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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
poskytnutí dotace ve výši 36 000 Kč pro Spolek Osvěta, z.s.
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace 
SCHVÁLILA
na základě protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na Revitalizaci sportovního hřiště v Třebonicích, 
Praha 13 smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 
Praha 10
SCHVÁLILA
návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi hlavním městem 
Prahou a městskou částí Praha 13 na poskytnutí grantu formou dotace v celkové výši 
3 143 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko 
sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, 
konkrétně na pečovatelskou službu a denní stacionář
POVĚŘILA
funkcí oddávajícího níže uvedené členy Zastupitelstva městské části Praha 13
a
STANOVILA
a) oprávnění pro níže uvedené členy Zastupitelstva městské části Praha 13 užívat 
závěsný odznak se státním znakem při významných příležitostech a občanských 
obřadech dle § 76, § 94 a § 97 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění:
Václava Balabánová; Ing. Vít Bobysud; Jeanette Cejnarová; Ing. Michal Drábek; 
Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.; Aneta Ečeková Maršálová; Bc. Libor Hadrava; Mgr. Jana 
Horká; Mgr. Václav Hrdlička, DiS.; PaedDr. Blanka Janovská; Ing. Petr Kolář; Adam 
Kopetzký; Bc. Jiří Koudelka; Daria Křivánková; Bc. Yveta Kvapilová; RNDr. Jiří Ma- 
šek, CSc.; Jaroslav Matýsek; Mgr. a Bc. Václav Mucala; Tomáš Murňák; Zbyněk Pastrňák; 
RNDr. Marcela Plesníková; doc. Ing. Petr Praus, CSc.; Ing. Vojtěch Provazník; Mgr. Filip 
Ryant; Mgr. Šárka Skopalíková; Ludmila Tichá; Ivana Todlová; Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.; 
Milan Vávra; Rudolf Weyda; David Zelený; Ondřej Zeman; Petr Zeman; Ing. Josef Zobal
b) obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání 
manželství na území městské části Praha 13 v roce 2019
c) dobu pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2019 v době 
od 9.00 do 14.00, v níže uvedených termínech:
11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 5. 4., 26. 4., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 
26. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 6. 9., 20. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 1. 11., 15. 11., 22. 11., 6. 12., 
13. 12.
SCHVÁLILA
pronájem plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 za účelem provozování 
stánku s občerstvením
ZŘÍDILA
komisi škodní a pro likvidaci majetku jako poradní a iniciativní orgán Rady městské 
části Praha 13
a JMENOVALA
1.  předsedou komise škodní a pro likvidaci majetku Ing. Víta Bobysuda
2.   členy komise: Bc. Yvetu Kvapilovou, Mgr. Michala Proška, Ing. Jaroslava Mareše, 

Jarmilu Havelkovou, JUDr. Věru Adámkovou, Ing. Jiřinu Kratochvílovou, Olgu 
Faltejskovou, Ivanu Todlovou

3.  tajemnicí komise Ing. Miladu Martinovskou

Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém ustavujícím zasedání dne 29. 10. 2018 
ZVOLILO pro volební období 2018–2022
do funkce starosty městské části Praha 13 Ing. Davida Vodrážku
pro kompetence vyplývající ze zákona, dále pro územní rozvoj městské části,  
finance, legislativu a sociální oblast
do funkce místostarostky RNDr. Marcelu Plesníkovou
pro oblast školství, informatiky a životního prostředí
do funkce místostarosty Davida Zeleného
pro oblast bytové politiky, správcovských firem a dopravy
do funkce místostarosty Petra Zemana
pro oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové činnosti
 členem Rady městské části Praha 13 Ing. Josefa Zobala

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 a Zastupitelstva

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 12. prosince 2018 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánKa na Zasedání Zastupitelstva

Bruslení pro veřejnost o vánočních svátcích
Na školním zimním stadionu Bronzová se o vánočních svátcích bruslí takto:
24. prosince a 1. ledna:  zavřeno 
25. prosince:  12.30–15.30, 16.00–19.00
26. prosince:   9.00–12.00, 12.30–15.30, 16.00–19.00
27.–28. prosince:  14.30–16.30, 17.00–19.00
29.–30. prosince:  stejné jako běžně o víkendu (sobota, neděle)  
   9.00–12.00, 12.30–15.30, 16.00–19.00
31. prosince:   9.00–12.00, 12.30–14.30 

Brusle nepůjčujeme. K dispozici je 
stánek s občerstvením a na stadionu 
jsou umístěny automaty na kávu, čaj 
a cukrovinky. Upozorňujeme, že par-
kovací místa pod ledovou plochou 
byla pronajata rezidentům a nemo-
hou tedy být využívána návštěvníky 
zimního stadionu.   
 Vojtěch Koutek, správce stadionu

 členem Rady městské části Praha 13 Zbyňka Pastrňáka
 členkou Rady městské části Praha 13 Mgr. Šárku Skopalíkovou
 členem Rady městské části Praha 13 Ing. Michala Drábka
 členkou Rady městské části Praha 13 Anetu Ečekovou Maršálovou

ZŘÍDILO 
pro volební období 2018–2022:
výbor kontrolní, výbor finanční, výbor majetkový, výbor pro Agendu 21, výbor pro 
dopravu a bezpečnost, výbor pro životní prostředí, výbor pro evropské fondy, 
a informatiku, výbor sociální, výbor pro výchovu a vzdělávání

SCHVÁLILO
1. paušální výši částky, která bude horní hranicí pro výplatu ušlé mzdy nebo výdělku 
neuvolněných členů ZMČ Praha 13, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru
2. nejvyšší možnou částku, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout jako 
náhradu výdělku neuvolněnému členovi ZMČ Praha 13, který je podnikající fyzickou 
osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za výkon funkce
a STANOVILO
rozsah doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 
v rozmezí od 9.00–17.00 hod.
STANOVILO
 odměny za měsíc pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 v souladu s § 89 
odst. 1 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a podle 
nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků podle jednotlivých funkcí na období od 1. 1. 2019 pro člena/
členku rady, předsedu/předsedkyni výboru nebo komise, člena/členku výboru nebo 
komise, člena/členku zastupitelstva bez dalších funkcí
 termín poskytování výše uvedených odměn  neuvolněným členům Zastupitelstva 
MČ Praha 13 za výkon jednotlivých funkcí:
podle NV č. 318/2017, na období od 29. 10. – 31. 12. 2018
podle NV č. 202/2018 Sb,. na období od 1. 1. 2019
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna za měsíc 
náležet ode dne složení slibu a v případě personálních změn v obsazení jednotlivých 
funkcí (tj. v případě nového zvolení do funkce předsedy výboru, předsedy komise, 
člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do funkce.
 souhrn odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 13 u funkcí člena rady, 
předsedy výboru/komise a člena výboru/komise. 

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS
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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

KDU – ČSL a STAN..............................................Jiří Mašek, tel. 222 543 021, 602 104 483          
 masekj@p13.mepnet.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........................................................Václav Hrdlička, tel. 603 404 991
 www.zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

slOvO ŠÉFredaKtOrKy KOntaKty

Vážení čtenáři,
je tady poslední měsíc roku 2018 a s ním také poslední letošní vydání vašeho zpravodaje. 
Tentokrát vám přinášíme o čtyři strany rozšířené vydání ve svátečním kabátě. Blížící se vánoční 
svátky se zkrátka nevyhnuly ani STOPu a jeho obsahu.
Najdete v něm nejen nabitý kalendář akcí s řadou pozvánek na vánoční koncerty a výstavy, 
zamyšlení administrátora stodůlecké farnosti Radka Tichého, přehled vánočních bohoslužeb,  
ale také již tradičně zveřejňovaný seznam míst, kde si můžete koupit vánoční stromeček nebo 
štědrovečerního kapra. Snad vás zaujme také rozhovor na str. 24–25 týkající se výroby betlémů 
a zcela originálních vánočních ozdob. Nechám teď  Vánoce ještě chvilku za dveřmi a prozradím 
vám, jaké další informace na stránkách tohoto vydání najdete. Například na str. 4–5 vám 
alespoň na fotografiích představíme nové zastupitele naší městské části a přiblížíme vám 
program ustavujícího zasedání, dočtete se, proč se od 14. do 16. listopadu „oblékla“ vrchní část 
radnice do fialové barvy, připomeneme vám, že řada z vás má už jen pár dnů na výměnu 
řidičského průkazu, zmíníme i Národní potravinovou sbírku a řadu dalších charitativních akcí... 
Samozřejmě ani tentokrát nechybí žádná z pravidelných rubrik. Možná si v začínajícím 
předvánočním shonu uděláte čas na vycházku. Pak přijměte pozvání Marty Kravčíkové a vydejte 
se s ní za čerty a sv. Prokopem do Sázavy, nebo se zajděte podívat do muzea filmových legend. 
Nebudete litovat. A přečtěte si také článek psycholožky Hany Jenčové „Důležitý vánoční dárek – 
společně strávený čas“, ve kterém píše: Život ale není nekonečný. Je škoda čekat, že si ho užijeme 
až nakoupíme, uklidíme, uvaříme... Mohli bychom jednou litovat, co vše jsme udělat mohli 
a neudělali – sami pro sebe a pro lidi, které máme kolem sebe. Za celou redakci vám přeji ty 
nejkrásnější Vánoce plné pohody a lásky. Eva Černá, šéfredaktorka

Zaznamenal jsem, že se před něja-
kou dobou na radnici konalo ve-
řejné projednání, které se týkalo 
případné realizace hřiště pro psy 
v Centrálním parku. V jaké fázi se 
tento podle mě skvělý nápad na-
chází?
V naší městské části se dosud ne-
nachází žádné hřiště určené pro 
zábavný výcvik psů, tzv. agility 
hřiště. Občané si jej už několik 
let žádají. Záměr byl s občany 
projednáván v rámci aktivit 
místní Agendy 21 a většinově 
kladně přijat. Proto jsme spustili 
jednání s Magistrátem hl. m. 
Prahy, díky kterému se nám po-
dařilo dosáhnout na dotaci z roz-
počtu hlavního města. Realizaci 
hřiště tedy v tuto chvíli v pod-
statě nic nebrání.

Ve stávající situaci mohou oby-
vatelé své pejsky venčit pouze 
formou procházky cestou podél 
Prokopského potoka. Právě 
v těsné blízkosti této cesty ve-
doucí z Centrálního parku 
do Prokopského údolí je naplá-
nováno hřiště pro volný výcvik 

psů. Pro samotnou realizaci byla 
vybrána odborná firma.

Travnatý pozemek u cesty, 
na kterém by hřiště mělo být 
zbudováno, není dosud využíván 
k žádným konkrétním účelům. 
Před instalací agility prvků dojde 
k posekání trávy a údržbě dřevin 
včetně prořezání keřů tam, kde 
by překážely budoucímu hřišti. 
Prostor bude oddělen bezpeč-
nostní bariérou chránící hřiště 
od frekventované cesty a zabere 
plochu 217 m² – tedy obdélník 
o stranách 31 m x 7 m. Do pro-
stor hřiště se bude vstupovat 
 volným průchodem ve směru 
od ulice Jeremiášova. Agility 
prvky nainstalujeme do smyčky 
tak, aby mohly být využívány 
jako na sebe navazující opičí 
dráha. Před vstupem na plochu 
hřiště bude instalován infor-
mační panel s řádem a popisem 
všech agility prvků, dále zde při-
byde jeden odpadkový koš a je-
den odpadkový koš s příslušen-
stvím na pytlíky pro psí 
exkrementy.

Za vstupem na hřiště budou 
umístěny dvě kovové lavičky 
s opěrkami a sedáky ze dřeva. 
V současné době čekáme na do-
dávku herních prvků pro psy. Po-
kud klimatické podmínky dovolí, 
bude stavba ukončena ještě v le-
tošním roce.

Vánoční výzdoba veřejných pro-
stranství v Praze 13 je velmi 
skromná. Proč tomu tak je? Máte 
k tomu nějaké vysvětlení?
Mám čím dál tím silnější dojem, 
že se jednotlivá města či městské 
části někdy předhánějí v soutěži 
o co nejokázalejší vánoční vý-
zdobu. Samozřejmě rozumím 
tomu, že se lidé rádi vánočně 
 naladí i tím, jak to kolem nich 
vypadá. Vždy je ale zapotřebí 
uvědomit si fakt, že náklady 
na výzdobu jsou hrazeny z veřej-
ných prostředků, tedy na úkor 
nás všech. Snažíme se se svěře-
nými prostředky nakládat tak, 
aby byly investice co nejvíc efek-
tivní, především z dlouhodobého 
hlediska. Vyzdobit město na ně-
kolik málo týdnů v roce se při 
nejlepší vůli nejeví jako úplně 
hospodárné. Za ušetřené finanční 
prostředky se dá například vyba-
vit dětské hřiště nebo cokoli ji-
ného, co bude sloužit veřejnosti 
celoročně.

I vzhledem k tomu, že v ob-
dobí adventu je vánoční výzdoba 
nainstalována téměř v každé vý-
loze, v obchodních centrech, do-
pravních prostředcích a dalších 
veřejně přístupných prostorách, 
jsme přistoupili ke střídmější va-
riantě. Osvětleno bude Sluneční 
náměstí, Komunitní centrum, 

kostel svatého Jakuba St. a rov-
něž budeme rozsvěcovat vánoční 
stromy na Šostakovičově náměstí 
(u pošty) a na tržišti Luka. Roz-
svěcení obou stromů proběhne 
na první adventní neděli, tedy 
2. prosince, a ukončeno bude 
na Tři krále 6. ledna 2019.

Osobně bych především dětem 
přál klasické bílé Vánoce, aby si 
užily zimní radovánky a nám 
všem, abychom si období adventu 
a Vánoc vychutnali pokud možno 
v klidu se svými blízkými a nene-
chali se strhnout zbytečnou ko-
mercí, která v posledních letech 
tak často překrývá pravé kouzlo 
Vánoc.

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: 3. 12. 2018  Distribuce: 21. – 28. 12. 2018
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Zastupitelstvo MČ Praha 13 pro volební období 2018–2022

Ing. Vít Bobysud – ODSVáclava Balabánová– ZaP13

Bc. Libor Hadrava – ANO 2011

Adam Kopetzký – ZaP13

Jaroslav Matýsek – ODS

doc. Ing. Petr Praus, CSc. – TOP 09

Ludmila Tichá – ODS

David Zelený – ODSRudolf Weyda – ODS Ondřej Zeman – ODS Petr Zeman – ODS Ing. Josef Zobal – ANO 2011

Ivana Todlová – TOP 09 Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.– ZaP13 Milan Vávra – ODS Ing. David Vodrážka – ODS

Ing. Vojtěch Provazník – ODS Mgr. Filip Ryant – ZaP13 Mgr. Šárka Skopalíková – ODS 

Mgr. Václav Mucala – ZaP13 Tomáš Murňák – ZaP13 Zbyněk Pastrňák – ODS

Bc. Jiří Koudelka – ZaP13 Daria Křivánková – KDU-ČSL, STAN

RNDr. Jiří Mašek, CSc. – KDU-ČSL, STAN

Bc. Yveta Kvapilová– ANO 2011

Mgr. Jana Horká – ZaP13 Mgr. Václav Hrdlička –  ZaP13 PaedDr. Blanka Janovská – TOP 09

Ing. Petr Kolář – ZaP13

Jeanette Cejnarová – ODS Ing. Michal Drábek – ANO 2011 Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. – ZaP13

Aneta Ečeková Maršálová – KDU-ČSL, STAN

Volební strany, jejichž kandidáti byli zvoleni do Zastupitelstva MČ Praha 13: ANO 2011; KDU-ČSL, STAN; ODS; TOP 09; ZaP13 (Zelení a Piráti pro 13)

RNDr. Marcela Plesníková – ANO 2011
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Noví členové Zastupitelstva městské části Praha 13, kteří byli zvoleni 
v říjnových volbách do zastupitelstev obcí, se poprvé sešli na ustavují-
cím zasedání zastupitelstva v pondělí 29. října 2018. V úvodu předse-
dající David Vodrážka konstatoval, že se dostavilo všech 35 zastupi-
telů a zasedání je tedy usnášeníschopné. Poté všichni členové nové- 
ho zastupitelstva složili slib do rukou stávajícího starosty Davida 
Vodrážky. Po krátkém školení v obsluze hlasovacího zařízení zvolili 
zastupitelé mandátový výbor a návrhový a volební výbor. Mandátový 
výbor pak ověřil platnost mandátů všech přítomných zastupitelů. 

Hlavním bodem programu ustavujícího zasedání byly volby jednotli-
vých orgánů MČ Praha 13, v první řadě starosty. Tato volba proběhla 
po schválení volebního řádu. Starostou městské části zastupitelstvo 
 zvolilo Davida Vodrážku (ODS), který vykonával funkci starosty již 
v předchozích volebních obdobích 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014 

a 2014–2018. Zastupitelstvo dále rozhodlo, že v následujícím období 
budou tři zástupci starosty. Kandidáti navržení jednotlivými stranami 
se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Do funkcí mís-
tostarostů byli poté zvoleni Petr Zeman (ODS), David Zelený (ODS) 
a Marcela Plesníková (ANO 2011). 

Rada městské části bude na základě ustanovení zákona o hl. městě 
Praze a usnesení zastupitelstva ze dne 4. 6. 2014 v následujícím voleb-
ním období devítičlenná. Tvoří ji automaticky starosta a tři místosta-
rostové, dalších pět radních bylo tedy třeba zvolit. Kandidáti navržení 
stranami se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Členy 

rady byli poté zvoleni Zbyněk Pastrňák (ODS), Šárka Skopalíková 
(ODS), Michal Drábek (ANO 2011), Josef Zobal (ANO 2011) 
a Aneta Ečeková Maršálová (KDU-ČSL, STAN). 

V poslední části zasedání zastupitelstvo jednalo o zřízení jednotli-
vých výborů. Kromě finančního a kontrolního výboru, jejichž zřízení 
je na základě § 100 zákona o hl. městě Praze povinné, rozhodlo zastu-

pitelstvo o zřízení dalších sedmi výborů – výboru majetkového,  výboru 
pro Agendu 21, výboru pro životní prostředí, výboru pro evropské 
fondy a informatiku,  výboru sociálního a výboru pro výchovu a vzdě-
lávání. Po rozpravě  zastupitelstvo schválilo počty členů výborů, po-
stupně zvolilo jejich předsedy, členy a tajemníky a rozhodlo, kteří čle-
nové zastupitelstva budou uvolněni pro výkon funkce. Složení 
jednotlivých výborů najdete na www.praha13.cz v oblasti Samospráva, 
stejně jako informaci o ustavení politických klubů, kterou zastupitel-
stvo vzalo na vědomí. 

Nově zvolená Rada MČ Praha 13 se poprvé sešla v pondělí 5. lis-
topadu. Kromě přípravy nezbytného rozpočtového provizoria měla 
na programu rozdělení kompetencí, za které zodpovídají starosta 

a jeho zástupci. Starosta David Vodrážka bude mít kompetence vyplý-
vající ze zákona, dále kompetence pro územní rozvoj městské části, fi-
nance, legislativu a sociální oblast; zástupce starosty Petr Zeman má 
v působnosti oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové 
činnosti; místostarosta David Zelený přebírá oblast bytové politiky, 
správcovských firem a dopravu a místostarostka Marcela Plesníková 
má na starosti oblast školství, informatiky a životního prostředí. 

Rada mimo jiné pověřila funkcí oddávajícího všechny členy zastu-
pitelstva a schválila termíny pro uzavírání manželství na území Pra-
 hy 13 v roce 2019.

Následující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 se koná 12. pro-
since od 10 hodin – hlavním bodem programu bude již zmíněné roz-
počtové provizorium na rok 2019.  Eva Libigerová

inFOrMaCe Z radniCe

Nové zastupitelstvo zvolilo vedení Prahy 13
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Škola Mládí klame svým názvem
V době, kdy si celá republika připomínala sté výročí založení Česko-
slovenska, oslavila své jubileum i Základní škola Mládí ve Stodůlkách. 
Škole je krásných sto deset let, a tak její vedení připravilo sérií akcí, 
které toto významné jubileum připomínaly. Jednou z nich byla i školní 
akademie, na které vystoupili mnozí žáci s perfektně připraveným 
představením a scénkami s originálními kulisami a rekvizitami.

Úvod obstaralo vystoupení pěveckého kroužku, který naší škole za-
zpíval narozeninovou píseň spjatou s prvními historickými roky. V tex-
tech opěvovali i prvního ředitele školy, pana Felixe Berana. Před obe-
censtvo vystoupil také současný ředitel Jaroslav Vodička, který škole 
popřál a symbolicky jí předal narozeninový dort.

Na akademii jsme přivítali kromě spousty rodičů a dalších diváků také 
dva obzvlášť vzácné hosty. Paní Dagmar Novou, emeritní ředitelku 
školy, při jejímž rekordním dvacetiletém funkčním období byla 
ve škole zavedena rozšířená výuka jazyků. Druhým vzácným hostem 
byl starosta David Vodrážka, který ve své řeči zavzpomínal na svá 
školní léta v lavicích ZŠ Mládí. 

Potom už následovalo jedno vystoupení za druhým. Závěrem 
na jeviště nastoupili členové pedagogického sboru, aby se s diváky 
za všechny rozloučili. Celou akademii skvěle uváděli Kateřina Bre-
čanová a Vojtěch Verner. Akademie se zapsala do historie jako jedna 
z nejpovedenějších, a za to patří dík především všem účinkujícím 
i pedagogům, kteří s žáky vystoupení připravovali.   
 Doubravka Matulová, ZŠ Mládí

Tesco šek putoval do Lukáše
Zástupci společnosti Tesco Stores ČR, a.s., předali ve středu 31. října 
šek v hodnotě deset tisíc korun starostovi Davidu Vodrážkovi. Šek 
byl věnován Středisku sociálních služeb Prahy 13. Středisko sdružuje 

Vzpomínka na padlé
Česká republika na konci října slavila jubilejní 100. výročí vzniku sa-
mostatného československého státu. Při této příležitosti vzpomínáme 

na ty, kteří položili svůj život 
v první a druhé světové válce. 
Starosta David Vodrážka 
a místostarostka Marcela Ples-
níková navštívili památníky 
obětem válek ve Stodůlkách, 
Třebonicích a na Vidouli, aby 
zde položili věnce jako vyjád-
ření úcty jejich památce.

 Další pietní akce na sebe 
nenechala dlouho čekat. Polo-
žením věnce k pomníku 
u kostela sv. Jakuba Staršího 
ve Stodůlkách uctila Praha 13 

 klien ty, kterým zdravotní stav nebo pokročilejší věk může kompliko-
vat vykonávání běžných denních úkonů. V rámci střediska tedy fun-
guje pečovatelská služba, která je připravena těmto lidem pomoci. 
Středisko poskytuje mimo jiné doprovod k lékaři nebo na poštu, zajiš-
tění nákupů, rozvoz obědů, dopravu osob upravenými vozy nebo úklid 
domácnosti klientů. V rámci slu-
žeb funguje také denní stacionář, 
do kterého mohou klienti dojet 
svozovým vozem. Po celý den je 
připraven individuální program 
až pro deset osob.

„Máme radost, když se i velké 
společnosti jako Tesco aktivně 
zapojují do komunitního života 
a podporují místní aktivity, 
v tomto případě sociální služby 
na třináctce,“ řekl při předání 
šeku starosta David Vodrážka. 
Předávání se zúčastnil také ředi-
tel střediska Jiří Mašek.  
 Eva Libigerová
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památku obětí komunistického režimu a připomněla tak listopadové 
události roku 1989. -red-
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Ideathon 2.0
Sedm tříčlenných týmů se na začátku listopadu sešlo v kulturním 
domě Mlejn, kde probíhal v pořadí už druhý Ideathon. Jedná se o sérii 
24 hodinových nápadových maratonů, ve kterých soutěžící řeší pro-
blémy městské části Praha 13. Mohou tak po sobě zanechat něco 
„hmatatelného“ pro budoucí generace a navíc vyhrát skvělou první 
cenu. Tou byl v druhém Ideathonu dárkový certifikát společnosti 
 Student Agency v hodnotě 50 000 Kč.

Týmy měly za úkol vybrat si jednu z dopředu nastolených oblastí, pro 
kterou svůj nápad rozvíjely. Na výběr měly z oblastí školství, kultury, 
volnočasových aktivit a bezpečnosti. Soutěžícím byli po celou dobu 
konání akce k dispozici mentoři, kteří se snažili přispět věcné diskusi 
svými postřehy z praxe a být nápomocni úspěšnému dotažení projektu 
do konečné fáze.

Odborná porota nakonec ze všech skvělých nápadů na zlepšení fun-
gování Prahy 13 vybrala jeden vítězný, a tím byl nápad s názvem 
 Pavlače třináctky. Jedná se o bezplatnou mobilní aplikaci sdružující 
sousedy se stejnými zájmy, která vychází z toho, že oproti životu 
na vesnici se sousedé ve městech tolik neznají a nepotkávají ve svém 

volném čase. Aplikace by mohla být integrována do současné mobilní 
aplikace Praha 13 v mobilu a propojovala by nejbližší sousedy žijící 
v okruhu přibližně 150 metrů. Zahrnovala by tři hlavní oblasti – sport 
(jdu si zaběhat, zabruslit atd.), sousedskou výpomoc (potřebuji zalít 
květiny, vyvenčit psa atd.) a jiné aktivity (jdu na procházku s kočár-
kem, sleduji fotbalové finále atd.).

Vybrané projekty budou zapracovány do Strategického plánu, který 
naše městská část vytváří a v případě odsouhlasení realizovány.

Eva Libigerová

Díky pětimilionové dotaci z Magistrátu hl. m. Prahy mohl Odbor ži-
votního prostředí Prahy 13 zahájit poměrně rozsáhlé stavební úpravy 
prostranství před FZŠ Brdičkova na Lužinách. Prostranství před ško-
lou je místem setkávání žáků a učitelů ve volném čase. Asfaltová plo-
cha s několika rozbitými lavičkami nebyla moc vhodným prostředím 
a rozhodně nepodněcovala děti k tomu, aby si prostoru náležitě vážily. 
Celý investiční projekt byl projednán s veřejností v květnu roku 2016 
v rámci místní Agendy 21 a konzultován byl rovněž se zástupci školy. 

Architektonický návrh citlivě navazuje na geometrickou panelovou 
výstavbu sídlišť z 80. let a vkusně ji dotváří. Asfaltový povrch byl na-

hrazen probarvenou šedou dlažbou, která navazuje na blízkou fontánu 
obloženou skleněnou mozaikou. Centrem dění je kruhový záhon 
uprostřed prostranství se solitérní jabloní, která vyrostla ze semínka 
odhozeného jablka. Záhon je nově k dispozici jako zatravněná plocha, 
na které si mohou v jarních a letních měsících žáci školy odpočinout. 
Zídka záhonu je opravena a obložena keramikou z dílny Alexandry 
Koláčkové v barvách fontány. Trávník na ploše je uměle zavlažován, 
aby byla zachována jeho dobrá kondice. Do plochy byly přemístěny 
3 ozdobné kameny a restaurovaný artefakt „nárožní kámen“ sochaře 
Jasana Zoubka z roku 1988, který je nyní umístěn na důstoj nějším 

Prostranství před školou prokouklo

místě v trvalkovém záhonu. Původní pítko bylo vyměněno za nové 
z dílny keramičky Koláčkové. Celé prostranství je osazeno moderními 
lavičkami. Prostranství doplňují nově vysázené stromy a keře. Celková 
cena investice, včetně magistrátní dotace, byla 7,1 mil. Kč. 

Dana Céová, odb. životního prostředí
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Máte platný řidičský průkaz?
Letos končí velkému počtu řidičů platnost řidičského průkazu. Podle 
Ministerstva dopravy ČR si průkaz vyměnilo zatím 514 tisíc řidičů. 
Pro nový doklad si tak přišlo 70 % motoristů, ale plných 140 tisíc lidí 
výměna dokladu ještě čeká. A přitom je čas jen do konce roku! 

Nejlepší je o výměnu požádat tři měsíce před skončením platnosti 
dokladu. To už nejspíš nestíháte, ale i s tím se dá pracovat. Výměnu 
dokladu je totiž možné provést i zpětně. I v takovém případě je vý-
měna ve standardní lhůtě zdarma. Ke každé výměně je nutné donést 
platný doklad totožnosti a stávající řidičák. Při podání žádosti už ko-
nečně nemusíte předkládat papírovou fotografii, neboť úředníci si po-
řídí digitální přímo na místě. Pokud budete pospíchat, můžete využít 
vydání v expresním termínu do 5 dnů, což vás ovšem bude stát 
700 korun. Žádost nelze podat elektronickou cestou. Majitel řidič-
ského oprávnění se musí dostavit osobně, nebo poskytnout plnou moc 
pověřené osobě. V případě, že výměnu řešit nebudete a sednete za vo-
lant s propadlým řidičákem, riskujete úplně zbytečně pokutu ve výši 
2 000 korun, v případě správního řízení až 2 500 korun. 

Vydání průkazu nelze vyřídit na úřadě naší městské části. Žada-
telé musí navštívit Odbor dopravně správních činností Magistrátu 
hl. m. Prahy na adrese: Na Pankráci 1685, Praha 4 (administrativní 
budova Business Centre Vyšehrad), tel. 236 005 490. K návštěvě 
 přepážky registru řidičů se můžete objednat také přes internet 
(www.praha.eu) a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových 
možností. -red-

Farmářské trhy letos naposledy
Farmářské trhy, které probíhaly každé pondělí na Slunečním náměstí 
v Praze 13, se pomalu blíží do finále. V pondělí 3. prosince máte po-
slední možnost nakoupit tradiční farmářské zboží, čerstvou zeleninu, 
ovoce, pečivo z domácích pekáren, mléčné výrobky, uzenářské výrobky, 
čerstvé ryby, med, různé druhy koření a další. Farmářské trhy pak bu-
dou znovu k dispozici až na jaře 2019. -red-

Proč jsme byli fialoví?
Městská část Praha 13 se v rámci aktivit místní Agendy 21 připojila 
k projektu, který si klade za cíl informovat veřejnost o Světovém dni 
rakoviny slinivky břišní a o boji s touto chorobou. Jako symbol připo-
jení k události se od 14. do 16. listopadu 2018 vrchní část radnice po-
nořila do fialové barvy. Symbolicky se ke zviditelnění této akce připo-
jili i zaměstnanci ÚMČ Praha 13, kteří se v oficiální den této události 
15. listopadu 2018 oblékli do fialové barvy.

Jsme rádi, že můžeme veřejnosti připomenout, jak důležitá je pre-
vence a poskytnout potřebné informace o této nemoci. Akci podpořil 
předseda výboru pro místní Agendu 21 Vít Bobysud společně s radní 
Anetou Ečekovou Maršálovou. 

Více informací o této nebezpečné chorobě naleznete na webových 
stránkách www.onkomajak.cz/rakovina-slinivky.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Výsadba stromů pokračuje
Ve čtvrtek 8. listopadu 
bylo v ulici Bellušova 
vysázeno 57 nových 
stromů (javor mléč, 
dub letní a habr). Ně-
které z původních 
stromů musely být vy-
káceny v souvislosti 
s rozšířením parkova-
cích míst v této ulici, 
teď už je však nahra-
dily stromy nové, 
které jsou doplněny 
o 336 ks keřů a tráv-
níky.

Původní parkovací 
plocha byla navýšena 
o 59 parkovacích 
míst. Podélná stání 
nahradilo stání kolmé 
podél chodníkové 
hrany na straně byto-
vých domů.  
 Eva LibigerováFO
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Veřejná sportoviště obnovena 
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 přijal na rok 2017 dotaci 
9 mil. Kč v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy 
v hl. m. Praze. Díky této významné částce od Magistrátu hl. m. Prahy 
bylo možné pokračovat v obnově sportovních hřišť pro neorganizo-
vaný sport a tělovýchovu. Vlastní realizace proběhla s ohledem na kli-
matické podmínky až v letošním roce. Jde o celkové rekonstrukce 
třech sportovních hřišť a dokončení jednoho sportovního povrchu. 
Stávající sportoviště v lokalitách Nové Butovice a Velká Ohrada byla 
opatřena moderním pryžovým povrchem s grafikou pro míčové hry 
i další sportovní využití (skok do dálky, nácvik motorických doved-
ností pro nejmenší děti apod.). Pryžový povrch je bezpečnější než 
 asfalt a tlumí nárazy. Byly zde instalovány nové sportovní prvky 
na posílení či protažení organizmu a také nový mobiliář (odpadkové 
koše a lavice na odpočinek či odkládání věcí). V rámci dotace bylo 
opraveno také kovové oplocení. V současné době je projekt ukončen 
a hřiště jsou otevřena veřejnosti. Jsou využívána převážně k míčovým 
hrám dospívající mládeže, ale i v rámci tělesné výchovy dětí a mládeže 
při venkovních aktivitách. Dana Céová, OŽP

Denní stacionář má volná místa 
Denní stacionář i celé prostory Střediska sociálních služeb Prahy 13 
jsou bezbariérovým sociálním zařízením určeným pro seniory a osoby 
se zdravotním hendikepem. Každý pracovní den od 8 do 16.30 hodin 
je zde o klienty dobře postaráno. Zajištěna je nejen celodenní strava 
ve formě dopolední, odpolední svačiny a oběda (výběr ze tří jídel), ale 
také řada zajímavých činností – hraní her, cvičení paměti nebo zhoto-
vování různých jednoduchých výrobků. Několikrát do měsíce jsou při-
pravena i hudební vystoupení. Účast na těchto aktivitách je však zcela 
dobrovolná. Díky osobnímu přístupu všech pečovatelek si vaši blízcí 
vytvoří dojem příjemného rodinného prostředí.

Více informací o službách, provozu denního stacionáře, cenách 
za poskytované služby, ale také o společenských akcích naleznete na 
www.sssp13.cz. Své dotazy posílejte na adresu socialnimc@sssp13.cz 
nebo zavolejte na tel. 222 543 021, 602 527 959.  Martina Cveklová      

Národní potravinová sbírka
V sobotu 10. listopadu se Farní charita Stodůlky zapojila do Národní 
potravinové sbírky, a to v hypermarketu Albert v Galerii Butovice. 
Díky štědrosti dárců jsme dostali 2 714 kg potravin a drogistického 
zboží, které rozdělíme lidem v nouzi – zejména seniorům, rodinám 
ve finanční tísni a lidem bez domova. 

Velký dík patří všem dobrovolníkům, kterých se za celý den na za-
jištění zdárného průběhu vystřídalo čtyřiačtyřicet. Velkou skupinu 
z nich tvořili studenti z Gymnázia Jaroslava Heyrovského. Jim a také 
vedení jejich školy děkujeme za zájem a podporu akce.

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

Soutěž o nejhezčí balkon  
nebo předzahrádku
I když si na Vánoce ještě budeme muset pár dní počkat, města, obce 
i naše domovy se už oblékají do svátečního. Vánoční výzdobu už také 
má stále více balkonů a předzahrá-
dek. A není málo takových, které 
budí zaslouženou pozornost. 

Městská část Praha 13 v rámci 
aktivit místní Agendy 21 letos po-
prvé vyhlašuje soutěž O nejkrásnější 
vánoční výzdobu balkonů a předza-
hrádek. Zúčastnit se jí může každý 
občan naší městské části. Stačí za-
slat od 10. prosince do 10. ledna 
minimálně 3, maximálně 5 foto-
grafií včetně kontaktních údajů na adresu bobysudv@p13.mepnet.cz. 
Pokud chcete doručit své fotografie v tištěné podobě, samozřejmě 
můžete, a to na adresu: ÚMČ Praha 13, Vít Bobysud, Sluneční ná-
městí 2580/13, 158 00 Praha 13. Nejkrásnější balkony či předza-
hrádky vybrané porotou získají ceny od městské části. Akce se koná 
pod záštitou předsedy výboru MA 21 Víta Bobysuda. -red-

Předvánoční trh na radnici                 
V rámci aktivit místní Agendy 21, si vás dovolujeme srdečně pozvat 
do přízemí radnice Prahy 13, kde se ve středu 5. 12. od 8.30 do 17.00 
hodin uskuteční Předvánoční 
trh. Těšit se můžete na tradiční, 
ručně vyráběné skleněné vá-
noční ozdoby, užitnou kera-
miku, textilní produkty 
a mnohé další.

Přijďte se v předvánočním 
čase potěšit z hezkých věcí a je-
jich koupí tak přispět na dobrou 
věc, kterou je podpora chráně-
ných dílen a neziskových organi -
zací. Hanka Zelenková, koordinátorka MA 21                                    
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Do poslední letošní rubriky Vaším 
objektivem jsme vybrali fotografii 
paní Hany Šimánkové, kterou poří-
dila začátkem listopadu. Zaujal nás 
neobvyklý pohled na panelové domy 
„koupající se“ v ranní mlze. Mlha 
sama o sobě u nás velké nadšení ne-
vzbuzuje, řidiči o tom vědí své . 
Nicméně díky paní Haně vidíme, 
že umí také udělat úžasnou kulisu.
Už teď se těšíme na to, jak bude vy-
padat naše městská část v bílém. 
Sníh (jestli nějaký bude) jí určitě 
bude slušet. 
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 zve-
řejníme. Za všechny snímky, které 
jste nám již poslali nebo je teprve 
pošlete, mnohokrát děkujeme. Za-
chycují nejen zajímavá místa naší 
městské části, krásu přírody, která 
nás obklopuje ve všech ročních ob-
dobích, ale také mapují dění v Pra- 
ze 13. Eva Černá

vaŠíM ObjeKtiveM

Dobrý den,
nedá mi, abych nereagoval na článek z listopadového STOPu „Parkové 
úpravy na Velké Ohradě“. Nechci se vyjadřovat k tomu, že za 21,5 milionu 
bude zřízen ovál, potůček, fontánka, pítko, veřejné osvětlení a příslušné 
rozvody vodovodu, kanalizace a elektřiny. Pracuji ve stavební f irmě 
a vím, jak je těžké posoudit náklady na stavbu, i když má člověk k dispo-
zici úplnou a podrobnou dokumentaci. A zejména krátký asfaltový ovál  
pro začínající in-line bruslaře (snad bude uzavřený) a mlatová dráha  
pro běžce by byly super. 

Nicméně, už desítky let se v Praze 13 propírá skutečnost, že městská část 
nemá bazén, ba ani venkovní koupaliště. A v souvislosti s parkovými 
úpravami se u nás na sídlišti rozšířila fáma, že právě v uvedeném prostoru 
bude zřízeno malé biotopové koupaliště pro, dejme tomu, prvních 200 pří-
chozích. O mě nejde, mám auto a jezdím se koupat jinam. Navíc po mém 
příchodu z práce by už bylo koupaliště stejně naplněné. Ale pro matky 
s dětmi, které musí léto trávit na sídlišti, by to bylo něco úžasného. 

Jak jsem se dočetl, koupaliště nebude. Možná by sousedům vadil hluk 
 návštěvníků. Nelze to nazvat jinak než nevyužitou příležitostí.   
 S pozdravem Jiří Novotný

Původním záměrem bylo vybudování parku s vodní plochou s mož-
ností koupání. Ze závěrů zjišťovacího řízení hlavního města Prahy vy-
plynulo, že umístění koupaliště je v daném území z hlediska technic-
kých a parkovacích kapacit nevhodné. Rovněž na základě připomínek 
veřejnosti bylo zapotřebí předložený záměr dopracovat a upravit tak, 
aby byly splněny jak podané připomínky veřejnosti, tak stanovisko 
Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. 

Vzhledem k těmto skutečnostem MČ Praha 13 přistoupila 
k úpravě projektové dokumentace. Po dopracování návrhu budou 
v daném území realizovány parkové úpravy s vodním prvkem (potů-
ček s interaktivními prvky pro děti, fontánka, pítko). Zpevněné a mla-
tové cesty budou doplněny mobiliářem.

Městská část Praha 13 bude nadále pokračovat v hledání lokality 
pro případnou realizaci koupaliště, která musí být v souladu s územ-
ním plánem, bude vhodná z hlediska velikosti a konfigurace terénu, 
řešení dopravy v klidu a napojení na technickou infrastrukturu.  
 Jitka Šrámková, vedoucí investičního oddělení

Z vaŠiCh dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Dobrý den,
jak bude vyřešen přechod přes velmi frekventovanou ulici Bucharova k Li-
dlu? Bude zde vybudována lávka či jen semafor s přechodem pro chodce? 
Děkuji za odpověď. Bez podpisu

MČ Praha 13 požadovala udělat světly řízenou křižovatku, ale Magis-
trát hlavního města Prahy, jakožto příslušný silniční správní úřad pro 
místní komunikace 1. třídy, mezi něž patří Bucharova ulice, rozhodl, 
že semafory nebudou. Pouze vpravo od výjezdu z Běhounkovy ulice 
bude přes ulici Bucharova přechod pro chodce s ostrůvkem uprostřed. 
 Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy

Vážená redakce,               
v Butovicích bydlím už od roku 1991. S radostí jsem před několika málo 
lety uvítala úpravu prostranství u vstupu do metra – západní část. Je 
krásná, stále tam něco kvetlo a je netypická, zvlněné kopečky se svěží trá-
vou byly v horkém létě vzácností. 
   Bohužel právě ty kopečky lákají čím dál více dětí (někdy i jejich dopro-
vod), jsou brány jako zajímavé hřiště, na kterém se dá běhat a honit se. 
Mě to docela bolí, zpočátku jsem se hrajícím dětem i přihlížejícím snažila 
vysvětlit, že nejde o hřiště, ale o parkovou úpravu. Po drsných odpovědích 
už to nedělám. 
   Dříve se do parků umisťovaly cedule se zákazem vstupu na trávníky. 
To se dnes asi už nedělá.     S pozdravem Anna Šourková

Zmíněné pozemky jsou ve správě hl. m. Prahy, takže pražského ma-
gistrátu. To ale nemění nic na skutečnosti, že by si lidé měli každého 
hezkého místa vážit. Ti slušní žádné cedule se zákazy nepotřebují a ti 
ostatní...    Eva Beránková, OŽP

Pane starosto, 
nemyslíte si, že je velká ostuda, že radnice na tak významný svátek 
100. výročí vzniku ČSR, nepovažovala za nutné vyvěsit na budově 
státní vlajku? Uvítám Vaši odpověď ve STOPu. Petr Hejda

Státní vlajka byla samozřejmě řádně vyvěšena dne 28. října 2018 
u hlavního vchodu Radnice ÚMČ Praha 13. Odbor kanceláře starosty 
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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
Úterý – 8.30 hodin
Pátek – 6.30 hodin
Rorátní mše trvají přesně 30 minut.

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

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

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

Čtvrtek 27. 12.
•  7.15 hod. – mše sv. s žehnáním vína

Pátek 28. 12. – Svátek Mláďátek 
 betlémských
• 18.00 hod. – mše sv.

Neděle 30. 12. – Svátek Sv. rodiny
•  8.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

Pondělí 31. 12. 
• 17.00 hod. – mše sv.

Úterý 1. 1. 2019 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
•  8.00 hod. – mše sv.

Sobota 5. 1. 2019 – Předvečer sv. Tří králů
• 18.00 hod. – mše sv. 

V KOSTELE SV. PROKOPA V KOMUNITNÍM 
CENTRU 
Pondělí 24. 12. – Štědrý den 
•  15.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně 

(pro  rodiny s dětmi)
• 22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně   

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

Středa 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 
• 11.00 hod. – mše sv.                                       
                                               
Neděle 30. 12. – Svátek Sv. rodiny
•  9.30 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů
• 11.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

Úterý 1. 1. 2019 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
• 11.00 hod. – mše sv.

ŘECKOKATOLICKÝ CHRÁM SV. KŘÍŽE A SV. HELENY 
(při železniční trati nad Bílým Beránkem, zastávka 
 autobusu č. 225) 
Řeckokatolické bohoslužby zpívané ve staroslověnštině  
s rusínskými nápěvy.

Pondělí 24. 12.  
•  14.00 hod. – Narození Christovo podle gregoriánského 

kalendáře ve staroslověnštině 

Neděle 30. 12.  
•  9.00 hod. – sv. liturgie v ukrajinštině  

Úterý 1. 1. 2019 
•  9.00 hod. – sv. liturgie ve staroslověnštině 

Neděle 6. 1. 2019 
•   9.00 hod. – Narození Christovo podle juliánského 

 kalendáře v ukrajinštině
 
Poté zase pravidelně každou neděli od 9.00 hod. – v sudé 
týdny v ukrajinštině a v liché týdny ve staroslověnštině. 
Chrám je vytápěn a osvětlen.

Sbor církve bratrské v Praze 13 

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

Neděle 16. 12. 
•  10.00 hod. – Vánoční bohoslužba s divadelním představe-

ním v Kulturním domě Mlejn, Kovářova 1615/4.

Neděle 23. 12.
•  10.00 hod. – Vánoční bohoslužba s vystoupením dětí 

v představení s názvem Král z Betléma v Kulturním domě 
Mlejn, Kovářova 1615/4.

Neděle 30. 12.
•  10.00 hod. – Poslední bohoslužba roku 2018 v Křesťan-

ském centru Třináctka.

Slyšel jsem vyprávět příběh, v němž do jed-
noho kláštera zavítala skupinka hostů. Byli 
přijati v mnišské jídelně, které se říká refek-
tář. Když skončila skromná večeře jeden ob-
zvláště starý mnich, který musel být v kláš-
teře už pěknou řádku let, začal obcházet 
hosty, aby jim nabídl vodu. A všichni jej od-
mítli, protože jim přišlo nepatřičné, 
dokonce se cítili celí nesví z toho, 
že nejstarší mnich, který by měl být 
všemi opečováván, dělá práci 
sluhy. A tak se tento starý bratr 
šoural od jednoho hosta 
ke druhému a každý ho 
zdvořile s úctou odmítl. 
Až poslední z hostů nabí-
zenou vodu přijal. Zachytil 
přitom tázavé pohledy svých 
spolustolovníků, a tak se naklonil 
k sousedovi a šeptal mu: „Chtěl jsem mu 
udělat radost. Chtěl jsem mu ukázat, že mů- 
že být ještě užitečný, že jeho službu někdo 
potřebuje.“ A opravdu, v očích starce se zra-

čila radost z přijetí, radost z možnosti obda-
rovat hosty svou službou. 

O nejkrásněj- ších svátcích 
v roce se slaví to, že se naro-
dil malý 

Ježíšek jako dárek od Boha pro všechny lidi. 
Andělé, kteří překvapeným pastýřům upro-
střed noci zvěstují velikou radost z narození 

Spasitele, vlastně říkají, že Bůh chce poslou-
žit druhým a obdarovat je, a to dokonce tím 
nejcennějším, co má – svým Synem. Pastýři, 
kteří na oplátku nesou dárky malému Je-
žíškovi, chtějí jednat jako Bůh, obdarovat 
toho, který je sám darem. 

Vánoce jsou krásným časem, v němž, 
aniž si to uvědomujeme, napodobu-
jeme Boha. Jako on dáváme dárky 

a jako on se necháváme obdarovat. 
Možná někdo raději dostává, jiný zase 

raději dává. Někdo dokonce obdaro-
vává druhé tím, že je nechá, aby jej 

oni obdarovali, jako tomu bylo 
v příběhu o starém mnichovi. 
Důležité je, že když druhým 
uděláme radost, ať už svým 

dárkem nebo upřímným přije-
tím dárku od druhého, podobáme se 

Bohu, který se lidem ukázal o Vánocích.  
Mnoho radosti z darů věnovaných i přijatých 
a Boží požehnání v novém roce přeje

Radek Tichý, katolický farář Prahy 13

Vánoční obdarovávání
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Carmina Vocum a charitativní 
koncert v Rudné
V neděli 21. října měl náš smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum 
Praha, pod vedením naší dlouholeté sbormistryně Dragany Novako-
vić-Vitas, koncert v půvabném barokním kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
v Rudné-Hořelicích. Tento charitativní koncert se konal ke 100. vý-
ročí založení Československé republiky a kostelík byl diváky téměř 
zcela zaplněn. Celá částka dobrovolného vstupného byla věnována 
hospicu Cesta domů, od něhož jsme obdrželi diplom s poděkováním, 
čehož si velice vážíme. Zároveň do našich řad zveme další zpěváky 
a zpěvačky z Prahy 13 i okolí. Zkoušíme každý čtvrtek od 19.15 hod. 
ve FZŠ Brdičkova. Znalost not opravdu není podmínkou.  
Více na tel. 602 642 604. Denis Jerie a Jarmila Křečková

Lípa svobody a osudové osmičky
V rámci oslav 100. výročí zalo-
žení samostatného Českoslo-
venska se ZŠ Janského zapojila 
do celorepublikového projektu 
Stromy svobody. Na ni pak na-
vázala vlastním celoškolním 
projektem Osudové osmičky. 
Akci slavnostně uvedli žáci za-
sazením „Lípy svobody“. Patro-
nem celé akce se stala místosta-
rostka Marcela Plesníková. 
Součástí slavnostního aktu bylo 
také uložení pouzdra s posel-
stvím našich tříd pro budoucí 
žáky, které se možná přesně 
za 100 let otevře. Ihned po zasa-

zení Stromu svobody se celá škola pustila do celoškolního projektu, 
který připomněl nejdůležitější roky naší země s osudovým číslem 8. 
Ten vyvrcholil pre-
zentací pro rodiče 
a širokou veřejnost. 
Celá akce připomněla 
nejen největší osudové 
zvraty v našich ději-
nách, významné úspě-
chy i malá vítězství 
velkých lidí, ale opět 
podpořila rozvíjející 
se projektovou výuku 
a moderní vyučovací 
metody založené 
na jedinečném pro-
gramu Začít spolu.  

 Jan Havlíček, ředitel školy   

Projektový den s charlestonem
V pátek 26. října, dva dny před výročím vzniku naší republiky, se Zá-
kladní škola Mohylová proměnila v místo, kde se potkávaly události, 
které naši republiku provázely v průběhu sta let. V rámci projektového 
dne na téma 100 let republiky se děti mohly zapojit do mnoha aktivit. 
Zdá se, že velmi oblíbeným obdobím byla první republika. Naše sta-
noviště si vybralo charleston. Tanec, který vznikl ve dvacátých letech 
minulého století v Americe a u nás záhy patřil mezi nejoblíbenější. 
A tak v jeho rytmu a duchu první republiky jsme si užívaly tanec  
a zábavu. Připojili se i chlapci, kteří se projevili jako zdatní tanečníci. 
Sladkou tečku za tímto vydařeným dnem udělala školní kuchyně, 
která nám připravila oblíbené jídlo T. G. Masaryka – švestkové kned-
líky s mákem.  Martina Tomanová

Proletí 100letí
Proletí 100letí je název letošního 
tematického týdne 1. stupně FZŠ 
prof. O. Chlupa. Celý týden točící 
se kolem stého výročí založení re-
publiky jsme zahájili společným 
setkáním v atriu školy. Po slav-
nostním projevu T. G. Masaryka 
byl za přítomnosti Dr. E. Beneše 
a dalších slavných osobností str-
žen znak Rakouska-Uherska 
a byla vyvěšena nová českosloven-
ská vlajka. V průběhu týdne žáci 
navštívili muzea, výstavy, histo-
rická místa, četli a poslouchali příběhy, hledali informace o slavných 
osobnostech, kreslili, zpívali a vyráběli modely. O všem každý den in-
formovali zástupci tříd ve školním rozhlase. Mnohé z toho bude až 
do Vánoc k vidění na tematické výstavě ve vestibulu školy. Na závěr 
jsme sestavili živou státní vlajku. Přejeme nám všem a naší republice 
dalších 100 svobodných let. Zuzana Majstrová, ředitelka školy 

Oceněný nápad
V polovině října jsme se zúčast-
nili vyhlášení vítězů soutěže 
E.ON Energy Globe. Ta oceňu- 
je projekty a nápady, které po-
máhají šetřit přírodu a energie. 
Akce se konala ve staré čističce 
odpadních vod v Bubenči. Večer 
proběhl skvěle. Prohloubili jsme 
si své znalosti z ekologie a po-
tkali jsme mnoho významných 
osobností. Jsem hrdá na úspěch 
naší školy v této významné soutěži – druhé místo v kategorii Kutil je 
velké ocenění naší práce. Myslím si, že je úžasné, že jsme se s naším 
projektem Korunky z recyklovaného odpadu dostali mezi nejlepší a že 
jsme mohli předvést náš nápad. Děkujeme paní profesorce Sloupové 
a panu profesoru Korábovi, že nás do soutěže zapojili.   Inna Ruda, 5.B 
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Školičky pro předškoláky 
Co vše si pod tímto spojením představit? Je to již tradiční setkávání 
dětí – předškoláků z mateřských škol a jejich rodičů v naší ZŠ Klau-
sova. Děti se zábavnou formou seznámí se školou, usednou asi poprvé 
v životě do školních lavic, poznají vyučující 1. stupně, naučí se pís-
ničky, básničky, zahrají hry a to vše v duchu nějaké tematiky, která se 
promítá do celého školního roku. Letos je to sto let naší republiky. 
Rodiče při neformálním setkání s vedením školy získají informace 
o škole, o organizaci výuky nejen v 1. třídách, vzdělávacích progra-
mech, zájmových kroužcích, o provozu školní družiny a mnohém dal-
ším. Školičky a setkávání s rodiči probíhají jednou měsíčně po celý 
školní rok, tedy až do června. V tomto měsíci se konají také první 
třídní schůzky všech rodičů budoucích žáků prvních tříd. 
Termíny Školiček: 6. 12., 9. 1., 20. 2., 6. 3., 9. 5., 12. 6. vždy od 17 ho-
din. Děti s sebou potřebují pouze přezutí, vše ostatní dostanou. 
Na Školičky se nepotřebujete předem přihlašovat, konají se v nové 
 budově, dolní vchod do školy. Více na www.klausovazs.cz.

Helena Hejnová, zástupkyně školy

Soustředění Melodiky
Po loňském vítězství našeho lidového souboru Melodika v soutěži li-
dových nástrojů, jsme letos na podzimní prázdniny uskutečnili své 
první soustředění. Naše cesta zeleným autobusem vedla do Strnadov-
ského mlýna poblíž Prčic, do kterých jsme v následujících pěti dnech 
také zavítali. Na soustředění jsme „pilovali“ hlavně vánoční koledy 
a balady, ale došlo i na zábavu. V sobotu nás navštívili starší členové 
Melodiky. Ti nám pro zpestření programu připravili zábavnou hru 
a noční stezku odvahy, při které jsme se stali pravými „Melodičáky“. 

Poslední večer nás čekal závěrečný večírek, na kterém jsme předvedli 
naše herecké schopnosti. Pokud si chcete poslechnout výsledek naší 
práce, přijďte ve středu 19. prosince v 18.00 na radnici na Vánoční kon-
cert Melodiky. Rádi vás tam uvidíme! Také srdečně zveme na Vánoční 
koncert FZUŠ Stodůlky, který se bude konat také na radnici, ale o den 
dřív – tedy 18. prosince v 18.30. Veronika Chudobová

Sport je silná motivace
V listopadu se na hlavní zóně Hypermarketu Globus představila ne-
zisková společnost Černí koně, která již desátým rokem zapojuje pro-
střednictvím sportu a volnočasových aktivit handicapované děti i do-
spělé do společnosti. Zájemci zde měli možnost vyzkoušet si simu- 
látor jízdy na handbiku, prohlédnout si jeho starou i moderní verzi, 
ale také získali informace o možné podpoře našich hendikepovaných 
spoluobčanů. Vy je najdete na www.cernikone.cz.  -če-   

Začátek nového roku v domě dětí
Hned na začátek příštího roku připravil tým lektorů Domu dětí 
a mládeže Stodůlky pro děti a mládež řadu příměstských táborů 
a jednu horkou novinku. Jakou? Tak to nám v krátkém rozhovoru 
prozradila ředitelka DDM Jana Šimánková. 

I když jsou jarní prázdniny ještě relativně daleko, již teď nabízíme 
pestrou nabídku programů v podobě příměstských táborů a již zmí-
něné novinky, kterou je zimní tábor Lyžníci a prknaři na horách. 
Chceme děti zaujmout nejen v létě, proto jsme připravili zimní tábor 
v Rokytnici nad Jizerou v Benátecké chalupě. Hlavní náplní je samo-
zřejmě lyžování a snowboarding propojené se zábavným táborovým 
programem. Maximální počet táborníků je 25 dětí a o jejich spokoje-
nost a bezpečí se postará 5 zkušených pedagogů, včetně zdravotníka. 
Vedoucí dětem zajistí skupinovou výuku vhodnou i pro začátečníky, 
samostatné lyžování a snowboarding. Ubytování je skvělé – pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, plná penze, doprava autobusem... 
Myslím, že to bude bezva tábor.  
To určitě, ale co když bude chybět to podstatné – sníh?  
Riziko se naštěstí minimalizuje díky umělému zasněžování a mož-
nosti v tomto ohledu jsou v Rokytnici nad Jizerou dostatečné. V pří-
padě velké sněhové nouze máme v záloze náhradní program. Děti si 
vyzkouší život dřívějších horalů, vydají se na výpravy s mapou a buzo-
lou, naučí se připravit dřevo a rozdělat oheň, zadělat těsto a upéct si 
chleba ke krkonošskému kyselu... A bonbónkem na závěr týdne bude 
retro-stopovaná Krakonoše. 
Kde se mohou zájemci hlásit a jaká je cena tábora? 
Už nyní se mohou hlásit na www.ddmstodulky.cz přes klientský účet. 
Cena je díky podpoře našeho zřizovatele MČ Praha 13, který pečuje 
o rodinnou politiku, opravdu atraktivní. Činí 3 850 Kč. Uzávěrka při-
hlášek je 23. 12., přihlášený musí uhradit 1 000 Kč zálohu, doplatek 
pak nejpozději do 15. 1. 2019. Už se moc těšíme na všechny lyžníky 
a prknaře, až si s námi vyzkouší svou výbavu, co našli třeba o Vánocích 
pod stromečkem . -red-
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Jak na Nový rok, tak po celý rok
Anglie má svůj kanál La Manche, Hawaii nejslavnější 
triatlonový závod Ironman, Himálaje nejvyšší horu světa 
Mount Everest, Řecko má Olympii a Česká republika 
poslední závod v Evropě a možná i na světě (dle časo-
vého posunu) v kalendářním roce a zároveň první v roce 

následujícím – pražský Půlnoční silvestrovsko–novoroční Běh metropole. 
Letos se 31. prosince sejdou běžci ze všech koutů republiky na čtyř-

kilometrové trase běžeckého závodu již pošesté, aby se důstojně roz-
loučili se starým rokem a v plné sportovní kondici naplnili motto Jak 
na Nový rok, tak po celý rok. Protože startovní výstřel odstartuje běžec-
kou silvestrovskou „veselici“ deset minut před půlnocí, aby se první 
závodníci dostali do cíle pár minut po půlnoci, naplňuje se motto vr-
chovatě.

Jedinečná atmosféra závodu láká nejen běžce, ale i jejich nejbližší, 
aby je na trase povzbuzovali nejen svými hlasivkami a různými řeh-
tačkami a hudebními nástroji, ale i plnili roli nosičů vody, v našem 
případě šampaňského. I když jde o závod, o zábavu není nouze, samo-
zřejmě „střelci“ se nenechají rozptýlit a pádí k cíli, co jim zimní noční 
počasí a silvestrovské veselí dovolí. Ten, kdo si chce závod užít 
opravdu plnými doušky, nezapomene se cestou občerstvit od své ho 
doprovodu. Všichni si pak vychutnávají jedinečnost závodu i bujarou 
atmosféru silvestrovské noci, kdy se o půlnoci při plném závodním 
tempu nad jejich hlavami rozsvítí noční obloha tisíci petard a světlic. 
S nadsázkou lze říci, že takový ohňostroj nezažijete ani na olympiádě, 
ani na rozličných mistrovstvích světa.

Závod má samozřejmě své vítěze, kteří obdrží kovy nejcennější, ale 
skutečnými vítězi jsou všichni. Těm náleží v cíli originální účastnická 
medaile a tóny státní hymny na jejich počest. A nechybí ani rekordy – 
ať již ryze sportovní, kdy doposud nejrychlejší muž Daniel Kučera do-

běhl v čase 12:06 min, ale i co se týká věku účastníků. Nejmladším 
účastníkem byl dvouletý Jáchym Horáček, kterého spícího do cíle 
 dovezli v kočárku jeho rodiče v čase 21:28 min.

Pokud se chcete stát účastníky tohoto závodu, připojit se k závě-
rečné oslavě 100 let vzniku České republiky a zažít jeho jedinečnou 
atmosféru, můžete se přihlásit 31. 12. u prezence nebo už nyní 
na www.behmetropole.cz, kde najdete nejen další podrobnosti, 
ale i videozáznamy z let předchozích. Kapacita závodu je omezena. 
Přijďte důstojně přivítat rok 2019.    Roman Jaroš, ředitel závodu

Motivace k pohybu aneb ArmyTest 
Motivovat děti, rodiče a širokou veřejnost ke zdravému pohybu je jed-
ním z cílů ZŠ Janského. Možností, jak ho naplnit, byla akce ArmyTest 
Best Of ! pořádaná ve spolupráci s Armádou České republiky. Žáci 
školy společně s rodiči a širokou veřejností mohli prověřit své fyzické 
schopnosti ve stejných testech, jaké používá armáda pro výběr svých 

členů. Testy se skládaly ze 
shybů, sedů a lehů, kliků 
a dvanáctiminutového běhu. 
V rámci dopoledne probíhalo 
testování dětí, odpoledne pro-
cházeli testy dospělí. Jedním 
z účastníků byla také Olga 
Roučková, známá jezdkyně 
Rallye Dakar na čtyřkolce. Ta 
nakonec stanula na stupních 
vítězů. Během celé akce měli 
všichni účastníci možnost na-
kouknout a posadit se do obr-
něného vozidla speciálních 
jednotek. Úspěšní účastníci 

získali unikátní náramek. Kdo neuspěl, může dál trénovat a příští rok 
na ArmyTestu ukázat svoji fyzickou zdatnost a sílu.  Jan Havlíček, ředitel školy   

V Praze 13 jsou aerobikové hvězdy
Je to teprve 2 roky, co v Praze 13 působí sportovní klub FitStation.cz, 
který poskytuje dětem i dospělým všestrannou sportovní průpravu. 
Vytváří podmínky pro rozvoj rekreačních i soutěžních forem aerobiku 
a už teď sklízí své první úspěchy.
   V sezoně 2018 Fisaf III.VT zazářila nejmladší závodnice klubu, te-
prve osmiletá Veronika Sehedi, která se v každém závodě umisťovala 
na stupních vítězů. Získala tak v celkovém hodnocení první místo 
z 68 závodnic a zajistila si tím postup do vyšší výkonnostní třídy. 
 Dalším triumfem je celkové vítězství Anastasie Bredikhiny v kategorii 
14–16 let. Také ona má jistý postup. 

„V této sezoně se projevila nesmírná snaha a píle obou děvčat a já 
jen pevně věřím, že jim to vydrží do dalších let,“ říká trenérka a zakla-
datelka klubu Gabriela Trefná. 

Svá ocenění klub získává napříč různými kategoriemi. Ve fitness 
 aerobiku má zastoupení hned dvakrát a na závody ve sportovním ae-
robiku připravuje závodnice všech věků. Trenérka také prozradila, že se 
na posledních závodech v Mladé Boleslavi podařilo něco, čemu sama 
nemohla uvěřit. Její dvě svěřenkyně sestry Fedorovy (Viktorie 11, Vale-
rie 17) ovládly kategorii jednotlivců a přivezly si obě zlatou medaili. 

„Tohle už byla jen třešnička na dortu celé sezony. Pevně věřím, že se 
klubu bude i nadále dařit a naše Praha 13 bude mít samé Fit děti,“ 
hodnotí spokojeně Gabriela Trefná. -red-
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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

Amforová   3. 12. proti č. 1895/24

Běhounkova   3. 12. parkoviště proti č. 2463

Janského   4. 12. rozšířený chodník u č. 2437

náměstí Na Lužinách   5. 12.

Podpěrova   5. 12. u č. 1879 (u MŠ)

Pavrovského   6. 12. křižovatka s ul. Přecechtělova

Volutová   6. 12. parkoviště proti č. 2518/6

Kettnerova   7. 12. proti č. 2053 (parkoviště u trafostanice)

Kuchařova 10. 12. křižovatka s ul. Svitákova

Husníkova 11. 12. parkoviště u trafostanice

Chlupova 11. 12. proti č. 1800 (u MŠ)

Janského 12. 12. parkoviště proti č. 2370/15

Chalabalova 13. 12. parkoviště u č. 1611/7

U Jezera 13. 12. parkoviště proti č. 2039/18

Bašteckého 14. 12. křižovatka s ul. Janského

Nušlova 14. 12. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Michaela Líčková

ŽivOtní prOstŘedí

EKO odmala 
O tom, jak je důležité proměňovat vztah k přírodě a naší krajině má 
povědomí i nejširší veřejnost – patří k tomu i nakládání s bioodpady. 
Je dobré se tímto tématem zabývat už v nejmladším věku. Žáci Zá-
kladní školy Mohylová nejsou žádní nováčci, teď je tu ku pomoci ještě 
nový kompostér. Děti se už těší, až budou moci okýnkem v jeho boku 
pozorovat žížaly i jiné „živáčky“.  Alena Nikrýnová 

Kam pro vánoční  
stromky a ryby?
(nahlášená prodejní místa k 27. 11.)

• Prodej vánočních stromků
Archeologická – u st. metra Lužiny 7. – 23. 12.     
Pod Hranicí – parkoviště před OD Kaufland  4. – 23. 12.     
Hypermarket Globus Zličín 30. 11. – 24. 12.
(denně 8.00 – 21.00, 24. 12. 8.00 – 11.00)

• Prodej ryb
Mukařovského – atrium OC Luka  21. – 23. 12.
Mukařovského – OC Luka  20. – 23. 12.
Ovčí hájek – u západního vestibulu metra Nové Butovice  21. – 23. 12.
Sluneční nám. – u stanice metra Hůrka   20. – 23. 12.    
Šostakovičovo nám. – u pošty (metro Stodůlky)  21. – 23. 12.    
Archeologická – před stanicí metra Lužiny   20. – 23. 12.
Pod Hranicí – parkoviště před OD Kaufland   19. – 24. 12.
Hypermarket Globus Zličín 19. – 24. 12.  
(denně 8.00 – 21.00, 24. 12. 8.00 – 11.00)

Krmení ptáků v zimě
Ptákům, kteří neodlétli do teplých krajin a zimu u nás statečně přeží-
vají v parcích, sadech či na vodních plochách, je dobré pomoci přikr-
mováním. Čím je však krmit, abychom jim neublížili? Doporučujeme 
obilniny, kukuřici, slunečnice, lněná semínka, drcená jádra vlašských 
ořechů, ovesné vločky, strouhanou mrkev nebo lůj. Nakrájená jablka 
ocení kosi, drozdi a kvíčaly. Do ptačích krmítek určitě nepatří zbytky 
z kuchyně, kořeněná jídla a zkažené potraviny.

Oblíbenou zábavou rodin s dětmi je také krmení vodního ptactva. 
Labutím a kachnám však nedoporučujeme házet čerstvé pečivo 
a chléb. Nemá výživnou hodnotu, obsahuje sacharidy a oslabuje jejich 
organizmus. Když už jim přece jen budete chtít pečivem přilepšit, 
zvolte starší a v malém množství.  Jaroslav Fuglík
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ŠKODA 
NEJMIX
Nejlepší nabídka
od ŠKODA AUTO

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů FABIA 
COMBI: 4,6–4,9 l/100 km, 105–111 g/km

skodanejmix.cz

Využijte naší nejlepší nabídky. ŠKODA NejMix 
vám ke koupi nového vozu namixuje pětiletou 
prodlouženou záruku a k tomu řadu dalších výhod.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00  Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz
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Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním 
odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. do 28. 2. 
2019. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle ná-
dob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapa-
city objemu. Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného 
odpadu! Michaela Líčková

Dobrodružná školička
Stále přijímáme děti 
3–7 let do nového pilot-
ního programu Dobro-
družná školička. 
Odpolední program 
probíhá v zázemí Domu 
dětí a mládeže Stodůlky 
a je inspirován pro-
gramem lesních školek, 
využívá prvky Waldorfské 
a Montessori pedagogiky 
a hlavně propojuje lidové 
tradice a přírodu. Děti 
čeká rozvíjení dovedností 
v přírodě, turistické 
výpravy, pokusy, hraní, 
sportování a objevování 
nových věcí. Učíme děti 
respektovat přírodu a na-
vrátit se k ní, vidět věci 
tak, jak to bylo dříve samozřejmé. Dobrodružná školička probíhá 
v úterý a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin, je možné se přihlásit na jeden 
den nebo oba dva, dle vašich možností. Více informací získáte na  
tel. 251 620 266, info@ddmstodulky.cz. Dáša Eckhardtová

Zimní údržba komunikací
Zimní služba na pěších i místních komunikacích je prováděna 
od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V případě nutnosti 
je zajištěno odstranění závad i mimo toto období. Odstranění zbytků 
zimního posypu a drobného odpadu je prováděno po ukončení zimní 
služby v termínu od 31. března do 31. května. Práce objednává odbor 
životního prostředí a jsou koordinovány s odborem dopravy a TSK. 
Zimní služba je zajišťována na místních komunikacích, pěších komu-
nikacích a parkovištích ve správě Městské části Praha 13, tj. v k. ú. 
Stodůlky, Třebonice a Jinonice. 

Na www.praha13.cz/Verejna-zelen-v-Praze-13 je podrobný popis 
způsobu údržby, právní předpisy a mapové podklady.  

Zimní údržbu 
na převážné části ko-
munikací pro moto-
rová vozidla zajišťuje 
Technická správa ko-
munikací hlavního 
města Prahy. Ty jsou 
podle stupně důleži-
tosti rozděleny do ně-
kolika pořadí, která 
stanoví časové limity 
ke zmírnění závad 
v jejich sjízdnosti 
a schůdnosti. Po-
drobné informace tý-
kající se zimní údržby 
komunikací najdete na http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx.

Sjízdnost místních komunikací je zajištěna do 12 hodin po ukon-
čení sněžení, schůdnost pěších komunikací se zajišťuje přednostně 
u zdravotnických zařízení, škol a školek. Vnitrobloky sídliště, Cent-
rální park a Panská zahrada se uklízí až po ukončení přednostních 
úklidů postupně v době od 7 do 17 hodin.  
 Dana Céová, OŽP
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Kontrola odhalila hledanou osobu 
Dne 25. října v odpoledních hodinách prováděli strážníci našeho ob-
vodního ředitelství preventivní hlídkovou činnost na území Prahy 13. 
Tentokrát byla zaměřena na požívání alkoholických nápojů na veřej-
ných prostranstvích v rozporu s obecně závaznou vyhláškou. Během 
kontroly notoricky známých míst, kde se kumulují skupiny závado-
vých osob, zasahovali strážníci i v ul. Petržílkova. Na místě nalezli cel-
kem tři podezřelé muže, z nichž jeden neměl občanský průkaz. Při 
prověrce jeho totožnosti vyšlo najevo, že na dvacetiletého muže 
z Prahy vydal obvodní soud příkaz k zatčení. Mladý muž byl po pro-
věrce osobních údajů předán policistům z místního oddělení Košíře. 
Přestupky zbylých dvou výtržníků projednali strážníci na místě.

Bezpečnostní opatření v době svátků
Stejně jako každý rok bude naše obvodní ře-
ditelství posilovat výkon služby v okolí ná-
kupních center, místních trhů a ostatních ob-
dobných míst, kde se dá předpokládat větší 
koncentrace obyvatel Prahy 13. Opatření 
bude kromě zajištění bezpečnosti osob smě-
řovat i k zabezpečení majetku a veřejného po-

řádku. Konkrétně se strážníci zaměří na kontrolu parkovišť, krimi-
nálně závadových osob, na drobné krádeže u obchodních center 
a požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Nezjištěný pachatel využil 27. října v podvečerní době ne-
pozornosti ženy a mezi stanicemi metra Flóra – Lužiny jí z ka-
belky, kterou měla pověšenou na rameni, odcizil mobilní tele-
fon v hodnotě 8 000 Kč. Zloděj určitě využil i toho, že kabelka 
neměla zapínání, telefon tak pro něho byl volně přístupný.
 Dne 30. října došlo na parkovišti u jednoho z obchodních 
domů ke krádeži notebooku ze zaparkovaného vozidla. Ma-
jitel měl notebook uložený v batohu, který nechal položený 
na podlaze auta. To sice uzamkl dálkovým ovládáním, ale 
kontrolu uzamčení dveří neprovedl. Majiteli notebooku tak 
byla způsobena škoda ve výši 55 000 Kč. 

 Blíží se Vánoce a doba nákupů vánočních dárků. Stále 
více se jich děje přes internet. Při takových prodejích samo-
zřejmě stoupá i počet internetových podvodů. Své nákupy 
proto provádějte u vyzkoušených a zavedených prodejců, 
a ještě před platbou si na prodejce vyhledejte recenze. 
U nabídek levného zboží oproti běžnému prodeji buďte 
zvláště obezřetní. Při nákupu zboží přes internet preferujte 
platby na dobírku, tedy až po dodání zboží. 
 Příkladem internetového podvodu při fiktivní nabídce 
zboží je jednání nezjištěného pachatele, který nabízel k pro-
deji použitý mobilní telefon. Ten zpočátku se zájemcem ko-

munikoval, zaslal mu doklad o koupi nabízeného mobilu, 
dokonce i kopii občanského a řidičského průkazu. Kupující 
tedy zaplatil převodem na účet prodávajícího nemalou 
částku, ale zaplacený mobil neobdržel. Následně se dozvě-
děl, že doklady, které od prodávajícího obdržel, byly odci-
zené. Další komunikace s prodávajícím už neproběhla.
 Nezjištěný pachatel odcizil v průběhu jízdy městskou hro-
madnou dopravou a během přestupování z kapsy kabátu 
mobilní telefon v hodnotě 16 000 Kč. Ženu okradl během ně-
kolika málo minut, kdy si dala telefon do kapsy a neměla ho 
pod kontrolou.   Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Návštěva německých hasičů
Ve dnech 26. až 28. října proběhl výměnný pobyt hasičů ze Stodůlek 
u kolegů v Sant Goarshausenu, na východním břehu Rýna v pohoří 
Taunus, v německé spolkové zemi Porýní-Falc.

Po příjezdu a přivítání s německými kolegy proběhla společná ve-
čeře a následná prohlídka prostor a techniky na hasičské stanici č. 1. 

V sobotu byla naplánována prohlídka upraveného výsadkového člunu 
německé armády pro přepravu vojenské techniky z r. 1960, která nyní 
slouží jako zásahový hasičský člun. Po seznámení s vybavením člunu 
a s celou posádkou následovala plavba po Rýnu. Při této plavbě bylo 
možné obdivovat úžasné scenérie Rýna. Navštívili jsme také stanici 
č. 2, kde jsme se seznámili s další technikou a prohlédli si celý objekt 
stanice. Dlouhý den byl zakončen společnou večeří, při které jsme si 
vyměňovali zkušenosti a debatovalo se na hasičská témata. V neděli 
proběhlo rozloučení s německými hostiteli a následovala cesta domů.

Vážení,
přijměte srdečné přání veselých Vánoc. Všem našim partnerům i přá-
telům přejeme do nového roku 2019 hodně zdaru v začátku, spoustu 
síly ke konci a navrch po celý rok přiměřeně štěstí. 

To vám z celého srdce přejí hasiči ze Stodůlek. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Vážení čtenáři STOPu,
každý měsíc jsme vás informovali 
o dění v našem sboru. Toto je po-
slední příspěvek v letošním roce. 
Dovolte mi krátké shrnutí. 

Na valné hromadě jsme členům 
přednesli koncept, co v tomto roce 
budeme pořádat. Všechny akce pro 
děti, mládež a dospělé, které byly 
plánované, jsme také uspořádali. 
Pro nezájem pražských sborů pra-
covat s dětmi mladšími 6 let nevy-
šla jen soutěž přípravek. Zároveň 
jsme pomohli při pořádání akcí 
pro naši městskou část a Městské 
sdružení hasičů hlavního města 
Prahy. Zásahová jednotka se zúčastnila všech cvičení a školení, která 
pro ně byla vyhlášena. Pomohli také při požárech a živelných pohro-
mách. 

Za sbor dobrovolných hasičů Třebonice čtenářům STOPu přeji 
krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody v no-
vém roce 2019.       Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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Pivo se vařilo už pár tisíc let před naším letopočtem a dnes ho pijí lidé téměř 
po celém světě. Není žádným tajemstvím, že v jeho spotřebě už dlouhou řadu let 
drtíme zbytek světa. Jsme zkrátka zemí piva a také zemí pivovarů – velkých, ale 
i těch mini. A jsou to právě minipivovary, jejichž počet roste jako houby po dešti. 
I když se na celkové produkci piva podílejí poměrně malým procentem, o to větší 
je jejich vliv na pivní kulturu. Nabízejí nejen úplně nové pivní styly a rozšířily tím 
sortiment o velmi kvalitní pivní speciály, ale s jejich hlavní činností je spojeno 
i vybočení z běžného stereotypu. Lidé sem zkrátka nechodí „jen na pivo“. O tom 
vědí své všichni, kteří občas zajdou do Pivovaru Lužiny. Před čtyřmi roky, přesněji 
26. listopadu, proběhlo v tomto minipivovaru první a slavnostní čepování lužin-
ských piv. My jsme si zašli popovídat nejen o pivu, ale také o jedné zajímavé akci, 
s majitelem pivovaru Vilémem Moravcem.

Udělat na Lužinách pivovar, i když mini, to byl momentální nápad?
Pivovarnictví jsem se začal věnovat v Hostivaři, kde bydlím. S kama-
rády jsme tam, jak se říká na zelené louce, postavili pivovar. Nejen že 
jsme zaplnili prázdné místo na pivní mapě, ale přivedli jsme k životu 
poměrně úspěšný podnik. Ostatně, já jsem k pivovarnictví neměl až 
tak daleko. Moje teta měla celý život hospodu a já tam jako student 
chodil za výčep na brigády. Když jsem ten hostivařský pivovárek uká-
zal majiteli zdejšího obchodního centra, to bylo ještě před jeho rekon-
strukcí, začali jsme přemýšlet, jak něco podobného udělat i tady. Ne-
bylo to úplně jednoduché, ale vyšlo to. Dole je pivovar, nad ním je bar 
s terasou a ve třetím patře je restaurace s kuchyňským zá zemím.
Nebylo by jednodušší, tak jako to je u většiny restauračních zařízení, 
dovézt sudy, narazit a prodávat již zavedené značky?
Ne, to určitě ne. Já jsem přesvědčený, a i praxe mi to potvrzuje, že piva 
z minipivovarů jsou chutnější než ta průmyslově vyráběná. Lidi, kteří 
mají rádi pivo, si zaslouží trochu víc. Tady zkrátka nemá externí pivo 
místo. Kromě nealko piva, které si neděláme sami.
Z kolika druhů piv si návštěvník může vybrat?
Je jich poměrně dost. Může si vybrat ze stálé celoroční produkce 
a speciálů – máme to postavené na klasickém českém ležáku, což je 
náš světlý ležák – jedenáctka, pak je to jantarový ležák – to je dva-
náctka, vyrábíme i speciál – to už je třináctka a polotmavý speciál. 
To je spodně kvašené pivo německého typu. Také děláme svrchně 
kvašený Lužinský „ejl“ –pivo úplně jiného charakteru, které se k nám 
dostalo před nedávnem ze zahraničí. A pak je to pivo pro Dogu.
Pro dogu? Kam na ty názvy chodíte ?
Ano, Doga, ale s velkým D. Patronem našich piv je totiž hardrocková 
kapela Doga a my jim vyrábíme jejich značku – světlý speciál Beer-
striker. Takže Beerstriker je pivo pro Dogu. A tuto stálou produkci 
doplňujeme v průběhu roku kalendářem speciálů, které mají již stálé 
místo. V únoru děláme naše nejsilnější pivo, to je přes šestnáct stupňů, 
je to svrchně kvašený „ejl“, který se jmenuje Oliver. To proto, že se 
hlavnímu sládkovi v únoru narodil syn Oliver. Po něm přijde veliko-
noční speciál, ten se jmenuje Jarovít, což je bůh jara. V květnu přijde 
na řadu májový „eil“ Šmidra, který má krásné rubínové odlesky a ří-
káme mu tak proto, že sládkův dědeček se jmenoval pan Šmidra, byl 
to mistr cihlářský, a proto také ten červený odlesk. Na léto tradičně 
vaříme pšeničný speciál Živa, což je pohanská bohyně úrody a léta. 

Letos jsme poprvé zařadili i lehčí pivo pro horké letní dny Thirstkiller 
– náš Zabiják žízně. No a je tady září. To jezdíme k našemu dodavateli 
do Žatce na chmel, abychom viděli, jak vypadá sklizeň. Tam vlastníma 
rukama oškubeme pár štoků chmele, to je spíš takový rituál. Z tohoto 
zeleného chmele nachmelíme pivo, které se jmenuje Lukas, je to sin-
gle „eil“, který je velice chutný a jmenuje se pro změnu po mém sy-
novi. Na svatého Václava, což je neoficiální den českého piva, děláme 
Svatováclavský ležák. Na přelomu října a listopadu vaříme Adelle „eil“ 
– kromě hlavního sládka Michala Novotného máme i sládkovou Adé-
lku  Smetákovou, tak aby taky dostala prostor a mohla realizovat svoje 
nápady. A musím říci, že tohle pivko se Adélce hodně povedlo. Na zá-
věr roku nastupuje adventní speciál, který se jmenuje Vánoční hvězda. 
To je naše jediné tmavé spodně kvašené pivo. Část výtěžku z prodeje 
Vánoční hvězdy věnujeme nadaci Hemojunior.
Jaký je rozdíl mezi svrchně a spodně kvašenými pivy?
Piva spodně kvašená jsou ležáky a speciály českého typu, v čemž jsme 
nejlepší na světě. Ležák českého typu je jeden z mnoha pivních stylů, 
které se na světě vyskytují. Takže máme nejlepší pivo na světě, ale 
v kategorii český ležák. Svrchně kvašená piva, ta k nám doběhla ze za-
hraničí.  Začala se k nám dostávat, když se měnila pivní kultura a po-
stoj konzumentů. Dneska lidé chodí na kvalitu a s tím souvisí i kul-
tura podávání a ošetřování piva. Pivo se dostává vlastně na úroveň 
ušlechtilých nápojů.
A doba vaření? 
Je to různé, pro vaši představu uvedu alespoň jeden příklad – denně 
se vaří jedna maximálně dvě várky spodně kvašeného piva. Naše varna 
má pracovní objem 1 500 litrů. To znamená, že dvě dávky z varny 
jdou potom na spilku do kvasné kádě, která má pracovní objem 
3 000 litrů, takže jednu spilku naplníme na dvě várky. Na spilce je to 
potom podle druhu piva šest až sedm dní. Když kvasnice přestanou 
pracovat a klesnou na dno, tak to už je mladé pivo. To se ze spilky 
 přečerpá do ležáckého tanku se stejným pracovním objemem, tedy 
3 000 litrů. Takže jedna spilka = jeden ležácký tank. V ležáckém tanku 
leží další čtyři až šest týdnů. Z toho plyne, že spodně kvašená piva 
jsou na výrobu časově náročná. Svrchně kvašené pivo je vyrobené 
za tři až čtyři týdny.
Co ještě, kromě chmele a sladu, může ovlivnit chuť piva?
Vy jste vyjmenovala všechno. Jediné na co jste zapomněla je voda 

Zlato pod čepicí

Čisto musí být  i uvnitř
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a kvasnice. Hodně zjednodušeně řečeno – pivo není nic jiného, než 
vývar z nadrceného sladu, který se dá do varné kádě a sleduje se tep-
lota vody. Tam už je ta alchymie, protože při různých teplotách se ze 
sladu a potom i z chmele dostávají senzorické látky do finálního pro-
duktu, který jde z varny. Není to ještě pivo, protože nemá alkohol, říká 
se tomu mladina. Je to víceparametrická záležitost. Opravdu záleží 
na sládkovi, jak to vyladí. Veškeré chutě a barva piv, která vaříme, jsou 
dány druhem a kombinací sladů a chmele. Ten má řadu odrůd, stejně 
jako třeba jablka. Podle toho v jaké roste půdě, čerpá různé nerostné 
látky. Ty se pak v chmelové šišce přeměňují v látky senzorické a chutě.
Takže není šiška jako šiška.
Jo, to je pravda. Sládkové si vybírají chmel podle technických parame-
trů, podle vůně a chutě. Jsou jako kuchaři, kterým se zrodí v hlavě re-
ceptura a podle toho pak postupují. Chuť piva u nás ale ovlivňují 
i hosté. Máme výhodu, že jsme nezávislý minipivovar a můžeme velmi 
rychle reagovat na jejich přání. Každé pivo samozřejmě musíme dát 
na rozbor do laboratoře, aby na etiketách na lahvích byly přesné údaje, 
které vyžaduje zákon. Když už se bavíme o chuti, na tu má vliv 
i uskladnění piva. Ne nadarmo se říká, že sládek pivo vaří, ale výčepní 
ho dělá. To je obrovská pravda. Dřevěným sudům už téměř odzvonilo, 
nahradily je sudy nerezové. Naše piva, protože jsou nefiltrovaná a ne-
pasterizovaná, jsou živá, tak se musejí skladovat v teplotě okolo 
5 stupňů. Jakmile je teplota vyšší, tak se kvasnice začínají probouzet 
k životu, začínají znovu pracovat a pivo se kazí. Ruku v ruce s dobrým 
uskladněním jde i čistota – stoprocentní čistota pivního  vedení. To sa-
nitujeme jednou za cca deset dní a denně proplachujeme vodou. Dů-
ležité je i pivní sklo.  Výčepní zkrátka musí mít veškerý svůj materiál 
v pořádku. Pivo se nesmí čepovat do suché sklenice. Ideální je čepovat 
ho do předchlazené sklenice, proto je pod pípou ta fontánka, která 
do sklenice stříkne chladnou vodu a sklenice se tím namočí a zároveň 
i trochu ochladí. Musí také vědět, na jaký druh piva se použije jaká 
sklenice. Ležáky se čepují do džbánků s ouškem, svrchně kvašená piva 
a speciály zase do skleniček na nožce. Jsou trochu uzavřené, aby se 
tam udržela pěna. Tvarů je ale hodně. To už ale nemá nic moc společ-
ného s chutí piva, ale spíš s kulturou jeho podávání. 

Kolik piva jste schopni za rok vyprodukovat?
V loni to bylo téměř 2 000 hektolitrů. V zimě, kdy není taková spo-
třeba, se vaří dvakrát do týdne. Se stoupajícími teplotami stoupá i spo-
třeba, takže vaříme třeba čtyřikrát týdně. Co čtrnáct dní nám vozí 
něco přes tunu sladu. Náš hlavní sládek si dá někdy i noční.
Slíbila jsem čtenářům zmínku o zajímavé akci. Takže...?
Jde o tradiční pivovarský večer, který pořádáme každoročně při příle-
žitosti oslavy výročí zahájení čepování našich lužinských piv. Letos 
připadá na 14. prosince. A program? Od 17 do 24 hodin tady bude 
pěkně živo. Pivní turnaj, bohatá tombola s množstvím zajímavých cen, 
k velké radosti svých četných fanoušků a zejména fanynek zahraje pa-
tron našich piv hardrocková kapela Doga. Výtěžek z prodeje lístků 
do tomboly podpoří nadaci Hemojunior, která pomáhá dětem s he-
mofilií. Tuto částku pivovar ještě vylepší o část výnosu z prodeje 
 adventního tmavého speciálu Vánoční hvězda. Atmosféra je pokaždé 
skvělá. Tento večer bývá příjemnou změnou v hektickém předvánoč-
ním čase. Ostatně, přijďte a prožijte ho s námi. Eva Černá
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FinanČní pOradna

Hypotéka jedním tahem
Téma hypoték je zmiňováno v poslední době velmi často. Hlavním 
důvodem je regulace ze strany České národní banky (dále jen ČNB), 
kdy hypotéční banky poslouchají její doporučení a omezují určité li-
mity a parametry. Ty nejdůležitější změny, ke kterým došlo:

  Všechny vaše měsíční splátky musí být do 45 % čistých příjmů. 
 Pokud máte např. plat 30 000 Kč, splátky nové hypotéky a dalších 
vašich úvěrů mohou být max. 13 500 Kč.

  Další překážkou pro získání hypotéky je limit maximální výše 
všech úvěrů, který je stanoven na devítinásobek ročního platu. 
 Pokud máte plat 30 000 Kč, všechny vaše úvěry mohou být max. 
3 240 000 Kč. V případě, kdy máte již úvěr na auto nebo jiný úvěr 
třeba na rekonstrukci, tak si nemovitost ve větším městě na hypo-
téku nepořídíte.

  Vlastní zdroje byste měly mít 20 %. Pokud máte naspořeno jen 
10 %, připravte se na vyšší úrokovou sazbu.

  Poradce, který s vámi řeší hypotéku, musí mít složené odborné 
zkoušky a být registrován u ČNB. Ověřte si, že má tuto zkoušku, 
bez které nemůže činnost vykonávat, i váš poradce.

   
Pokud na hypotéku dosáhnete, čeká vás proces, který se skládá z ná-
sledujících kroků trvajících celkem 5 až 6 týdnů:

1. Konzultace
Poradce vám porovná více bankovních institucí včetně detailního 
srovnání úrokových sazeb, poplatků a měsíčních splátek. Zjistíte, 
na jakou hypotéku máte maximálně nárok. 

2. Výběr banky
Výběr banky by neměl být jen dle nejnižší sazby, ale dle celkové nákla-
dovosti. Přihlédnout je také třeba na procesy jednotlivých bank.

3. Podpis žádosti o úvěr
Pokud máme jasno, která banka je pro nás optimální řešení, podepi-
suje se žádost o úvěr.

4. Tzv. Prescoring (scoring)
Prescoring je první krok, kterým reálně začíná zpracování v bance. Před 
finálním výběrem nemovitosti byste měli vědět, zda je vám banka vůbec 

ochotna poskytnout hypotéku a v jaké výši. Prescoring banky zpracová-
vají standardně do druhého dne od podání žádosti do banky.

5. Kompletace podkladů pro schválení úvěru
Následuje kompletace podkladů, kterými nejčastěji jsou: potvrzení 
o příjmu, výpis z bankovního účtu, odhad nemovitosti, návrh rezer-
vační a kupní smlouvy.

6. Schválení hypotéky
Důležitý moment, který vám dává jistotu, že máte zajištěno financo-
vání.

7. Podpis úvěrové dokumentace související s hypotéčním úvěrem. 
Následuje standardně do dvou týdnů od schválení.

8. Kompletace podkladů pro čerpání úvěru
Dobrý poradce vám pomáhá s tím, co za vás v bance neudělají. Zajistí 
nutnou administrativu – vložení zástavních smluv na katastr, zpraco-
vání kalkulací pojištění nemovitosti, realizace pojištění a vyřízení „vin-
kulace“ u pojišťovny. Je nutné také komunikovat s prodávajícím a za-
jistit nezbytnou součinnost.

   Poradců, kteří umí klientovi pomoci ke zpracování hypotéky, aby 
byla je pomyslně řečené jedním tahem, je málo. Ptejte se na detaily, 
proces a zjistíte tak více o kompetentnosti poradce.
                  Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

OdpOvídá psyChOlOG
Důležitý vánoční dárek – společně strávený čas

   Adventní a vánoční čas by mohl být čas klidu, 
pohádek, dárků, jídla, cukroví a také společných 

chvil. Často ale bývá spíše stresem, zmatkem, 
nestíháním, někdy i časem hádek a nedorozu-
mění. Život ale není nekonečný. Je škoda če-
kat, že si ho užijeme až nakoupíme, uklidíme, 
uvaříme... Mohli bychom jednou litovat, co 
vše jsme udělat mohli a neudělali – sami pro 

sebe a pro lidi, které máme kolem sebe. 
Žijme ho tedy naplno. Tady a teď!

Většina z nás se snaží svým blízkým 
vymyslet, připravit a koupit nějaký dárek 

pod stromeček. Největším dárkem 
nebo zážitkem nebývají ale materiální 

věci, které často ani nepotřebujeme, 
ale společně strávený čas, pozornost 
a zájem lidí o sebe navzájem.

  S dětmi je úžasné sdílet jejich 
sny a fantazie a nechat se ales-
poň na chvíli vtáhnout do je-
jich světa pohádek a her.

  Pro partnery je velmi příjemné 
připomenout si a nahlas 

     pojmenovat, proč máme jeden druhého rádi, všimnout si detailů, 
které pro nás druhý dělá, poděkovat a nabídnout mu program 
 podle jeho přání – masáž zad, společná procházka, jeho oblíbená 
restaurace…

  Pro rodiče a prarodiče je velmi důležité dopřát jim pocítit zájem, 
úctu a vyslechnutí. Staří lidé se cítí často osamělí a chybí jim zájem 
okolí. Někdy stačí jen si najít čas a poslouchat jejich vyprávění – jak 
oni žili a co vše zažili. Není třeba hodnotit, jestli to bylo správné 
nebo moderní... Úcta a respekt je pro ně největším dárkem.

  A nezapomeňme ani sami na sebe. Když budeme chtít obdarovat 
sami sebe, buďme sami sobě dítětem (se všemi sny a fantaziemi), 
partnerem (a dopřejme sami sobě nahlas pojmenování, proč sami 
sebe máme rádi, v čem jsme šikovní a dopřejme i sami sobě pro-
gram či aktivitu podle svého přání), kamarádem (který nás bude 
mít rád, i když něco někdy nechtěně pokazíme) i rodičem a praro-
dičem (který nám bude mít co vyprávět ze svého života a my mu 
rádi budeme naslouchat).    

   
   Není třeba kupovat drahé dárky. Mějme své blízké i sami sebe rádi, 
buďme k sobě ohleduplní a milí a najděme si na sebe čas. Nejen o Vá-
nocích .

Přeji všem čtenářům časopisu STOP nejkrásnější vánoční dárek – 
společně strávený čas .

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

Hrou proti AIDS
Od roku 2003 se v ZŠ Kuncova pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd koná 
vždy jednou za dva roky výchovně preventivní program Hrou proti 
AIDS. Program zajišťují pro naši školu zdarma zkušení lektoři ze 
Státního zdravotního ústavu Praha, kterým pomáhají studenti střed-
ních zdravotních škol. Do projektu se letos zapojilo 156 žáků ze tří 
osmých a tří devátých tříd naší školy. Celkem šest tříd jsme rozdělili 
do tří skupin. Žáci se dozvěděli základní informace o rizikovém 
 sexuálním chování i o prevenci před HIV/AIDS. Svoje znalosti, které 
v ZŠ Kuncova běžně získávají v rámci sexuální výchovy, si tak Hrou 
proti AIDS zábavným způsobem doplnili a rozšířili. Lektoři ze SZÚ 
znalosti našich žáků vyhodnotili a ocenili jako nadstandardní. Pro 
žáky 9. tříd, kteří budou zajišťovat 3. prosince v Praze 13 preventivní 
akci Červená stužka spojenou s finanční sbírkou, byl projekt zajíma-
vým a aktuálním připomenutím významu jejich osvětové práce, která 
je v rámci Mezinárodního dne boje proti AIDS čeká.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Událost a svátek zároveň
Národní potravinová sbírka je pro Globus vždy událostí a svátkem zá-
roveň. Událostí proto, že pro personál všech patnácti hypermarketů 
v České republice představuje poměrně intenzivní dvoutýdenní pří-
pravu. A svátkem proto, že pomoc potřebným nám vždy udělá velkou 
radost. 

V letošním roce o to větší, že naši zákazníci opět o něco navýšili 
množství nakoupených potravin, takže celorepublikový výkon Glo-

busu dosáhl 44,5 tuny potra-
vin a drogistického zboží.  
Zákazníci vybírali vedle zá-
kladních trvanlivých potra-
vin i jejich zdravější a kva-
litní alternativy. 

Nezapomněli ale ani po-
těšit děti a v košících tak 
 nechyběly třeba mikulášské 
figurky a čokolády. Nakupo-
valo se a sbíralo tak inten-
zivně, že jsme se poprvé jako 
Globus dostali do vedení 
 celorepublikového žebříčku. 
Nejvíce zboží nakoupili  
lidé v Čakovicích, celkem 
7,82 tuny, druhým nejúspěš-
nějším místem celé sbírky 

byl opět Globus ve Zličíně, a to s 5,43 tunami zboží. 
Letošním tématem byla pomoc matkám samoživitelkám, jejichž 

údělem je často osamělá péče o celou rodinu v tíživých finančních 
podmínkách. Proto jsme na podporu sbírky poprvé vytvořili sorti-
mentní tipy, které mohli naši zákazníci nakoupit se slevou 20 procent 
na kartonové balení. Naši zákazníci to velmi ocenili a nás díky tomu 
hřeje pocit, že jsme české veřejnosti znovu ukázali místo, kde je svět 
ještě v pořádku. Rita Gabrielová

Pomoc nepotřebují jen lidé
Zoo Praha začala finančně podporovat projekt Pesisir Balikpapan, 
který pod českým vedením probíhá již od roku 2007 v Balikpapan-
ském zálivu na ostrově Borneo. Jeho cílem je ochránit přírodně velmi 
cenné území, které obývá mimo jiné populace asi 2 000 kahau nosa-
tých, tzv. pivařů z Bornea. Kvůli nedostatku financí hrozilo tomuto 
projektu ukončení, proto se vedení Zoo Praha rozhodlo jej po dobu 
dvanácti měsíců finančně podporovat a na projekt vyčlenilo ze sbírko-
vého konta Pomáháme jim 
přežít částku 31 800 Kč 
měsíčně. 

„Věřím, že i díky ná-
vštěvníkům a příznivcům 
Zoo Praha, kteří na naše 
sbírkové konto přispívají, 
se podaří projekt vedený 
primatologem Stanislavem 
Lhotou udržet, a snad také 
zachránit cenné území, jež 
obývají kahau nosatí,“ říká 
ředitel Zoo Praha Miroslav 
Bobek.

Komplexně pojatý pro-
jekt zahrnuje výzkumné ak-
tivity, environmentální vý-
chovu ve školách, veřejné 
kampaně i vyjednávání o vyhlášení Balikpapanského zálivu novou pří-
rodní rezervací. Nejde pouze o záchranu kahau nosatých, ale také 
o 450 km2 unikátního deštného lesa, který ohrožují plantáže palmy 
olejné i rozšiřující se průmysl, a navazující pobřeží. Tamní pobřežní 
mangrovy a lesy jsou domovem celé řady dalších ohrožených živoči-
chů, včetně orangutanů nebo medvědů malajských. Lenka Pastorčáková

Projekt Dva životy
Pomáháte svým blízkým splnit jejich přání zůstat po zbytek života 
v domácím prostředí? Jste na začátku a rozhodujete se, jak pomoc za-
jistit? Víte, na jakou finanční podporu máte nárok? Dovedete si před-
stavit, co vás čeká po propuštění vašeho blízkého z nemocnice nebo 
léčebny dlouhodobě nemocných?     
   A Doma, z.s., vám díky Operačnímu programu Zaměstnanost 
a rozpočtu České republiky prostřednictvím Evropského sociálního 
fondu nabízí veškeré aktivity zcela zdarma. Přijedeme do vašich do-
mácností v čase, který vám bude vyhovovat. Záchranný kruh, který 
vám posíláme, je v podobě individuální podpory rodinného průvodce 
a odborných lektorů z oborů farmacie, fyzioterapie, ošetřovatelství, 
práva, psychologie, sociální péče, tréninku paměti či podpora konzul-
tanta pro slaďování pracovního života a péče. Jedinou podmínkou je, 
že bydlíte nebo se staráte o blízkého v Praze. 
   Kontaktovat nás můžete na tel. 607 307 187, dvazivoty@adoma-os.cz. 
Více na www.adoma-os.cz. Jitka Bůžková

Kahau nosatý, tzv. pivař z Bornea
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ČESKÝ DEN S ČESKÝMI 
VLAJKAMI. Muzeum rekordů 
a kuriozit Pelhřimov uspořá-
dalo ke 100. výročí vzniku sa-
mostatné Československé re-
publiky akci s názvem Český 
den s českými vlajkami. Dle 
serveru www.nejvicvlajek.cz 
bylo v rámci této akce na veřej-
ných místech po celé republice 
vyvěšeno a nainstalováno 
225 191 českých vlajek. Do ce-
lorepublikového rekordu, který 
byl vytvořen v den státního 
svátku 28. října 2018, se zapo-
jila také celá ZŠ Mohylová. Získala tak certifikát a přispěla k zápisu 
do České knihy rekordů.  Kateřina Srbová

MOZART OŽIL VE STODŮLKÁCH. V neděli 4. listopadu zaznělo 
v kostele sv. Jakuba St. ve Stodůlkách Requiem Wolfganga Amadea 
Mozarta v provedení komorního smíšeného sboru a smyčcového 
 orchestru Piccolo coro & Piccola orchestra pod vedením dirigenta 
Marka Valáška. Koncert připravila s podporou městské části Praha 13 
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. Zcela zaplněný kostel si tak 
mohl vychutnat krásný hudební i duchovní zážitek.  Bohdan Pardubický

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. I naše FZŠ Trávníčkova 
oslavila v pátek 26. října sto let od vzniku Československa projekto-
vým dopolednem. Žáci si tak připomněli dlouhou cestu naší země 
ubírající se svými dějinami až do současnosti. Mimořádným zážitkem 
však byla beseda s panem Eduardem Markem, skautem, který se 
s besedujícími žáky podělil o své zážitky a vzpomínky. Ve svém věku 
sto jeden rok všechny ohromil úžasnou vitalitou, pamětí a dobrou 
náladou. Hlavní událostí celého dopoledne bylo společné sázení ná-
rodního stromu – lípy, kde si na závěr akce všichni, včetně pana 
Marka, zazpívali se školním sborem jak skautskou, tak i českoslo-
venskou hymnu.  Ilona Žďárská

PROJEKT TREASURE HUNT. Kon-
cem října se děti z bilingvní třídy 2.C 
ze ZŠ s RVJ Bronzová vydaly na Vy-
šehrad hledat poklad. Treasure Hunt 
byla další akce, která vznikla ze spolu-
práce naší školy s CIEE UK (Council 
on International Educational Ex-
change Univerzity Karlovy). Cesta 
k pokladu nebyla vůbec jednoduchá. 
Vedla přes sedm stanovišť, na kterých 
děti pod vedením rodilých mluvčích 
plnily různé úkoly. Vše úspěšně 
zvládly, a tak poklad – taška plná dá-
rečků – byl náš. Děti si užily dopoledne plné zábavy, her a aktivit a při 
tom pilně procvičovaly angličtinu. Velké poděkování za perfektně při-
pravenou akci patří paní Michaele Neužilové (Program Assistant 
CIEE) a americkým univerzitním studentkám – dobrovolnicím.

Vladislava Šváchová, Pavla Žežulková 

VELKÉ PRÁDLO NA RADNICI. V atriu radnice se ve dnech  
12. – 16. listopadu konala rozdávací výstava s názvem Velké prádlo.  
Své práce tady nejen vystavoval, ale skutečně také rozdával český aka-
demický malíř, ilustrátor, grafik a typograf Ladislav Hojný. Připraveno 
bylo 150 kreseb, grafik a ilustrací. Zájem byl obrovský, takže autor,  
aby uspokojil všechny zájemce, musel ještě sáhnout do svých zásob. 
Vybraný originál si noví majitelé mohli ihned odnést.  -če-

LITSTOPADOVÉ ZAMYKÁNÍ ZAHRADY. Mateřská škola, Ovčí há-
jek 2177, Uzamkla svoji zahradu a připravila ji na zimní spánek. 
Za hojné účasti rodičů naší mateřské školy jsme prořezali stromy, 
ostříhali keře i bylinky, shrabali listí a připravili pozemek na zasazení 
nového stromu. Díky rodičům a pracovníkům mateřské školy mají 
děti vše připravené, aby na jaře mohly jen vyběhnout a hrát si. Mimo 
jiné jsme 12. listopadu díky organizaci Sázíme stromy, z.ú., zahradu 
oživili novým dubem, o který se budeme starat, aby nám vzrostl. Všem 
děkujeme za významnou pomoc!   Hanka Baštová, ředitelka
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BELUŠKA V MOHYLCE. V říjnu 
za našimi žáky z 2.A a 2.B dora-
zila vzácná návštěva, která se 
představila v programu Šifra mis-
tra Brailla – dvě lektorky z orga-
nizace Beluška se svými vodicími 
psy. Děti se tak dozvěděly, jak se 
chovat k vodicím psům, s čím 
vším tito psi dokážou pomoci 
svým páníčkům, ale také to, jak 
obtížné mohou být pro osoby se 
zrakovým postižením rutinní 
denní činnosti. Věděli jste, že vo-
dicího psa by cizí lidé neměli hla-
dit, aby se zbytečně nerozptyloval? 
To vše a ještě daleko víc už naši 
žáci díky Belušce vědí. Pavlína Pohanková

ČESKO A SVĚT. Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Českoslo-
venského státu neminuly ani Prahu 13. Radnice na přelomu října 
a listopadu hostila výstavu, která se zaměřila na historické osobnosti 
Čechů a Slováků a jejich přínos v zahraničí. Autorem výstavy byl pan 
Georgiy Khachiev původem z Uzbekistánu, dlouhodobě však žijící 
v České republice. Na organizaci výstavy se podílelo také Integrační 
centrum Praha, o.p.s. Syrový Petr   

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ NÁS BAVÍ. Devátý ročník FZŠ Tráv-
níčkova pojal výuku o 1. světové válce a oslavu 100. výročí ČSR netra-
dičně. Žáci nejprve 25. října navštívili výstavy Založeno 1918 (doteky 
státnosti) a Tož to kupte! (sbírka umění pořízená prezidenty pro Hrad) 
na Pražském hradě. Po skupinách pak zpracovali jednotlivá témata, 
kam zařadili i nově nabyté informace či zajímavosti z rodinných ar-
chivů. Seznámili se s Haškovým Švejkem a dějová slovesa procvičili 
na ukázce z Dějin udatného českého národa spolu s českým lvem. 
A vlastně se nemuseli nic učit… Marcela Fuglíková

SLAVILI JSME 100 LET REPUBLIKY. Také naše ZŠ Klausova se 
přidala k oslavám stoletého výročí republiky. Před školou jsme vyvěsili 
tolik vlajek, kolik máme žáků a učitelů. Instalaci jsme připravovali už 
pětadvacátého, aby v neděli 28. října vlajky před školou vlály s připo-
mínkou toho, že o sto let dříve, tedy 28. října 1918 vzniklo samostatné 
Československo. Součástí oslav byla ještě živá vlajka, kdy jsme 
na školním hřišti ze všech těl žáků, vyučujících i vychovatelek obleče-
ných do modré, bílé a červené vytvořili tento státní symbol. Po celý 
školní rok se děti budou pod vedením svých pedagogů k tak významné 
události vracet, neboť naše letošní projektová výuka se nese v tomto 
duchu. Helena Hejnová

TÁBORY S DOMEM DĚTÍ. Letos poprvé nabídl Dům dětí a mládeže 
Stodůlky zájemcům z řad dětí také podzimní příměstské tábory – 
Školičkové dobrodružství pro děti 5–8 let a Podzimní všehochuť pro děti 
do 12 let. Oba tábory měly naplánované pestré programy plné zábavy 
a všichni účastníci si je náležitě užili. Za dva dny podzimních prázd-
nin děti stihly navštívit Muzeum Smyslů, Zemědělské muzeum, kino, 
vyrobit si budky pro ptáčky, tvořit, sportovat a plnit bojovku s hledá-
ním pokladu.  Dagmar Eckhardtová



Na dvoustraně 24–25 nacházíte už řadu let rozhovory, které mají jedno 
společné téma – Vánoce. Tuto „stopáckou tradici“ odstartovalo povídání 
se známým cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou. I když titulek 
článku Kouřové signály z Kikoislandu moc vánočně nevypadal, obsah 
nám poodhalil, jak tento sváteční čas prožíval na nejrůznějších místech 
naší planety. To bylo už v roce 2007. Od té doby jsme zmínili snad 

všechno, co s Vánoci souvisí. Od výroby zvonků a zvonů přes vá-
noční kolekce až po betlémy a vánoční ozdoby. Letos to vypadalo,  

že že už jsme snad všechna témata vyčerpali. Viděli jste někdy vá-
noční ozdoby, ve kterých je betlém? My donedávna také ne,  

a tak jsme se vypravili do Nové Paky. Tam jsme trošku vy-
zpo- zvídali paní Markétu Albrechtovou ze společnosti Ornatis. 

Zastavili jsme se ale  také v Jičíně. Proč? Dočtete se i to.  
 
Historie společnosti Ornatis není nijak dlouhá. 

Začali jsme zhruba před čtyřmi roky. Původně jsme 
chtěli prodávat dřevěné sochy, betlémy, vánoční té-

matiku. To nám ale nestačilo. Postupně jsme se do-
hodli s našimi italskými řezbáři, se kterými spolupra-

cujeme, a začali jsme tady dřevěné betlémy malovat. 
I to se nám ale zdálo málo a tak nás napadla kom-
binace skla a dřeva. Takže jsme začali s naším part-

nerem, který vánoční ozdoby vyrábí, vymýšlet, jak 
náš nápad zrealizovat. A kvůli výsledku jste vlastně při-

jeli. Pro letošní rok jsme udělali kolekci skleněných ozdob s betlémem. 
Zvolili jsme přírodní formu, takže figurky nejsou malované.
Italští řezbáři? Nebylo by jednoduší navázat kontakt s českým výrobcem?

Možná ano, ale u nás se tyto sošky nevyrábí – tenhle produkt je dia-
metrálně odlišný.

Jak se zrodí takováto ozdoba?
První fáze je o tom, jak vlastně bude ozdoba vypadat, jaký 
bude mít tvar – a co bude obsahovat. Budeme-li hovořit kon-
krétně – potřebujeme skleněné ozdoby a dřevěné figurky, 
které se vsazují dovnitř.
Je to tak jednoduché, jak to zní? Asi ne.

Záleží na tom. Každá soška je nahrubo vyřezaná a je potřeba ji 
zkontrolovat a dokončit. Dotvarovat, což je někdy „hodinářská“ 

práce. Některé mají 
třeba jen jeden centimetr. 
Proto, kromě jiného, použí-
váme i pilníčky na nehty, 
které vás v naší dílně zara-
zily. Ručně se musí udělat 
každý detail. Pak se figurky 
leští, upravují tak, aby se 
na ně dalo malovat olejo-
vými barvami, a znovu se 
povrchově upravují. Pokud 
figurky nejsou malované, je 
to o něco jednodušší. Bu-
deme-li hovořit o vánoč-
ních ozdobách – tady usa-

zujeme sošky do výdutí, 
dáváme-li tam svatou rodinu, je potřeba tam dát ještě seno. To 

nasušíme, nastříháme a vlepujeme do ozdob. V tomto pří-
padě nepoužíváme slámu, protože figurky jsou přírodní 

a ve slámě by zanikly. Tvary  ozdob, ve kterých musí být 
výduť na figurky, máme tři – koule, zvonky, slzy, v na-
bídce je také špice na stromeček. Protože nemáme 
technologie na malování skla, tak vánoční ozdoby, 
které pro nás vyrábí v Jičíně společnost HAN, s.r.o., 
dostáváme vlastně hotové. Naše práce spočívá v tom, 

že „vyplníme“ výduť. 

Z jakého dřeva sošky jsou?
Sošky do 40 cm jsou většinou vyřezány z javoru, vyšší jsou z lipového 
dřeva. Dřevo je před samotnou řezbou přírodní formou sušené, a to 
sedm až devět let, takže už nijak nepracuje.
Pojďme si teď něco říci o betlémech, kolik měří nejmenší a naopak?
Nejmenší měří 4 centimetry, největší je v životní velikosti. Tak vysoké 
figury u nás ale kvůli vysokým přepravním nákladům nemalujeme. 
Portfolio výrobků našeho zákazníka jsou dva až tři tisíce druhů figur. 
Největší betlém, který nabízíme, má 124 figur. Zájem o sošky má celá 
Evropa, Amerika, Austrálie a také asijské státy.
To se ani nedivím. Bez ohledu na velikost jsou propracované do nejmen-
šího detailu a působí velmi přirozeně. Je přesně dané, jak bude každá 
soška barevně vypadat?
Ano přesně tak. Naše malířky, které pracují doma, dostanou vzorek  
a barvy se musí dodržet, aby sošky vypadaly všechny stejně.
Na tuhle práci snad musí mít umělecky zaměřenou vysokou školu ?
Když to budí takový dojem, znamená to, že odvádějí opravdu perfektní 
práci. Ale žádnou uměleckou školu nepotřebují. Co je ale nezbytné,  
je pečlivost, nutnost se na tu práci soustředit a přemýšlet u ní. Postup  
a techniku tady každou malířku naučíme. Horší je malování obličejů, 
na to máme jen dva lidi, kteří obličeje namalují tak, aby to bylo přiro-
zené a soška měla výraz, který má mít. Na klasickou malbu těla nebo 
zvířat, tam extra zkušenost potřeba není.
A prozradíte postup i nám?
Pracnost závisí na tom, kterou sošku děláme. Nejdříve probíhá malba 
celého těla, následuje malba obličeje, potom se celá soška upraví,  
dodělají se ještě drobné zlaté detaily jako například náušnice a prsteny 
– ty se dělají jako poslední – na závěr přijde patina. Betlémové postavy, 
když vezmeme třeba sošky Tří králů, tak ty se ještě zlatí plátkovým 

   

Betlémy a vánoční ozdoby, které obdivuje celý svět



 kovem. Ale abych 
byla trochu konkrét-
nější – figurka se, jak 
už jsem zmínila, nej-
prve celá namaluje 
všemi barvami, které 
na ní jsou. Používá se 
technika lehkým 
štětcem, soška musí 
působit celistvým do-
jmem a tahy štětce 
nesmí být znát. Po-
stupným stíráním 
a vytíráním pak docí-
líme různých tónů 
jedné barvy. Následně 
se musí ještě znovu 
upravovat speciálním 

přípravkem a patinovat tak, aby působila, že je starší, že má zkrátka už 
nějaká ta léta za sebou. U některých sošek ještě používáme plátkový 
kov, pro zákazníky, kteří chtějí něco výjimečnějšího plátkové zlato – 
potřebná část, například plášť, se natře podkladovým přípravkem pro 
zlacení, který se při schnutí stává lepivým a v této fázi nanášíme 
na sošky plátkový kov. Necháme ho zaschnout a pak sošku uhladíme, 
aby na ní nebyly žádné nerovnosti, a štětcem odstraníme všechno, co je 
tam navíc. Dokonale vyhlazený plátkový kov zůstane jen na místech, 
která byla natřená. To znamená, že nanášení přípravku musí být prove-
deno naprosto přesně. Potom se ještě nanáší patina.
Jakou odezvu mají vaše výrobky na českém trhu. Akceptují zákazníci cenu 
za kvalitní ruční práci? 
Český zákazník reaguje na tyto výrobky velmi dobře, prodáváme je 
po celý rok, nejen před Vánoci. Lidé české výrobě věří a mají k ní i jiný 
přístup. Myslím, že už kvalitu výrobku dokážeme ohodnotit. 

Liší se nějak preference českých a zahraničních zákazníků?
V zahraničí zatím nepreferují kombinaci sklo – dřevo. Buď jedno, nebo 
druhé. Sochy svatých nebo betlémy, tak tam se dá říct, že se prodávají 
stejné druhy ve všech zemích. Zákazníci se spíše liší tím, že někteří se 
přiklání k modernějšímu typu betlému, jiní upřednostňují klasiku.
Musí zájemci o vaše zboží sem nebo máte prodejnu i jinde?
V téhle chvíli musí přímo k nám (Ornatis, Šlejharova 36, Nová Paka) 
nebo si mohou zboží objednat na www.ornatis.cz. V budoucnu bych 
chtěla krámek v Praze, takže se možná brzy opět uvidíme. 

Pojedete-li někdy do Jičína, určitě se zajděte podívat do prodejny jednoho z předních výrobců 
skleněných vánočních ozdob u nás – společnosti HAN (dodavatel skleněných ozdob pro Orna-
tis). Do výroby se teď podíváme společně s designérkou skleněných vánočních ozdob Martinou 
Němcovou.  
Firma HAN vznikla v roce 1991. Založil ji můj otec společně se svým 
společníkem a název vznikl ze zkratek příjmení. Zde se jedná o tra-
diční postup výroby skleněných vánočních ozdob, který se používá 

v Čechách dlouhá léta. Jsou to ústy vyfukované vánoční 
ozdoby, kdy základem výroby je skleněná trubice o pří-
slušné tloušťce skla. Postup je zcela tradiční – na odtaž-
kovém stroji se vytváří polotovar tzv. odtažek. Ten se po-
tom nahřívá nad plynovým kahanem a podle barvy 
plamene foukač pozná, jestli už je správně nahřátý a může už 
do něj fouknout. Tak vznikne buď volný tvar – kuličky, zvonky, 
špice, olivy... nebo formový tvar, kdy nahřáté tělo odtažku vkládáme 
do keramické formy, kde se příslušný tvar obtiskne. Například ptáček, 
domeček, zvířátka atd. Některé ozdoby se dekorují čiré a některé se 
smáčí do barev. U ozdob pro Ornatis, protože se do nich vlepují fi-
gurky, se ještě musí vyfouknout tzv. výduť, kdy foukač sklo jakoby 
vtáhne dovnitř a vytvoří se 
jamka.  Velikost ozdoby se 
tady řídí velikostí figurek, 
které do ní přijdou. Dodá-
váme jim dva typy výrobků, 
malované na čirém skle, 
další barvené a dekorované. 
Zde používáme teplé barvy 
v přírodních odstínech. Ji-
nak je ale náš sortiment sa-
mozřejmě o hodně širší. 
V registraci máme přes 
4 500 dekorů a ty mají ještě 
různé variace, je toho 
opravdu moc.
Tak to máte pravdu. A vybrat 
nejhezčí ozdobu?  To je zcela 
nemožné.  Už máte hotovou 
vánoční kolekci?
Nejen to, máme vyexpedo-
váno a na světe je už i ko-
lekce pro rok 2019. 
Existuje ve vaší výrobě něco, 
na co jste opravdu pyšní?
Naší pýchou jsou lidé, kteří tu pracují. Jak ti, kteří dokáží vyfouknout 
věci, které dokáže málokdo, tak ti, kteří malují. Za vším zkrátka stojí 
naši lidi, na ty jsme opravdu pyšní. Ještě jsme hrdí na kolekce, které 
připravujeme se společností Noël collection, s.r.o. Jsou to autorské ko-
lekce, na kterých spolupracujeme s paní Jarmilou Mucha Plockovou 
(vnučka Alfonse Muchy) a paní Miladou Myslbekovou (pravnučka 
 Josefa Václava Myslbeka). Ty jsou naší chloubou. Jsou to kolekce 
běžně dostupné, dají se koupit i v Praze. Je to například kolekce 
ke 100. výročí České republiky navržená přímo paní Jarmilou 
Mucha Plockovou. Každá ozdoba má její logo a na krčku své 
výrobní číslo. Abychom zabezpečili, že je to opravdu origi-
nál, tak má ještě uvnitř neviditelný ochranný prvek. Každá 
ozdoba má i svůj vlastní certifikát, protože se jedná opravdu 
o umělecké dílo. V tuto chvíli je už vyrobená kolekce na rok 
2019, která „navazuje“ na Slovanskou epopej. 
Škoda, že na vašich webových 
stránkách je jenom zlomek vaší 
nabídky. 
Na www.han-cz.com máme 
kvůli konkurenci jen základní 
informace o firmě a o pro-
dejně. Ale každý, kdo se 
k nám přijde podívat (Mar-
kova 119, Jičín), bude vítaný. 
Provádíme exkurze do výroby 
vánočních ozdob, děláme 
workshopy a samozřejmě je 
tady možnost zakoupení těch 
nejkrásnějších ozdob přímo 
v prostorách naší společnosti.        

 Eva Černá
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Rezervace na 602 590 930
nebo na info@amigal.cz

Středa 5.�12.�2018

Mikulášský karneval
aneb možná přijde i Mikuláš Středa 19.�12.�2018

Zdobení
vánočních perníčků

za zvuků vánočních koled
11:00–18:00 hod.

Rezervace přímo u paní Hubingerové 
nebo na 733 710 922

Vánoce v Centru Velká Ohrada
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tOulKy

pO KOM se jMenuje

Vlakem dojedete z hlavního ná-
draží do železniční stanice Sá-
zava. Pozor, nejprve je zastávka 
Sázava, tam nevystupujte. Od ná-
draží se vydejte po žluté k lávce 
přes Sázavu. Na křižovatce s ulicí 
Revoluční značku opustíte 
a touto ulicí dojdete k parčíku, 
za nímž je Centrum sklářského 
umění. Z chátrající historické pa-
mátky Huti František, kterou ne-
chal postavit Josef Kavalír v roce 
1882, vzniklo nově zrekonstruo-
vané Centrum. Expozici skla 
tvoří i dvoupatrová výstavní síň 
nazvaná Noemova archa. Vysta-
veno je tu asi 400 děl vytvořených 
na Mezinárodních sklářských 
sympoziích v Novém Boru. Pokračujte kolem parku k řece Sázavě ulicí 
Na Kácku. Za lávkou pak vlevo podél řeky a dojdete k silnici do části 
zvané Čertova brázda. Naproti stojí rodný domek Jiřího Voskovce. 
Ve staročeském stylu jej nechal vystavět jeho dědeček – malíř Soběslav 
Pinkas. Společně tu Jiří Voskovec s Janem Werichem napsali slavnou 
Vest pocket revue. Odtud dojdete až k Sázavskému klášteru s barok-
ním kostelem sv. Prokopa. Na jeho bočním oltáři najdete Milostný ob-

Fingerova ulice
Najdete ji nedaleko radnice, vychází jižně z ulice 
Seydlerovy, průjezdem „mizí“ ve vnitrobloku a vý-
chodně se jiným průjezdem opěr do Seydlerovy 
vrací. Byla pojmenována po českém leteckém kon-
struktérovi a průkopníku letectví inženýru Gus-
tavu Victorovi Fingerovi. Narodil se 30. června 
1854 v Řepíně u Mělníka, kdy se skoro nikomu 
ještě o letectví ani nesnilo. Vystudoval vyšší reál - 
ku v Praze, absolvoval vojenskou dělostřeleckou 
školu a studoval strojní inženýrství v Německu. 
Roku 1895 vyšla jeho Studie aeronautická a začal 
vydávat měsíčník Epocha se stálou rubrikou vě-
novanou letectví. Téhož roku se stal místopřed-
sedou České aeronautické společnosti. O dva 
roky později se stal jednatelem vznikajícího Pa-
tentního spolku. Popularizoval letectví přednáškami a články v tech-
nických časopisech i denním tisku. Mnozí jedinci se na něj obraceli 
s žádostí o posudek svých vynálezů, a proto ho později V. Karmazín 

Za čerty a sv. Prokopem do Sázavy

nazval prvním českým leteckým inženýrem. 
V 1892 navrhl vzducholoď poháněnou vrtulí 
v dlouhém válci v ose nosného balonu. V roce 
1895 vypracoval svou nejvýznamnější studii. Leta-
dlo Cyklon s tzv. propulsorem – vrtulí umístěnou 
v jakémsi tunelu, v podstatě princip reaktivního 
pohonu. Veškeré jeho snahy získat prostředky 
k praktickým pokusům i přes udělené patenty 
v Rakousku i Francii ale selhaly. Funkční letadlo 
na tomto principu postavil až v roce 1932 italský 
konstruktér Luigi Stipa. Experimentální letadlo 
UL–39 Albi na stejném principu postavili stu-
denti ČVUT v roce 2016. Když se v Evropě 
po roce 1908 začalo rozvíjet letectví, opět předná-
šel a publikovat o letecké problematice. O dva 
roky později zřídil první leteckou expozici Tech-
nického muzea pro Království české ve Schwar-

zenberském paláci a získal pro ně řadu leteckých exponátů. První 
český letecký inženýr Gustav Victor Finger zemřel v Praze 
25. března 1919.  Dan Novotný

raz sv. Prokopa s tzv. jeho pravou podobou. Najdete tu i Sázavskou ma-
donu. V severní zahradě můžete obdivovat základy jednoho z našich 
nejstarších kostelů sv. Kříže vysvěceného roku 1070. Na severní straně 
bylo odkryto množství ohnišť a domků, spíží, hliněných nádob, kera-
miky a pánví na tavení skla. Pod zbytky zdiva bývalého velkého domu 
byla nalezena i jeskyně, ve které možná žil sám sv. Prokop. Klášter 
z červených pískovců je opředen řadou pověstí. Jedna je spojena s do-
dnes fungující zvonicí. Kdo najde na jejích stěnách tři vytesané hvězdy, 
tomu se prý splní přání. Ze zahrady se vydejte zpět k nikdy nedostavě-
nému chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století. Měl být 
veliký jako pražský 
chrám sv. Víta. 
Od kláštera dojdete 
po žluté přes most, 
za ním doprava, až 
ke studánce Vosovka. 
Podle pověsti tu sv. 
Prokop nabídl vodu 
z dřevěného koflíku 
knížeti Oldřichovi, 
který pronásledoval 
bílého jelena. Voda 
se proměnila ve víno. 
Kníže pak dlouho 
do noci s poustevní-
kem rozprávěl, spřá-
telili se a výsledkem 
bylo založení kláštera 
roku 1032. V roce 1713 vybudovali sázavští mniši nad léčivou studán-
kou dřevěnou kapličku. Byly zde i lázně, které při stavbě železnice za-
čátkem 20. století zanikly. Město Sázava okolí studánky s kapličkou 
v roce 2010 opravilo. A ještě jedna zajímavost – v klášteře je uložen 
dřevěný koflík se lžičkou. Oboje dle výzkumu opravdu pochází z dob 
sv. Prokopa. Za husitských válek byl ukraden, ale zloději ho u vrchu 
Veletín ztratili. Sázavská žena jej odevzdala pánům z Valdštejna 
na Komorním Hrádku. Za třicetileté války koflík opět zmizel, ale roku 
1669 byl vrácen klášteru. Po zrušení kláštera Josefem II. zmizel opět, 
až byl i se lžičkou nalezen roku 1811 v Broumově. Dříve bylo zvykem, 
že poutníci dostávali po mši z koflíku napít vína nebo vody ze stu-
dánky Vosovky. Po žluté značce lesní pěšinou a ulicí Husovou dojdete 
kolem rodného domku herce Otomara Korbeláře k původně gotic-
kému farnímu kostelu sv. Martina. Dál kolem vyhlídky s dřevěným 
 altánkem až k autobusovému nádraží. Až sem našlapete asi 8 km. Pro 
orientaci jsem použila mapu KČT č. 43 Střední Posázaví. Hezký výlet. 

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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tŘináCtKa rOK pO rOCe

1984: Celostátní soutěž kronikářů
Rok 1984 byl pro stodůleckého kronikáře Františka Vlasáka šťastný 
i smutný zároveň. Uspěl na soutěži kronikářů, ale v nedožitých 86 le-
tech mu zemřela milovaná manželka Marie Magdalena, se kterou byl 
57 let. „Odešla naše drahá maminka, babička 
a prababička, skromná ve svém životě, velká 
ve své lásce. Ani čas nemůže zhojit mou bolest 
a žal,“ napsal do kroniky.

Začátek roku přitom nevypadal vůbec 
špatně. Ministerstvo školství a kultury vy-
psalo III. celostátní soutěž kronikářů, 
které se zúčastnil i František Vlasák. A ne-
bylo to poprvé, kdy poměřil síly s ostat-
ními. „Soutěží jsem se účastnil už v době, kdy 
Stodůlky patřily k okresu Praha-západ. 
Hned napoprvé jsem získal druhé místo a od-
měnu 360 Kčs,“ vzpomíná v kronice. Poz-
ději přidal ještě několik dobrých umístění, 
nikdy ale nevyhrál. 

Do soutěže v roce 1984 se přihlásil už 
o rok dřív a vypracoval i zprávu na zadaná 
témata – zemědělství a péče o člověka. 
„Přišla však zima, Nový rok 1984, kdy se 
roznemohla moje manželka, a já ztratil veš-
kerou chuť do práce, ba i do života,“ píše 
smutně. Organizátoři po něm chtěli ještě 
několik dodatků, on ale po manželčině 
smrti uvažoval spíš o tom, že ze soutěže 
odstoupí. 

To nakonec neudělal a v pražském kole 
slavil nečekaný úspěch – získal první cenu, částku 2 000 korun a po-
stoupil do celostátního kola. „Až do poslední chvíle jsem tomu nechtěl vě-

stalO se v prOsinCi

Palác služeb a dům obuvi firmy Baťa
Od konce devatenáctého století, kdy začal Tomáš Baťa se svým brat-
rem šít boty ve Zlíně, už začala být síť poboček tak silná, že si žádala 
mít svůj obchodní chrám právě v centru 
Prahy. Autorem tohoto funkcionalistic-
kého pokladu se stal architekt Ludvík 
Kysela. První dům služby zákazníkům 
a zároveň sídlo pražské kanceláře firmy 
Baťa vyrostlo na jižním konci Václav-
ského náměstí. Pozemek zakoupil Baťa 
již v říjnu 1927 za 7 milionů korun. 
Dům „prostoru, vzduchu a světla“ z že-
lezobetonové konstrukce a skla, měl 
umožnit dokonalý přehled a čistotu, 
spojit účelnost s pohodlím, poskytnout 
prostor k pohybu i k dýchání. Důleži-
tou součástí novostavby byla pasáž – 
„průsmyk velkoměsta“. Pečlivé studium, 
ale i sledování frekvence obyvatel, 
umožnilo maximálně zefektivnit ob-
chodní možnosti nové pasáže.

Ke vstupu lákala informační služba, 
fontánka s pitnou vodou, veřejný tele-
fon, automatický rozdavač chleba 
zdarma či prodejní automaty krémů. 
Stavba má celkem deset podlaží, 
z toho dvě podzemní a osm nadzem-
ních. Obě fasády tvoří skleněnou stěnu, 
která odráží světlo i okolní architek-
turu, parapety v noci působí jako svě-
telné pruhy. Zářící dům působí efektně 
a osvětluje celý jižní konec náměstí – 
aby ne, spotřebovaly se asi 4 tisíce žá-

rovek. Loga Baťa na vrcholech obou fasád byla zhotovena z bíle lako-
vaného plechu a původně lemována neonovými trubicemi. 

Ve výkladech se prý uplatnila největší 
skleněná tabule v republice o rozmě-
rech 6,50x6 m. Návrh výmalby vypra-
coval architekt Josef Gočár.

Barevného sjednocení interiéru do-
cílil použitím několika odstínů malby – 
na ozářené stěny tmavší a na stinné 
 naopak světlejší. Podlahy jsou v prodej-
nách pokryty kobercem šedivé barvy. 
Celý dům se za přítomnosti Tomáše 
Bati otevřel veřejnosti ve středu 4. pro-
since roku 1929, krátce po poledni. 
Denní návštěvnost v těch letech činila 
zhruba 7 000 osob. V roce 1933 se ino-
vovalo osvětlení firemního loga na stře 
še domu. Tři metry vysoká písmena se 
sodíkovými reflektory na okraji střechy 
byla nahrazena neonovou reklamou. 
Nový a nečekaný světelný efekt kon-
trastu nápisu na temně modrém nebi 
vyvolával údiv. A prodavačky? Nosily 
speciální stejnokroje a ovládaly cizí ja-
zyky. V přízemí domu se nacházela na-
bídka drobného zboží, punčoch a po-
nožek a také jejich správkárna.

Kolemjdoucí byli fascinováni zruč-
ností dívek při práci s moderními stroji 
a téměř ucpávali pasáž. A všechno se 
odehrávalo dle slavného hesla firmy: 
„Náš zákazník, náš pán.“    Dan Novotný

řit. Teprve když mi přišel gratulovat Dr. Václav Pubal z ministerstva 
školství a ozval se potlesk, byl jsem rozrušen. Vzpomněl jsem si na man-
želku, která moji práci vždy se zájmem sledovala, a cítil jsem, že se mi de-

rou slzy do očí,“ vzpomíná emotivně Fran-
tišek Vlasák. 

Postup do celostátního kola pro něj byl 
velkou odměnou. Sám si od něj ale nic ne-
sliboval, protože jako vyučený malíř po-
kojů znal své limity. „Věděl jsem předem, že 
ta největší města mají za kronikáře školené 
archiváře s vyšším školním vzděláním, s těmi 
se rovnat nemohu a nechci,“ napsal. 

Ani jeho pražský úspěch ale nezůstal 
bez povšimnutí. „Dostával jsem z různých 
stran gratulace a uznání. Chodili za mnou 
různí lidé ze sídliště, že by rádi věděli něco 
o Stodůlkách,“ uvedl v kronice. Metodička 
kronikářství Božena Hofmeisterová pak 
vyzdvihla zejména výtvarnou stránku kro-
niky a dokumentaci přeměny obce ve vel-
koměsto. 

Dění v městské části se František Vla-
sák tento rok z pochopitelných důvodů 
příliš nevěnoval. Pozastavil se jen nad 
vztahem starousedlíků k nově příchozím 
obyvatelům. „Občas se ještě možná setkáte 
ve starých Stodůlkách s trochou trpkosti mí-
řící k sídlištnímu národu. Život však plyne 
dál, nečeká. Místní děti si už dávno našly 

kamarády z paneláků a dospělí se potkávají na ulicích, v obchodech, 
na poště i na poliklinice,“ uzavírá smířlivě.  Robert Šimek
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víKendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

Ráj všech filmových fanoušků 
V poslední letošní rubrice Víkendy 
bez nudy vás pozveme do muzea  
filmových legend Film Legends 
Museum Praha. Podobné nenajdete 
v celé Evropě. Je to čistě český projekt, který v detailní podobě před-
stavuje Hollywood. Na světě je podobných muzeí velice málo, navíc 
s daleko menším počtem exponátů. Vy ale máte možnost vidět celo-
světově největší sbírku v tomto oboru. 

„Před lety jsem začal sbírat tyto cenné filmové exponáty, z nichž ně-
které se už absolutně nedají sehnat,“ říká majitel muzea Johnny Wolf. 
„Když jsem viděl, s jakým nadšením si je každý, kdo k nám přišel, pro-
hlíží, rozhodl jsem se otevřít muzeum a tuto soukromou sbírku lidem 
ukázat. 

První pobočku jsem otevřel v Poděbradech, letos v únoru přivítalo 
své první návštěvníky i toto pražské muzeum. V obou pobočkách 
máme přes 1 200 exponátů. Najdete tu Star Wars, Avengers, hrdiny 
Marvel, téměř kompletní sbírku Predátorů a Vetřelců, Terminátora... 
Snažíme se, aby si tu každý našel svého hrdinu. Máme tu v životní ve-
likosti Shreka, těch je na světě jen sto, Wonder Woman, Kapitána 
Ameriku nebo skřítka Dobbyho z Harryho Pottera, Raptora z Jur-
ského parku, Batmany, princezny od Disneyho, najdete tu i Sirénu, 
která byla oceněna jako nejlepší socha roku 2015... 

Expozici zpestřujeme, obměňujeme a rozšiřujeme. Za krátkou dobu 
trvání tohoto muzea jsme sem přidali už více než 200 nových expo-
nátů. Z poslední doby tu máme Achilea z filmu Trója, je to busta  
v životní velikosti velice podobná Bradu Pittovi. Nedávno jsme v mě-
řítku 1:1 přidávali Gandalfa z filmů Hobit a Pán prstenů. Jsme stálá 

expozice, která chce přinášet lidem radost a zážitky spojené s filmem. 
U každé sochy je popisek s názvem hrdiny, ale i to, kdo daný kus 

vyrobil, a navíc zajímavost. Občas si nás lidé pletou s muzeem vosko-
vých figurín, ale to my nejsme. Zaměřujeme se na realisticky a de-
tailně zpracované filmové postavy a sběratelství, ne na celebrity.“   
V muzeu, které je doslova rájem filmových fanoušků každého věku, 
se konají také víkendové programy v doprovodu živých filmových po-
stav. Máte chuť tam zajít a vidět všechno na vlastní oči? Film Legends 
Museum Praha najdete na adrese Sokolovská 1207/226, Praha 9. 
Otevřeno je denně od 10 do 20 hodin.  Více informací najdete na 
stránkách muzea www.filmlegendsmuseum.cz. Eva Černá
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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
 7. 12. pá 19.00  COP 40 – koncert

Tradiční předvánoční koncert bluegrassové skupiny z Plzně v čele s Mišou Leichtem. 

14. 12. pá 19.00  KAMELOT & ROMAN HORKÝ
Velký vánoční koncert. 

18. 12. út 19.00  ADVENTNÍ KONCERT 
Účinkují: Lucie Silkenová (soprán), Václav Vála (varhany), Lucie Fulka Kopsová (housle).

Koná se v kostele sv. Jakuba Staršího.

21. 12. pá 19.30  WANASTOWI VJECY
Tradiční předvánoční koncert skupiny.

22. 12. so 13.00  SKUTEČNÁ LIGA 2018
Finále mezinárodní hudební soutěž založené na autorské tvorbě a především na živém 
hraní všech přihlášených kapel.

27. 12. čt 19.00  ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Tradiční koncert po vánočních svátcích.

DĚTI
 2. 12. ne 15.00  KLAUN BILBO 

Sólové představení vycházející z cirkusových pasáží na které navazuje cirkusový 
workshop otevřený rodičům i dětem! 

 9. 12. ne 15.00  KLAUN BILBO VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY
Loutko-herecké představení, během kterého andělé provedou diváky kouzelným 
obdobím Adventu. Vánoční pásmo je propojené koledami a sváteční hudbou. 

16. 12. ne 15.00   KLAUN BILBO VÁNOČNÍ HRA ANEB CO ANDĚLÉ 
ZVĚSTOVALI

Poetická hra dvou popletených andělů, kteří zvěstují narození Ježíše Krista v Betlémě. 

Uvidíte drobné kejklířské a žonglérské hrátky, půvabné loutky a uslyšíte tradiční i méně 
známé vánoční písně a koledy. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
13. 12. čt 9.00, 10.30  ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ SKŘÍŇKY

Vánoční příběh o tom, jak adventní andělé vykonávají své povinnosti. 

14. 12. pá 9.00  BETLÉM
Loutkovo-hudební představení diváky zavede do dalekého Betléma, kde je ve chlívku 
na slámě v jesličkách Ježíšek. 

17. 12. po 9.00  VÁNOČNÍ HRA ANEB CO ANDĚLÉ ZVĚSTOVALI
Poetická hra dvou popletených andělů. 

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
 1. 12. so  20 LET PĚVECKÉHO SBORU KLÍČEK

Pěvecký sbor Klíček pod vedením sbormistryně Aleny Panochové oslaví již  
20. narozeniny.

 4. 12. út 14.00  RETROKAVÁRNA 
Tradiční posezení u kávy pro seniory z Prahy 13.

 8. 12. so 14.00, 17.00  VÁNOCE S LUČINKOU
České zvyky a koledy v podání folklorního souboru Lučinka. Obě vystoupení zpestří host 
 – slovenský soubor Radosť z Trenčína.

 9. 12. ne 18.00  ADVENTNÍ KONCERT
Koncert žáků hudebního oddělení DDM Stodůlky.

16. 12. ne 18.00  VÁNOČNÍ SHOW
Tradiční Vánoční show Belly Habibi, Belly Amiras a kurzů DDM Stodůlky.

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

Adventní koncert v kostele 
sv. Jakuba Staršího
Adventní čas má být dobou rozjímání, klidu a radostného očekávání 
Štědrého večera. Rádi bychom vás pozvali na koncert, během kterého 

budete mít možnost zaposlouchat se 
do krásných skladeb J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, A. Dvořáka či Fr. Schuberta. 
V úterý 18. prosince od 19 hodin se 
z kůru kostela sv. Jakuba Staršího po-
nese lahodný soprán Lucie Silkenové, 
operní pěvkyně, která je již osm let 
 stálým hostem Národního divadla 
v Praze. Koncertovala po celém světě 
od Brazílie až po Japonsko, ale nezapo-
míná na svůj  domov, kterým je již 
dlouho Praha 13. Během koncertu 
můžete obdivovat také hru na varhany 
Václava Vály. Ten svému nástroji skvěle 
rozumí i z té druhé strany, jako varha-
nář. Pana Válu možná znáte i jako var-

haníka, který v našem kostele během bohoslužeb hraje. Je totiž také 
obyvatelem třináctky. Speciálním hostem koncertu bude houslistka 
Lucia Fulka Kopsová, která je členkou Dua Teres, Tria Clavio nebo 
houslistkou PKF – Prague Philharmonia. Kromě přátelství obě Lucie 
spojuje i nedávno vydané hudební album „Shakespeare’s Sonnets“. 
Adventní koncert pro vás společně připravily KD Mlejn a Římskoka-
tolická farnost Stodůlky. -red-

Pohádková premiéra
Poslední říjnový den proběhla v MŠ U Stromu premiéra nové po-
hádky Za kůzlátky do pohádky v podání souboru Divadla Glans, které 
tak vstoupilo do své 23. divadelní sezony. Představení je určeno pro 
nejmenší diváky a prostřednictvím povahových rysů zvířátek ukazuje 
dětem základní hodnoty. I nejmenší děti vydržely s přehledem sledo-
vat celé představení a společně prožívaly příběh kůzlátek. Kvalitní vý-
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pravu a krásné kostýmy doplnila navíc skvěle zkomponovaná hudba 
profesora Ivana Kurze. Na vzniku představení se finanční dotací podí-
lela MČ Praha 13 pod záštitou místostarostky Marcely Plesníkové, 
která byla na premiéře osobně přítomna. Blanka Žaludová



Jsou mezi námi!
Od roku 1999, kdy začal platit všemi úředníky tolik opěvovaný zákon 
o informacích, tzv. „stošestka“, uvízl v datové schránce úřadu nejeden 
zajímavý dotaz žádající si podrobnější analýzu a zkoumání. Posuďte 
sami.

Vážení spoluobčané, lidé,
dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o zodpovězení těchto bodů:
1. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zaří-
zení mimozemské rasy, tj. létající talíř či jiný neidentifikovaný objekt 
mimozemské civilizace? Pokud ano žádám Vás o možnost pořídit fo-
todokumentaci za účelem tvorby studie.
2. Má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku? Má Váš 
správní orgán řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka ko-
munikace s nimi a případné tlumočení do jazyka českého. 
3. Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi 
„radar“, tj. zařízení, které kontroluje rychlost. Pokud ano, žádám  
Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici nebo i ve vzduchu.
4. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují 
technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla. Pokud ano, žádám 
Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky 
(objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují.

S pozdravem, Mike Je Pán

Vážený pane Páne, člověče,
k Vašemu vesmírně zajímavému dotazu sdělujeme následující: 
Ad 1. Přítomnost rasy projevující se mimozemským chováním zazna-
menáváme v ulicích hlavního města Prahy poměrně často. Dosud 
nám však není známo, jak se této rase podařilo dopravit mezi naše 
občany. Létající talíře ani jiné neidentifikovatelné objekty jsme 
na území Prahy 13 nezaznamenali. Můžeme se však domnívat, že 
tyto existence používají běžné dopravní prostředky, které jsou známy 
i nám, lidem. Například kola. Jelikož jsme úřad otevřený lidem, mi-
mozemské tvory nevyjímaje, 

uvažujeme o zřízení 
startovací plochy, která by do bu-
doucna umožnila vzlet i vícenákladovým intergalaktickým za-
řízením. Rovněž máme připravenu studii, která by těmto tvorům 
zajistila důstojné bydlení v naší městské části.
Ad 2. Podnětem zřízení „UFO“ jednotky se intenzivně zabýváme.  
V současné době uvažujeme o schválení manuálu „Komunikace  
s UFOnem“, který by identifikoval jasný postup pro úředníka, kterého 
osloví mimozemsky smýšlející tvor. Komunikace s tímto tvorem si 
často žádá nadpřirozené schopnosti, kterými by měl úředník vlád-
nout, aby uspokojil ufonovy požadavky. Fakt, že „ufon“ hovoří stej-
ným jazykem jako úředník a společně se tedy musí domluvit, je 
zavádějící, neboť stejně znějící jazyk ještě neznamená komunikační 
úspěch. Budeme se proto rovněž intenzivně zabývat myšlenkou tlu-
močníka, který by sdělení převáděl do patřičného jazyka tak, aby po-
rozuměl i „ufon“.
Ad 3. V otázce radaru měřícího rychlost mimozemských dopravních 
prostředků se prosím obraťte na příslušný orgán, kterým v tomto pří-
padě není náš úřad městské části, ale Městská policie hl. m. Prahy – 
(www.praha13.cz/Mestska-policie).

Ad 4. V případě, že by mimozemský tvor používal dopravní prostře-
dek, který v naší sluneční soustavě není zcela běžný, nepředpoklá-
dáme, že by tzv. „botička“ byla příliš účinná. Nasnadě je úvaha 
zabránění v pohybu tzv. odchytem. Inspirovat se můžeme u ornito-
logů (odborníků na ptactvo), nicméně s výsledkem nezaručujícím 
úspěch. Nutno podotknout, že levitující dopravní prostředek dosud 
nebyl na území Prahy 13 zaznamenán. V této věci navážeme spolu-
práci s městskou policií za účelem vyřešení potenciálního problému 
zabránění pohybu mimozemského přibližovadla.

S pozdravem,

Majka z Gurunu, toho času tisková mluvčí Prahy 13

(Poznámka: Na této straně jsme použili skutečný dotaz občana  
dle zák. 106/1999 Sb., nesmyšleno, jen redakčně kráceno)

Nezdařený pokus o hladké přistání intergalaktického tvora

Projekt startovací plochy od přední architektky Venuše Lunové

Studie intergalaktického bydlení: Projekt Lucca

Tady by mohli policisté postupovat klasickým způsobem – „botičkou“

31silvestr 2018
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prOGraM Klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 3. 12.  Mikulášská nadílka
10. 12.  Vystoupení dětí ZŠ Klausova
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
17. 12.  Posezení před Vánoci 
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a štěstí v novém roce. Sejdeme se až 7. 1. 2019. 
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 4. 12.   Popovídání u kávy a čaje, vzpomínáme na sv. Mikuláše
11. 12.  Adventní čas nám zpříjemní katolický farář 
          Radek Tichý     
18. 12.   Oslava k ukončení roku, zahraje nám duo Proč ne 
Všem členům klubu přeji příjemné prožití vánočních svátků.
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 5. 12.   Přijdou k nám recitovat a zazpívat děti  

z Mateřské školy U Bobříka pod vedením  
Lenky Husákové a Táni Ohlídalové

12. 12.  Na piano nám zahraje Eva Pechoušová,  
zazpívá Pavel Dubský

19. 12.  Před Vánocemi nám přijde zazpívat Jiří Škvára
Všem seniorům přejeme příjemné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví v novém roce 2019.  
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.
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 Leflerová, 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.
 5. 12. Pražská náměstí
12. 12. Jan Neruda
19. 12. Betlémy 
26. 12. Volný program 
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

Na Lukáše do Lukáše 
Na svátek Lukáše 18. října 2018 se šel v pořadí pátý a současně 
závěrečný letošní seniorský pochod s holemi Nordic Walking. Pochod 
se stal příjemnou tradicí, konal se už jeho šestý ročník. Na start, který 
byl před radnicí, přišel seniory pozdravit starosta David Vodrážka. 
Jeho povzbudivá slova přišla vhod, protože počasí toho rána nebylo 
zrovna nejteplejší a zdálo se, jakoby se podzim začal už hlásit o své 
slovo. Jak už název napovídá, šlo se do Lukáše, což je jméno domu, 
ve kterém sídlí Středisko sociálních služeb Prahy 13. Trasa pochodu, 
která vedla kolem dvou rybníků v Centrálním parku, nebyla dlouhá. 
Měřila přibližně jen 3 km. Smyslem nebylo podávat extrémní spor-
tovní výkony, ale setkat se a po cestě si popovídat. Na konci pochodu 
dostali všichni účastníci tradiční turistickou známku a oběd za zvý-
hodněnou cenu. Po obědě měl každý možnost zúčastnit se prohlídky 
Domu sociálních služeb Lukáš s odborným výkladem. Tak příští rok 
zase na Lukáše do Lukáše. Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Vánoční punčování
V úterý 4. prosince od 14.00 do 16.30 se bude v Domě sociálních slu-
žeb Lukáš konat již tradiční Vánoční punčování. V průběhu odpole-
dne vás ale nečeká jen ochutnávka Vánocemi vonícího punče, ale pře-
devším program s výstižným názvem Pojďme si vyrobit vánoční dekoraci 
pro sebe nebo pro své nej-
bližší. Také letos budete 
mít na výběr ze dvou vá-
nočních dekorací – vě-
nečku na dveře nebo si 
„vyšijete“ knoflíkovou 
vločku na polštářek. 
A aby vám šla práce 
pěkně od ruky, zahraje 
vám duo A proč ne.

Hned jak se setmí, pár 
minut po 16. hodině, při-
jde na řadu nejen rozsví-
cení vánočního stromu na zahradě střediska, ale také přípitek punčem 
a zpívání koled. Ty každému z přítomných připomenou, že Vánoce už 
opravdu ťukají na dveře.

Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny Hrabětové – osobně 
v kanceláři střediska, nebo na tel. 725 393 061, 222 543 021. Kapacita 
míst v jídelně je omezena. Eva Černá 

Vážené seniorky a senioři,
chcete-li si zpříjemnit sychravé zimní dny a hrajete rádi kanastu, 
přijďte do našeho klubu na Velké Ohradě, Přecechtělova 2229.  
Je otevřen každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Dostanete zde za mírný 
poplatek (2 Kč) i hrnek čaje a dobré slovo . Telefon 728 363 025.

Eva Kolínská
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 o Dne 9. listopadu 
oslavila devadesáté 
narozeniny paní Otilie 
Winklerová. Hodně štěs-
tí, zdraví, životní pohody 
Vám přeje přítelkyně 
Bety s rodinou.

 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 OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel.603 890 000.
 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 

739 004 723. 
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

Tel. 606 662 223.
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  

tel. 602 937 117. 
 o Podlahy – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253. 
 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, 

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 
 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  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

 o TČM, LIPOSUKCE, DEPILACE, MASÁŽE.  
TEL. 724 530 051, JEREMI SPORT.

 o STUDIO 3+, BRDIČKOVA 1908/27, LUŽINY, kosme-
tika, líčení, masáže, Ilona Chaloupková Lenkerová, 
tel. 775 632 899, www.triplus.wbs.cz. 

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

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

 o Masáže Bellušova – rekondiční, relaxační  
a sportovní masáž (cena 300 Kč/30 min.), Hot Stone masáž 
(550 Kč/45 min.). Objednání na tel. 735 078 493.

 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 Malířské a lakýrnické práce, štukové a stěrkové 
omítky, nátěry fasád Tel. 606 828 702.

 o Seřízení plastových oken a balkonových dveří. 
Montáž klik s dětskou pojistkou. Tel. 733 720 950.

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

 o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček  
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnos-
tech, firmách, školách apod. David Burian,  
tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz.

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

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny. Tel. 602 151 310. 

 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, 
fládrování, 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 Interiérový designer Zuzana Podrazilová. 
Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 
při realizaci. Tel. 737 111 000, zpodrazilova@seznam.cz.

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, BLÍZKO  
U METRA LUKA. OBJEDNÁVKY NA TEL. 739 029 625.

 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 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. 

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

777 606 707              Josefkoubek@seznam.cz
FACEBOOK: OPRAVY TV

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

SLUŽBY

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

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

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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Ž A L U Z I E
Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

Tel. 251 619 721, 602 282 053
www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše
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AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

 o SBĚRATEL koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragen-
sia. Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

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

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

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o ANTIKVARIÁT NIKA, Sluneční náměstí 11, 2.patro,  

tel. 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz. Výběr ze všech 
žánrů. Navštivte nás!

 o Výlety s mořskými kajaky v oblasti jihozápad-
ního Norska. Kraj Hordaland, zejména okolí Bergenu. 
Možnost turistiky, lezení s menší obtížností, rybaření... 
www.kajakyvnorsku.cz, http://kajakovelapalie.blogspot.no, 
Mail: mdramdra01@gmail.com, tel. 739 611 747.

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele. Tel. 604 617 788.
 o KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ DŮM, VILU, pozemek 

jakkoli velký i spoluvlast. podíl s právní vadou, exekucí, 
nežádoucím nájemníkem. Formality vyřídím. I na dožití. 
Tel. 603 420 013.

 o Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Lze  
i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování 
nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití. 
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.

 o Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. Tel. 603 789 381.

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

 o Hledám kadeřnici! Salónek na Košířském náměstí. 
Cena za křeslo – 5 000 Kč/měs. Částečná klientela výho-
dou. Tel. 776 009 667.

 o Hledám spolehlivého brigádníka i důchodce  
na úklid sněhu v Praze 13, 300 Kč/hod. Tel. 774 024 646.

 o Přijmeme asistentku ředitele s AJ na poloviční 
úvazek do rodinné  firmy ve Stodůlkách. SŠ vzdělání, 
práce na PC, Outlook, znalost AJ slovem i písmem. Mož-
nost dohody pracovní doby, využití cizích jazyků. Nástup 
prosinec 2018. Zn.: Spěchá! Životopisy zašlete prosím 
na adresu: blanka@mediatronik.cz 

 o Hledáme novou kolegyni, které je vlastní 
vstřícnost a přátelské chování. Náplň práce je nenáročná, 
budete komunikovat s rodiči a dětmi, kteří přichází cvičit 
na naší pobočku na Praze 5, Velká Ohrada. Čas, ve kterém 
probíhají lekce, můžete využít např. ke studiu nebo četbě, 
pozice je tak ideální pro VŠ studenty, důchodce.Pracovní 
doba je převážně v dopoledních hodinách, dle vašich 
časových možností a vzájemné domluvy.Zašlete nám 
svůj životopis s fotografií ve formátu PDF na e-mailovou 
adresu: pridejtese@pohyb-detem.cz. Uveďte i vaši před-
stavu o pracovním úvazku včetně konkrétních dní a hodin, 
ve kterých byste ráda pracovala. Váš POHYB DĚTEM, s.r.o.

RŮZNÉ

 HOMEOPATICKÁ PORADNA V ŘEPORYJÍCH
Řešení fyzických, mentálních i emočních potíží,  

akutních i chronických.
hela.holubcova@seznam.cz , tel. 723 163 888  

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.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

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

CP 58x35 inzerce Reifova.indd   1 9.5.16   12:13

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

byty

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
     
 

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, MALÍŘE  
A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního  
volna, příspěvek na stravování, stabilní pracovní dobu, 

možnost ubytování, příspěvek na rekreaci

POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Helena Veselková 
přijímá nové pacienty. Ordinace Luka, s.r.o.,  

Mukařovského 1985/5 - stanice metra Luka. Bezbariérový přístup,  
možnost objednání, ošetření i bez objednání, odběry v ordinaci,  

ošetří vás vždy stejný lékař. Tel. 235 510 662.
    

ZAMĚSTNÁNÍ

NOVÁ MODERNÍ ZUBNÍ ORDINACE

                   RABAHDENT s.r.o.  
                  www.rabahdent.eu

STOMATOLOGIE, STOMATOCHIRUGIE, 
ESTETIKA

ADRESA: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
HOSTINSKÉHO 1536/7, PRAHA 13-STODŮLKY

MÍSTO Dr. EVY KODEŠOVÉ  

ZAČÍNÁME OD 1. 2. 2019  
- PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

TEL. 702 084 448, 251 619 392

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15ti letou tradicí

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

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

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

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI  

www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702

MŠ U BOBŘÍKA 
Podpěrova 1880/1, Praha 13-Stodůlky 

hledáme paní na úklid. 
HPP na šest hodin. Nástup leden 2019.

Nabízíme pohodový kolektiv  
a těšíme se na Vás. Info na tel. 251 617 565 

Středisko sociálních služeb Prahy 13  
hledá kuchařku a pomocnou sílu do kuchyně.

  V případě zájmu zasílejte své životopisy  
na e-mail: jidelna@sssp13.cz nebo volejte  

na telefonní čísla 222 543 023, 606 194 062.
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Oscar získal čestné ocenění
O tom, že v Praze 13 žije spousta schopných a šikovných lidí, určitě vůbec nikdo nepochybuje.  
Je ale skvělé, že zde mají své sídlo také firmy a společnosti, které se na trhu prosadily se zajíma-
vými výrobky. Jednou z nich je společnost Indoor – Bytové studio. Ta zabodovala na podzimním 
veletrhu For Arch, největším festivalu stavebnictví v České republice, který proběhl v září  
na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech. Možná si říkáte, co má společného zmíněné studio 
se stavebnictvím. Se stavebnictvím jako takovým asi nic, ale veletrh For Arch dal prostor také 
interiérovému designu a tady už souvislost je. Společnost Indoor přihlásila do soutěže  
Grand Prix 2018 jeden ze svých výrobků – sklopnou postel Oscar XXL, která získala čestné 
ocenění odborné poroty.

„Ocenění na takto prestižním veletrhu je pro nás obrovským úspěchem,“ říká projektantka  
a bytová designérka Jitka Kremerová. „Máme z toho samozřejmě velkou radost, ale stejně velkou 
nám dělá i to, že můžeme našim zákazníkům pomoci vyřešit problémy při zařizování menších 
bytů, kde se počítá s každým metrem. Sklopné postele nejsou novinkou, ale nám se podařilo 
vyvinout několik kombinací, díky kterým získají navíc „jednu místnost“ – sklopnou postel 
s pohovkou, s jídelním stolem, s psacím stolem nebo sklopnou palandu. A tímto způsobem  
se dá opravdu ušetřit hodně místa.“ 
Abyste o těchto multifunkčních výrobcích získali lepší představu, podívejte se na www.indoor.cz. 

                                             
   -če-

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

Gona inzerce Praha 13_91,5x129mm.indd   1 03.09.18   17:46

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie
sítě proti hmyzuvenkovní 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 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278
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Čtvrtek 29. 11. – neděle 2. 12.  • 10.00 – 19.00
Artyčokové ozdoby
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Připravili jsme pro vás ukázku výroby artyčokových ozdob. 
Další termíny jsou 13. – 16. 12. a 19. – 22. 12. 

Pátek 30. 11. – čtvrtek 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 dětského domova v Novém Strašecí a Klo-
kánek v Hostivicích sepsaly svá přáníčka, která jsme vložili 
k vánočnímu stromu naproti hlavním informacím.   
Ve čtvrtek 20. 12. ve 13.00 předáme vybrané dárky 
 zástupcům dětských domovů.

Sobota 1. 12.  • 9.00 – 14.00 
Adventní dílny
Základní škola Mohylová, Lužiny
Zveme vás na již tradiční adventní dílny. S pomocí aranžé-
rek, si můžete vyrobit adventní věnec, čeká na vás i výroba 
svíček, marcipánových bonbónů, vánočních pozdravů, vá-
noční pučálky, zdobení perníčků a jiné tvoření. Občerstvit se 
můžete v naší kavárně. Přijďte nasát vánoční atmosféru.

Sobota 1. 12.  • 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
SDH Stodůlky a městská část Praha 13 srdečně zvou všechny 
děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku. Od 17 hodin pro-
běhne ve Spolkovém domě valná hromada SDH.

Sobota 1. 12.  • 14.00
Vánoční 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... Vá-
noční strom na Ohradském náměstí rozsvítí v 17.00 starosta 
Prahy 13 David Vodrážka. Více na www.restauracekastrol.cz 
nebo facebook.com/restaurace.kastrol.

Sobota 1. 12.  • 17.00
Vánoční koncert
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Zveme vás na slavnostní koncert k 20. výročí Dětského 
 pěveckého sboru Klíček.

Sobota 1. 12. – úterý 1. 1. 2019
Dřevěné a medové Vánoce
Muzeum českých Vánoc, K Ovčínu 313, Ořech  

Po 31 letech vánočních výstav v různých prostorách se po-
dařilo vybudovat samostatné Muzeum českých Vánoc. Mů-
žeme nejen vystavovat betlémy, ale věnovat se i dalším 
spojeným aktivitám – ukázkám betlémářství, řezbářství, 
malování a dalším technikám výroby betlémů, ukázkám 
tvorby vánočních ozdob, vánočních jídel a dalším zajíma-

vostem. Přijďte si prohlédnout například betlém, který se 
od loňska opět prodloužil – nyní je dlouhý 9 metrů. Ote-
vřeno bude o adventu každý víkend od 10.00 do 18.00., 
1. ledna pak od 14.00 do 18.00. Ostatní dny pro skupiny 
na objednávku. Aktuální informace naleznete na  
www.muzeumceskychvanoc.cz.

Pondělí 3. 12.    
Červená stužka
Městská část Praha 13 
Preventivní akce Červená stužka spojená s finanční sbírkou 
v rámci Mezinárodního dne boje proti AIDS. Na Praze 13 ji 
zajišťují žáci a žákyně 9. tříd ZŠ Kuncova. 

Pondělí 3. 12.  • 8.00 – 18.00
Poslední letošní farmářské trhy
Sluneční náměstí, Nové Butovice
I na posledních letošních farmářských trzích pro vás bude 
připravena pestrá nabídka zeleniny, uzenin, přírodních 
 nápojů a dalších produktů.

Pondělí 3. 12.  • 17.00
Tradiční české Vánoce
Sluneční nám., Nové Butovice

Od 10.00 budou mateřské školy Prahy 13 zdobit své vánoční 
stromečky. Velké finále soutěže o nejhezčí stromeček se 
uskuteční během hlavního pořadu, který začne v 17 hodin. 
Účinkovat budou moderátor a houslista Jakub Třasák, zpě-
vačka Marta Vančová, cimbálová muzika Studánka, ponocný 
Třebek, sněhulák Kulička, čertíci, andílci a samozřejmě čer-
tík Albertík. Tradiční české Vánoce se konají pod záštitou 
starosty Davida Vodrážky. 

Úterý 4. 12.  • 8.00 – 11.00
Poslední Seniorské úterky  
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Při nákupu nad 299 Kč obdrží senioři (zákazníci nad 60 let), 
kteří se přihlásí se slevovou kartičkou v informačním centru, 
dárkový balíček a kupon na slevu -20 % na 1 kus vakuově 
balených uzenin z řeznictví Globus.

Úterý 4. 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 je omezena.  
Více na www.sssp13.cz a na str. 33.

Úterý 4. 12.  • 14.00 – 16.00
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Nenechte si ujít poslední letošní setkání v Retrokavárně.

Úterý 4. – čtvrtek 6. 12.   
Seznamte se s plackovačem
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Chcete si vyrobit vlastní placku, placku s vlastním motivem 
nebo placku s motivem např. Mikuláše, čerta... ? Udělejte 
radost sobě nebo někoho obdarujte. Přijďte v provozních 
hodinách knihovny – úterý 9.00–16.00, středa a čtvrtek 
12.00–19.00.

Středa 5. 12.  • 8.30 – 17.00
Předvánoční trh
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice 

Zveme vás na prodejní prezentaci neziskových organizací 
a chráněných dílen. Těšit se můžete na tradiční, ručně vyrá-
běné skleněné vánoční ozdoby, užitnou keramiku, textilní 
produkty a mnohé další. Přijďte se v předvánočním čase po-
těšit z hezkých věcí a jejich koupí podpořit chráněné dílny 
a neziskové organizace.

Středa 5. 12.  • 13.00 – 17.00
Podpořte nevidomé a slabozraké
Postupně na stanicích metra Hůrka, Lužiny, Luka
Podpořte nevidomé a slabozraké zakoupeným balonku 
a propisky s logem Belušky, z.s. Přispějete tak na zakoupení 
kompenzačních pomůcek a výcvik nového vodícího psa pro 
osvětovou činnost. Více na www.beluska.cz. 

Středa 5. 12.  • 16.00
Mikuláš v Ptáčkově
Dětské centrum Ptáčkov, V Hůrkách 2145,  
Nové Butovice
Těší se na vás čertíci v pekle i andělé s Mikulášem v nebi. 
Užijete si odpoledne plné vyrábění, hudby a hlavně radosti. 
Akce je spolufinancována Městskou částí Praha 13 v rámci 
rodinné politiky, a to formou sníženého vstupného 30 Kč. 
Více na www.ptackov.cz.

Středa 5. 12.  • 16.00 – 18.00
Mikuláš v Globusu 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Přivítáme čerta, Mikuláše a anděla, kteří budou dětem 
 rozdávat sladkosti za básničky. Zájemci si opět budou moci 
nechat udělat zdarma společnou fotku.

Středy 5. a 12. 12.  • 16.00
Školička
Základní škola Mohylová, Lužiny
Další lekce přípravného kurzu pro budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče.

Středa 5. 12.  • 16.30 – 18.30
Den otevřených dveří
Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475/29 
Rodiče a žáci jsou srdečně zváni.

KalendáŘ aKCí
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Čtvrtek 6. 12.  • 17.00
Cestopisná beseda
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Srdečně zveme všechny příznivce toulek na cestopisnou be-
sedu Černá Hora autem a pěšky. Jakub Šolc promluví o svých 
cestách, které absolvoval osobním i terénním autem, ale 
i pěšky. Na své si přijdou zejména milovníci hor a horského 
trekkingu. Vstup volný.

Pátek 7. 12.  • 18.00                   
Trifot Open Mic    
Trifot restaurant, Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Vánoční speciál populární pražské hudební scény Trifot 
Open Mic představí další známé i méně známé písničkáře, 
písničkářky ale i hudební skupiny. Program je opět sestaven 
z šesti hudebníků a formací s dvěma bloky pro případné 
účinkující z publika. Představí se David Šitavanc z Nym-
burka, Hynek Pálka ze Šumperka, David Katuščák se svou 
skupinou Na3si z Děčína, Pavel Hofírek z Nového Města pod 
Smrkem, David Be a jeho Nová Vlna z Opavy a Vilda Roubí-
ček z Prahy. Hostem bude tentokrát mimořádně kvalitní 
skupina folkové stálice Kamily Škvrnové a její kvalitně 
 obsazené skupiny Jinotaj z Hradce Králové.  
Diváci budou opět zapojeni do výběru dvou nejlíbivějších 
vystoupení, která svými hlasy pošlou do letního galapro-
gramu To nejlepší z Trifotu. Vstupné na akci je dobrovolné, 
ale vzhledem k vysoké návštěvnosti je nutná rezervace míst 
na produkce@slavekmadera.cz, tel. 731 817 718.  
Více na www.facebook.com/praha13openmic.

Sobota 8. 12.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadelním sále
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice

Nenechte si ujít Vánoce na blátě – veselou vánoční pohádku 
o tom, jak Peklo chtělo dětem zkazit Vánoce. Hraje soubor 
Divadla Glans, jednotné vstupné 80 Kč (pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem představení). Bližší informace 
najdete na www.divadloglans.cz.

Neděle 9. 12.  • 13.00 – 18.00
Umísťovací výstava koček
Historický špejchar v Praze – Dubči,  
U Dubečské tvrze 1675
Na výstavě bude na nový domov čekat řada koček a koťat, 

ale také králíci, hlodavci a psi z ochranářských organizací. 
Všechna zvířata budou očkovaná. Přímo z výstavy si je ná-
vštěvníci budou moci odnést domů. Po dobu trvání výstavy 
bude probíhat také program pro děti. Pořadatelem výstavy 
je Animals projekt, z.ú. Vstupné je dobrovolné.

Neděle 9. 12.  • 18.00
Rozsvícení betléma
Centrální park u Kuželkárny 
Betlém vytvořily děti z DDM. Jeho slavnostnímu rozsvícení 
bude také letos přítomen starosta David Vodrážka. 

Pondělí 10. 12. – pátek 4. 1.
Výstava betlémů
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice 
Nenechte si ujít výstavu úžasných betlémů pánů  
Vladimíra Glasera a Miroslava Hniličky.  
Vernisáž bude 10. prosince v 18.00 hod.

Úterý 11. 12.  • 17.00
Vánoční jarmark 
Základní škola Janského, Velká Ohrada

Srdečně zve všechny žáky, rodiče a širokou veřejnost na Vá-
noční jarmark. Tato tradiční akce naší školy má opět za cíl 
svým výtěžkem podpořit v rámci projektu Můj nový život 
onkologicky nemocné děti ve FN Motol. Můžete se opět těšit 
na velkolepý program, stánky s výrobky našich dětí a boha-
tou tombolu. Přijďte si užít vánoční atmosféru a pomoci 
dobré věci.

Úterý 11. – pátek 14. 12.  • 9.00 – 17.00
Vánoční výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny 

Přijďte se podívat na již tradiční výstavu s doprovodným 
programem.

Středa 12. 12.  • 15.30
Vánoční besídka 
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice
Jako každý rok uspořádá také letos naše školka vánoční be-
sídku pro rodiče, babičky, dědečky... Všichni zhlédnou vy-
stoupení dětí, dostanou malý dárek a společně strávíme 
příjemné odpoledne u dobré kávy a čaje s vánočním cukro-
vím. Letos poprvé si ozdobíme stromeček na zahradě naší 

školy a zazpíváme si koledy. Mateřská škola všem přeje 
krásný adventní čas plný pohody a klidu!

Čtvrtek 13. 12.  • 8.30 – 16.00 
Den otevřených dveří
Základní škola Mohylová, Lužiny
Přijďte si prohlédnout školu a získat veškeré informace 
nejen o výuce.

Čtvrtek 13. 12.  • 15.00
Vánoční setkání
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186 
Soukromá Mateřská škola Domeček (Diabasová 15, Sto-
důlky) srdečně zve své absolventy a kamarády na vánoční 
setkání, které se koná v divadelním sále FZŠ prof. O. Chlupa. 
Budeme se na vás těšit.

Pátek 14. 12.  • 15.00
Dětské vánoční odpoledne
Obchodní centrum Luka Living, Mukařovského 2590/2 
Nenechte si ujít odpoledne plné zábavy a dárků.

Čtvrtek 14. 12.  • 17.00 – 24.00
Tradiční pivovarský večer
Pivovar Lužiny (v OC Lužiny), Archeologická 2256/1

Přijďte oslavit 4. výročí zahájení čepování lužinských piv. 
Těšit se můžete na pivní turnaj, populární hardrockovou 
skupinu Doga, nebude chybět ani bohatá tombola. Místa 
není možné rezervovat – kdo dřív přijde, ten sedí .

Sobota 15. 12.  • 18.00                  
…na Maděru – folkový recitál Slávka Maděry   
Trifot restaurant, Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Svou pestrou tvorbou napříč různými žánry, instrumentali-
tou, bavičstvím a velmi slušnou vokální výbavou, dokázal 
folkový kytarista, zpěvák, autor hudby, textař, ale také pro-
ducent Slávek Maděra zaujmout diváky na malých, střed-
ních i větších scénách. Hostem bude hitmejkr Petr Kadlček 
a slovenská folk rocková skupina Mince vo fontáne. Toto 
velmi zajímavé spojení slibuje kvalitní a velmi zábavný 
večer. Vstupné na akci je dobrovolné, ale vzhledem  
k vysoké návštěvnosti je nutná rezervace míst na e-mailu  
produkce@slavekmadera.cz, tel. 731 817 718.   
Více na www.facebook.com/slavekmadera/.
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Neděle 16. 12. 
Adventní dílna
Studio Bubec, Tělovýchovná 748, Řeporyje
K vidění bude prodejní výstava uměleckých děl autorů spo-
lupracujících se Studiem Bubec, od 14.00 do 18.00 vás čeká 
výroba a zdobení vánočních ozdob, od 15.00 divadlo 
 Noemova archa. Během programu se bude podávat 
 zelňačka. Více na www.bubec.cz.

Pondělí 17. 12.  • 18.00
Koncert klavírní školy
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Nenechte si ujít koncert žáků Malé klavírní školy Wolfgang.

Úterý 18. 12.  • 18.30
Vánoční koncert 
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Zveme vás na koncert Fakultní základní umělecké školy 
 Stodůlky.

Úterý 18. 12.  • 19.00
Adventní koncert
Kostel sv. Jakuba Staršího, Stodůlky
Adventní čas má být dobou rozjímání, klidu a radostného 
očekávání Štědrého večera. Rádi bychom vás pozvali 
na koncert, během kterého budete mít možnost zaposlou-
chat se do krásných skladeb J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. 
Dvořáka či Fr. Schuberta. Představí se operní pěvkyně Lucie 
 Silkenové (soprán), Václav Vála (varhany) a Lucia Fulka 
 Kopsová (housle). Adventní koncert pro vás společně připra-
vily KD Mlejn a Římskokatolická farnost Stodůlky. 

Úterý 18. 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 2019 budou probíhat také v následujících 
termínech: 22. a 29. 1. 2018 v 19.30–20.00 před vstupem 
do bazénu. 
Pololetní kurzy jsou každé úterý od 20.00 do 21.00. Cena 
celého kurzu (únor–červen) je dle přesného počtu lekcí 
3 990 Kč. Pro stálé klientky 5% sleva (3 790 Kč). Zálohu 
na kurz 500 Kč je možné osobně zaplatit 18. 12. v 19.30–
20.00 před vstupem do bazénu, doplatky nebo platba ce-
lého kurzu je možná na zápisech 22. a 29. 1. nebo 
po telefonické domluvě bankovním převodem.  
Zahájení v úterý 5. 2. ve 20.00. Více na Hanka Jenčová,  
tel. 602 805 633 nebo www.klublinie.cz.

Středa 19. 12.  • 15.00 – 17.00
Prodej permanentek do bazénu 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475/29 
Prodej permanentek na období 7. 1. – 21. 6. 2019 proběhne 
v budově gymnázia. Cena jedné hodiny je 75 Kč.  
Více informací na www.gymjh.cz.

Středa 19. 12.  • 18.00
Vánoční koncert Melodiky 
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Lidový soubor Melodika působí ve Fakultní základní umě-
lecké škole Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vás zve 
na svůj předvánoční koncert.

Středa 19. 12.  • 18.00
Adventní koncert Tichého světa 2018
Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě 
Koncert je tlumočený do českého znakového jazyka, propo-
juje tedy světy slyšících a neslyšících a zprostředkuje jim 
jeden společný zážitek. Na koncertě vystoupí studentský 
sbor Besharmonie s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby, 
koledami a gospely. V rámci svátečního večera proběhne 
ještě jedna událost – křest kalendáře Tiché osudy 2019, 
jehož autorkou je známá výtvarnice Eliška Podzimková.  

Pondělí 24. 12.  • 10.00                                   
Jubilejní Běh za Ježíškem na Makču Pikču
Centrální park (u můstku pod haldou) 
Halda Makču Pikču v Centrálním parku se již podvacáté 
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.

Úterý 25. 12.  • 17.00
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách

Účinkuje Stodůlecký chrámový pěvecký sbor s hosty  
a orchestrem. Řídí Jiří Kubík.

Čtvrtek 27. 12.  • 17.00
Tlumočený muzikál Mauglí
Divadlo Kalich, Jungmannova 22/9, Nové Město
Centrum pro dětský sluch Tamtam ve spolupráci s Divadlem 
Kalich nabízí neslyšícím divákům i široké veřejnosti jedi-
nečný zážitek – úspěšný rodinný muzikál Mauglí tlumočený 
do znakového jazyka. Jde o dosud jediný muzikál v České 
republice kompletně zpřístupněný neslyšícím divákům 
v českém znakovém jazyce. Díky úzké spolupráci se podařilo 

tlumočení sladit s hereckými výstupy i po stránce výtvarné 
a kostýmové. Tlumočníci dávají představení další vizuální 
i lidský rozměr a zintenzivňují celkový kulturní zážitek.

Pondělí 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. Startovné je 250 Kč (zapla-
ceno do 17. 12.), při platbě po tomto datu (i při prezenci 
před startem) činí 300 Kč.  
Přihlášky zasílejte na http://behmetropole.cz/prihlaska 
do 30. 12., přihlásit se můžete i na místě konání běhu.  
Rozlučte se netradičně s rokem 2018.  
Více na www.behmetropole.cz, behmetropole@seznam.cz.

Sobota 5. 1.  • 9.00
Notor Cup 2019
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68 
Zveme vás na v pořadí už 18. ročník oblíbeného zimního 
turnaje v malé kopané. Už teď je možnost přihlašovat se 
u prezidenta turnaje na marazdansky@seznam.cz,  
tel. 602 226 624. Kapacita je omezena. Věříme v super 
 sportovní zážitek a zábavu, protože vás přivítáme v moderní 
hale i v novém prostředí restaurace. 

Neděle 6. 1.  • 15.00
Tříkrálový koncert
Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách
Farní charita Stodůlky pořádá a srdečně zve na koncert 
na podporu Tříkrálové sbírky. Účinkovat bude hudební 
 skupina Beerberries s irskou lidovou muzikou. 

Pondělí 14. 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.

 
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.

Čtvrtek 22. 11. – úterý 1. 1.  • 9.00 – 16.00
Kouzlo Vánoc

Jak si doma vykouzlit dokonalou vánoční atmosféru? Inspi-
rujte se jedním ze stylů, které jsou letos „in“. Učarují vám 
něžné barvy nebeských Vánoc, harmonické tóny ve stylu 
hygge nebo jste příznivcem přírodního ladění? Výstava 
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Kouzlo Vánoc ve skleníku Fata Morgana představí originální 
adventní a vánoční aranžmá z přírodních materiálů – le-
tošní trendy vycházející ze současného životního stylu, 
módy a designu. Chybět nebude ani netradiční betlém. 
 Zažijte Vánoce v tropech!

Pátek 18. 1. – neděle 31. 3.
Džungle, která nespí
Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu 
jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost 
máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí. Celý skleník pro-
stupuje atmosféra setmělého pralesa naplněná kuňkáním 
drobných tropických žabek a tajemným osvětlením. Během 
noci intenzivněji voní některé druhy rostlin. Tento jedinečný 
zážitek vám zprostředkujeme během komentovaných ve-
černích prohlídek, při nichž průvodce se svítilnou odhalí 
jednotlivé části expozic. 
Prohlídky je nutné si předem rezervovat. 

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

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy
 
Sobota 1. 12. – čtvrtek 10. 1. 
Výstava grafiky 
Výstava grafiky s vánoční tématikou výtvarníka,  
ilustrátora, básníka a skautského spisovatele Ladislava 
Ruska (1927–2012). 

Neděle 2. 12.  • 16.30 
1. adventní koncert – kostel sv. Rodiny

Účinkuje Hornický pěvecký sbor Kladno pod vedením Jana 
Makaria, klavírní doprovod Jan Dušek, průvodní slovo 
 Ondřej Kepka, na programu duchovní a vánoční hudba.

Čtvrtek 6. 12.  • 18.00 
Hudebně literární pořad – kostel sv. Rodiny 

Komponovaný hudebně literární pořad adventních povídek 
s hudbou J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, C. Debussyho  
a dalších pro sólovou flétnu (Lenka Kozderková – flétna, 
František Kreuzmann – mluvené slovo).

Neděle 9. 12.  • 16.30 
2. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Účinkuje Řepský sousedský sbor pod vedením Pavla  
a Tomáše Rabasových, na programu klasická hudba,  
české a světové vánoční skladby. 

Čtvrtek 13. 12.  • 19.00 
Vánoční koncert – kostel sv. Rodiny
Vánoční koncert vokálního společenství Cantio, na pro-
gramu anonymy a kancionály z 15. století.

Sobota 15. 12.  • 14.00 – 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 16. 12.  • 16.30
3. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Účinkuje Smyčcový komorní orchestr Musica Alternativa 
pod vedením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka a smíšený 
pěvecký sbor Comodo. Na programu: J. Pachelbel, J. S. Bach, 
G. F. Händel, A. Dvořák a další.

Čtvrtek 20. 12.  • 19.00 
J. J. Ryba – Česká mše vánoční – kostel sv. Rodiny

Česká mše vánoční zazní v podání Břevnovského chrámového 
sboru se sólisty ND v Praze pod vedením Adolfa  Melichara.

INZERCE
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Neděle 23. 12.  • 16.30 
4. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Účinkuje soubor zobcových fléten Siringa pod vedením 
 Miroslava Bureše, zazní hudba pro zobcové flétny od baroka 
až po současnost. Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, 
 anonym Puer natus in Betlehem a pásmo vánočních písní.

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY 
Chlupova 1800 

Tábory o jarních prázdninách
Výjezdní tábor – 9. – 16. 2.
• Lyžníci a prknaři na horách!  
Zveme všechny táborníky 7–14 let na jarní prázdniny plné ly-
žování a snowboardingu s tábornickou zábavou! Tábor v Ro-
kytnici nad Jizerou (www.benatecka-chalupa.cz) je vhodný 
i pro začátečníky. Uzávěrka přihlášek je 23. 12. 2018!
Cena 3 850 Kč zahrnuje plnou penzi (5x strava a pitný 
režim), dopravu, ubytování, pojištění, zdravotní a pedago-
gický dozor. Hlásit se můžete již nyní na webu domu dětí.
Příměstské tábory v DDM Stodůlky – 11. – 15. 2.
• Školičkové dobrodružství
Nabízíme všem dětem 5–8 let jarní prázdniny s vyráběním, 
hraním, sportováním a výpravami do zimní přírody 
a po Praze. Cena programu bez stravy je 900 Kč. 
• Zimní všehochuť
Tábor je určen dětem ve věku 8–12 let, které se o jarních 
prázdninách nechtějí nudit doma. Přijďte k nám zažít zá-
bavu s kamarády. Cena programu bez stravy 900 Kč.
• Dílna s příchutí animace
Program je připraven pro děti 10–15 let, které se chtějí na-
učit dovednosti animačního mistra. Mladí animátoři tak 
mohou vdechnout pohyb krásným obrázkům plných detailů 
nebo třeba přinutit dvě hroudy modelíny spolu zápasit. 
Cena programu bez stravy je 1 500 Kč.

Na všechny tábory se můžete hlásit už nyní  
na www.ddmstodulky.cz. Kontakt pro případné 
 dotazy: Dagmar Eckhardtová, tabory@ddmstodulky.cz 
nebo info@ddmstodulky.cz, telefon do recepce – 
251 620 266, 605 920 279. 

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

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

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup zdarma.
 2. 12. Čert nikdy nespí – Myška Eliška
 9. 12. Jak pan Mysliveček se všemi lesními zvířátky slavil  
 Štědrý večer – Romaneto
16. 12. Zimní medvědí pohádka – Divadlo Rolnička
23. 12. Legenda o hvězdě – Eva a Jan

RODINNÉ CENTRUM 
HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky
 
Nabízíme poslední volná místa v Montessori školce. Nové ceny!
Nové kroužky v našem rodinném centru – tanečky pro děti, 
Montessori pracovna a Mortimer angličtina. Volná herna pro 
děti.

Více informací na www.centrum-hvezdicka.cz,  
info@skolicka-hvezdicka.cz,  
skolka@centrum-hvezdicka.cz.

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 bude advent – 
 říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 

Během dopoledne navíc: 
11. 12. od 10.30 – O Vánocích. Zamyšlení kazatele Daniela Fajfra.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti, 10.30 – kon-
verzační angličtina pro dospělé. Děti pohlídáme v herně.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné tvo-
ření pro děti

Přejeme všem požehnané vánoční svátky.  
Herna bude od 21. 12. do 6. 1. uzavřena. V novém roce začí-
náme v pondělí 7. 1. 2019. Těšíme se na vás. 

Více se dozvíte na adrese rybicky.13ka.cz.

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

Sobota 1. 12.  • 9.00 
Setkání nemocných a starších – Komunitní centrum 
sv. Prokopa

Slavení eucharistie s možností přijetí svátosti nemocných 
a následné setkání s vystoupením dětí z CMŠ Srdíčko. 

Neděle 2. 12.
Rorátní mše svatá
Po celou adventní dobu budou při ranních bohoslužbách 
zpívány staročeské roráty. 
Pondělí 7.00 kostel sv. Jakuba St.
Úterý 8.30 kostel sv. Prokopa
Čtvrtek 7.00 kostel sv. Jakuba St.
Pátek 6.30 kostel sv. Prokopa

Neděle 2. 12. 
Žehnání adventních věnců 



prosinec 2018 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22742

Žehnání věnců proběhne při bohoslužbách v kostele  
sv. Jakuba St. od 8 hodin, 9.30 hodin a od 18 hodin.  
V kostele sv. Prokopa od 9.30 hodin a od 11 hodin.

Sobota 8. 12.  • 9.00
Adventní duchovní obnova – Komunitní centrum 
sv. Prokopa
Každoroční adventní duchovní obnovu letos povede bývalý 
stodůlecký jáhen P. Pavel Semela.

Neděle 23. 12.
Betlémské světlo
Možnost vyzvednout si ho bude v obou kostelích po všech 
nedělních bohoslužbách a pak ještě na Štědrý den při všech 
bohoslužbách, včetně půlnoční.

Úterý 25. 12.  • 17.00
J. J. Ryba: Česká mše vánoční – kostel sv. Jakuba St.

Účinkuje Stodůlecký chrámový pěvecký sbor s hosty  
a orchestrem. Řídí Jiří Kubík.

Více informací 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.  
Pozvánky na akce, fotky z tábora a dalších výprav a kontakty 
na www.klubsavana.webnode.cz.

Středy  • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „Mládež“
Jsme otevřenou skupinou 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 jeho 
lehčí forma. 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. Další 
info na www.klubrobinson.cz. 

Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

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

V prosinci je otevírací doba od 9.00 do 16.00. Na Štědrý den 
24. prosince je zoologická zahrada otevřena do 14.00 hodin. 
Pokladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.

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.

Komentovaná krmení a setkání –  probíhají o víkendech 
a státních svátcích. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejak-
tivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblí-
benými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají 
po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá 
jen za hezkého počasí.

Večerní prohlídky s průvodcem – každou středu, pátek 
a sobotu od 17.00 vás zveme na procházku po zoo po zaví-
rací hodině. Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Krmení velbloudů – každý den, vždy od 13.30, se můžete 
setkat s velbloudy a nakrmit je. Na prohlídku je nutné se 
předem objednat. 

Sobota 1. 12. 
Tradiční setkání sponzorů a Den pro Troju
Tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů pražské zoo, 
předání cen Richard a vyhlášení výsledků fotosoutěže.

Neděle 2. 12. 
Adventní dílny
Přijďte si k nám vyrobit vánoční věnec, nebo jen načerpat 
sváteční náladu za zvuku koled.

Neděle 2. 12. 
Vánoční strom se rozsvěcí
Zahájení adventu slavnostním rozsvícením stromu.

Středa 5. 12. 
Mikuláš v zoo
Do Zoo Praha dorazí Mikuláš, čert a anděl! Čert si posvítí 
na veškeré hříšníky, naopak ty nejhodnější odmění dárkem 
Mikuláš s andělem.

Sobota 15. 12. 
Za severskými zvířaty – prohlídky
Odpolední prohlídky – za severskými zvířaty.

Pondělí 24. 12. 
Štědrý den v zoo
Přineste zvířatům dárky a podívejte se, co dostanou k Váno-
cům. Vstup za 1 Kč pro děti do 15 let.

Úterý 25. – středa 26. 12. 
Vánoční svátky v Rezervaci Bororo
Speciální vánoční vystoupení a ukázky tréninku zvířat  
v Rezervaci Bororo.

Pátek 28. – neděle 30. 12. 
Vánoční nadílka u zvířat
Užijte si vánoční komentovaná krmení zvířat. Předáme jim 
dárky, které donesli lidé na Štědrý den. A navíc dostanou 
nevyužité vánoční stromky.

Bližší informace 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 tomto čísle je naším sponzorem čtenářské kří-
žovky Království železnic. Najdete tu skvělou expo-
zici pro malé i velké. Železniční modely jezdí, svítí, 
otevírají se a některé můžete i ovládat. Jsou zde 
naučné panely, řada interaktivních prvků, ale také 
...TAJENKA. Otevřeno je denně od 9.00 do 19.00. 
Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz.
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Křížovka pro děti: Blíží se jedno z nejhezčích období roku, a proto vám celá redakce 
...TAJENKA, bohatého Ježíška a spoustu dárků pod stromečkem.

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 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správná odpověď z listopadu:
Křížovka – PŘIVEZE NÁM PRVNÍ SNÍH

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Samuel a Matěj Kašparovi, Velká Ohrada
v hodnotě 258 Kč – Emma Mračková, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Martin Ševčík, Lužiny 
Adam Naxera, Nové Butovice
Martin a Viktorka Hýblovi, Praha 10

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jana Helebrantová, Nové Butovice
Michaela Čadová, Praha 5
Kristýna Škrábalová, Háje

Soutěžní otázky na prosinec:
1) Proč byla radnice MČ Praha 13 nasvícena na fialovo?
2) Kdo zazpívá na adventním koncertě v kostele sv. Jakuba Staršího? 
3) Kolik tun potravin vybral v letošním roce Globus při Národní potravinové sbírce?

Správné odpovědi na listopadové otázky:
1) Základní škola Mládí oslavila 110 let od svého založení.
2) Pražské cyklozvonění mělo cíl v Praze 8 v Křižíkově ulici.
3) Aplikace Tamtamu se jmenuje Medvěd a je určena pro neslyšící děti.  

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Jana Hrubá, Lužiny 

KŘíŽOvKa    ČtenáŘsKá sOutĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Listopadová tajenka: ŘÍDÍ UŽ PŘES PADESÁT LET
Výherci:  Dagmar Šámalová, Velká Ohrada; Eva Buchlová, Stodůlky; Petr Vošta, Lužiny 

Připravila Petra Fořtová
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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

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

DÁRKOVÉ POUKAZY

•  Masáže

•  Fyzioterapie (dospělá a dětská)

•  Relaxační a mobilizační 
techniky

•  Ultrazvuk

•  Interferenční proudy

• Laser

•  Přístrojová lymfodrenáž

•  Magnetoterapie 

•  Oxygenoterapie

•  Baňkování

•  Rašelinové zábaly (parafango, 
parafín, detoxikace nohou)

•  Infrasauna

•  Kineziotaping

•  Léčebný tělocvik

•  Jóga

•  Individuální a skupinové cvičení

•  Cvičení s dětmi v předškolním 
věku 

•  Prodej rehabilitačních pomůcek

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

S BONUSEM 10 %

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