. 

U některých zvířat krmení nevyužitými vánočními stromky.

Bližší informace o prázdninových programech 
 získáte na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, 
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.
 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

V obchodním centru 
Galerie Butovice na-
jdete minigolfové 
hřiště světové 
úrovně. Připraveno 
je zde pro vás 18 cer-
tifikovaných soutěž-
ních eternitových 
drah. Výhodou je, 
že... TAJENKA, jak 
říká provozovatel 
minigolfového hřiště 
Tomáš Navrátil. Je 
zde možné uspořádat i originální narozeninovou oslavu. Všichni vám rádi vyjdou vstříc. 
Minigolf Butovice najdete v 1. patře OC Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5. Ote-
vřeno je každý den od 10.00 do 22.00 hodin. Více informací získáte na telefonním čísle 
777 891 610, nebo na www.minigolfbutovice.cz, e-mail: info@minigolfbutovice.cz.
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Toto číslo vyšlo dne 1. 12. 2017 v nákladu 31 000 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

Křížovka pro děti: Vánoce se rychle blíží a s nimi i... TAJENKA, tak si s rodiči zapalte první 

svíčku na adventním věnci. A abychom nezapomněli, přejeme Vám bohatého Ježíška!

Listopadová tajenka: KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI 

Výherci: Petr Kaudl, Velká Ohrada; Jana Podhorská, Lužiny; Zdena Kostlánová, Nové 

Butovice

 
 

Připravila Petra Fořtová

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 15. prosince na adresu redakce: 
ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správná odpověď z listopadu:
Křížovka pro děti – CESTA SVĚTEL S DOMEM DĚTÍ

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Jan Kratina, Velká Ohrada
v hodnotě 238 Kč – Michal Soukup, Luka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Martin Ditter, Praha 9
Marie Jukličková, Lužiny
Albert Sadovský, Praha 8

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou: 
Josef Tichý, Nové Butovice
Jana Hrubá, Lužiny
Lucie Zitová, Lužiny

Soutěžní otázky na prosinec:
1) Kde se můžete podívat na výstavu – Medové a dřevěné Vánoce?

2) Kolik kusů ozdob se ročně vyrobí v družstvu Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové nad 

Labem?

3) Kdy se můžete těšit na velký vánoční koncert brněnské skupiny Kamelot?

Správné odpovědi na listopadové otázky: 
1) Výstava fotografií Pavla Dosoudila se konala 17. do 30. října.

2) Akci Klubobraní pořádala nezisková organizace Proxima Sociale, o.p.s.

3) PhDr. Václav Smetáček byl český hobojista, sbormistr, hudební vědec, hudební 

skladatel, dirigent a hudební pedagog.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Lubomír Chudoba, Nové Butovice  
 Připravila Petra Fořtová

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

BALNEO LÍPA
CENTRUM REHABILITACE A FYZIOTERAPIE
Seydlerova 2451, Praha 13 (zadní vchod Polikliniky Lípa)
tel.: 296 113 290, 731 443 511 · recepce@balneolipa.cz

www. ba l n e o l i p a . c z

DÁRKOVÉ POUKAZY

 Masáže

  Celkové ošetření 
lymfatického systému

  Manuální a přístrojová lymfodrenáž

 Solná infrasauna

 Zábaly

  Parafango (mořská řasa, bahno, 
čokoláda)

  Kosmetika – lifting

  Parafín – ruce, nohy

  Detoxikační koupele nohou

  Laser a laserová akupunktura

 Magnetoterapie

 Oxygenoterapie, inhalace

  Elektroléčba (ultrazvuk, 
interferenční proudy, diadynamik)

  Hypno-masážní křeslo

  Individuální a skupinové cvičení

  Cvičení a masáže pro těhotné

  Léčebný tělocvik

 Běhací pás, rotoped

  Pilates, jóga

  Prodej rehabilitačních pomůcek, 
bylin a tinktur

S BONUSEM 10 %
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