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Rada MČ PRaha 13 Mj.
schválila
poskytnutí dotací v celkové výši 199 000 Kč pro: 
· Junák – český skaut, středisko Hiawatha Praha, z.s., ve výši 50 000 Kč
·  Luční Květy/Yamabushi Soin federace tradičních umění a duchovních cest, z.s.,  

ve výši 50 000 Kč
· TJ Stodůlky Praha, z.s., ve výši 49 000 Kč
· Petr Civín ve výši 50 000 Kč
a návrhy smluv o poskytnutí dotací
vzala na vědomí
usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1758 ze dne 26. 8. 2019 k vyúčtování provozu 
placeného stání v MČ Praha 13 a k návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské 
části Praha 13
a schválila
smlouvu č. DOH/29/02/004055/2019 o finančním vyrovnání za měsíc leden 2018
souhlasila
s předloženou urbanistickou studií – Západní Město – zpracovanou 23/09/2019 
včetně návrhu umístění školských zařízení
schválila
spolupráci MČ Praha 13 s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou 
úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuci Seniorské obálky 
pro občany městské části Praha 13
souhlasila
s uzavřením smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních 
veřejného osvětlení s firmou Technologie hlavního města Prahy, a.s., na instalaci 
dopravních cyklistických značek na cyklookruhu Za prací a zábavou a závěsných 
květináčů před radnicí MČ Praha 13
schválila
poskytnutí dotace pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha 13 – Stodůlky 
ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
schválila
rámcový plán investic pro Domov pro seniory Zity Kabátové
schválila
výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem zadávacího řízení spol. SAMAB Press 
Group, a.s., se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, neboť nabídka tohoto účastníka 
byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější k podlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené ve zjednodušeném 
podlimitním řízení pod názvem Kompletní výroba regionálního časopisu STOP 
MČ Praha 13 pro období 2020–2023 pod evid. číslem P19V00007005
a 
smlouvu o poskytování služeb s vybraným účastníkem
schválila
přijetí finančního daru od městské části Praha Řeporyje a podepsání darovací smlouvy 
mezi dárcem městskou částí Praha Řeporyje a obdarovaným městskou částí Praha 13 
uvedené v příloze č. 2 předkládaného materiálu
souhlasila
1/ s úpravou Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Stodůlky 
a Krteň a zapracováním platebních podmínek formou splátek tak, aby v prvních 
12 měsících bylo uhrazeno nájemné vč. služeb a DPH na celou dobu platnosti smlouvy 
v případech, kdy nájemce požádá písemně o možnost splátek z důvodu špatné 
sociální či finanční situace
2/ s úpravou Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Stodůlky 
a Krteň z důvodu zmenšení hrobového místa a s tím souvisejících plateb nájemného 
a služeb vč. DPH
schválila
ukončení nájemní smlouvy ze dne 29. 5. 2017 dohodou, na nebytový prostor č. 116 
v obj. Polikliniky Janského 2254/45, Praha 5, se spol. Koska promo, s.r.o., zastoupenou 
jednatelem společnosti panem Josefem Dirbákem, ke dni 30. 11. 2019
schválila
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. D133 (35,78 m²) v přízemí PLCNB, 
Seydlerova 2451, Praha 5, paní Lucii Černé, na dobu neurčitou, účel využití – prodejna 
(potřeby pro děti) Zpracovala Helena Šlitrová

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

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

které se koná ve středu 11. prosince 2019 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánKa na Zasedání ZasTUpITeLsTva

sdĚLení ÚŘadU a mĚsTsKé čásTI  

Pořádáte sousedské a komunitní akce?
Naše městská část pořádání zmíněných akcí vítá a jejich organizátorům vychází 
maximální měrou vstříc. V případě jakýchkoli dotazů se můžete osobně nebo 
telefonicky obrátit na pana Bohdana Pardubického – 5. poschodí, č. dveří 636, 
tel. 235 011 210.
Nyní můžete navíc využít i možnost zažádat si o individuální účelové dotace 
zaměřené na komunitní život v městských částech (masopust, tříkrálový průvod, 
sousedské setkání...). Přijímá je Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP. Dotace jsou 
určené na akce konané v období od ledna do března 2020. Požadovaná výše dotace 
může být maximálně 50 000 Kč. Žádost musí být dodána na podatelnu Magistrátu 
hl. m. Prahy nejpozději do 13. 12. 2019. Dotace není určena na nákup předmětů jako 
např. grily, stolky, židle apod. Více na http://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/
informace_z_odboru_kultury/.  -red-

Bruslení pro veřejnost  
Školní zimní stadion Bronzová po několikaměsíční odmlce zahájil zimní sezonu. 
Provozní doba je:
Pondělí – pátek: 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
Sobota – neděle:  9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00

Provozní doba o vánočních svátcích
Pondělí 23. 12. – 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
Úterý 24. 12. – zavřeno
Středa 25. 12. – 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
Čtvrtek 26. 12. – pondělí 30. 12. – 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00 
Úterý 31. 12. – 9.00 – 12.00, 12.30 – 14.30
Středa  1.  1. – zavřeno

Vstupné pro dospělé  Vstupné pro děti (6–15 let)
3 hodiny – 60 Kč  3 hodiny – 30 Kč
2 hodiny – 50 Kč  2 hodiny – 25 Kč
1 hodina – 40 Kč  1 hodina – 20 Kč

Brusle nepůjčujeme, ale jejich broušení můžeme nabídnout i v této bruslařské se-
zoně. Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou plochou byla pronajata rezi-
dentům a nemohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu. 
Na stadionu jsou umístěny automaty na kávu, čaj a cukrovinky. V pátek, sobotu 
a v neděli bude k dispozici také stánek s občerstvením.    Vojtěch Koutek, správce stadionu

Farmářské trhy letos naposledy   
Farmářské trhy, které od jara probíhají každé 
pondělí na Slunečním náměstí v Nových Bu-
tovicích, se pomalu blíží k zimní přestávce. 
V pondělí 9. prosince máte poslední mož-
nost nakoupit tradiční farmářské zboží, pe-
čivo z domácích pekáren, čerstvou zeleninu, 
ovoce, přírodní nápoje, mléčné a uzenářské 
výrobky, čerstvé ryby, med, různé druhy ko-
ření... Farmářské trhy pak budou znovu 
k dispozici až na jaře 2020.  -red- 

hlášení poruch veřejného osvětlení
Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink společ-
nosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., (THMP) na bezplatné telefonní lince 
800 40 40 60 nebo na e-mailové adrese poruchyvo@thmp.cz.
Je také možné použít kontaktní formulář, který spolu s dalšími informacemi 
 naleznete na stránkách https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch 
a na www.facebook.com/prahasviti/.
Vždy nahlaste číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru veřejného 
osvětlení. Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy
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pŘímá LInKa

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
ANO 2011...........................................drabekm@praha13.cz, praha13@anobudelip.cz
 http://praha13.anobudelip.cz

KDU – ČSL a STAN.................................................................Jiří Mašek, tel. 602 104 483          
 masekj@praha13.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 a milí čtenáři STOPu,
právě jste otevřeli prosincové vydání STOPu a já vám alespoň v krátkosti prozradím, co 
na jeho stránkách najdete. Blížící se Vánoce a už nyní na mnoha místech patrná sváteční 
atmosféra se nevyhnuly ani vašemu zpravodaji. Také letos jsme se snažili, abychom vám 
nabídli příjemné předvánoční čtení. To ale neznamená, že jsme vynechali důležité informace 
– o změně poplatků za ubytování, která některé z nás od začátku příštího roku čeká, snaze 
řešení dlouholetého problému s šířením zápachu z výrobny granulí společnosti VAFO 
Chrášťany, o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13, listopadových úklidových akcích 
dobrovolníků, o výstavbě nových učeben... Dočtete se, kdy si můžete jít o svátcích zabruslit 
na Školní zimní stadion Bronzová, jak se přihlásit k účasti v posledním letošním běžeckém 
závodu v Evropě, ale také kde koupíte vánoční stromek nebo kapra. Mimořádně rozsáhlý 
kalendář akcí je nabitý vánočními koncerty, výstavami, jarmarky, setkáními... Co kdybyste 
vzali své ratolesti třeba na Andělské Vánoce? V pondělí 9. prosince přijede na Sluneční 
náměstí multimediální kamion s vánočním programem pro celou rodinu. Nezapomněli jsme 
ani na přehled vánočních bohoslužeb nebo tradiční příspěvek faráře Radka Tichého. 
Za obsahem „vánoční“ dvoustrany 24–25 jsme se vypravili až do Vamberka, kde jsme si 
povídali o historii i současné výrobě krajky. Té se ostatně bude týkat i rubrika Víkendy bez 
nudy. Kdybyste našli v předvánočním čase volnou chvilku, můžete přijmout pozvání Marty 
Kravčíkové na zhruba sedmnáctikilometrovou vycházku Českým rájem. Nesmíte ale 
zabloudit. To byste mohli propásnout Ježíška . 
Za celou redakci vám přeji nádherné vánoční svátky plné pohody a radosti. 
  Eva Černá, šéfredaktorka

Kácení stromů v naší městské 
části budí nevoli u občanů. jaký je 
důvod a jak je to s novou výsad-
bou?
Stromy ve městě se v posledních 
letech staly hodně frekventova-
ným tématem. Také v naší měst-
ské části vídáme, jak velké a staré 
stromy díky klimatickým změ-
nám usychají a přichází nepopu-
lární rozhodnutí – pokácet je. 
Někdy je bohužel nutné pokácet 
i stromy zdravé. To se děje napří-
klad v případě, kdy brání budoucí 
nebo již stávající stavbě. Rozhod-
nutí o kácení na veřejných pro-
stranstvích ale padá také 
na stromy nemocné, provozně 
nebezpečné, přestárlé nebo suché. 
Na místech, kde bylo kácení ne-
zbytné, se ale vždy snažíme, po-
kud je to jen trochu možné, co 

nejdříve zasadit stromy nové. 
Věřte, že nikomu z nás není lho-
stejné, když přicházíme o zeleň. 

Kácení relativně zdravých 
stromů má samozřejmě svá pra-
vidla. Jde-li o stromy rostoucí 
mimo les, které mají ve výšce 
130 cm od země obvod 80 cm, je 
třeba požádat o rozhodnutí orgán 
ochrany přírody a krajiny. Stejně 
tak je potřeba zažádat o povolení, 
pokud se jedná o skupinu keřů, 
která má rozlohu větší než 40 m². 
Z těchto obecných pravidel však 
zákon zná mnoho výjimek. Při 
záměru kácet vzrostlý strom 
na nelesním pozemku je vhodné 
požádat o radu pracovníka or-
gánu ochrany přírody z odboru 
životního prostředí, který poradí, 
jak na to. Je trestné jakékoli po-
škozování a také nepovolené ká-

cení dřevin. Při roz-
hodování o povolení 
kácení je možné po-
žádat o radu dendro-
loga, který vypracuje 
odborný posudek, 
ve kterém se zohled-
ňuje především zdra-
votní stav, provozní 
bezpečnost, vhodnost 
umístění stromu 
z hlediska kolize 
s balkony a okny 
obyvatel či inženýr-
skými sítěmi. Orgán 
ochrany přírody při 
svém rozhodování 
přihlíží i k ekologic-
kým, hygienickým 
a estetickým funk-
cím, které dřeviny 
na daném místě bě-
hem roku plní. Pokud 

jsou důvody pro pokácení sku-
tečně závažné, například tím, 
že ohrožují bezpečnost osob 
ve svém okolí, lze povolit kácení 
i během doby vegetace. Taková 
rozhodování trvají i několik mě-
síců a výsledné řešení nikdy ne-
potěší všechny obyvatele.

Následná výsadba stromů 
na veškerých plochách, které má 
ve své správě náš odbor životního 
prostředí je koncepční a pečlivě 
plánovaná činnost. O tom, jaký 
druh dřeviny bude vysazen, roz-
hodují pracovníci odboru život-
ního prostředí sami, nebo nechají 
nejvhodnější druhy navrhnout 
projektanta, který se na revitali-
zaci veřejného prostranství či 
ozelenění dětských hřišť podílí. 
Přestože jsou pro daná stanoviště 
vždy vybírány nejvhodnější 
druhy, i tak se bohužel občas 
stane, že i tyto nové stromy 
a dřeviny přes veškerou péči 
a dostatečnou zálivku hynou. 
Velmi si vážím toho, že mnohdy 
lidé mladý strom před svým do-
mem sami zalévají nebo nás upo-
zorňují, kde je zálivka potřebná. 
Dříve jsme zaznamenávali stíž-
nosti od občanů, že jim košaté 
stromy před okny stíní. V sou-
časné době už tomu tak není. Se 
změnou klimatu si totiž všichni 
uvědomujeme, jak prospěšné pro 
nás stromy a veškerá zeleň jsou. 
Proto se také vždy, když revitali-
zujeme veřejná prostranství, sna-
žíme maximálně zvýšit podíl ze-
leně vzhledem k betonovým 
plochám.

V posledních letech jsme vysa-
dili nespočetné množství stromů 
v Centrálním parku, v revitalizo-

vaných vnitroblocích, při rekon-
strukcích hřišť, na veřejných pro-
stranstvích, před školami, při 
stavbě Dalejského parku...

Nakonec bych chtěl zmínit, že 
ochranu dřevin rostoucích mimo 
les legislativně řeší zákon číslo 
114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. A tím 
se samozřejmě řídíme.

V závěru své Přímé linky bych 
vám všem rád osobně popřál 
klidné prožití adventního času, 
hezké sváteční dny v kruhu svých 
nejbližších a šťastné vykročení 
do nového roku s magickým le-
topočtem 2020.

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

Uzávěrka příštího čísla: 2. 12. 2019  distribuce: 20. 12. 2019 – 3. 1. 2020
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InFOrmaCe Z radnICe

Mikuláš v Ptáčkově                 
Městská část Praha 13 v rámci  rodinné 
politiky pořádá společně s Dětským cent-
rem Ptáčkov akci Mikuláš v Ptáčkově. 

Akce se koná 5. prosince od 16.30 
do 19.30. Je městskou částí spolufinan-
cována a díky tomu bude návštěvníkům 
poskytnuto snížené vstupné 50 Kč. 
V Ptáčkově, který bude pro děti otevřen 
již od 9.00, bude Mikuláš po celý den. 
Hlavní program ale začne v 16.30 slav-
nostním andělským zpěvem a příchodem 
samotného Mikuláše. Balíček sladkostí 
lze  vzít s sebou a Mikuláš ho dítěti 
rád předá. Více na www.ptackov.cz  
a www.praha13.cz/Rodinna-politika. 
 Jan Morčuš, odbor sociální péče

Nový poplatek z pobytu
Od 1. 1. 2020 se mění poplatky za ubytování (turistické pobyty, pra-
covní pobyty, lázeňské pobyty apod.).

Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, dojde ke zrušení dvou místních poplatků – 
z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt. Nahradí je 
nový místní poplatek z pobytu.

Poplatek z pobytu se bude vztahovat na všechny osoby, které v obci 
nejsou přihlášeny (trvalý pobyt, cizinecký pobyt apod.).

Poplatek z pobytu se bude vztahovat na všechny typy úplatného po-
bytu trvajícího nejdéle než šedesát kalendářních dnů po sobě jdoucích 
u jednoho ubytovatele (tj. platit jej bude každý, kdo využije komerční 
ubytování za účelem turistiky, pracovního pobytu atd. v délce od dru-
hého do šedesátého dne pobytu – za první den počínajícího pobytu se 
poplatek neplatí). Poplatek z pobytu se bude vztahovat na všechny 
formy ubytování, nejen na klasické ubytovací zařízení (hotely, penzi-
ony, ubytovny atd.), ale na veškeré prostory, kde dojde k úplatnému 
pobytu (i byty, ateliery, zahradní domky, garáže, kočárkárny, stany či 
karavany na zahradě apod.).

Poplatek z pobytu bude činit max. 21 Kč za osobu a den. V hl. m. 
Praze lze očekávat využití horní hranice, tj. 21 Kč za osobu a den.

Poplatek se bude hradit obci, která jej zavede formou obecně zá-
vazné vyhlášky. V hl. m. Praze se bude platit příslušné městské části, 
ve které bude ubytování poskytováno.

Poskytovatel úplatného pobytu se stane plátcem poplatku, bude 
tedy zodpovídat za jeho výběr a odvedení obci (městské části). K tomu 
bude mít i povinnost vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické 
podobě. Poplatek se nebude vztahovat na pobyt, při kterém je na zá-
kladě zákona omezována osobní svoboda.

Od poplatku budou ze zákona osvobozeni:  
– osoby mladší 18 let a starší 65 let
–  nevidomé osoby, držitelé průkazu ZTP/P i jejich průvodci a osoby, 

které jsou považovány za závislé na pomoci jiných (sociální služby)
–  osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou péčí (ne-

vztahuje se na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nehrazenou z ve-
řejného zdravotního pojištění, nebo hrazenou jako příspěvkovou)

–  osoby pobývající ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, pro preventivní výchovnou péči, nebo v zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc

– osoby využívající ubytování podle zákona o sociálních službách
–  osoby využívající ubytování v zařízení sloužícím k pomoci lidem 

v ohrožení nebo nouzi (od veřejně prospěšného provozovatele)
–  osoby ubytované při výkonu záchranných nebo likvidačních prací 

(integrovaný záchranný systém)
– vojáci, policisté, hasiči, celníci apod. 
–  státní zaměstnanci nebo zaměstnanci ČR pobývající na území obce 

v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této obce a plnící služební nebo 
pracovní úkoly Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru

Předvánoční trh na radnici
V rámci aktivit místní Agendy 21 si vás dovolujeme srdečně pozvat 
na druhý ročník akce, která se pod názvem Předvánoční trh uskuteční 
ve středu 4. prosince od 9 do 17 hodin v přízemí radnice. Těšit se mů-
žete na ručně vyráběné vánoční ozdoby, keramiku, svíčky a výrobky 
dětí ze základních škol Prahy 13. Program akce je doplněn zpěvem 
vánočních koled sborů dětí a seniorů, které společně vystoupí ve 14 
a v 15 hodin. 

Přijďte se v předvánočním čase potěšit z hezkých věcí a načerpat 
trochu sváteční atmosféry.

Akce se koná pod záštitou předsedy výboru místní Agendy 21 Víta 
Bobysuda a radní Anety Ečekové Maršálové.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Schůzka s pražským primátorem 
opět zrušena
V listopadovém vydání zpravodaje STOP vás starosta David Vod-
rážka v Přímé lince podrobně informoval o tom, jaké kroky podniká 
vedení radnice v letitém úsilí o řešení problémů s šířením zápachu 
z výrobny granulí společnosti VAFO Chrášťany. „V době uzávěrky 
listopadového čísla ještě nebyly známy reakce na otevřený dopis, který 
společně se mnou napsali starostové Prahy 6, 17, Zličína a Řeporyjí. 
Mimo jiné v něm žádáme pražského primátora o razantní kroky v du-
chu připravení návrhu žaloby, která by směřovala k zastavení výroby 
ve společnosti VAFO,“ říká starosta a dodává: „Reakcí na náš apel 
k okamžitému řešení problému bylo svolání schůzky na pátek 25. října 
ve společnosti VAFO. Bohužel pan primátor schůzku zrušil. Další po-
kus o realizaci jednání byl stanoven na úterý 5. listopadu. Schůzku ale 
primátor opět zrušil. Další, snad již poslední jednání, je stanoveno 
na čtvrtek 21. listopadu.“

O tom, jak řešení tohoto dlouholetého problému pokračuje, vás bu-
deme informovat.  -red-

ZD
RO

J: 
W

W
W

.SE
ZN

AM
ZP

RA
VY

.C
Z



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • PROSINEC 2019 5

Téma sTOpU

Naši senioři 
Naše městská část je zřizovatelem Střediska sociálních služeb Prahy 13, 
které sídlí v Domě sociálních služeb Lukáš v Trávníčkově ulici, v síd-
lištní zástavbě ve Stodůlkách. Jeho hlavním posláním je poskytovat so-
ciální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším obča-
nům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, 
přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou péči nebo pobyto-
vou službu. Své služby nabízí nepřetržitě již od roku 1991 pod tehdejším 
názvem Zdravotnické zařízení Jihozápadního Města, které sídlilo v ulici 
Běhounkova 43 v Nových Butovicích. Od roku 2002 již nabízí své 
služby pod názvem stávajícím. Od září 2006 se středisko přestěhovalo, 
sídlí a působí na současné adrese, ulice Trávníčkova 1746 na Lukách.

Pečovatelská služba 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 poskytuje obyvatelům městské 
části Praha 13 terénní pečovatelskou službu na území městských částí 
Prahy 13 a Řeporyje. Služba je poskytována v domácím prostředí ne-
jen seniorům, ale i ostatním osobám se zdravotním postižením nebo 
se sníženou soběstačností, vzhledem k jejich zdravotnímu hendikepu 
nebo chronickému onemocnění. Využít těchto služeb mohou ale také 
rodiny s dětmi, pokud to jejich situace vyžaduje. Pečovatelky každo-
ročně poskytnou své služby asi třem stovkám seniorů a zdravotně po-
stiženým občanům.

Mezi nejvíce žádanou službu patří dovoz obědů. Ročně jich je 
 klientům dováženo do jejich domovů zhruba třicet tisíc. 

Další významnou službou je pomoc při zajištění chodu domácnosti. 
Patří sem především obstarávání nákupů, pomoc při úklidu domác-
nosti, ale i osobní doprovod k lékaři, pochůzky na poštu nebo na úřa-
 dy. Pracovníci pečovatelské služby pomáhají klientům také při osobní 
hygieně.

Během roku zajistí pracovníci střediska v průměru na dva tisíce ná-
kupů, pochůzek a zabezpečí kolem tisíce šesti set úklidů. 

Mezi další žádané úkony sociální pomoci patří podání stravy a spo-
lečné vycházky. Celkově ročně pracovníci terénní pečovatelské služby 
vykonají u klientů průměrně osm tisíc návštěv. O klienty v terénu se 
v přímé péči stará osm pracovníků. 

Středisko osobní hygieny
Pod pečovatelskou službu spadá Středisko osobní hygieny. Jde o am-
bulantní službu, která se nachází v bezbariérových prostorách stře-
diska. Klienti mohou pod dohledem pečovatelky využít možnost kou-
pele v bezbariérové vaně nebo použít bezbariérový sprchový kout. 
Zmíněná služba je hojně využívaná seniory nebo zdravotně postiže-
nými klienty, jejichž domácí prostředí je nevyhovující pro zajištění 
celkové hygieny. V průměru je každý rok tato služba využita více než 
sto třicetkrát. 

denní stacionář 
Je bezbariérové zařízení Střediska sociálních služeb Prahy 13. Posky-
tuje ambulantní sociální službu, která je určena pro seniory a osoby se 

zdravotním hendikepem, kteří nejsou zcela soběstační, a proto nemo-
hou být přes den sami. Tito lidé bydlí doma se svojí rodinou a do sta-
cionáře dojíždí jen na určitou část dne. Denní kapacita této služby je 
patnáct klientů. Dlouhodobě stacionář navštěvuje denně pět až osm 
osob. Ve stacionáři se o ně pravidelně starají dvě pečovatelky. Pro 
 klienty je zajištěn celodenní stravovací a pitný režim. Věnují se zde 
aktivizačním činnostem, z nichž jsou nejvíce populární hry k procvi-
čování paměti, dále pak činnosti, které zlepšují jejich jemnou moto-
riku. Klienti se zde věnují i ručním pracem jako je pletení, háčkování 
nebo malování obrázků. Při této činnosti totiž nejvíce trénují již zmi-
ňovanou jemnou motoriku. Výsledky jejich vlastní trpělivosti a píle 
jsou pro ně velmi důležité. Co je ale nejdůležitější? Možnost se potká-
vat se svými vrstevníky a popovídat si. Cílem pečovatelek je podporo-
vat soběstačnost a samostatnost klienta a působit tak pozitivně 
na jeho duševní rovnováhu. 

Bydlení 
Středisko poskytuje ve svém objektu devatenáct bytů určených pro 
 seniory, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Klienti zde žijí sa-
mostatně. Mohou, ale nemusí využívat služeb střediska.

Stravovací zařízení 
Je určeno především pro seniory, kteří žijí u nás na třináctce. Kuchyň 
uvaří denně zhruba dvě stě padesát obědů. Část jich je rozvážena 
v rámci úkonu pečovatelské služby a zbylá část je určena k přímému 
výdeji seniorům v prostorách jídelny. Poobědvat zde může až padesát 
klientů. Strávníci zaplatí za oběd šedesát pět korun. Mohou si vybrat 
ze dvou hlavních jídel, v nabídce je vydatná polévka a čaj. Jídelna je 
pro návštěvníky otevřena každý všední den od 11.00 do 13.30 hod. 

Zajištění přepravy klientů
Ve všedních dnech mezi 9. až 15. hodinou je v rámci doplňkových 
služeb zajišťován rozvoz klientů speciálním vozem s vysokozdvižnou 
plošinou tam, kam právě potřebují. Vůz umožňuje transportovat osoby 
na invalidním vozíčku, nebo ty, pro které je převoz běžným vozidlem 
nad jejich motorické schopnosti. Tato služba je mezi seniory známá, 
vozidlo denně přepraví až osm lidí. 

Ostatní služby
V objektu střediska jsou nabízeny i další služby – klienti se mohou 
objednat na masáž, pedikúru, nebo využít kadeřnictví. Tyto služby jsou 
pro seniory a zdravotně postižené osoby poskytovány odbornými pra-
covníky za zvýhodněné ceny. 

Volnočasové aktivity a podpora klubů seniorů
Naše městská část společně se střediskem sociálních služeb dlouho-
době podporuje seniory v rámci aktivizačních činností, mezi které pa-
tří počítačové kurzy, kurzy cvičení paměti, univerzita třetího věku, 
kurzy anglického jazyka, Nordic Walking pochody, návštěvy koncertů 
a programů zaměřených na rukodělnou tvorbu. Mezi nejoblíbenější 
patří Vánoční punčování nebo Velikonoční jízda. 

Středisko zároveň poskytuje zázemí pro činnost šesti klubů seniorů. 
Městská část zde také zřídila klub Kulička, který dvakrát týdně na-
vštěvují maminky se svými malými dětmi. 

Pro potřeby klientů a návštěvníků jsou uzpůsobeny i venkovní pro-
story v rozlehlé zahradě, kde si mohou zahrát pétanque, nebo zacvičit 
na posilovacích cvičebních strojích. Terasu se zahrádkou nejvíce vyu-
žívají klienti denního stacionáře.

Lukáš je bezesporu důstojné a plnohodnotně vybavené místo, kde 
se mohou setkávat starší lidé a aktivně zde trávit volný čas. Městská 
část trvale podporuje činnost střediska sociálních služeb, stejně jako 
řadu volnočasových aktivit, které středisko pro seniory pořádá 
a snaží se dělat mnohé pro to, aby se starší lidé necítili sami, měli 
ve středisku jistotu péče a pomoci a aby se jim tak na třináctce hezky 
žilo. 

V závěru bychom za naši městskou část chtěli poděkovat všem za-
městnancům střediska, kteří se našim seniorům věnují s veškerou tr-
pělivostí a láskou a zároveň jim poskytují péči na vysoké profesionální 
úrovni.                 Michala Králová, ved. odd. tisku a informací
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Kapři, štiky, plotice...
V polovině října se začal pozvolna v Centrálním parku vypouštět Sto-
důlecký rybník. Ptáte se proč? Již po šestnácté se chystal na tradiční 

velký výlov ryb. V pátek 18. října vpodvečer začali členové Českého 
rybářského svazu z Jinonic rybník tzv. strojit. V překladu to zname  ná 
mimo jiné natažení sítí a příprava kádí s vodou pro výlov ryb. Ten se 
naplno rozběhl v sobotu kolem sedmé hodiny ranní, kdy rybáři začali 
„sklepávat“ ryby na síť. Následně proběhl samotný výlov. Letos se vy-
lovilo asi 600 kg kaprů a necelých 300 kg bílých ryb. Obvykle je výlov 
spojen také s prodejem ryb. Stejně tomu bylo i letos.

Vylovené ryby se přestěhovaly částečně do Nepomuckého rybníka 
a část jich byla vypuštěna do Vltavy. Tak zvané přebytky mohou pak 
být nabídnuty k prodeji.

Některé ryby se po opětovném napuštění Stodůleckého rybníka 
vrátí zpět domů. Zároveň tam budou nasazeny i ryby nové.

Počasí rybářům přálo a tak hlavně děti měly o zábavu postaráno. 
Kluky i holky fascinoval pohled na kapry, kteří se mrskali v obrov-
ských kádích, ale nejlepším zážitkem pro ně bylo, když každou chvíli 
některý vyskočil a plácal se na rozbahněné zemi. Hned jej začali po-
hotově zachraňovat.

Co dodat závěrem? Na shledanou opět za rok při výlovu mezi pa-
neláky. Bude to už posedmnácté.   Michala Králová

Kniha o moravském Edisonovi
O sto stránek silnější je druhé doplněné vydání dokumentární životo-
pisné knihy Jiřího Kohutky a Josefa Košťála o vsetínském rodákovi, 
(ne)zapomenutém vynálezci Josefu Sousedíkovi. Křest proběhl v pon-
dělí odpoledne 15. října v prostorách Národního technického muzea. 

Jako jeden z podporovatelů publikace a odkazu Josefa Sousedíka křtil 
knihu i starosta David Vodrážka. Přítomen byl také propagátor ro-
dinné tradice, syn Josefa Sousedíka Tomáš, který žije v pražských Sto-
důlkách.

Rok 2019 je 125. výročím narození, 100. výročím založení továrny 
i 75. výročím hrdinné smrti světového vynálezce, českého průmysl-
níka, nezlomného vlastence a statečného odbojáře Josefa Sousedíka.     

       Dan Novotný        

V Domečku se křtilo 
Dům dětí a mládeže ve Stodůlkách otevřel ve svých prostorách  Ro - 
dinnou zónu RADka, která vznikla za finanční podpory MČ Pra- 
 ha 13. V pondělí 4. listopadu bylo v Domečku rušno. Sešli se zde zá-
stupci vedení naší městské části, pracovníci odboru sociální péče 
ÚMČ Praha 13, pedagogičtí pracovníci z dětského centra a samo-
zřejmě budoucí klienti – rodiče se svými dětmi.

Místostarostka Marcela Plesníková společně s ředitelkou DDM 
 Janou Šimánkovou slavnostně symbolicky pokřtila logo Rodinné zóny 

RADka. V souladu s Koncepcí rodinné politiky pro MČ Praha 13 je 
zóna určena hlavně pro Rodiče A Děti.

Herna nabízí dětem a jejich rodičům velmi milé a útulné prostředí, 
kde se mohou o své ratolesti postarat téměř stejně tak dobře, jako 
doma. Tato samoobslužná rodinná zóna se stává velmi vyhledávaným 
a oblíbeným místem, protože dětem nabízí mnoho zábavných prvků 
ke hře a rozmanitým dovednostem, rodičům pak možnost navázat 
i nová přátelství.

Slavnostní a milé setkání bylo zakončeno malým dětským koncer-
tem a pochopitelně ochutnávkou tematicky nazdobeného dortu.

Zdeňka Hiřmanová
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V říjnu byl v OC Galerie Butovice otevřen po kompletní modernizaci 
hypermarket Albert. Jeho vedení uspořádalo 16. října, už za plného pro-
vozu, malou slavnostní akci, která byla poděkováním zaměstnancům 
a dodavatelům, všem, kteří se na přestavbě a všech úpravách prodejny 
aktivně podíleli, ale také zákazníkům. Byla to právě jejich přání, která 
proměnu prodejny významně ovlivnila. Příjemným zpestřením bylo vy-
stoupení Michala z diagnostického ústavu v Praze 2, což je jedno z de-
sítek zařízení, které v rámci svých programů podporuje Nadační fond 
Albert. Ten se již od roku 2009 zaměřuje jak na vzdělávání, integraci 
a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněných skupin, tak na zdravý životní 

styl dětí i jejich rodičů. Zmínit můžeme například program akredito-
vaný MŠMT Zdravá 5, který ročně „vzdělá“ šedesát tisíc dětí v základ-
ních a mateřských školách, Obchůdky s Albertem nebo Bertík pomáhá. 

V sobotu 23. listopadu se čtyřicet osm obchodů Albert zapojilo 
i do podzimní části sedmého ročníku Sbírky potravin, která upozorňuje 
na problematiku plýtvání potravinami a pomáhá lidem, kteří se potýkají 
s jejich nedostat-
kem. Při jarní sbírce 
putovalo z prodejen 
Albert k lidem 
v nouzi více než 
dvacet sedm tun 
potravin a drogis-
tického zboží. A to 
díky  darům zákaz-
níků. Těch projdou 
jen butovickým 
 Albertem týdně 
 desetitisíce. A jak 
právě oni vnímají 
proměnu prodejny? 
Oceňují, že pře-
vážná část zboží je od českých, hlavně regionálních dodavatelů. Vy-
hovuje jim i zmenšení původní nákupní plochy. Najdou zde všechen 
obvyklý sortiment, ale díky uspořádání a také otevřenému konceptu 
ve stylu farmářského tržiště, je vše daleko přehlednější. Kladně hodnotí 
i všechny  novinky – bezobalový prodej zhruba dvaceti druhů potravin, 
prodej  čerstvých bylinek, kdy si jich zákazník může  odstřihnout tolik, 
kolik  potřebuje, širokou nabídku zboží určeného k okamžité konzu-
maci... K tomu musíme ještě zmínit stoprocentně bezbariérový přístup 
a ochotu pomoci s nákupem i lidem s hendikepem. Eva Černá

Nezapomínáme 
U příležitosti 101. výročí vzniku samostatného 
československého státu položili zástupci vedení 
Prahy 13 smuteční věnce k památníkům obětí 
první a druhé světové války ve Stodůlkách, 
 Třebonicích a na Vidouli. Místostarostové 
Petr Zeman a David Zelený tak uctili památku 
všech statečných lidí, kteří při boji za samostat-
nost Československa přišli o život. 

Starosta naší městské části David Vodrážka 
tradičně položil u příležitosti Dne boje za svo-
bodu a demokracii, který slavíme 17. listopadu, 
věnec k pomníku obětem komunismu.

Michala Králová

Veřejné projednání
Ve čtvrtek 17. října se v prostorách Střediska sociálních služeb Pra - 
hy 13 konalo další ze série Veřejných projednání v rámci aktivit místní 

Agendy 21. Veřejnosti byl prezentován zá-
měr přístavby střediska.

Přítomné občany přivítal předseda Výboru 
místní Agendy 21 Vít Bobysud společně 
s radní Anetou Ečekovou Maršálovou.  

Jednání se týkalo výhradně diskuze nad re-
alizací navrhovaného projektu. Se svými pří-
spěvky k danému tématu vystoupili ředitel 
střediska Jiří Mašek, vedoucí odboru majet-
kového, bytového a investičního Renata Ura-
mová a hlavní architekt Miroslav Frantes.

Projekt budoucí přístavby by se měl týkat 
vybudování několika nových bytů pro seniory, 
včetně společenské místnosti. Zároveň vzni-
kne i zázemí pro kluby seniorů. Financování 
plánované přístavby je plně závislé na obdr-

žení dotace z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Po ukončení diskuze 
se občané přesunuli na místo konkrétní realizace, kde by měla budoucí 
přístavba vzniknout.

Jsme rádi, že tento záměr přijala veřejnost velmi kladně.  Hana Zelenková

Kompletní modernizaci zákazníci uvítali
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Bude kde bruslit?
Při procházkách naší městskou částí jsem si všimla, že v některých rybní-
cích je stále málo vody, nebo tam není žádná. Nevím proč. Když mrzlo, 
chodili jsme tam s dětmi bruslit. Budeme mít šanci i tuto zimu?                                       
 Zdeňka Přádová

Pražské rybníky a malé vodní nádrže vedle chovu ryb zadržují vodu 
v krajině a podporují tak malý koloběh vody, zajišťují dostatečné pod-
mínky pro život ohrožených druhů živočichů a rostlin vázaných 
na vodní prostředí a plní funkci rekreační. Od roku 2003 pokračuje 

projekt Lesů hl. m. 
Prahy – postupné 
obnovy i těch nej-
starších vodních ná-
drží. Pražské re-
tenční nádrže slouží 
především k zadr-
žení dešťových srá-
žek. Naše nejzná-
mější rybníky 
Nepomucký, Stodů-
lecký, Asuán i Pod 
Vlkem jsou retenč-
ními nádržemi. Jsou 
určeny k zachycení 

dešťových vod spláchnutých z terénu do dešťové kanalizace. Slouží 
k částečnému zachycení nečistot z těchto vod a zabraňují tak znečiš-
tění vodních toků. Při běžném provozu na rozdíl od rybníků objem 
vody nikdy nedosahuje své maximální hodnoty. I retenční nádrže jsou 
krajinotvorné, ekologické, slouží k rekreaci a chovu ryb. Lesy hl. m. 
Prahy se o tyto nádrže starají a čas od času zachycené sedimenty ze 
dna nádrží odstraňují. To se bude dít u rybníku Asuán, který zůstane 
přes zimu vypuštěn až do odbahnění. Částečně byl z důvodu podzim-
ního výlovu chovných ryb vypuštěn i Stodůlecký rybník. Podle množ-
ství srážek bude postupně během příštích týdnů či měsíců voda opět 
natékat. Vypuštěn byl také rybník Pod Vlkem. Pracovníci Lesů hl. m. 
Prahy museli vylovit osádku kaprů koi. Ty do rybníku někdo nezod-
povědně nasadil a ryby se dále nekontrolovatelně množily. 

O tom, že podzim je ročním obdobím, kdy 
fotografové pořizují jedny z barevně nejza-
jímavějších fotografií, není pochyb. Důka-
zem je i snímek Petry Vackové, který jsme 
se rozhodli zařadit do, letos poslední, rub-
riky Vaším objektivem. Pořídila ho koncem 
října v zámeckém parku Lány, který založil 
okolo roku 1770 Karel Egon I. z Fürsten-
bergu. Park o rozloze 110 ha je zpřístupněn 
od začátku dubna do konce října ve středu 
a čtvrtek od 14.00 do 18.00, v sobotu, ne-
děli a ve svátky pak od 10.00 do 18.00. Le-
tos už ho tedy nenavštívíte, ale možná příští 
rok tam pořídíte své nejzajímavější fotogra-
fie. V tom případě nám je určitě pošlete. 
Zatím se budeme těšit na vaše zimní foto-
grafie. Vloni nám jich díky vydatné sněhové 
nadílce přišlo opravdu hodně. A je velká 
škoda, že můžeme každý měsíc zveřejnit 
jen jednu.

Podaří-li se i vám udělat zajímavou foto-
grafii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete 
ji do redakce STOPu na stop@praha13.cz. 
Za všechny snímky, které jste nám již po-
slali, nebo je teprve pošlete, mnohokrát dě-
kujeme.  Eva Černá

Z vaŠICh dOpIsů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Tito „okrasní“ kapři do přírodní nádrže rozhodně nepatří. Vzhledem 
k tomu, že je stále málo srážek, je přítok velmi pomalý a rybníček se 
bude napouštět asi delší dobu. Plný stav vody má v současné době 
pouze Nepomucký rybník. 

S příchodem nízkých teplot budou rybníky opět zamrzat a lákat 
k bruslení. To má ale svá rizika. Může dojít k prolomení ledu. 
V Česku končí ročně pod ledem desítky lidí, ne vždy se šťastným kon-
cem. Za bezpečnou tloušťku ledu se obecně považuje 25 centimetrů. 
Na rybnících bývá tloušťka ledu dost proměnlivá. Je důležité led nej-
prve prohlédnout, zda na něm nejsou místa s vlhkým sněhem nebo 
vodou. Je dobré led na kraji vyzkoušet – zda nás unese a neslyšíme 
pukání, měli bychom si všímat i různých prasklin nebo vzdutého ledu. 
Určitě není dobré, aby bruslilo mnoho lidí blízko u sebe, je potřeba 
váhu rozložit. Když se někdo propadne do vody, je nezbytné co nej-
dříve zavolat rychlou záchrannou službu nebo hasiče. Pokud to není 
nebezpečné, mohou ostatní dotyčnému pomoci – podat mu kusy 
dřeva, větve nebo oděvu, aby se dostal co nejrychleji z vody. Pak je 
nutné se postarat o to, aby u něj nedošlo k podchlazení. 

Správce vodních toků není odpovědný za to, zda je led již dosta-
tečně pevný a vhodný k bruslení. Každý na něj vstupuje na své vlastní 
nebezpečí. Dana Céová, OŽP

 

Teambuildingová akce Pohyb pro inkluzi 
Dne 3. 10. jsme se místo v ZŠ Janského sešli s instruktory v areálu FTVS. 
Po příchodu byli žáci rozděleni do dvou skupin k venkovním aktivitám. 
První se věnovala orientaci v překážkovém terénu a druhá měla možnost 
vyzkoušet své síly a zručnost v lanovém centru. Po splnění úkolů se skupiny 
prohodily. Protože nám nepřálo počasí, zbytek času žáci sportovali v teple 
tělocvičny. Všichni se moc snažili a byli šikovní. Po obědě jsme se sešli s in-
struktory ke zhodnocení a poslední hře. Žáci měli získat kód a s jeho pomocí 
otevřít truhlu se sladkým pokladem. Této akce jsem měla možnost se zúčast-
nit jako doprovod své dcery Karolíny. Cílem bylo zábavnou formou ukázat 
žákům, že i zdravotně znevýhodněný žák je „obyčejný“ člověk, který má se 
svými vrstevníky hodně společného a i přes svůj hendikep se jim snaží vy-
rovnat, i když to někdy není snadné. 

Jsem ráda, že dcera navštěvuje Základní školu Janského, která podporuje 
význam inkluze a její důležitosti ve škole i ve společnosti.  
 Maminka žákyně 6. třídy Lucie Tauscherová

vaŠím ObjeKTIvem
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Advent a Vánoce
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, poté možnost adorace 
Pátek 6.30 hodin
Rorátní mše trvají přesně 30 minut.

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

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

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

Pátek 27. 12. – Svátek sv. Jana 
•  18.00 hod. – mše sv. s žehnáním vína

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

Neděle 29. 12. – Svátek Sv. rodiny
•  8.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů
•  18.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

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

Středa 1. 1. 2020 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
•  8.00 hod. – mše sv.

V KOSTELE SV. PROKOPA V KOmUniTním 
cEnTRU
Úterý 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
 
Středa 25. 12. – Boží hod vánoční
•  9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
•  11.00 hod. – mše sv. – Slavnost narození Páně
 
Čtvrtek 26. 12. – Svátek sv. Štěpána
•  11.00 hod. – mše sv. 
 
Neděle 29. 12. – Svátek Sv. rodiny
•  9.30 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů
•  11.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

Středa 1. 1. 2020 – Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie
•  8.00 hod. – mše sv.
•  18.00 hod. – ekumenická bohoslužba

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.

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

kalendáře ve staroslověnštině

Neděle 29. 12. 
•  9.00 hod. – sv. liturgie v ukrajinštině

Neděle 5. 1.  
•   9.00 hod. – Narození Christovo podle juliánského kalen-

dáře 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 

TŘinÁcTKA – KŘESŤAnSKÉ cEnTRUm
(Obchodní centrum Luka, Mukařovského 1986, 1. patro)

Neděle 15. 12. 
•  10.00 – adventní bohoslužba v Kulturním domě Mlejn, 

Kovářova 1615/4

Neděle 22. 12.
•  10.00 – vánoční bohoslužba s vystoupením dětí v před-

stavení s názvem To není země pohádek v Kulturním 
domě Mlejn, Kovářova 1615/4

Neděle 29. 12.
•  10.00 – poslední bohoslužba roku 2019 v Křesťanském 

centru Třináctka, Mukařovského 1986

Náš národ si v uplynulých dnech připomněl 
30 let od svatořečení Anežky České, násled-
ného pádu komunismu a návratu svobody. 
Vánoční dny, na které se připravu-
jeme, s tématem svobody souvisí více, 
než by se mohlo zdát.

Příběh o Panně Marii a svatém 
 Josefu se odehrával v době, kdy 
izraelský národ svobodný nebyl – tr-
pěl pod nadvládou římské říše. Zásah 
do rodinné svobody Marie a Josefa se 
citelně projevil ve chvíli, kdy se mu-
seli podřídit samolibé touze římských 
okupantů spočítat své poddané. Tento 
mladý pár se navzdory pokročilému 
těhotenství Marie musel vydat na na-
máhavou cestu z Nazareta do Bet-
léma. Narození malého Ježíška na jednu 
stranu provázely nadpřirozené úkazy, východ 
jasné hvězdy, zpěv andělů, klanění prostých 
pastýřů i špičkových vědců-mudrců. Na dru-
hou stranu bylo toto narození poznamenáno 
situací nesvobody a útlaku. 

Vánoční událost pro nás může mít také ná-
sledující poselství: Bůh, který je bez jakého-
koli omezení, který svobodně stvořil svět 

a svobodně v něm působí, kterého žádná lid-
ská slova nemohou vystihnout, se rozhodl 
narodit se jako lidské dítě, a to do nesvo-
bodné společnosti a do konkrétní rodiny po-
znamenané touto nesvobodou. Boží Syn se 
sice podřídil vnějším omezením, ale nenechal 

se spoutat vnitřně. Nenechal si vzít to, kvůli 
čemu přišel, aby ukázal Boží lásku k lidem. 
A tuto svou vnitřní svobodu a nezlomnost 

projevil i tehdy, když jej římští 
okupanti zajali, zbavili práv a pověsili 
na kříž.

Bůh není proti lidské svobodě. Na-
opak. Přichází k člověku, aby s ním 
sdílel vše, co jej omezuje a aby mu 
daroval vnitřní sílu, odvahu a volnost. 
To vše můžeme prožít také o letoš-
ních svátcích. Vánoce budeme slavit 
již potřicáté v novodobé historii 
ve svobodné zemi – Bohu díky za to! 
A přesto má naše svoboda vždy své 
limity. Oslava Ježíšova narození je 
příležitostí, abychom jako on poznali 

a pochopili, že láska k bližním se nedá spou-
tat. Obdarovávání druhých i přijímání darů, 
věnování pozornosti, milého slova či naslou-
chání, to vše ukáže míru naší vnitřní svobody. 
Požehnané a svobodné Vánoce.  
 Radek Tichý, katolický farář Prahy 13

Vánoční svoboda
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Byla zahájena výstavba nových 
učeben
V pondělí 21. října byla zahájena přestavba prostor po staré školní jí-
delně ZŠ Kuncova ve Stodůlkách. Jejím smyslem je navýšit kapacitu 
školy, které v posledních letech výrazně stoupají počty žáků a nestačí 

uspokojit všechny zájemce.     
   Přestavbou prostor po bývalé školní 
kuchyni a jídelně vznikne čtrnáct uče-
ben, pět kabinetů a dva sklady ve dru-
hém patře pavilonu A (přední část 
 budovy) a dvě garsoniéry pro učitele 
v 1. patře školní budovy. Stavba, která 
si vyžádá dvacet milionů korun a je-
jímž investorem je Praha 13, bude pro-
bíhat sedm měsíců, tj. až do konce 
května 2020. I když v první fázi probí-
hají práce spojené s velkou hlučností 
a prašností, provoz školy je zabezpečen 
a zachován bez většího omezení. Dě-
kujeme rodičům a návštěvníkům školy, 
že respektují dopravní i stavební ome-
zení v těsné blízkosti školy a že se 
po vyzvednutí dětí u školy nezdržují 
a neohrožují tak bezpečnost dětí ani 
svoji.  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Mezinárodní projekt se rozjíždí
V termínu od 4. do 6. listopadu se delegace 
učitelů ze ZŠ Klausova zúčastnila mezinárod-
ního setkání v rámci projektu Erasmus+. Se-
tkání proběhlo v Ünye za přítomnosti patnácti 
zástupců škol z pěti zemí Evropské unie a Turecka. Na fotografii je 
zachyceno slavnostní zahájení za účasti starosty a dalších čelních 
představitelů města. Věříme, že tento dvouletý mezinárodní projekt 
bude pro žáky naší školy přínosný a zajímavý. Petr Neuvirt

Nabídka stravování pro občany    
ZŠ Janského nabízí stravování ve školní 
jídelně všem občanům z Velké Ohrady. 
Jídelna získala od nového školního 
roku označení Tady nám chutná, které 
uděluje Asociace školních jídelen, a.s., 
ve spolupráci s Magistrátem hl. m. 
Prahy. Nabízíme výběr ze dvou jídel. 
Fronty dětí na přidání svědčí o tom, 
že opravdu všem chutná. Pokrmy lze 
objednat z pohodlí domova na týden 
dopředu na stránkách www.strava.cz. 
Na všechny nové strávníky se těší tým 
kuchařek ZŠ Janského. Pro bližší 
 informace kontaktujte vedoucí školní 
jídelny paní Jaroslavu Krejzovou, 
tel. 251 623 894, 732 323 161,  
jidelna@zs-janskeho.cz. 
 Jan Havlíček, ředitel školy

Už je nám třicet
Mateřská škola U Rumcajse oslavila již třicáté výročí svého otevření. 
Všichni zaměstnanci společně s rodiči připravili na zahradě školky 
bohatý program. Pro děti byl připravený skákací hrad, lanové centrum, 

animační program 
a hlavně největší pře-
kvapení – opravdové 
hasičské auto. Ob-
čerstvení obstarali 
skvělí rodiče, za což 
jim patří velký dík. 
K večeru jsme si 
všichni opekli špekáčky. 
Nikomu se potom 
domů moc nechtělo.

Večer se ještě sešli 
všichni současní i bý-
valí zaměstnanci. 
K velké radosti se 
na nás přijela podívat 
i bývalá paní ředitelka 
Vaníková. Vzpomínek 
bylo hodně. Doufáme, 
že dalších setkání 
bude přibývat – i se 
skvělými rodiči. 

 Zaměstnanci školy

Pomáháme ostatním
V předvánočním čase myslíme především na své nejbližší, 
ale měli bychom být solidární a pozorní i k těm, kteří 
naši pomoc potřebují během celého roku. V ZŠ Kuncova, která je 
dvojnásobnou nositelkou národní ceny kvality za společenskou odpo-
vědnost, proto cíleně rozvíjíme sociální inteligenci žáků mimo jiné 
i participací na charitativních akcích a sbírkách. Během školního roku 
organizujeme čtyři finanční sbírky: Srdíčkové dny, Červenou stužku, 
Český den proti rakovině a Run and Help. V loňském školním roce 
jsme vybrali a odeslali potřebným neuvěřitelných 99 060 Kč. Letos 
očekáváme, že překonáme hranici více než jednoho sta tisíc korun. 
Po zářijových Srdíčkových dnech nás od 1. prosince, který je Světo-
vým dnem boje proti AIDS, čeká jako druhá sbírka Červená stužka. 
V roce 2019 se bude v ČR konat již poosmnácté a proškolení a vy-
braní žáci 9. ročníku naší školy ji budou v Praze 13 zajišťovat již po-
čtrnácté. Kolemjdoucím budou nabízet zdarma informační letáky 
a za 20 Kč odznaky Červené stužky, které symbolizují solidaritu s ne-
mocnými AIDS a nakaženými virem HIV. Věřím, že naše spoluob-
čany osloví a potkají se s pochopením a spoluúčastí častěji než s hru-
bostí a lhostejností. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova    
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Přírodovědně zaměřené třídy
ZŠ Janského pro školní rok 2020/2021 otevírá nově přírodovědné 
třídy, které se zaměří zejména na matematiku, fyziku a chemii. Nava-
zuje tak na otevřený badatelský klub, který začal velmi úspěšně svoji 
činnost již v letošním roce. Celý klub je založen na tom, že si děti 
samy stanovují hypotézy, vytváří postupy práce a hlavně se od nich ne-
čeká jeden tzv. správný postup nebo výsledek. Těšíme se na další žáky 
v novém školním roce, kteří se nebojí vědy a chtějí získat více vědo-
mostí ve zmíněných oborech. Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského

Take-home Art 
Ztratit ostych a k ostatním mluvit nahlas anglicky, to je pro žáky po-
měrně náročný krok. Proto v 5. třídách zkoušíme krátké prezentace. 
Jde o velmi efektivní pomůcku – malý projekt nazvaný Take-home Art, 
něco jako „výtvarka na doma“. Do krabice od bot žák vytvoří svou 
scénu, vymyslí a vyrobí dvě postavy, jednu kladnou „the goodie“ a dru-
hou zápornou „the baddie“, a pak si zahraje na malého dramatika. Pro 
své postavy vymyslí scénu a jednoduchý příběh – zápletku v angličtině. 

Ve třídě se pak ještě zhostí role loutkoherce a scénku ostatním zahraje. 
Tím, že je při mluvení manuálně zaměstnaný a že scénu i postavy sám 
vytvořil a příběh vymyslel, ztrácí obvykle ostych mluvit. Scény a pří-
běhy letošních páťáků byly moc vydařené. Norbert Tlustý, učitel angličtiny, ZŠ Mládí

To byl jen vtip 
Naše třída 5.A ze ZŠ Mohylová navštívila divadelní představení To 
byl jen vtip v divadle Minor. Příběh ze školního prostředí, kde nechybí 
humor a legrace, děti moc bavil. Ale jen do té doby, než se začaly dít 
vážné věci. Najednou jim úsměv z tváří zmizel. Parta kluků a holek se 
začala chovat k jednomu ze svých spolužáků velice nevhodně. Ubližo-
vali mu, dělali různé naschvály a měli z toho velkou legraci. Dětem se 
představení přestalo líbit a byly z toho dost smutné a začaly přemýšlet, 
jak chlapci pomoct. Jak by se zachovaly na místě šikanovaného 
chlapce, si mohly záhy vyzkoušet na jevišti, kam byly herci pozvány. 
Vžily se do děje příběhu natolik, že zapomněly na svůj ostych a před-
vedly, jak by se v případě šikany zachovaly ony. Všechny děti si s sebou 

odnesly dopisy s radami, jak se mají v případě šikany zachovat. Je 
dobře, že se nejen ve školách, ale i v divadelních představeních věnuje 
otázce šikany taková pozornost. I proto patří hercům z Minoru naše 
velké díky!   Anna Cudráková

Tři klíče k demokracii
Stál před námi nelehký úkol. Jak nadchnout děti pro oslavy výročí 
 Sametové revoluce, která pro nás znamenala svobodu a demokracii, 
ale pro současnou generaci Z je to jen vzdálený pojem? Jako učitelé 
moderní doby jsme věděli, že se žáci při projektu Klíče k demokracii 
musí nejen vzdělávat, ale hlavně bavit.

Tři deváté třídy, tři klíče, společné téma, jiné provedení. Projektový 
den, kdy naši deváťáci postupně představili všem třídám druhého 
stupně ZŠ Kuncova svoji práci, připadnul na 15. listopadu. První klíč 
je o demokracii a svobodě a o tom, co pro žáky tato slova znamenají. 
Druhý klíč představuje porovnání životního stylu před rokem 1989 
a po něm. Zahrnuje módu, potraviny, bydlení a dopravu. Třetí klíč je 
dílo audiovizuální, kde se žáci vžili do rolí reportérů, kameramanů, 
střihačů a fotografů. S kamerou se rozběhli po škole a s pamětníky 
Sametové revoluce, panem ředitelem a dalšími učiteli, natočili rozho-
vor. Porovnávali například, jak vypadalo školství před revolucí a po ní. 
Naše klíče a celý projekt byly propojením českého jazyka, výchovy 
k občanství, dějepisu, pracovních činností, výtvarné výchovy a konečně 
i hudební výchovy. Celé pásmo bylo proloženo písněmi Jaroslava 
Hutky, Karla Kryla, debatou s panem ředitelem Pavlem Petrnouškem 
a promítáním dobových videí.   Marie Bíchová, učitelka VkO a koordinátorka projektu
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Hřiště nejen pro školáky
Za necelé čtyři měsíce vznikl při Základní škole Klausova na Velké 
Ohradě nový multifunkční sportovní areál, který především školákům 
nabízí vyžití v řadě sportovních odvětví. Proinvestovaná částka se vy-
šplhala na zhruba pět milionů korun a byla hrazena z dotací Magist-
rátu hl. m. Prahy.

V listopadu, měsíc po jeho slavnostním otevření, jsme toto sporto-
viště navštívili. V tu dobu mělo už začátek ostrého provozu za sebou. 
„Za první měsíc se tady v rámci hodin tělesné výchovy několikrát vy-
střídaly všechny třídy prvního i druhého stupně,“ řekla zástupkyně 
 ředitele Helena Hejnová a dodala: „V zimě zažije náš areál klidnější 
 období, nicméně opuštěný rozhodně nezůstane. Budou ho pro své tré-
ninky využívat například Tenisová škola Tallent, florbalové oddíly, 
různé kroužky... A samozřejmě také děti ze školní družiny. Navíc, 
po domluvě s vedením školy, si hřiště může pronajmout i veřejnost.“

Nám se na hřišti podařilo zastihnout spoustu dětí ze školní družiny 
se svými vychovatelkami a samozřejmě nás zajímalo, co novému areálu 
říkají. „Nová sportoviště jsou v blízkosti školy a naší družiny, tak jsme 
tu skoro každý den,“ prozradila Lenka Třešňáková, vedoucí vychova-
telka školní družiny. „Děti jsou doslova nadšené. Je tu úžasná, velká 
plocha, kde jim máme možnost nabídnout skutečně pestrou činnost. 
Zařazovat sport a pohyb do odpoledních aktivit je velmi důležité. 
A nejen proto, že děti mají pohyb. Jsme tady s dětmi z různých tříd, 
takže mají možnost se i vzájemně poznat. Veškeré aktivity, i ty mimo-
školní, pomáhají dětem stmelovat kolektiv. Ale sport to dokáže trošku 
jinou a možná jednodušší formou. Odpolední program pro děti při-
pravujeme větši-
nou společně 
a v podstatě obsa-
díme celé hřiště. 
Mladší kolegyně 
přicházejí s no-
vými nápady, 
ostatní dodají zku-
šenost a dohro-
mady nám to 
skvěle funguje. 
Uvidíme, kdy na-
padne sníh, ale ani 
tehdy, dík velké 
vstřícnosti školy, 
hřiště neosiří.“

A jak se spor-
tovní areál líbí dětem? Tak to nám prozradil jeden z těch nejmladších. 
„Jmenuji se Dětřich Dušek, ale děti mi říkají Dydy, a jsem z 1.A. Mně 
nejvíc baví to Z vody do vody. Všichni stojí za žlutou čárou, a když 
paní vychovatelka řekne do vody, tak musíme přeskočit. A když řekne 
z vody, tak musíme zase skočit zpátky. A když jsme za žlutou čárou 
a ona řekne z vody, tak skočit nesmíme. Takže musíme dávat pozor, 
co řekne. Ještě mě baví, když běháme štafetu. Je prima, když jsme tu 
všechny třídy, našel jsem si tu i kamaráda, Ondru z béčka.“ 

Tahle roztomilá tečka je důkazem, že vynaložené peníze našly toho 
nejlepšího adresáta. Eva Černá

Ohlédnutí atletů za letošním 
rokem
Rok 2019 byl pro mladé atlety SK Aktis Praha mimořádně úspěšný. 
Na přeborech Prahy získali sedm zlatých, čtyři stříbrné a patnáct 
bronzových medailí. Ani na republikových mistrovstvích nevyšli na-
prázdno. Žák Matyáš Vaněk obsadil už v zimě v hale ve skoku dale-
kém 3. místo, v létě si na dráze ještě o jedno místo polepšil a vybojoval 
stříbro. Dorostenka Petra Pácalová přispěla do medailové sbírky rov-
něž stříbrem v hodu kladivem a bronzovou medaili pak přidal ještě 
žák Samuel Grulich v běhu na 200 metrů překážek. Oba naši úspěšní 
žáci se zúčastnili také mezistátního utkání ve slovinské Ptuji, v němž 
k vítězství českého týmu výrazně přispěli – Samuel Grulich zvítězil 
v běhu na 300 metrů překážek a Matyáš Vaněk obsadil 3. místo 
ve skoku dalekém.

Ani v soutěžích družstev se naši atleti neztratili. Mladší žactvo ob-
sadilo v přeboru Prahy v konkurenci čtyřiceti týmů 8. místo a starší 
žáci obsadili celkové 10. místo. Družstvo mužů obsadilo ve své sku-
pině II. ligy krásné 2. místo a vybojovalo účast v baráži o I. ligu, ženy 
skončily ve stejné soutěži o stupínek níže, tedy na 3. místě.

Rádi přivítáme do svých řad i další nové zájemce o atletiku. Staňte 
se členem úspěšného týmu! Radek Bártl

Ve Čtyřlístku se gymnastice daří
Že pohyb mají děti rády a cvičení je baví, o tom svědčí zájem našich 
nejmenších o gymnastickou přípravku. Letos se sešlo opravdu hodně 
dětí a tak jsme mohli vytvořit jedno chlapecké a jedno dívčí družstvo. 
Každou středu od 15.30 do 16.30 hodin s dětmi trénují v Mateřské 
škole Čtyřlístek, Mezi Školami 2323, Miloš Miškovic, bývalý repre-
zentant ve sportovní gymnastice, a Andrea Kudličková. Děti, které již 
navštěvují základní školu, mají možnost tréninku dvakrát týdně – 
v pondělí a ve středu – v ZŠ Klausova na Velké Ohradě. V případě zá-
jmu o cvičení ve druhém pololetí se můžete informovat na tel. čísle 
773 963 651. Andrea Kudličková
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Atletické třídy na Velké Ohradě
Pro nový školní rok 2020/2021 otevírá ZŠ Janského sportovní třídy se 
zaměřením na atletiku. S pomocí ÚMČ Prahy 13 vznikl nový atle-
tický ovál, který je již hojně využíván sportovci z Prahy 13. Díky nově 
vzniklé spolupráci školy s atletickým klubem Aktis bude ve sportov-
ních třídách zajištěna profesionální výuka zkušenými trenéry. Podpora 
sportu a kvalitního vzdělávání je hlavní prioritou ZŠ Janského. Těšíme 
se na všechny nové žáky – sportu zdar a atletice především.  
 Jan Havlíček, ředitel školy

spOrT

Pět medailí pro Pole Heaven 
Do finále Mistrovství ČR v Pole Art 2019 postoupila v kategorii dětí 
Barbora Čaloudová z Prahy 13 ze sedmého místa. Pilným tréninkem 
ovšem dokázala zlepšit technickou náročnost i provedení a se svou se-
stavou na téma Kouzelná Beruška a Černý kocour skončila ve finále 
na krásném třetím místě, takže bronz putuje na Prahu 13. Studio Pole 
Heaven se navíc pyšní dalšími čtyřmi medailemi. Zlato a bronz v ka-
tegorii Ženy masters 40+ máme zásluhou Alex Kalousové a Jany Bud-
ské, další zlato vybojoval Jonáš Priškin v kategorii mužů a stříbro v ka-
tegorii Ženy elite přibylo díky Poli Sirotině. 

Více na www.poleheaven.cz. Daniela Čaloudová

Prague Volleyball Games 
V pondělí 11. listopadu byla uzávěrka registrací na druhý ročník tur-
naje mladých volejbalistů Prague Volleyball Games. Zúčastní se ho 
více než osmdesát družstev ze sedmi evropských zemí. 

Největší turnaj volejbalové mládeže ve střední Evropě oslovil kluby 
napříč celou Českou republikou i řadu kvalitních zahraničních týmů. 
Chybět nebudou družstva z Polska nebo reprezentační výběry Ra-
kouska a Slovenska. Všechny čtyři věkové kategorie obsadí špičkový 
bavorský klub TSV Grafing Volleyball.

Turnaj Prague Volleyball Games zaujal také sportovní osobnosti. 
Ambasadory druhého ročníku jsou reprezentantky Helena Havelková 
a Michaela Mlejnková a vítěz Champions League a klubový mistr 
světa György Grozer.

V hale na Lužinách, aréně extraligových Lvů Praha, se uskuteční fi-
nálové zápasy všech osmi kategorií (4 dívčí, 4 chlapecké). Závěrečný 
blok se koná 29. 12. od dopoledních hodin. Více informací najdete 
na www.praguevolleyballgames.cz. Tomáš Klement

Půlnoční silvestrovsko – 
novoroční Běh metropole 
Tento běh je poslední závod v Evropě a možná 
i na světě (dle časového posunu) v kalendářním 
roce a zároveň první v roce následujícím. Po-
sedmé se letos na silvestrovskou noc 31. 12. se-
jdou běžci ze všech koutů republiky na pětikilo-
metrové trase běžeckého závodu, aby se důstojně 
rozloučili se starým rokem a v plné sportovní 
kondici naplnili staré lidové motto Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
Protože startovní výstřel odstartuje běžeckou silvestrovskou „veselici“ 
patnáct minut před půlnocí, aby se první závodníci dostali do cíle pár 
minut po půlnoci, naplňuje se motto vrchovatě.

Jedinečná atmosféra závodu, tentokrát na nové trase v Inline parku 
za Galerií Nové Butovice, láká nejen běžce, ale i jejich nejbližší, aby je 
na trase povzbuzovali nejen svými hlasivkami, ale plnili i roli nosičů 
vody, v našem případě šampaňského. I když jde o závod, o zábavu není 
nouze, samozřejmě „chrti“ se nenechají rozptýlit a pádí k cíli, co jim 
zimní noční počasí a silvestrovské veselí dovolí . Všichni si pak vy-
chutnávají jedinečnost závodu i bujarou atmosféru silvestrovské noci, 
kdy se o půlnoci při plném závodním tempu nad jejich hlavami roz-
svítí noční obloha tisíci petard a světlic. S nadsázkou lze říci, že takový 
ohňostroj nezažijete ani na olympiádě či 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. I když jde o závod a his-
toricky první vítěze v Evropě v roce 2020, jsou hlavní ceny vloženy 
do závodní silvestrovské tomboly. A jsou víc než zajímavé – pobyt 
v hotelu Antýgl, poukazy od firem Joma nebo Author...

Ani tento závod není bez rekordů, ať již ryze sportovních, ale i co se 
týká věku účastníků, když nejmladším byl dvouletý Jáchym Horáček, 
kterého spícího do cíle dovezli v kočárku jeho rodiče v čase 21.28 min.

Pokud se chcete stát účastníky tohoto jedinečného závodu, přihlaste 
se na www.behmetropole.cz, kde najdete všechny podrobnosti. Do-
pravit na závod se můžete metrem trasy B do stanice Nové Butovice, 
pokud přijedete autem, jsou pro vás připravena parkovací místa v pod-
zemním parkovišti Galerie Nové Butovice.

Těším se na vás na startovní čáře 31. 12. 2019 ve 23.45 hod.                                 

 Roman Jaroš, ředitel závodu
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Listopadový dobrovolnický úklid
Skupinka dobrovolníků z Trash Hero Praha okolo Zdeňka Hostaše 
opět pokračovala v úklidu obří skládky poblíž zastávky Šafránkova. 
Podle posledních informací je místo již téměř vyčištěné. V celkem 
šestnácti lidech sesbírali a na autobusovou zastávku Bílý Beránek od-
nosili 865 kg odpadků. Podařilo se „odtěžit“ téměř celý zbytek hlav-
ního odpadkového ložiska, pouze v nejzadnější nepřístupné části zů-
staly ještě cca dva metry čtvereční odpadků. Pan Hostaš předpokládá, 
že se tam ještě jednou vydají na douklizení zbytků hlavní hromady 
a zpracování šesti až sedmi menších ložisek odpadků, které se nachází 
poblíž.

Po pracovní době až do setmění uklízela skupinka dobrovolníků 
okolo pana Dymla z KB Praha lesík pod Velkou Ohradou. I zde neu-

káznění občané rozházeli PET lahve, papíry, plechovky od piva a jiné 
odpadky. 

Odvoz a likvidaci sesbíraného odpadu opět zajistil odbor životního 
prostředí. Za úklid všem mnohokrát děkujeme. Dana Céová, OŽP

Zimní údržba komunikací
Zimní údržba na pěších i místních komunikacích je každoročně pro-
váděna od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V případě 
nutnosti je zajištěno odstranění závad i mimo toto období. Odstra-
nění 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 odbor majetkový a inves-
tiční v koordinaci s odborem dopravy a TSK. Zimní služba je zajišťo-
vána na místních komunikacích, pěších komunikacích a parkovištích 
ve správě Městské části Praha 13, tj. v k. ú. Stodůlky, Třebonice a Jino-
nice. Na www.praha13.cz/Verejna-zelen-v-Praze-13 je podrobný po-
pis způsobu údržby a právní předpisy. Aktuální mapové podklady jsou 
k nahlédnutí v odboru životního prostředí.  

Zimní údržbu na převážné části komunikací pro motorová vozidla 
zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Ty jsou 
podle stupně důležitosti rozděleny do několika pořadí, která stanoví 
časové limity ke zmírnění závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti. Po-

drobné informace týkající 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

KB Praha

Trash hero Praha

Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské služ- 
by, a.s., a AVE Pražské komunální služby, a.s., zajistí během vánočních 
svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. 
 Harmonogram svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění 
nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24. do 31. 12. budou zajištěny standardní pracovní 
směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozo-
vých plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separač-
ních místech budou prováděny svozy tříděných složek odpadu v posí-
leném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech 
posíleny svozy v období 23. – 31. 12., jinak bude vše probíhat také 
dle příslušných svozových plánů. 

Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční 
svoz odpadu Svoz směsného odpadu:

23. – 31. 12. – standardní svoz v pravidelných svozových dnech
 1. 1. 2020 – svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz      
                  se uskuteční v následujících dnech
 2. – 6. 1. – bude probíhat standardní svoz s případným   
                  časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
23. – 31. 12. – standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23. – 31. 12. – v kritických oblastech budou posíleny svozy  
                  ostatních složek tříděného odpadu
 1. 1. 2020 – svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz  
                  se uskuteční v následujících dnech
 2. 1. – 6. 1. – bude probíhat standardní svoz s případným  
                  časovým posunem (max. 1 den) Pražské služby, a.s.
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozor-
ňujeme, 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, pneu-
matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

Borovanského 4. 12. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

Píškova 4. 12. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Suchý vršek 5. 12. křižovatka s ul. V Hůrkách (chodník u oční 
kliniky)

Šostakovičovo náměstí 5. 12. křižovatka s ul. Vlachova

Podpěrova 6. 12. plocha u č. 1879 (před MŠ)

5. máje 9. 12. plocha proti č. 325

Janského 9. 12. parkovací záliv proti č. 2437/15

Hábová 9. 12. parkoviště před č. 1742

Kettnerova 10. 12. parkoviště u trafostanice proti č. 2053

Volutova 10. 12. parkoviště proti č. 2518/6

Bronzová 10. 12. na chodníku u trafostanice proti č. 2016/13

Nušlova 11. 12. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

Červeňanského 11. 12. křižovatka s ul. Janského

U Jezera 11. 12. parkoviště proti č. 2039/18

Petržílkova 12. 12. parkoviště proti č. 2267

Pavrovského 12. 12. křižovatka s ulicí Přecechtělova (rozšířená 
plocha u kontejnerů na tříděný odpad)

Melodická 13. 12. křižovatka s ulicí Operetní

Bašteckého 16. 12. křižovatka s ulicí Janského

Kodymova 16. 12. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

Vstavačová 17. 12. u retenční nádrže

Jaroslava Foglara 17. 12. parkovací záliv u č. 1329/2

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Kam pro vánoční stromky a ryby?
(nahlášená prodejní místa k 26. 11.)

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.
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradské náměstí, Velká Ohrada 21. – 23. 12.
Hypermarket Globus Zličín  19. – 24. 12. 
(denně 8.00 – 21.00, 24. 12. 8.00 – 11.00)

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

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner 
na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních 
případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme 
o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný 
odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob 
na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé by měli 
stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, 
aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně 
dlouho dobu. 

Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných 
svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. 
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, roz-
hodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběr-
ného dvora. Pražské služby, a.s.

Vánoční stromky do popelnice 
nepatří

FO
TO

: J
AK

UB
 PL

ÍH
AL



PROSINEC 2019 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 22916

INZERCE



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • PROSINEC 2019 17

hasIčsKé OKénKO

mĚsTsKá pOLICIe

Z deníKU pOLICIe čr

hledaná osoba 
Dne 20. října ve večerních hodinách provedli strážníci na-
šeho obvodního ředitelství, na základě předchozího upo-
zornění od občanů, kontrolu sklepních prostor na sídlišti 
Velká Ohrada. Zaměřili se na osoby bez domova. V úzké 
spolupráci s obyvateli jednoho z panelových domů se po-
dařilo nalézt skrývajícího se sedmadvacetiletého muže za-
nedbaného zevnějšku, který dělal vše pro to, aby nemusel 
prokázat svoji totožnost. Následnou lustrací v evidenci hledaných 
a pohřešovaných osob se potvrdilo prvotní podezření strážníků, že 
po muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání.  Po potvrzení totožnosti  
si tuto hledanou osobu převzali kolegové z Policie České republiky.

dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem  
v době svátků
V období svátečních dnů bude tradičně v rámci výkonu 
služby posílena kontrolní a hlídková činnost v okolí ná-
kupních center, trhů a ostatních obdobných míst, kde se 
dá předpokládat větší koncentrace obyvatel Prahy 13. Pr-
vořadým cílem přijatého opatření je zajištění bezpečnosti 
osob. Dalším úkolem našich strážníků bude jako vždy 

ochrana majetku občanů a veřejného pořádku. Konkrétně se strážníci 
zaměří na kontrolu parkovišť u velkokapacitních prodejen, skupiny 
kriminálně závadových osob a požívání alkoholických nápojů na ve-
řejných prostranstvích.   Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 První listopadové pondělí se na Místní oddělení policie 
ČR Stodůlky dostavila žena, která žije ve společné domác-
nosti se svým bývalým manželem a svými dětmi. Ze strany 
bývalého manžela dochází k neustálému slovnímu a fyzic-
kému napadání členů rodiny, zejména po požití alkoholu. 
Po zhodnocení celé situace jsme se rozhodli využít opráv-
nění, které nám dává zákon o Policii České republiky, a agre-
sora jsme z bytu vykázali, jelikož jeho chování mělo znaky 
tzv. domácího násilí. 

Vykázání znamená, že policista vykázané osobě určí 
prostor, na který se vykázání vztahuje a kam vykázaná 
osoba nesmí po celou dobu vykázání vstupovat. Stejně 
tak nesmí ohroženou osobu kontaktovat. Minimální doba 
vykázání je deset dní. Tato doba však může být na návrh 
ohrožené osoby příslušným soudem prodloužena. Pod-
mínky vykázání musí dodržovat jak vykázaná osoba, tak 
osoba ohrožená.

Domácí násilí je fenoménem doby. Jedná se o násilí fyzické, 
psychické nebo např. ekonomické, které zásadně zasahuje 
do důstojnosti ohrožené osoby. Jedná se o protiprávní činnost, 
která se odehrává za zavřenými dveřmi a o tomto ponižujícím 
jednání, které devalvuje osobnost člověka, nemusí vědět ani 
nejbližší okolí nebo širší rodina. Trpí jím nejen ohrožená osoba, 
ale např. i děti, i když toto násilí není namířeno přímo proti 
nim. Ohrožovaná, ponižovaná osoba, v podstatě oběť, pak má 
pocit, že za situaci může právě ona a pro nás nelogicky si zdů-
vodňuje jednání agresora např. takto: „Kdybych tolik netřís-
kala nádobím, tak by mi tu facku nedal. On mi jí vlastně dal, 
protože jsem ho rušila při sledování televize. Můžu za to já.“ 
Potom se stane, že okolí neví, co se v rodině děje a sama oběť 
si vlastně ani sama nepřipouští, že by se dělo něco špatného. 
Často dochází k tomu, že pachatel takového jednání svou oběť 
dlouho, někdy i několik let, tzv. zpracovává. Je obecně známo, 
že takové případy končí i smrtí ohrožené osoby. 

Jednou z minulých novel zákona o Policii České republiky 
získala policie oprávnění osobu agresora vykázat, jak je 
uvedeno výše. Samozřejmě za určitých podmínek. Domní-
vám se, že jde o zásadní oprávnění policie, které tak může 
zabránit další dehonestaci člověka a také možnému fatál-
nímu následku. Vykázání není trestem pro vykázaného. 
 Zásadním účelem je vytrhnout ohroženou osobu z vlivu 
agresora, aby s ní nemohl manipulovat. Oběť tak dostane 
šanci žít deset dní svobodným „normálním“ životem, kdy 
není nikým omezována a může se tak rozhodnout sama, 
jak se svým životem naloží. Někdy si své špatné chování 
uvědomí sám pachatel.

Obětí domácího násilí nejsou jen ženy, ale i muži. Jednou 
z nejvíce ohrožených skupin jsou také senioři. V případě, že 
jste obětí domácího násilí, nebo znáte někoho, kdo obětí 
domácího násilí je, neváhejte se obrátit na nejbližší služeb-
 nu policie.   Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Výjezdy jednotky
• V ulici U Starého mlýna v pražské Uhříněvsi zasahovalo 6. září do-
poledne několik jednotek hasičů u střetu vlaku s nákladním autem. 
Došlo k němu na železničním přejezdu se světly a závorami. Naše jed-
notka byla povolána spolu s evakuačním autobusem.
• 21. září v 15.45 hod. byla jednotka povolána k požáru travního po-

rostu, který se roz-
šířil na plochu 
100×150 metrů 
v ul. Jeremiášova. 
Na místě zasaho-
valy čtyři jednotky. 
Jednotka se vrátila 
v 17.32 hod. 
a přesně za jednu 
minutu opět vyjíž-
děla. Tentokrát 
do ulice Nad Dalej-
ským údolím. Zde 
došlo k úniku plynu 
před bytovým do-
mem, ze kterého 

hasiči preventivně evakuovali dvacet osob. Byla vytyčena nebezpečná 
zóna a vytvořen 1 C proud pro případ výbuchu.
• V pondělí 2. října vyjížděla jednotka k transportu osoby do ulice 
Souběžná.
• V neděli 13. října zasahovaly od 3.14 hod. dvě profesionální jed-
notky a naše dobrovolná jednotka v ulici Chalabalova u požáru bytu 
v obytném panelovém domě. Požár zasáhl byt v přízemí domu v pl-
ném rozsahu, hasiči nasadili několik proudů vody, zasahovali v dýchací 
technice. Během zásahu zachránili jedenáct dospělých osob, čtyři děti 
a dva psy. Několik osob skončilo v péči ZZS.

• V sobotu 26. října vznikl poblíž ulice Goldscheiderova požár lesního 
porostu a naše jednotka tam byla povolána. Na místě bylo zjištěno, že 
hoří bioodpad v lese. Proto se na místo dostavily další dvě dobrovolné 
jednotky a univerzální dokončovací stroj ze Záchranného útvaru ze 
Zbiroha. Bioodpad i po rozhrabání bagrem stále pod zemským povr-
chem hořel a objevovala se skrytá ohniska, ze kterých vycházel kouř. 
Jednotky byly na místě až do pondělí, aby požářiště prolévaly vodou.

SDH Stodůlky a městská část Praha 13 srdečně zvou 7. prosince 
od 13 hodin všechny děti i jejich rodiče do Spolkového domu na Mi-
kulášskou nadílku. Od 18 hodin bude probíhat valná hromada SDH, 
tentokrát v hasičské zbrojnici v ul. Tlumačovská.

Vážení,
přijměte srdečné přání veselých Vánoc. Všem našim partnerům i přátelům 
do roku nového přejeme hodně zdaru v začátku, spoustu síly ke konci a na-
vrch po celý rok přiměřeně štěstí, ať vás celým rokem provází. To z celého 
srdce přejí hasiči ze Stodůlek.  Vladimír Kos, SDH Stodůlky 

Končí rok 2019
• Členové našeho sboru dobrovolných hasičů pomáhali občanům 
 Třebonic s pokácením stromů, které ohrožovaly jejich obydlí.
• Naše poslední závody pro tento rok byly v hale ve Stromovce, kde 
děti startovaly spolu s tisícovkou vrstevníků z celé republiky. Kluci se 
rvali dle svých možností a někteří z nich si udělali své „osobáky“. Tím 
nám skončila letošní sezona, která byla úspěšná. Zároveň jsme už za-
čali trénovat na jaro – opět chodíme do tělocvičny v ZŠ s RVJ Bron-
zová. 
• Končí rok 2019 a my budeme na Valné hromadě 4. ledna od 15.00 
hodin v restauraci u Beránků bilancovat. 

Všem čtenářům STOPu přejeme krásné a klidné Vánoce a hodně zdraví 
a štěstí v novém roce 2020.  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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    24. 12.   9:00 – 14:00*
25. a 26. 12.    ZAVŘENO 
27. - 30. 12.  9:00 – 21:00 
    31. 12.  9:00 – 14:00 
 1. 1. 2020     ZAVŘENO 

16. - 23. 12.  7:00 – 22:00 
    24. 12.   7:00 – 12:00**
25. a 26. 12.    ZAVŘENO 
27. – 30. 12.  7:00 – 22:00     
    31. 12.   7:00 – 19:00 
 1. 1. 2020     ZAVŘENO 

NÁKUPNÍ PASÁŽ HYPERMARKET ALBERT

*Prodejny nad 200m2 9:00 – 12:00. **Vchod do HM se zavírá v 11:30.

facebook.com/galeriebutovice instagram.com/galeriebutovice galerie-butovice.cz
Změny vyhrazeny.

8. 12. Akce s Patem a Matem
více na www.galerie-butovice.cz

Pat a Mat: Kutilské trampoty
v kinech od 5. 12. 
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Cenu Michala Velíška obdržel 
letos muž, který se zastal 
napadené ženy v Praze 13
Cenu Michala Velíška letos obdržel pan Ladislav Bezděk, který se 
v srpnu v Praze zastal napadené ženy. Sám skončil vážně pobodaný 
v nemocnici.

Nadace ADRA a televize Nova udělovaly ocenění pro hrdinské 
činy již počtrnácté. Hlasující veřejnost vybírala také mezi podobným 
příběhem muže, který se zastal žen napadených vandalem, a třemi 
zdravotními sestrami, které odzbrojily pacienta s pistolí. Televizní stři-

hač Michal Velíšek, po němž je cena pojmenovaná, v roce 2005 bránil 
mladou ženu v centru metropole před mužem, který ho zastřelil. 

A vítěz za dospěláky? Pan Bezděk svůj vlastní čin nepovažuje za hr-
dinství. „Žijte celý život s tím, že půl metru od vás někdo zabil ženu 
a vy jste proti tomu nic neudělali,“ dodal.

Pan Bezděk se letos v srpnu, v parčíku nedaleko metra Luka zastal 
škrcené starší ženy. Mladého útočníka-cizince zahnal, ten se ale vrátil 
s nožem a zachránce pobodal. Jen těsně minul jeho krční tepnu. 

Veřejnost letos navrhla 103 příběhů, šestnáct navržených byly děti. 
Ocenění získala například šestiletá Martina (na snímku s panem Bez-
děkem), která po pádu do studně zachránila sebe i tříletého bratra. 
Organizátoři vyzdvihli také příběhy dětí, které například pomohly to-
pícím se, přivolaly první pomoc nebo pomáhaly při nehodě školního 
autobusu. Trojici finálových příběhů dospělých vybrala porota. O ví-
tězi rozhodovali svými hlasy lidé na internetu. V. Soyková

O neslyšící dalmatince
Prostřednictvím interaktivního programu O neslyšící 
dalmatince se více než stovka žáčků ze třech mateř-
ských škol v Praze 13 dozvěděla o tom, že mezi námi 
žijí také děti, kterým chybí jeden ze základních smy-
slů – sluch. Přesto se mohou naučit všechno, co umějí jejich vrstevníci, 
a možná mnohem víc. 

Děti si vyslechly pohádkový příběh o neslyšícím pejskovi, pěkně si 
„zařádily“ se šaškem v cirkuse, jako lvi proskakovaly obručí, zahrály si 
na krasojezdce, pomohly strašlivé čarodějnici s léčivým lektvarem 
a naučily se také několik znaků pro zvířátka. Na závěr nasadily dalma-
tince sluchadlo a rozloučily se s ní pozdravem ve znakovém jazyce. 
Přijde-li mezi ně někdy kamarád, který špatně slyší, budou lépe při-
praveny na to, jak se k němu chovat. 

Program kombinující autorské čtení pohádkového příběhu s diva-
delními a interaktivními vstupy uspořádalo Informační centrum ro-

dičů a přátel sluchově postižených ve spolupráci s Centrem pro dětský 
sluch Tamtam, které se problematikou péče o rodiny s dětmi se slu-
chovým postižením zabývá již 29 let. Účinkovala autorka dětských 
knížek Lucie Křesťanová a herečka Regina Broková.

Hravé osvětové programy proběhly v září a říjnu v mateřských ško-
lách Pastelka, Hvězdička a Rozmarýnek, které sídlí v Praze 13. Pro-
gramy finančně podpořil Úřad vlády ČR – Vládní výbor. Pro zdra-
votně postižené občany a pro mateřské školy byly zdarma. 

Lucie Křesťanová 

S brejlema nebo bez brejlí
Bluesová zpěvačka Juwana Jenkins, pís-
ničkářka Mucha a pražská funková ka-
pela United Heads. To budou hlavní 
hvězdy benefičního koncertu S brejlema 
nebo bez brejlí, který pořádá organizace EDA letos už popáté, a bude 
se konat v pražském klubu Jazz Dock 26. listopadu od 19 hodin. Kon-
cert bude oslavou 30. výročí od vzniku rané péče v České republice. 
Výtěžek bude věnován na ranou péči – službu, kterou EDA poskytuje 
rodinám dětí od narození do sedmi let, které trpí zrakovým nebo 
kombinovaným postižením. 

„Už samotný název služby – raná péče – vypovídá o tom, jak důleži-
tou roli hraje při jejím poskytování čas. Rodina nás potřebuje hned 
na začátku, když se ukáže, že miminko má nějaký zdravotní problém. 
V tu chvíli je důležité poskytnout rodičům podporu, ukázat jim, co 
mohou udělat pro své dítě, aby se dobře rozvíjelo, ale také, co mohou 
udělat pro sebe, aby složitou situaci, na kterou je nikdo nepřipravil, 
zvládli,“ přibližuje význam služby vedoucí rané péče EDA Jana Jež-
ková.

Více informací najdete na www.eda.cz.  Michaela Poláková

Sportovní aktivity pro zrakově 
hendikepované děti
Spolek Osvěta, z.s., zve děti se zrakovým 
hendikepem do svých sportovních akti-
vit. Cílem projektu je prostřednictvím 
pohybu nabídnout dětem s postižením 
zraku možnost příjemně trávit volný čas 
a rozvíjet svou osobnost.

Aktivity budou probíhat ve speciálně 
upraveném prostředí pod vedením od-
borných instruktorů – s využitím speciál-
ních pomůcek, které otevírají dětem nové 
možnosti poznávání okolního světa. Děti 
budou motivovány k posílení přiroze-
ného pohybu a ke zvýšenému vnímání 
vlastního těla v prostoru. Tomu budou 
pomáhat též zatěžující pomůcky a zvu-
ková odezva upraveného prostoru. 

Výuka bude v nově zrekonstruovaných 
bezbariérových prostorech v blízkosti metra Luka – Bellušova 1877/68. 
Více informací získáte na facebook.com/osvetaz.s/ a na telefonním 
čísle 721 002 936. Larisa Ruzjaková
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FInanční pOradna

co vám v bance neřeknou o skutečně zaplacených úrocích
Stejná úroková sazba, ale rozdíl až sto tisíc na zaplacených úrocích 
za dobu trvání úvěru. Každodenní realita v případě, kdy žádáme 
v bankovních institucích o různé typy úvěrů. Nejčastější rozdíly jsou 
v systému úročení hypotečních úvěrů a úvěru ze stavebního spoření 
(nejčastěji tzv. překlenovací úvěr).

a) Hypoteční úvěr 
je splácen stále stejnou splátkou, která se v průběhu času nemění 
(anuita). Anuita se skládá ze dvou částí – splátky jistiny a úroků. Po-
měr mezi úroky a jistinou je nejvyšší na počátku splácení a postupně 
se snižuje. V dalším detailu se liší úročení samotných hypotečních 
úvěrů. Známe následující standardy:
Německý standard (360/360)
Většina bank na českém trhu pro vyjádření doby splatnosti využívá 
tzv.  německý standard. Ten vychází z předpokladu, že každý měsíc 
má 30 dnů a rok 360 dnů (360/360). 
Anglický standard (365/365)
Tento standard je přesnější a předpokládá, že rok má 365 dnů, při-
čemž délka měsíce je dána skutečným počtem dní (nepočítá se s pře-
stupným rokem). 
Francouzský standard (365/360)
Francouzský standard počítá s aktuálním počtem dnů v měsíci, ale vy-
chází z předpokladu, že rok má 360 dnů. Pro klienty je méně výhodný. 
Tento způsob používá např. Česká spořitelna.

b) Překlenovací (řádný) úvěr od stavební spořitelny
Zatímco řádný úvěr stavební spořitelny je splácen anuitní splátkou, 
překlenovací úvěr je také úvěrem neanuitním. Trvá však jen nějakou 
dobu (nejčastěji deset až patnáct let při nastavení splatnosti celého 
úvěru na třicet let) a posléze je nahrazen řádným úvěrem. O tento typ 
úvěru můžete požádat v případě, že ještě nemáte na účtu stavebního 

spoření dostatek vlastních zdrojů a dostatečné hodnotící číslo, abyste 
na řádný úvěr dosáhli.

V průběhu překlenovacího úvěru se splácejí úroky z celé výše úvěru 
po celou dobu splácení, výše úvěru se nemění. Z tohoto důvodu je 
třeba se zajímat o to, jak dlouho bude překlenovací úvěr trvat, protože 
tato fáze může řešení přes stavební spořitelnu výrazně prodražit. Vedle 
tohoto účtu ještě platíte na účet stavebního spoření, dokud nenaspo-
říte stanovenou výši vlastních zdrojů.

V posledních letech se objevily také překlenovací úvěry ze stavební-
 ho spoření, které se blíží anuitně spláceným úvěrům. Jedním z těch  to 
typů úvěru je tzv. Úvěr a Hypoúvěr od Buřinky.

Tyto teoretické poznatky můžeme převést na konkrétní kalkulaci. 
Následující kalkulace vyjadřuje zaplacené úroky u tří, čtyř a pěti mili-
onů úvěru s celkovou délkou třicet let a šestiletou fixací. Tabulka tedy 
vyjadřuje součet zaplacených úroků za období šesti let. 

Výše 
úvěru 

(mil. Kč.)

Úroky
překlenovacího 

úvěru

Kalkulace 
úroků 

hypotéky 
360/360

Kalkulace 
úroků 

hypotéky 
365/360

Kalkulace 
úroků 

Hypoúvěru 
od Buřinky

3 441 000 Kč 410 055 Kč 415 908 Kč 423 540 Kč

4 588 000 Kč 546 741 Kč 554 544 Kč 564 779 Kč

5 735 000 Kč 683 425 Kč 693 180 Kč 706 060 Kč

Rozdíl zaplacených úroků např. úvěru 5 mil. Kč ve variantě hypoteční 
úvěr a překlenovací úvěr je 52 000 Kč za 6 let. Pro celkové porovnání 
je vhodné vyčíslit měsíční splátku úvěru, která se může lišit, a také vý-
voj zůstatku úvěru. 
 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

OdpOvídá psyChOLOG
Představy versus realita
Blíží se vánoční čas, ve kterém nám média více než kdy jindy nabízejí 
jako správný model uspořádání situace Štědrého večera – rodiče, dvě 
děti a pes, nejlépe i s usměvavou babičkou pod rozsvíceným stromeč-
kem a pod ním spousta dárků. Co ale dělat, když je realita jiná? Ne-
máme partnera, nemáme děti (nebo je nemáme u sebe), nemáme ba-
bičku (nebo zdaleka není milá a usměvavá), nemáme dost krásných 
a zabalených dárků…? Prostě obecnou představu, která jediná přece 
musí vést ke spokojenosti o Vá-
nocích, nenaplňujeme. Většinou, 
místo pocitu klidu a pohody, cí-
tíme, že nejsme dost dobří, jak 
bychom měli být. Sami sebe pod 
tlakem nereálné představy že-
neme do pocitu nespokojenosti 
s aktuálním stavem našeho ži-
vota. Ne někdo jiný, ale naše po-
rovnávání sama sebe s ostatními 
(respektive s jejich vnějším obra-
zem nebo cílenou sebeprezen-
tací např. na sociálních sítích) 
nebo s obecnou představou, jak 
se má „správně“ žít. 

Naše představa o tom, jak to 
mají jiní nebo jak by to mělo být 
správně, nám dává nereálné li-
mity, kterých se špatně dosahuje. Podle pocitu, jak moc úspěšně napl-
ňujeme tyto představy, si vytváříme sami pocit vlastní hodnoty, sebe-
jistoty a sebevědomí. Naše představy „správnosti“, mediální obraz 
idyly, upravená sebeprezentace okolí – to vše jsou momenty, které nás 
mohou motivovat, ale také mohou způsobit stres, depresi i úzkost.

Pro svůj pocit spokojenosti o Vánocích se pokusme dopřát si a spl-
nit si opravdu svoje přání. Ne to, že sousedka má napečeno dvacet 

druhů cukroví… a já tudíž asi nejsem dost správná hospodyně, když se 
mi nechce. Jestli se sousedce chce a těší ji pečení cukroví, bude určitě 
spokojená. Jestliže my ale přece jen raději než pečení cukroví si třeba 
přečteme knížku, máme rádi procházky vánoční Prahou, jedeme si za-
lyžovat na hory..., tak budeme spokojení při své oblíbené činnosti 
(nebo nečinnosti!).

Neporovnávejme sami sebe se svými představami, jak by to mělo 
být. Pokusme se najít pro sebe nejpříjemnější model, ve kterém se cí-

tíme opravdu hezky. Dovolme si 
ho prožít tak, jak je. Nemáme 
špatný život, protože ostatní vy-
padají, že se jim vše daří lépe. 
Neexistují stále šťastní lidé, 
ve stále naplňujících vztazích, 
stále spokojeně naladěni, stále 
v harmonii pospolu... Jsou ta-
kové jen naše představy. Každý 
normální člověk má život plný 
výkyvů (finančních, emočních, 
vztahových) a nedokonalostí. Je 
dobře aktivně udělat hodně pro 
to, abychom se cítili, že míříme 
ke svým cílům a přáním, i když 
náš život není úplně přesně ta-
kový, jaký jsme si představovali, 
že by měl být... Mějme sami 

sebe a svůj život rádi takový, jaký je, i když není dokonalý (podle 
vnější představy). V tom konkrétním okamžiku je nejdokonalejší, ja-
kým jen může být .

Všem čtenářům časopisu STOP přeji krásné a pohodové Vánoce 
bez komplikujících představ .

Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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ABECEDA PENĚZ. Třída 5.B z FZŠ Trávníčkova se zapojila do pro-
jektu finanční gramotnosti, kterou pod názvem Abeceda peněz pořádá 
Česká spořitelna. Páťáci si založili firmu Radostníčci, od České spoři-
telny získali půjčku 3 000 Kč a firma se pustila do výroby předmětů 
pro radost (keramický andílek, malovaný hrneček, hedvábný šátek, 
svíčka z včelího vosku), ale také do počítání. V rámci projektu pro-
běhly i besedy s podnikateli. Žáci se dozvěděli co je podnikatelský zá-
měr, jaký musí být podnikatel, co jsou náklady, výdaje, zisk, jak vypočí-
tat cenu výrobků, kdo jsou konkurenti... Celý projekt byl zakončen 
koncem listopadu prodejním jarmarkem v prostorách OC Luka Li-
ving před Českou spořitelnou. Radostníčci z 5.B a Eva Křivanová

BEZPEČÍ NA INTERNETU. V rámci projektu O2 Chytrá škola, do kte-
rého je naše 4.A ZŠ Mohylová zapojena, se konalo již několik setkání 
s patrony tohoto projektu. Ve čtvrtek 7. listopadu se děti zábavnou 
formou seznámily s digitálními tématy, pravidly a očekáváními, které 
mají od svého života s internetem a technologiemi. Společně vytvořily 
poster Jsme chytrá 4.A. Navzájem si sdělily své zkušenosti s používá-
ním „chytrých zařízení“, a také sestavily společnou cestu za novými 
poznatky a zkušenostmi. Na toto setkání navázal podvečer nad digi-
tálními tématy s rodiči, kde se dozvěděli o možnostech, ale i nástra-
hách virtuálního světa. Martina Tomanová 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V POLE SPORT. Ani letos nezůstala česká 
reprezentace na IPSF Mistrovství světa v pole sport 2019 bez medaile. 
Bronzovou příčku vybo-
jovala Ivana Ferdinan-
dová v kategorii Ženy 
Masters 50+. Reprezen-
tantka pražského studia 
Pole Heaven Alex Ka-
lousová skončila v kate-
gorii Ženy Masters 40+ 
na 13. místě a Viktoria 
Korabelnikova z Pra - 
hy 13 v kategorii Ženy 
Elite uzavřela druhou 
 finálovou desítku, což 
považuje za svůj životní 
úspěch. Dostat se 
do TOP 20 je v obrovské konkurenci opravdu skvělý výsledek. Nový 
světový rekord v počtu bodů získala za své vystoupení Maria Eugenia 
Plaza Ortega z Mexika v kategorii Ženy Elite. Daniela Čaloudová 

NÁVŠTĚVA ČESKÉ TELEVIZE. V říjnu se žáci 2.C z FZŠ Trávníč-
kova vydali na Kavčí hory. Po příchodu se nás ujali dva průvodci – po-
hádkoví dědečci. V první části se děti podívaly na to, jak to vlastně 
v televizi chodí, co se točí a jaké programy tato televize nabízí. Vše 
bylo podáno hravou formou – průvodci dětem pustili krásný a zají-
mavý dokument. Poté si děti zkusily, jaké to je být kameramanem 
a na skutečných kamerách se učily snímat, zaostřovat a natáčet. Ná-
sledovala procházka po ateliérech, kde mohly vidět kulisy a rekvizity 
z různých pořadů, zejména dětských. Na závěr prohlídky žáci dostali 
od televize drobné dárky a rovněž certifikát ČT, který už nám visí 
na stěně ve třídě a jsme na něj moc pyšní. Kristýna Bělochová

PO STOPÁCH STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH. Třídy 6.A a 6.B FZŠ 
Trávníčkova se začátkem listopadu vydaly na podzimní literární pro-
cházku na Vyšehrad. Žáci 
obdrželi pracovní listy 
a plnili zadané úkoly. 
V parku před Vyšehradem 
zjišťovali názvy sousoší ze 
Starých pověstí českých, 
na Vyšehradském hřbitově 
hledali hroby významných 
osobností a na závěr na-
vštívili baziliku sv. Petra 
a Pavla, kde si měli zazna-
menat pět zajímavých his-
torických faktů. Se zjiště-
nými informacemi pak 
pracovali v hodině litera-
tury.  Markéta Vignerová

UŽ VÍM, KDE SÍDLÍ STAROSTA. Mnohé děti znají Karlův most, 
Pražský hrad i Vyšehrad, ale méně se orientují v důležitých budovách 
ve svém okolí. Proto se druháčci ze ZŠ Mohylová vydali na radnici 
v naší městské části. Prozkoumali ji (za dohledu a průvodcovského ve-
dení) od střechy až do podzemí. Pořádně si to užili. Děkujeme.

 Alena Nikrýnová
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CELOROČNÍ HRA V ÚSMĚVU. Tento školní rok, tedy až do prázd-
nin, budeme poznávat domácí zvířata. Každý měsíc určíme zvířátko, 
které budeme mít za úkol namalovat, vyrobit nebo o něm přinést ně-
jakou zajímavost. Kdo přinese úkol, dostane do své peněženky škol-
kové korunky. Na konci měsíce bude na jeden den otevřen obchůdek, 
ve kterém si je děti vymění za dárek – bonbón, lízátko, hračku, omalo-
vánky... v hodnotě jedné až deseti školkových korunek. Kdo si bude 
chtít koupit něco dražšího, může si i šetřit. Ponaučení je jasné. Bez 
práce nejsou koláče. Děti se navíc učí hospodařit a my, učitelky, se tě-
šíme na malé zákazníky. Voldřichová Jitka, MŠ Úsměv

DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Dopravní pravidla potřebují znát nejen do-
spělí, ale i děti. A protože ty, které dosáhly věku deseti let, mohou 

samy vyjet na kole na vozovku, je potřeba, 
abychom s nimi nejen doma, ale i ve škole 
opakovali dopravní značky a pravidla 
chování v dopravním provozu. Žáci ze 
3.–5. tříd ZŠ Mohylová si během října 
procvičili své dovednosti v jízdě na kole 
i s překonáním obtížných překážek. Pře-
devším si ale procvičili, jak správně zarea-
govat před různými dopravními znač-
kami. Celý kurz probíhal na dopravním 
hřišti za dohledu policistů. My z 3.A jsme 
pak ve škole ještě na dopravní výchovu 
navázali výrobou vlastních stolních do-
pravních her, ve kterých děti soupeří 
o nejšikovnějšího „cyklistu“.  Pavlína Pohanková

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE V DOMĚ DĚTÍ. Ve středu 23. října 
proběhlo v DDM Stodůlky již tradiční Halloweenské odpoledne 
Strašidelná půda spojené s další tradiční akcí Cesta světel. Děti byly 
nadšené z výtvarné činnosti, úkolů i strašidelné půdy, k jejíž návštěvě 
si dodávaly odvahu mnohé z nich. Dokonale vyrobené kulisy a několik 
skutečných předmětů ze staré půdy vytvořily naprosto dokonalou at-
mosféru a všem tak poskytly kouzelný zážitek z celé akce. Rodiče 
s dětmi měli možnost strávit příjemné odpoledne jak výrobou světý-
lek, tak návštěvou Strašidelné půdy. Závěr akce vyvrcholil světýlko-
vým průvodem do Centrálního parku, kde na všechny čekala osvětlená 
vodní regata.  Dagmar Eckhardtová

PŘEDVÁNOČNÍ DÁRKY. Ježíšek k nám do školky dorazil o něco 
dříve a nadělil nám pod stromeček hned dva dárky. Prvním je, že se 
školka po třiceti šesti letech dočkala nového názvu, na kterém se do-
hodli zaměstnanci, rodiče a samozřejmě i děti. Nový název je Mateř-
ská škola Motýlek (Vlasákova 955). Zasadili jsme si při té příležitosti 
Motýlí keř a těšíme se, až na jaře budeme pestrobarevné motýly pozo-
rovat. Druhým, pro děti zajímavějším dárkem je, že jsme si na zahradu 
mateřské školy pořídili veverku. Tímto bychom také chtěli poděkovat 
chovatelům ze ZOO Zájezd, kteří nám pomohli vytvořit speciální vý-
běh, aby se jí u nás líbilo. Děti jí vymýšlejí jméno a sbírají oříšky. 

Miriam Claudia Schneiderová, ředitelka školy

PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY. V rámci ekologické výchovy uspo-
řádal odbor životního prostředí pro děti z mateřských a základních 
škol 12. listopadu divadelní představení. Ta se pořádají pravidelně, 
zpravidla dvakrát do roka. Tentokrát se ve Spolkovém domě ve Sto-
důlkách hrála pohádka o koloběhu vody v přírodě s názvem Putování 

ztracené kapky. Dvou představení se zúčastnilo cca 400 dětí. Přivítaly 
je místostarostka Marcela Plesníková, která má mimo jiné na starosti 
životní prostředí, a vedoucí oddělení správy zeleně stejnojmenného 
odboru Dana Céová. Paní místostarostka také letos vyhlásila výtvar-
nou soutěž pro děti. Na nejlepší malíře obrázků čekají drobné ceny.

Eva Beránková


























 




Jemná krása krajky
V předvánočním čase se nejen města a obce, ale také naše domovy oblékají 
do svátečního. Zavoní cukroví, rozmístíme nejrůznější vánoční dekorace, svíčky, 
betlémy, jmelí, ozdobíme stromeček... A nejedna hospodyňka dá na stůl kraj-
kovou paličkovanou dečku, která mnohdy bývá památkou na maminku nebo 
babičku. jak a kdy se ale krajka zrodila? Tak to se úplně přesně neví. jisté však 
je, že šitá a paličkovaná krajka je zmiňována už v renesanční Itálii 15. století. 
O rozšíření krajky i zdokonalení techniky její výroby se zasloužili Benátčané. 
Už v první polovině 16. století vycházely první krajkářské vzorníky, podle kte-
rých se krajky šily a paličkovaly po celé Evropě. A jak to bylo u nás? Pro odpověď 
jsme si zajeli přímo do města krajky – do Vamberka. navštívili jsme společnost 
Vamberecká krajka cZ, která je od roku 2003 pokračovatelem světoznámého 
družstva Vamberecká krajka Vamberk, které vzniklo v roce 1946. Tady se nám 
věnovala jednatelka společnosti Marie Stoklasová. Prohlédli jsme si také Mu-
zeum krajky Vamberk, kterým nás provedla expertka na krajky a paličkování, 
 etnoložka Martina Rejzlová. Obě tyto dámy nám svým výkladem poodhalily 
to podstatné z historie a současnosti paličkované krajky.

Paní Rejzlová, podle kronik má krajkářství na Vamberecku více než 
čtyřsetletou tradici. 
Znalost paličkování se na Vamberecko dostala po třicetileté válce, 
kdy vamberecké panství získal Nizozemec Kašpar z Grambu. Jeho 
manželka hraběnka Magda-
lena Grambová umění palič-
kování přivezla z rodných 
Flander a tomuto řemeslu na-
učila i místní ženy. Krajkářství 
údajně zavedla jako robotu. 
Faktem ale je, že mnoha rodi-
nám dala v těžkých časech ob-
živu. Zdejší ženy učila takzva-
ným belgickým vzorům. Jsou 
velice náročné, paličkuje se ně-
kdy osmdesáti až sto palič-
kami. Tehdy se paličkovalo té-
měř v každém domě, k herduli 
usedaly celé rodiny – ženy, 
muži i děti. Pod Orlickými ho-
rami se krajkářstvím živilo 
na šest tisíc lidí. Ale teprve 

díky hraběnce Grambové se toto místo stalo evrop-
ským střediskem krajkářské výroby.

Sedmnácté století bylo ve znamení baroka. 
Umělecký styl si liboval v bohatosti 

tvarů a také ve zdobnosti. Šlechta, 
církevní hodnostáři i bohatí měš-

ťané se chtěli honosně oblékat 
a krajka se stávala žádaným a lu-

xusním doplňkem oděvu. Zdo-

bila ale také interiéry majetných šlechticů a zkrášlova  la církevní pro-
story. Po čase se rozšířila mezi měšťany a posléze našla uplatnění 
i mezi prostým lidem. K výrobě krajky se nejčastěji používalo kopři-
vové, bavlněné, lněné nebo hedvábné vlákno, zdobnost krajky získá-
valy díky zlatým a stříbrným dracounům.
Kdo tehdy od krajkářů upaličkované zboží vykupoval?
Faktor – v minulosti se říkalo podomní obchodník. Ten prodával li-
dem nitě a objednával výrobu krajek podle vzorů, které byly zrovna 
na trhu žádané. Od lidí hotovou krajku také vykupoval. Většinou ne-
platil hned, ale až sám prodal. Tedy až při další návštěvě. Faktorství 
bylo ve Vamberku velice rozvinuto až do roku 1945. Faktor měl své 
vzorníky a obcházel s nimi krajkářky. Chodil po dědinách po podhůří 
Orlických hor. Věděl, která krajkářka je na jakou krajku šikovná a za-
dal u ní třeba dvacet až třicet metrů vláčkové krajky. Faktoři zboží 
rozváželi po celé monarchii. Na trhu se krajky prodávaly draho, ale 
příjmy těch, kteří je po dlouhé dny a noci vytvářeli, sotva pokryly 
skromné živobytí. 
Od poloviny 18. století se krajka stává ozdobou lidových krojů a po-
ptávka dále stoupá. Ke zdobení krojů se často používala takzvaná vláč-
ková krajka, pro kterou si krajkářky vymýšlely vlastní motivy. 
Ústřižky těchto krajek si pak ukládaly jako předlohu pro další práci. 
Nejčastěji do Bible nebo modlitební knížky. Aby je měly vždy po ruce. 
Krajku si oblíbila také Marie Terezie. Na korunovaci svého manžela 
Františka I. Lotrinského si oblékla šaty bohatě zdobené krajkou. 
Habsburkové krajkářství významně podporovali. Císařovna Marie Te-
rezie prohlásila roku 1753 krajkářství za svobodnou živnost, v roce 
1767 pak v Praze zřídila první krajkářskou školu v českých zemích.
Od poloviny 19. století ale zaplavují trh stále dokonalejší a levnější 
krajky vyráběné stroji. Krajkářské odvětví muselo začít hledat nové 
podněty. První přišel roku 1879, kdy byl ve Vídni zřízen speciální 
umělecký ateliér pro navrhování vzorů a CK centrální krajkářský kurz. 
Tato instituce se starala také o od-
byt a o vznik nových škol po celé 
monarchii.
Použila jste pár výrazů, z kterých ale 
vůbec nejsem moudrá . Belgický 
vzor, dracoun, herdule, vláčková 
krajka... co vůbec potřebuje 
krajkářka ke své práci?
Tak nejdříve k tomu, co krajkářka 
potřebuje. Podušku neboli herduli. 
U nás se používá ve válcovém 
tvaru. Ta musí být dostatečně tvrdá, 
aby v ní držely špendlíky. Dále pre-
špánový podvinek (papír), do kte-
rého krajkářka vytváří svůj vzor, 
který paličkuje zpaměti – jen 
na podvinku z vypíchaných dírek 
pro špendlíky. Postupem doby se 
začaly dělat podvinky kreslené, 
takže krajkářka podle kresby už vě-
děla, jak má paličkovat. Pak jsou to 
samozřejmě paličky. U nás se nej-
častěji používaly typické paličky 
s bambulkami, takzvané vambe-
recké. Nejlepší dřevo na paličky je z ovocných stromů, nejlépe švest-
kové. Dále jsou pláštíkové paličky, se kterými se hodně paličkovalo 
v oblasti Krušnohoří, kde byla do roku 1945 jedna z největších oblastí 
paličkované a šité krajky. Aby se na herduli dobře pracovalo, potřebu-
jete pevný podstavec – stojánek. Pak ještě špendlíky a samozřejmě nitě 
bez vlasu – lněné, bavlněné nebo hedvábné. Dříve se paličkovalo 
i z nití kopřivových, někde i z koňských žíní... Krajkářky při paličko-
vání seděly většinou na lavicích, nohy měly pod sebou zkřížené v tu-
reckém sedu a měly vzpřímená záda. A teď trochu ozřejmím některé 
další výrazy. Pásková krajka se řadí k východoevropskému typu krajky. 
Je tvořena jen úzkou páskou a ta je jen z šesti až deseti párů. Takže 
tam je mnohem menší použití paliček, ale zákrutky té pásky jsou pest-
řejší. Západoevropský typ představuje vláčková, mnohopárová, složitá 





















 







 



krajka a na Vamberecku se oba dva směry stýkají. Paličkovaly se tady 
oba dva typy. Jen pro úplnost – vláčková krajka nemá vůbec nic spo-
lečného s železniční dopravou . Je z vláčné příze a dříve se tyto 

hodně jemné krajky dělaly ve sklepích, 
kde byla silná vlhkost a krajky po upalič-
kování a sundání z podušky lépe držely. 
Příze mají někdy tenkost vlasu. Jsou 
i krásně pojmenované. Každá krajkářka si 
našla něco jiného, takže máme jetýlkovou, 
hruškovou... 
Krajkářky měly své vzory, ale také svá 
jména. A některá nás proslavila. A to 
ve světovém měřítku. 
To je pravda. A nemusíme hovořit v mi-
nulém čase. Tak jen namátkou. Vynikající 
krajkářka Marie Sedláčková Serbousková, 
která začala do vzo  rů komponovat barev-
nost. Barvě přišla na chuť v letech 1920–
21 na Slovensku. Chodila po župách 
a zkoumala paličkovanou krajku. O Slo-
vensku se říká „Co vršek přejdeš, to novou 
krajku najdeš“. Skvělá krajkářka byla 
i Emílie Paličková, která se specializovala 
na šitou krajku. V muzeu máme například 
z období Expo Brusel tapisérii Slovácká 
svatba od paní Blanky Hanušové, kde je 
krásně vidět zdobnost krojů i to, jak se 

dříve ten obřad konal. Dále Průvod královniček od paní Gruškovské. 
Oděvní tvorbě se hodně věnovala Eva Fialová, paličkovala límce, šály 
i závěsné krajky. Určitě by mělo zaznít nejedno „současné jméno“, 
ale... Víte, mě paličkování a krajka provázejí celým životem a dokázala 
bych na toto téma hovořit opravdu hodně, hodně dlouho. Každý, 
komu se vamberecká krajka líbí, by k nám měl určitě přijet. Není nad 
to vidět její historii i současnost na vlastní oči. Více na www.moh.cz, 
www.muzeumkrajky.cz.

Paní Stoklasová, po druhé světové válce bylo založeno světoznámé 
umělecké družstvo Vamberecká krajka Vamberk, které svou krajkou 
nasadilo laťku hodně vysoko. Vaše společnost je pokračovatelem. 
co svým zákazníkům můžete nabídnout?
V tom, že laťka byla nastavena hodně vysoko, máte naprostou pravdu. 
Vamberecká krajka sklízela a musím říci, že stále sklízí uznání a oce-
nění po celém světě. Za všechna a rozhodně jich není málo zmíním 
zlatou a stříbrnou medaili ze světové výstavy EXPO Brusel v roce 
1958 nebo vítězství na světové výstavě v Montrealu v 1967. S úspě-
chem jsme se zúčastnily světové výstavy v Japonsku (2010) kdy jsme 

oblékli Taťánu Kuchařovou do šatů z Vamberecké krajky CZ s ručně 
paličkovanou krajkou. Naposled v srpnu letošního roku jsme měli 
velký úspěch v Jeruzalémě. Naší snahou a cílem je uspokojit zákazníka 
jednadvacátého století. Každý náš výrobek je originál, v mnoha přípa-
dech jde o zakázkovou práci. Veškeré naše produkty jsou označeny 
ochrannou známkou, která zaručuje kvalitu a originalitu našich pro-
duktů. Je na ní číslo výrobku, z čeho se skládá, u šperků s kamenem je 

navíc uvedeno, jakým kamenem 
jsou osazeny (Swarovski, český 
granát...) V nabídce máme už 
zmíněné šperky, stolní a ložní 
soupravy, luxusní spodní prádlo 
i šaty, módní doplňky, obrazovou 
a interiérovou krajku, ručně paličko-
vané prostírky a ubrusy... Ale jen po-
měrně malou část z nabízeného sortimentu 
vyrábíme na sklad. Chceme zákazníkovi stopro-
centně vyhovět, takže musíme akceptovat jeho představu a jeho 
přání. Stále se snažíme přicházet s novými vzory s cílem oslovit 
i mladou generaci. Proto musíme respektovat i módní trendy. To ale 
neznamená, že nemůžete mít například stejnou nebo podobnou 
dečku z vamberecké krajky, kterou si pamatujete z dětství. Ty vý-
robky jsou v podstatě nadčasové. Může se změnit materiál, ale palič-
kovaná vamberecká krajka zůstává. 
U vchodu jsem si všimla zajímavé závěsové krajky.
Ano, je to největší závěsová ručně paličkovaná krajka, která je za-
psaná v České knize rekordů. Skládá se ze tří set čtyřiceti sedmi 
motivů, čtrnácti barev a bez tří gramů váží čtyři a půl kila. Na délku 
měří čtyři metry a sedmdesát centimetrů a na výšku dva metry 
a osm centimetrů. Předlohou pro realizaci závěsu se stala koláž ma-
lířky Marcely Hradecké nazvaná Vamberecká duha. Paličkovalo ji 
dvě stě padesát devět krajkářek. Každá si podle svých zkušeností vy-
brala motiv, dostala přízi a do dvou měsíců nám svojí krajku poslala 
i se svou adresou, takže máme sepsané i odkud krajkářky jsou. Pak 
jsme motivy seřadili a vznikla z toho tahle duhová krajka. 

Kde jste najednou vzali tolik krajkářek?
Jednou za rok bývají ve Vamberku Krajkářské slavnosti a jednou 
za dva roky jsou mezinárodní. Bývá to poslední víkend v červnu. 
Zde se schází krajkářky z České republiky, které doma zájmově pa-
ličkují. Tyto krajkářky měly zájem se do našeho „projektu“ zapojit. 
A výsledek vidíte.
Zmínila jste i mezinárodní krajkářské slavnosti, odkud sem krajkářky 
jezdí?
Nejvíce ze Slovenska, ale i ze Španělska, Polska, Maďarska... Kraj-
kářky si zde vyměňují zkušenosti, součástí je i módní přehlídka. 
Město Vamberk a Muzeum krajky Vamberk pořádají Bienále české 
krajky, kde se vystavují odbornou porotou vybrané krajky, ve třech 
různých kategoriích.
Šperky, ale i některé jiné výrobky vypadají, jako by byly paličkovány 
z drátků.
Tyto krajky jsou paličkovány z dracounu – leonské příze. Ta je zají-
mavá tím, že na bavlnění niti je namotané efektní kovové vlákno. Ty 
krajky pak opravdu vypadají jako by byly z drátku.
Kvapem se blíží Vánoce. Máte v nabídce také nějaké vánoční zboží?
Určitě. Ať už jsou to paličkované zvonečky, vánoční přání zdobená 
krajkovými motivy nebo andílci – z paličkované krajky nebo v kom-
binaci sklo-krajka. Spolupracujeme s místním výrobcem skla, který 
nám skleněnou část dodá v požadovaném barevném tónu a my do-
plníme skleněný výrobek ručně paličkovanou krajkou. Ostatně jeden 
takový je na titulní straně tohoto vydání STOPu. 
Více na www.vkrajka.cz, www.facebook.com/vkrajka. Eva Černá
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rodinné domy

MALVAZINKY

Rodinné bydlení
v dosahu

centra Prahy.

skodaplus.cz

ŠKODA 
PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
    NA PLUSY

Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou 
stranou závazkový vztah.

Využijte při koupi ojetého vozu z programu 
ŠKODA Plus značkové fi nancování a získejte 
plusové benefi ty.

Výkupní bonus
10 000 Kč

Povinné ručení
1 000 Kč/rok

++

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

Bonus
20 000 Kč

20 000
BONUS

Kč

Untitled-136   1 8.11.2019   9:10:09
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TOULKy

pO KOm se jmenUje

Vlakem z Masarykova nádraží dojedete do Mladé Boleslavi, kde pře-
stoupíte na osobák a dojedete do Libošovic. Čeká vás asi sedmnáctiki-
lometrová trasa Českým rájem. Od nádraží se vydáte po modré kolem 
čtyř památných lip srdčitých se sochou sv. Prokopa (a čertem u jeho 
nohou). Před novogotickým kostelem sv. Prokopa s rokokovým oltá-
řem jděte vpravo po červené značce kolem sochy Jana Husa. Nyní po-
kračujte kousek po Zlaté stezce Českého ráje, pak mezi poli a lesem. 
Tady se vám budou líbit pískovcové skalní útvary. U jedné skály vás 
okouzlí nejstarší trampská osada z r. 1927 Ell Torro v údolí. Na břehu 
Žernovky se můžete posadit ke kulatému stolu, postát u totemu a ka-

menů se jmény již nežijících osadníků. Můžete nabrat vodu z Františ-
kova pramene vyvěrajícího ze skály. Osada plná klidu a pohody je stále 
navštěvována původními osadníky. Nádherné místo. Vzorně zametená 
„podlaha“, která bez jediného listu či jehličí tvoří naprostý kontrast 
s okolním přirozeným povrchem lesa. Přejdete lávku přes potok Žeh-
rovka s cedulí Přírodní rezervace Podtrosecké údolí. Jde o mokřady, 
rybníky, vodní toky v kaňonovitých údolích s mnoha živočichy a rost-
linami. Na silnici se dejte vlevo ke křižovatce, pak nahoru po silnici 
a dojdete k Pekařově bráně. Když při stavbě silnice roku 1914 narazili 
na pískovcovou skálu Mnich, kterou chtěli zachovat, vytesali do ní 
 gotický oblouk. Z druhé strany jsou schody s odpočívadlem, po nichž 
můžete vystoupat na její vrcholek a rozhlédnout se. Jméno dostala 
po českém historikovi Josefu Pekařovi. Vraťte se zpět k ukazateli 
Pleskotský mlýn a po lesní cestě pod chalupou s pastvinami a ovcemi 

Kálikova ulice
Naleznete ji ve Stodůlkách. Tvoří smyčku vycházející severním smě-
rem z ulice Vackovy, do které se opět vrací. Své jméno nese na počest 
českého hudebního skladatele a dirigenta, člena 
České akademie věd a umění Václava Kálika. 
 Narodil se 18. listopadu 1891 v Opavě. Jeho otec, 
profesor František Kahlik, byl vynikající dějepisec, 
češtinář a zeměpisec, matka Ludmila byla zpěvač-
kou a pianistkou. Matka rodinu opustila, když 
byly malému Václavovi teprve tři měsíce. Utekla 
s o třicet let mladším milencem, kterého tehdejší 
pražské veřejnosti vydávala za svého syna. Václav 
se již  nikdy s matkou neviděl. Otec byl přeložen 
do Zábřehu na Moravě, kde se Václav učil u pro-
fesora Hudce hře na housle a klavír, vedl gymna-
zijní pěvecký sbor, dirigoval smyčcovou hudbu, 
komponoval řadu skladeb. Před maturitou roku 
1908 otec zemřel, ale na přání poručníků mohl 
Václav pokračovat ve studiu na Karlově univerzitě v Praze. Studoval 
obecné dějiny, dějiny umění a hudby a současně pokračoval ve studiu 
houslí, klavíru, teorie hudby a kompozice na konzervatoři u Vítěz-

slava Nováka. Tehdy také zahájil dirigentskou činnost. Řídil smíše- 
ný sbor Hudební jednoty absolventů a posluchačů vysokých škol 

v Praze, pražský Hlahol, Pěvecké sdružení jiho-
českých učitelů a účinkoval i v České filharmonii. 
V hudebním vzdělávání pokračoval v Drážďanech 
a Itálii, absolvoval mistrovskou školu Josefa Suka. 
V červnu 1946 byl zvolen za řádného člena České 
akademie věd a umění v Praze. V srpnu téhož 
roku se oženil s životní družkou a zanícenou hu-
debnicí Marií Pokornou, s níž se seznámil již 
roku 1911. Od roku 1925 žil v Nymburce, roku 
1947 se opět přestěhoval do Prahy. Jeho rozsáhlé 
skladatelské dílo obsahuje symfonie, opery a pře-
devším sborovou tvorbu, celkem 77 hudebních 
děl. Václav Kálik měl nabídky na sbormistrování 
v cizině, nikdy je ale nepřijal. Byl vlastenec, a na-
víc neměl talent na jazyky. Rodnému městu 

Opavě chtěl věnovat i operu. Napsat ji už ale nestihl, 18. listopadu 
1951 ve věku šedesáti let v Praze podlehl plicnímu infarktu.     

 Dan Novotný

stále rovně po žluté. 
Asi po 500 m dojdete 
ke krásnému místu 
s chalupou Chlum, 
kde je možné se uby-
tovat. Zde opustíte 
žlutou. Zprava obe-
jdete skálu a půjdete 
pohodlnou lesní ces-
tou, pak po silnici do-
jdete do Vyskeře. 
V roce 1894 tu bylo 
nalezeno pohanské 
pohřebiště. Zdejší do-
minantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie s dřevěnou zvonicí 
a dvěma zvony. Zvon Maria byl roztaven za 1. světové války, druhý 
zvon Václav byl po 2. světové válce nalezen v Praze a vrácen. Po silnici 
a kolem památného jasanu ztepilého se dostanete ke křížové cestě 
z roku 1825 se čtrnácti zastaveními, jež byla roku 1999 obnovena so-
chařem Jiřím Markem. Končí třemi kříži u kapličky sv. Anny na vrchu 
Vyskeř, který je nejvyšším bodem severozápadní části Českého ráje. 
Čeká vás krásný výhled po okolí Českého ráje včetně pohledu 
na Trosky. Po modré sejdete dolů mezi domy, až dojdete po silnici 
na křižovatku (kde 
modrá uhýbá vpra-
 vo), ale vy jděte do-
prava po pěkné ši-
roké, posléze polní 
cestě stále rovně, až 
vyjdete na silnici 
s křižovatkou. Pokra-
čujte kolem autobu-
sové zastávky Vyskeř, 
Mladostov přes Ka-
canovy a dál po sil-
nici (asi 3,5 km) stále 
rovně až do Turnova 
na nádraží. Doporu-
čuji si s sebou vzít kromě mapy i chytrý mobil s nainstalovanými ma-
pami, protože půjdete mimo značené cesty. Já jsem použila mapu 
KČT č. 19 – Český ráj.         Marta Kravčíková, KČT,  odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan

Známým Českým rájem nejen po známých cestách
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TŘInáCTKa rOK pO rOCe

1994: nový znak a řada návštěv
Hlavní událostí roku 1994 bylo pro městskou část Praha 13 udělení 
nového znaku a praporu. „Předání těchto základních městských atributů 
proběhlo 13. května v budově sněmovny za účasti řady významných osob-
ností a několika desítek starostů měst a obcí z celé 
České republiky,“ napsal magazín STOP. Znak, 
ve kterém je na zeleném poli stříbrná zeď a nad 
ní zlatá mušle, připomíná minulost i současnost 
městské části. Zeď symbolizuje současná sídliště, 
zelená barva původní zemědělskou povahu ob-
lasti a mušle je atributem sv. Jakuba, patrona 
kostela ve Stodůlkách.

Kromě této slavnostní akce se Praha 13 mohla 
tento rok pochlubit i řadou zajímavých návštěv. 
Ta první proběhla už v sobotu 9. dubna, kdy 
osmnáct stodůleckých farníků přijalo z rukou 
pražského arcibiskupa Miloslava Vlka svátost 
biřmování, tedy křesťanské duchovní dospělosti. 
„Při slavnostním obědě, uspořádaném na faře, pře-
dal arcibiskup starostovi Petru Bratskému písemné 
poděkování s vyjádřením vděčnosti za obětavou 
práci pro stodůleckou farnost,“ stojí ve zpravodaji.

O měsíc později navštívil městskou část další 
významný host – ministr kultury Pavel Tigrid. 
„V doprovodu starosty a jeho zástupců si nejprve 
prohlédl dvě mateřské školy v Podpěrově ulici, kde mu děti zazpívaly 
ukázky písní z pásma ke Dni matek a předaly mu drobné dárky,“ infor-
moval STOP. Poté ministr navštívil také ZŠ Otokara Chlupa, kde si 

sTaLO se v prOsInCI

Vyšehradský tunel 
Je nejstarším pražským silničním tunelem, který vede skrz Vyšehrad-
skou skálu. Až do jeho vybudování bylo nutné použít přívoz, který 
cestující dopravil z Podolí do Nového města. Ten provozovala obec 
Podolí neuvěřitelných šest set osmdesát dva roky. Neboť ono právo 
k jeho provozu jí udělila vyšehradská kapitula již v roce 1222. (Abso-
lutní nedosažitelné smluvní nebe. Prostě kapitula uměla držet slovo. 
Tak se dělá blahobyt.) Od té doby až do roku 1904 vedla trasa přívozu 
po pravém břehu kolem Vyšehradské skály. První myšlenky na stavbu 
tunelu se objevily v sedmdesátých letech 19. století. Mělo jít o želez-
niční tunel dlouhý tři sta 
metrů na plánované trati 
z Prahy do Modřan. 
Do skály se měl vnořit 
u vyšehradského nádraží 
a vyústit v Podolí u kos-
tela sv. Michaela. Díky 
změně tratě přes Michli 
z toho sešlo. Ne na-
dlouho. Dynamicky se 
rozrůstající Praha prostě 
nutně potřebovala sil-
niční spojení s Podolím 
a Braníkem. Ale stála tu 
posvátná (a po nedáv-
ných silně zájmových 
pražských bouracích vl-
nách) u magistrátních 
úředníků obavu budící 
vyšehradská skála. Původně měla silnice vést okolo skály. Tak takhle 
ne! Pouhá lávka, natož pak silnice, která by obepnula výběžek mýtické 
skály, byla pro tehdejší památkáře z Umělecké besedy z pietního a es-
tetického hlediska zcela nepřijatelná.

Kompromis byl nabízen v podobě tunelu. I ten měl namále. Že 
bude narušen pohled na věhlasnou a historicky ceněnou vyšehradskou 
skálu. Aby ostří kritik bylo otupeno, je tunelový portál z obou stran 
zdoben věžemi a romantickými cimbuřími v historizujícím stylu. 

 Tunel byl vybudován podle projektu architektů Václava Dvořáka 
a Františka Velicha. Samotný počátek stavby má datum 26. května 
1902. Její největší část včetně potřebného zvýšení terénu proběhla bě-
hem roku 1903. Slavnostně byl pětatřicet metrů dlouhý tunel otevřen 
veřejnosti i provozu 11. prosince 1904. V roce 1910 přibyla do tunelu 
tramvajová trať z Výtoně do Podolí, v letech 1949–1967 trolejbusy 
z Pankráce na Václavské náměstí. Ve třicátých letech se začalo uvažo-
vat o proražení druhého vyšehradského tunelu. Tým Škodových zá-
vodů přišel s návrhem nového tunelu těsně přiléhajícího k tunelu pů-

vodnímu. Oba takřka 
identické tunely by pak 
fungovaly každý v jed-
nom směru. Pro pěší se 
znovu projektovala vi-
sutá lávka kolem skály. 
Po válce vyšehradsko-
-podolské urbanistické 
řešení dostal na starost 
architekt Václav Dvořák. 
Vycházel z toho, že po-
dolská porodnice se 
změní v okresní nemoc-
nici s novou poliklini-
kou. Součástí návrhu se 
tak stal dvousetmetrový 
patnáct metrů široký sil-
niční tunel vyšehradskou 
skálou od porodnice až 

k vyšehradské sokolovně. Historikům se po tuhém boji podařilo návrh 
smést ze stolu. Nicméně, ještě počátkem 70. let nebyla možnost dru-
hého tunelu úplně ze hry. Absurdním paradoxem byly tramvajové vý-
luky v letech 1975, 1982 a 2008 kdy tramvaje v úseku Výtoň – Podol-
ská vodárna nahradily lodě. Lodní doprava musela být z důvodu husté 
mlhy, silného větru ba i velkých vln mnohdy přerušena. Ale zase jste 
pak mohli v práci hlásit: „Šéfe, jdu pozdě, protože mi ujela loď.“     

                 Dan Novotný

prohlédl výzdobu tříd a učební pomůcky, které si místní učitelky samy 
vyrobily. „Následovala prohlídka galerie Luka, kde si pan ministr zakoupil 
v přilehlém obchůdku na památku vázičku,“ popsal starosta Petr Bratský.

Zajímavé hosty přivítali 15. června i v zá-
kladní škole v ulici Mládí. Na premiéru video-
filmu, který natočili žáci osmých tříd v rámci 
 výuky angličtiny, se přišli podívat velvyslanec 
Spojených států Adrian A. Basora s manželkou 
Paulinou. „Návštěva i premiéra měly velký úspěch 
a zprávu o této události odvysílala i Česká televize,“ 
stojí ve STOPu.

Nejvýznamnější návštěva ale přišla až 
po prázdninách. Na prvňáky ze ZŠ v Chlupově 
ulici se 1. září přišel nečekaně podívat prezident 
republiky Václav Havel. „Na jeho dotaz, kdo 
z žáků by se chtěl v budoucnu stát prezidentem, se 
bez většího zaváhání přihlásili Marek s Honzou, 
které Václav Havel následně pozval na Hrad, aby je 
se svým úřadem seznámil podrobněji,“ napsal Sto-
důlecký zpravodaj. Vzácného hosta pak provedla 
po škole ředitelka Blanka Janovská. Prohlídku 
přitom doplnila výkladem o nově zaváděném 
systému výuky, který umožňuje diferencovaný 
přístup k žákům.

V listopadu začalo podle plánu jezdit metro z Nových Butovic až 
na Zličín a konaly se také druhé komunální volby. Starostou městské 
části byl opět zvolen Petr Bratský. Robert Šimek
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víkendy bez nudy

Autor: Pavel Talaš

řazeny chronologicky podle historického vývoje. K vidění je vše 
o krajkářství od 17. století až po současnost. Můžete si prohlédnout 
a porovnat krajky, které se nosily ve městě a ty, které se používaly 
na lidový oděv, ale také všechno, co krajkáři ke své práci potřebují – 
herduli, podvinek, pa-
ličky, příze, vzory... Za-
jímavé jsou i historické 
fotografie, které zachy-
cují krajkářky, ale i kraj-
káře při práci. Vambe-
recká krajka je velice 
ojedinělá tím, že s ní 
začalo spolupracovat 
několik předních čes-
kých výtvarnic a tím 
pádem se česká krajka 
posunula úplně jiným 
směrem a stala se světo-
vým pojmem. Důkazem 
byl neskutečný úspěch 
na světové výstavě 
EXPO Brusel 1958 
a EXPO Montreal 
1967. A návštěvníci 
muzea mají možnost unikátní paličkované oděvní doplňky, tapiserie, 
šaty..., které tak skvěle reprezentovaly Československo, u nás vidět. 
V průjezdu muzea máme plně funkční paličkovací stroj, který vytváří 
strojní paličkovanou krajku. Co si pomocí kliky vytočíte, to si odstřih-
nete na památku. Je to hezká tečka za prohlídkou.“
Více informací najdete na www.muzeumkrajky.cz, www.moh.cz, ale 
také na dvojstraně 24–25. Tam toho paní Martina Rejzlová prozradila 
daleko víc. Eva Černá 

Vamberecká krajka
Při cestě do jižní části Orlických hor byste určitě měli navštívit Vam-
berk. Zmíníme-li toto město, tak si většina z nás zcela jistě vybaví 
Vambereckou krajku. A kde se o ní dozvíte snad úplně všechno? Sa-
mozřejmě v Muzeu krajky Vamberk. To se nachází ve spodní části 
Husova náměstí naproti kostelu sv. Prokopa v Bednářově vile, což byl 
zdejší továrník. Vila je už sama o sobě velmi zajímavá. Byla posta-

vena roku 1916 ve stylu art 
deco, architektem byl Oldřich 
Liska.  Objekt prošel rozsáh-
lou rekonstrukcí, takže dnes 
má muzeum opravdu repre-
zentativní prostory. 
„Návštěvník má možnost za-
čít prohlídku zhlédnutím de-
setiminutového filmu, ve kte-
rém se o paličkování u nás 
na Vamberecku dozví vše 
podstatné,“ říká etnoložka 
a expertka na krajky a palič-
kování Martina Rejzlová. 
„V celé expozici máme navíc 
dotykové obrazovky s audio-
vizuálními programy i nahra-
nou encyklopedií. Každý si 
tak může vyhledat odpovědi 
na všechny své otázky. K dis-
pozici je i menší herna. Ta 
byla původně určena hlavně 
dětem, ale nejen díky trena-

žéru, kde si můžete vyzkoušet základní techniky paličkování, sklízí 
úspěch u všech věkových kategorií. A samotná expozice? Ta návštěv-
níky velmi přehledně seznamuje s historií krajkářství, exponáty jsou 
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DIVADLO
 5. 12.  čt  19.30 NORM FOSTER – FANTASTICKÁ ŽENA 
V podání oblíbených herců známých nejen ze seriálu Ulice.
Uvádí Agentura Familie.

14. 12.  so 15.00 HANA STREJČKOVÁ – HNÍZDO NA NITKÁCH 
Spojení vzdušné akrobacie, fyzického divadla, manipulace. 

KONCERTY
11. 12.  st  18.00 ADVENTNÍ KONCERT KLASICKÉ HUDBY
Představí se Lucie Silkenová (soprán), Jan Rezek (violoncello), Vít Aschenbrenner 
(cembalo & varhany), Honzík Musil (zpěv) – v kostele sv. Jakuba St.

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

21. 12.  so 13.00 SKUTEČNÁ LIGA
Finálový koncert autorské soutěže mladých rockových kapel.

25. 12. st 17.00 JAKUB JAN RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
Tradiční koncert v kostele sv. Jakuba St.

27. 12. pá 19.00 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

DĚTI
 1. 12. ne 15.00 DIVADLO BUŘT – PŮJDEM SPOLU... 

 8. 12. ne    9.00 NEDĚLNÍ POHÁDKOVÁ NADÍLKA OD MIKULÁŠE  

 8. 12. ne    9.15 Vánoční hudba batolatům

                       10.00 Cirkusový workshop pro batolata

                       11.00 Ptáček a lev – pro děti od 1 do 3 let

                      15.00 Cirkusový workshop – děti 4+ a rodiče

                      16.10 Medvědí princ – pohádka pro děti 4+

15. 12. ne 15.00 BUCHTY A LOUTKY – VÁNOČNÍ RAKETA

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
 3. 12. út    9.00 BUCHTY A LOUTKY – ANDĚLÍČEK TONÍČEK

 9. 12. po    9.00 HODINA TĚLOCVIKU JINAK  

10., 17., 18. 12.   9.00 DIVADLO BUŘT – PŮJDEM SPOLU... 

11. 12. st    9.00 VÁNOČNÍ SVATBA SNĚHULÁKA KARLA 

16. 12. po 10.00 BUCHTY A LOUTKY – VÁNOČNÍ RAKETA

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
 3. 12.  út 14.00 RETROKAVÁRNA PRO SENIORY

 7. 12.  so 15.00 MALÉ VÁNOCE S LUČINKOU

                       18.00 VÁNOCE S LUČINKOU

15. 12. ne 18.00 SHOW BELLY HABIBI 

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

Dvacátá Tříkrálová sbírka
Ve dnech od 1. do 12. ledna můžete v ulicích (nejen) Prahy 13 potká-
vat koledníky Tříkrálové sbírky. Farní charita Stodůlky, která má tuto 
akci v naší lokalitě na starosti, díky sbírce podporuje děti ze sociálně 
slabších rodin. Hradí jim doučování, školní pomůcky a aktivity, výuku 
hry na hudební nástroje apod. Vedle toho pomáhá pečujícím, kteří se 
starají o své nemocné či staré blízké. Přijměte upřímné poděkování 
za podporu Tříkrálové sbírky v uplynulých letech a zachovejte jí, pro-
sím, svou přízeň i při sbírce následující. V případě jakýchkoli dotazů 
se neváhejte obrátit na Farní charitu Stodůlky. S díky a s přáním 
všeho dobrého v novém roce za Farní charitu Stodůlky. Helena Ryklová

Zážitek pro posluchače i interprety
V úterý 5. listopadu se v Domově pro seniory Zity Kabátové uskuteč-
nil koncert flétnového souboru při Fakultní základní umělecké škole 
Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Flétnový soubor pod vede-
ním paní učitelky Simony Bárové zahrál známé písně od Jaroslava 
Ježka, Národní písně v úpravě Petra Čejky, Uherský tanec Johannese 
Brahmse, Radeckého pochod od Johanna Strausse st., jakož i Pizzicato 
polku, kterou složil Johann Joseph Strauss. Klientům domova se líbily 
i moderní písně od skupiny Beatles, speciálně píseň Yesterday, na kte-
rou měli hezké vzpomínky. 

Zážitek z koncertu ještě dlouho bude rezonovat, jak v účinkujících, 
tak i ve vnímavém publiku. Tento koncert byl věnován obyvatelce 
domu seniorů paní Anně Osičkové, která oslavovala právě v ten den 
krásných devadesát let. Přejeme paní Osičkové, jakož i všem klientům 
Domova pro seniory Zity Kabátové hodně zdraví a aby každý den byl 
pro ně skvělý, tak jako se zpívá ve skladbě Luise Armstronga – Won-
derful World, která zazněla na konci koncertu. Zlata Heczková

Žádosti o zveřejnění článků
Na redakci se obrátila zastupitelka za stranu Zelení a Piráti pro 13 
Jana Horká s žádostí o uveřejnění článku VAFO – demonstrace před 
MŽP. Z textu zastupitelky uvádíme: 
Trápí nás to už několik let. Ráno chcete vyvětrat, o víkendu chcete 
ráno otevřít okno, chcete jít na procházku – nejde to, zápach z psích 
granulí je velmi intenzivní. Děti v tom zápachu chodí do školy...

Další článek zaslal zastupitel za stranu Zelení a Piráti pro 13 Filip 
Ryant. Zmiňuje v něm některé body zářijového jednání zastupitelstva – 
regulované nájemné u dvou obecních bytů novým nájemníkům; radnice 
MČ chce být aktivnějším aktérem při pořádání veřejných projednání; 
nákup elektrické energie na komoditní burze pro úřad a instituce MČ.

Vzhledem k tomu, že texty uveřejňujeme v plném znění včetně vy-
jádření ostatních Klubů zastupitelstva MČ Praha 13, přesahují svým 
rozsahem možnosti STOPu v tištěné podobě. Plné znění najdete 
na webových stránkách městské části www.praha13.cz → Samospráva 
→ Kluby zastupitelů.    -red-
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SILVESTR 2019

Moje žena  
mi naznačovala,  

co chce k nadcházejícímu  
výročí. Řekla: „chci něco, co 

má zrychlení z 0 na 150  
za 3 sekundy.“  

Tak jsem jí koupil osobní  
váhu. A tím hádka  

začala...

děda vzpomíná:  
„Když jsem byl malý, dala  

mi maminka 20 Kčs a poslala  
mě do obchodu. Přinesl jsem dva 

chleby, dvě mléka, balíček bonbonů, 
čokoládu, deset vajíček, koblihu 

a ještě mi zůstalo na kolotoč.  
dnes už to není možné,  

mají tam plno těch  
blbých kamer...“

Dřívější robotická restaurace, 
která stojí na bulváru v blízkosti 
naší laskonky, byla nedávno pro-
najata na 300 let diplomatickému 
zastoupení Marťanského sulta-
nátu. Její velvyslanec ve svém 
emotivním prohlášení poděkoval 
za laskavost naší radnici a svou 
skvělou češtinou se ve svém do-
jemném monologu obrátil s na-
bídkou na naše milé spoluobčany. 
Zde jsou jeho vstřícná slova: 
„MY MRAŤNAÉ JMSE RDÁI, 
ŽE JMSE SLĚMI OVETÍŘT 
SVÉ ZTASUONEPÍ PVÁRĚ 
ZDE, V KSRÁNÉM MSĚTĚ 

NVOÉ BOTUCIVE. VÍŘĚM, ŽE VÁM BEMUDE NOPÁ-
NOMCI PŘI PÁNOLÁVNÍ VIŠACH DLOVÝONECH NA NE-
ŠAM PNÉBŮVAM MSARU. PJIĎTŘE KILOKDIV, 
PAROMÍDE, POLOSUMÍŽE. JMSE TITOŽ ZKLYVÍ 
PCOVARAT 24 HIDON DNENĚ A JŠETĚ I V NCOI.“

Naše radnice požádala známou a významnou pracovnici hydrologigic-
kého ústavu o dlouhodobou meteoritovou předpověď počasí. Předpo-
věď, kterou nám zaslala, je opravdu krutá. Čeká nás totiž krutá zima. 
Bude mrznout, až budou i bronzové trubky praskat. Proto jsme se roz-
hodli zachránit, co se dá. Hledali jsme nejvíce ohrožené pamětihod-
nosti na naší zlaté třináctce. Hledali jsme a hledali, a nakonec jsme ji 
našli. Je to naše modelka – Rusalka. Rozhodli jsme se, že ji 
zachráníme stůj, co stůj. Způsob, jak to vyřešit, nebyl nakonec 
až tak složitý….. Zde vidíte výsledek. Nám se líbí. A co vám?

Vážení čtenáři, abychom vyšli vstříc všem světovým stranám a splnili 
všechny normy, směrnice, nařízení, opatření, novely, doplňky, do-
datky... budete pravidelně od ledna 2020 nacházet v našem milém 
Stopu u textů mírně poupravené fotografie. Snad se na nich poznáte. 
My vám budeme držet palce. Bob Dubický

radnIční KaChna 

„Abyste se vyléčila, 
musíte jíst denně 

alespoň jedno vejce.“  
„já ale vejce nesnáším.“ 

„Říkám Vám jíst a ne 
snášet.“ 

Baví se dva  
horalové: „co bys dělal, 

kdyby tvou ženu 
napadl medvěd?“ 

„nic. Sám ji napadl,  
sám ať se  

brání!“

Manželka:  
„Miláčku mohl bys..?“ 
„Samozřejmě, zlato.“ 
„Vždyť ještě nevíš, co 
chci.“ „Záleží na tom? 

Stejně budu  
muset.“











 dědeček jde  
s Pepíčkem parkem a proti 

nim paní učitelka. 
„Pepíčku, schovej se, dnes jsi 

nebyl ve škole!“ 
„ne, dědo, ty se schovej, 

dneska jsi měl  
pohřeb...“

Vzhledem ke změnám klimatického systému, celkovému globálnímu 
oteplování planety a stoupajícím průměrným teplotám, které se rok 
od roku zvyšují, je třeba se zamyslet, jak tuto situaci řešit. Pohráváme 
si s myšlenkou, v rámci globálního adaptačního procesu, postupně ob-
měnit floru v centrálním parku. Co kdybychom tam začali vysazovat 
palmy a tak se zavčas připravili na přicházející extrémní projevy po-
časí, jako jsou ve-
dra, sucha či nedo-
statek srážek? Pak 
by se nám snad 
podařilo zachovat 
centrální park v té 
nejlepší kondici, 
aby nadále mohl 
sloužit občanům 
k odpočinku a re-
laxaci. Palmy jsou 
totiž velmi dobře 
známé svou ekolo-
gickou adaptací 
na různé pod-
mínky prostředí. Oslovily nás dva druhy dřevin, a to palma kokosová 
(cocos nucifera) a datlovník (phoenix dactylifera). Při správném slo-
žení hnojiva, které bychom si pochopitelně nechali namíchat na míru, 
a jím pak pravidelně denně přihnojovali, je možné, že by se 
občané mohli dočkat i plodů kokosového ořechu a datlí. Vě-
říme, že toto by bylo příjemným bonusem pro naše občany. 
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Turnaj v Mölkky
Ve středu 16. října proběhl historicky první seniorský turnaj ve hře 
Mölkky na území Prahy 13. Na turnaj, který se konal na zahradě 
Střediska sociálních služeb Prahy 13, se přijel podívat, zahájil jej 
a současně si zkusil i tuto hru zahrát, starosta naší městské části David 
Vodrážka. 

Mölkky je hra pocházející původně z Finska. Hrála se údajně již 
v dobách Vikingů. V odborné literatuře se dá dočíst, že je vhodná pro 
všechny věkové kategorie a lze ji hrát v libovolném počtu hráčů. Ti 
házejí kolíkem (Mölkky), který má spíš podobu špalíku, na ostatní 
očíslované kolíky. Body se v průběhu hry zapisují a sčítají. Mölkky má 
nadšené hráče po celém světě. Svoji renesanci zažívá v severských ze-
mích. Od roku 2004 se ve finském Lahti konají turnaje mistrovství 
světa.

„Je dobře, že se pořád něco vymýšlí, že existují vždy možnosti, jak 
dělat něco poprvé. A ve sportu to platí stoprocentně. Hrál jsem Pétan-
gue s koulemi, ale že něco vzdáleně podobného se dá hrát s dřevěnými 
špalky, to mě ještě před nějakou dobou nenapadlo“, řekl starosta a zá-
roveň dodal, že tuto hru hrál dnes poprvé. 

Prvními historickými vítězi na třináctce se v tomto seniorském tur-
naji stali Hana Šourková a v mužích Vladimír Papoušek. 

Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Nilský kříž
V listopadu se v areálu Domu sociálních služeb objevil zčistajasna 
kříž. Je přibližně 3 metry vysoký a je vyroben z drátů z odepsaných 
drátěných přepravek, kterými se pečovatelskou službou převáží senio-
rům do jejich bytů jídlo v jídlonosičích. 

„Bylo nám líto zbavovat se to-
lika železa, resp. železných drátů 
a nechat je sešrotovat, a tak nás 
napadlo z nich něco vyrobit. 
Něco symbolického. Aby to třeba 
i někoho oslovilo. A tak vznikl 
tento kříž, jehož tvar je nositelem 
starobylé symboliky. Jde o Nilský 
kříž (nazývaný též Kříž života), 
který je vlastně egyptský hieroglyf 
Anch, znamenající život. Kříž 
symbolizoval pro Egypťany jak 
život pozemský, tak život věčný. 
V době šíření křesťanství převzali 
symbol koptští křesťané žijící 
v Egyptě. Chtěli jsme ukázat, že 
z věci, která již dosloužila, může 
vzniknout věc nová, jiného vý-
znamu a užití. Pro pracovníky 
ve Středisku sociálních služeb 
a pro jejich práci znamená kříž 
hlavně životní optimizmus a pomoc druhým. Že jejich práce a péče 
o seniory je smysluplná, protože jim pomáhá užívat si důstojně života 
i ve stáří. A proto jsme tady ve středisku postavili tento kříž,“ vysvět-
luje Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13. 

Kříž života by měl do budoucna obrůst břečťanem a celý se ozelenit. 
Pro středisko ho vyrobil pan František Andres ml., umělecký kovář 
z Jíloviště u Prahy. A nezbývá, než mu za jeho práci jenom moc podě-
kovat.  Eva Černá

Tříkrálový koncert v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Klub seniorů I a dětské sbory 
 Klíček a Notečka při Fakultní ZŠ Mezi Školami zvou seniory na tra-
diční Tříkrálový koncert. Ten se uskuteční v pondělí 13. ledna 
od 14.15 hod. v Klubu seniorů v Domě sociálních služeb Lukáš, 
v Trávníčkově ulici 1746. Kašpar, Melichar, Baltazar byla mýtická 
jména tří mudrců – odtud se vžili „Tři králové“, kteří spolu putovali 
z jihu do místa narození Ježíše Krista v Betlémě a donesli mu dary – 
zlato, kadidlo a myrhu. Pojďme si je připomenout a společně s dětmi 
si zazpívat koledy. Třeba Koleda, koleda Štěpáne nebo My tři králové 
jdeme k vám, a symbolicky se tak rozloučit s vánočními svátky. 

Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Vánoční punčování a rozsvícení 
stromečku
Středisko sociálních služeb Prahy 13 a Městská část Praha 13 zvou 
seniory v úterý 3. prosince na vánoční odpoledne v Lukáši. To bude 
spojeno s rozléváním vánočního punče, ale především s výrobou vá-
nočních dekorací a s rozsvícením vánočního stromku. Sváteční odpo-
ledne proběhne v jídelně střediska od 14 do 16 hodin. Tentokrát bu-
deme vytvářet různými pracovními postupy vánoční svícny (vlastní 
nůžky s sebou). 

Přijďte všichni, kteří máte chuť vzájemně si popřát krásné Vánoce 
a do nového roku 2020 vše dobré, zdraví a štěstí. Hned jak se setmí, 
společně rozsvítíme vánoční strom, který nám roste pro tyto účely 
na naší zahradě.

Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny Hrabětové osobně v kan-
celáři střediska, nebo na tel. 725 393 061, 222 543 021. Přihlaste se co 
nejdříve, kapacita míst je omezena. Více na www.sssp13.cz. 

 Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13
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prOGram KLUbů senIOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 2. 12.  Relikviář sv. Maura 
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
 9. 12.  Mikulášská
16. 12.  Zazpívají nám seniorky Prahy 13
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
30. 12.  Rozloučení se starým rokem
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
 3. 12.  Povídání o sv. Mikuláši
10. 12.  Zazpívat nám přijdou děti z mateřské školky
17. 12.  Za zvuku hudby a písní se rozloučíme s rokem 2019
Přeji všem prožití vánočních svátků v pohodě a ve zdraví.
Alena dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 4. 12.  Budeme slavit Mikuláše při kávě a čaji
11. 12.  Před Vánocemi nám zazpívá Jiří Škvára
18. 12.  Budeme se připravovat na pečení 
          vánočního cukroví a vánoček
helena hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00  
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 4. 12. Podskalí a voraři
11. 12. Krásy naší vlasti
18. 12. Předvánoční posezení
Přejeme za náš klub všem seniorům příjemné prožití vánoč-

ních svátků a vstup do nového roku s dobrou myslí a chutí 
do života. 
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

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku 
restaurace Pod radnicí.
 3. 12. Posezení u kávičky
10. 12. Návštěva vánoční výstavy v Botanické 
           zahradě Na Slupi
17. 12. Vánoční posezení s oslavou narozenin 
           našich dvou kolegyň
helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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 přizpůso-
bujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Před Lukášem do Lukáše
Ve čtvrtek 17. října, den před svátkem Lukáše (proto slovíčko „před“), 
se šel tradičně poslední letošní seniorský pochod s holemi Nordic 
Walking. Trasa nevedla nikam jinam než do Domu sociálních služeb 
Lukáš. Na startu před radnicí městské části se v deset hodin sešlo ko-
lem čtyřiceti sportovců, kteří byli odhodláni ujít tuto trať v délce ko-
lem tří kilometrů stůj co stůj. Samozřejmě je to řečeno s nadsázkou, 
protože šlo především o to se potkat, po cestě si popovídat a vše za-

HLEDÁME NOVÉHO VEDOUCÍHO KLUBU SENIORů
Klub seniorů III, který se schází každou středu ve Středisku so-
ciálních služeb Prahy 13, hledá od ledna 2020 nového vedoucího. 
Pokud jste senior z Prahy 13 a máte chuť aktivně se podílet 
na různých aktivitách pro své vrstevníky, obraťte se pro bližší in-
formace na vedoucí oddělení sociální péče Ivu Dvořáčkovou,  
ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, tel. 235 011 443,  
e-mail: dvorackovai@praha13.cz.

končit obědem. V cíli pochodu obdrželi pochodníci turistickou 
známku a pak už šli na hovězí polévku, řízek s bramborem a okurko-
vým salátem.  

Na start přišel seniory pozdravit místostarosta David Zelený. Jeho 
povzbudivá a především uznalá slova na adresu seniorů, kteří sportují 
a mají spoustu různorodých zájmů a činností, byla příjemná a přišla 
vhod. Pochodu se zúčastnila a společně se všemi do cíle došla před-
sedkyně sociálního výboru Aneta Ečeková Maršálová. 

Trasa vedla Centrálním parkem, kolem rybníků. U Stodůleckého 
rybníka se de batovalo o problematice životního prostředí, klimatic-
kých změnách a zadržování vody v krajině. Ale i o vkladu městské 
části při udržování zeleně a vody na jejím území. 

Účastníci si se zájmem prohlédli dětské hřiště v podobě obří herní 
sovy. Do cíle všichni dorazili v pořádku. Tak příští rok zase opět 
na Lukáše na oběd do Lukáše. Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13   
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 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 OPRAVY AUT. PRAČEK – EXnER. Tel. 608 928 283.
 o Malování a štuky. Tel. 605 985 495.
 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 Montáže klimatizací a TČ do bytů, Rd, kanceláří 

(Samsung, daikin, Sinclair). Provádím opravy, 
servis, revize, el. práce. Martin humpolec,  
tel. 777 989 729, e-mail: humpl@seznam.cz,  
Praha 5 – Velká Ohrada.

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

 o  ELEKTROInSTALAČní PRÁcE, nOnSTOP OPRAVY, 
MOnTÁŽ, REVIZE, VÝMĚnA dIGESTOŘí.  
TEL. 602 976 979, nEŠPOR. 

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

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

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

 o AUTOdOPRAVA - P-13, Iveco maxi, rychle, levně,  
i menší stěhování, odvoz starého nábytku. Tel. 602 817 588.

 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, stěrkové omítky, 
tel. 606 828 702.

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

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

 o OPRAVA ŽALUZIí – VÝMĚnA VOdících LAnEK – 
nOVÉ ŽALUZIE – SEŘíZEní PLASTOVÝch OKEn  
A BALKOnOVÝch dVEŘí. 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 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 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 Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů.
Mžiková Alena, tel. 775 925 581. 

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

 o Interiérový designer Zuzana Podrazilová. 
Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 
při realizaci. Tel. 737 111 000, zpodrazilova@seznam.cz.

 o Úpravy interiérů. Sádrokartóny, vnitřní zvuková 
a tepelná izolace ve snížených stropech a předsazených 
stěnách, dělící příčky, obklady stěn. Rychlé a levné řešení 
rekonstrukce Vašeho bytu, www.abalapraha.cz,  
tel. 603 414 039.

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou  
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci  
a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957,  
jirasek.servis@seznam.cz. 

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

 o Rekonstrukce bytových a nebytových prostor, 
www.dmstavby.cz, michaeldrdlicek@gmail.com. 
Tel. 602 291 737.

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK  
VYSOUŠENÍ VENTILÁTORY ZDARMA 

- VŠE JE SUCHÉ DO 1 HOD.  
DPH NEÚČTUJI! PŮJČOVNA STROJŮ 

TEL. 777 137 495

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech i dílně  
ANTÉNY, STA, DVBT2, boxy, ladění, SAT 

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

 KPK  Podlahy     Zděnek  Veselý
kladení podlah, PVC, vinylové podlahy,  

parkety, dřevěné podlahy
Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  

www.kpkpodlahy.cz

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, židle, křesla apod.

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

Realitní služby,
jaké si přejete

Ing. Miroslava Novotná
T  606 151 248
E  miroslava.novotna@re-max.cz

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 16ti 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

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
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 o hledám přítelkyni na vážný vztah. 
Jmenuji se Tomáš, jemi 25 let a hledám přítelkyni na váž-
ný vztah. Od dětství mám dětskou mozkovou obrnu  
a chodím o francouzských berlích. Už mě nebaví být sám, 
vždyť ve dvou se to lépe táhne. Jestli jsem Tě zaujal, ozvi  
se na: klatovak24centrum.cz.

 o Nabízím intenzivní kurz českého jazyka pro cizince, 
doučování Čj, Rj a Aj pro ZŠ. Příprava ke zkouškám na SŠ, 
Praha 13. Tel. 602 790 104.

 o Naučím němčinu, tel. 602 259 786, p.metys@seznam.cz.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc.  

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
 o ANTIKVARIÁT NIKA, Sluneční náměstí 11, 2. patro,  

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

 o Spolehlivá chůva nabízí hlídání dětí s možností 
doučování učiva 1. stupně ZŠ a drobného domácího 
úklidu. Tel. 776 317 139.

 o Rádi bychom do našeho kolektivu šestkového 
rekreačního volejbalu přijali kolegy může i ženy ve věku 
45 – 55 let. Hrajeme každé úterý od 18.00 – 20.00  
v tělocvičně FZŠ Trávničkova. Bližší informace: Petr Mach, 
tel. 602 349 503.

 o Vyklizimenemovitosti.cz, RYchLE, LEVnĚ,  
tel. 732 459 179.

 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 Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele.  
Tel. 604 617 788. 

 o Koupím byty pro děti. Přímý zájemce.  
RK nevolat. Tel. 702 815 516.

 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. 605 845 088.

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po            14-19 hodin
út-pá      14-18 hodin

RŮZNÉ

byty

Společnost zabývající se výstavbou 
inženýrských sítí hledá pro posílení týmu kolegu/

kolegyni na pozici: stavbyvedoucí, zámečník, 
vodovodní montér, strojník, řidič a další.

Více informací o volných pracovních pozicích 
naleznete na www.cerhra.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

   Květoslava Badová  
   tel. 606 239 226 
   kvetoslava.badova@remax-czech.cz  
   Využijte garance kvality ! 

RE/MAX      ...... Reality lépe a bez obav ! 

prodej-koupě-pronájem

 o Pronajmu garáž v centru obce Ořech. Velká půda. 
Vhodné jako sklad. Dlouhodobě. Nutno vidět.  
2 000 Kč + el., tel. 603 522 472.

 o Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy,  
v dobrém i špatném stavu. děkuji za nabídku.  
Tel. 720 031 400.

 o Pronajmu samostatnou zabezpečenou garáž, Volutova 
ul. u metra Hůrka, 2 500 Kč/měs. Tel. 603 352 873.

 o Garáž k pronájmu, ul. Běhounkova.  
Tel. 603 702 911. 

 o Pronajmu garáž v ulici Nušlova 2515, Praha 13.  
Tel. 602 160 410.

 o Pronajmu garážové stání v Toufarově ulici,  
Od ledna 2020. Tel. 603 580 980.

 o Česká správa sociálního zabezpečení přijme 
pro pracoviště K Zahrádkám 2734/53, Praha 5-Stodůlky 
brigádníky do administrativy na dohodu o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) s hodinovou 
mzdou 114 Kč. Jedná se o jednoduché manipulační práce 
spojené s přípravou a zakládáním listinných dokumentů 
do číselných řad v rámci správy a evidence dávkových spi-
sů. Požadujeme: spolehlivost, samostatnost a pečlivost. 
Možnost dlouhodobé brigády.  Nástup dle dohody  
v nejbližším možném termínu. Info na tel. 251 115 702.

 o hledám uklízečku provoz Radotín. Prac. doba  
6 hod. – vhodné i pro důchodkyni. Tel. 607 977 045.

ZAMĚSTNÁNÍ

LOGO ŠKOLKA

S PRVKY MONTESSORI

l o g o d r a c e k . c z

MŠ Běhounkova 2300, 158 00 Praha 5,  
přijme IHNED VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY – HOSPODÁŘKU 

tel. 251 619 700, 251 619 786, 
msbehoun2300@volny.cz, www.msbehounkova2300.cz
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Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

k metru, vjezd v úrovni vozovky. Tel. 720 346 324.
 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 

Tel. 605 859 306.
 o Nabízím pronájem garážového stání na Velké Ohradě, 

ul. Bašteckého. 1 100 Kč/měs. Tel. 602 658 682.
 o Pronajmu uzamykatelnou garáž u st. metra 

Nové Butovice, v ulici Nušlova, Praha 13. 
Tel. 728 502 627.

 o Prodám garáž na Velké Ohradě 18,4 m2. Tel. 737 141 722.
 o Pronajmu garáž, 15 m2,  Nušlova ulice, tel. 774 533 435.

 o Hledáme ZDRAVOTNÍ SESTRU s reg. pro práci v domácí 
zdr. péči na HPP i DPP. Nadstandardní fi nanční ohodnocení 
a fl exibilní pracovní doba. Tel. 736 673 231.

Zaměstnání

                              Přijmu nové 
         distributory na roznos STOPu.
                    Bližší informace na 
                          tel. 603 728 140

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

STŘEdISKO SOcIÁLních SLUŽEB PRAhY 13, TRÁVníČKOVA 1746/37, PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA, dEnní STAcIOnÁŘ přijme do svého týmu PEČOVATELE/KU – PRAcOVníK V SOcIÁLních 

SLUŽBÁch jako náhradu za stávající zaměstnankyni, která odchází do starobního důchodu.  
chARAKTERISTIKA POZIcE: Pečovatelská činnost v domácím prostředí klienta, více na www.sssp13.cz  
 
POŽAdUjEME: vzdělání dle § 110 Zákona č. 108/2006 (pracovník v sociálních službách), případně 
zdravotnické vzdělání, možnost zajistit kurz při výkonu zaměstnání, trestní bezúhonnost, schopnost 
samostatné práce při péči o klienty v terénu, samostatné řešení úkolů, empatie při práci s klientem  

nABíZíME: práce ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdělávání, dobrý kolektiv, stravenky,  
5 týdnů dovolené, sick days, penzijní připojištění

V případě zájmu, zašlete životopis na e-mail: socialnimc@sssp13.cz.   
Martina Cveklová, tel. 602 527 959. SSSP13, Trávníčkova 1746/37, Praha 13 – Stodůlky, www.sssp13.cz 
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Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, 
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 
4 dny zdravotního volna, příspěvek 
na stravování, stabilní pracovní dobu, 
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

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

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

5.12. 
 15.00-18.00 Mikuláš
11.12. 
 14.00-17.00

Předvánoční
bazárek

17.12. 
 14.00-18.00 Vánoce

19-11-11-inzerce-luziny-187x129-01.indd   1 11.11.2019   10:05:21

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie
sítě proti hmyzuvenkovní hliníkové rolety 
montáž těsnění, lamelové dveře 

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

Amforová 1885/44, Praha 5
Tel. 777 228 091 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné  
důchodce. Bližší informace na tel. 603 728 140.

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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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Pátek 29. 11. – čtvrtek 19. 12.
Strom splněných přání
Hypermarket Globus Praha-Zličín
Přijďte splnit přání dětem z Fondu ohrožených dětí Kloká-
nek Hostivice a dětem z Dětského domova Nové Strašecí. 
Vyberte si přáníčko ze Stromu splněných přání a spolu s dá-
rečkem předejte v informačním centru hypermarketu.

Sobota 30. 11.  • 9.00 – 13.00
Adventní výtvarná dílna
Základní škola Mohylová, Lužiny

Přijďte se vánočně naladit do naší školy, kde si můžete vyro-
bit adventní věnce, svícny, dekorace. Děti si mohou ozdobit 
různé druhy svíček, nazdobit perníčky nebo připravit dá-
rečky pod stromeček. Přineste si jen ostrý nůž nebo nůžky, 
další výrobní materiál bude k dispozici na místě. Pro 
všechny bude připravena kavárna a výborný guláš nebo 
chlebíčky, které připraví naše paní kuchařky. Těšíme se 
na vás.

Sobota 30. 11.  • 9.00 – 14.00
havajský adventní jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482
Přijďte si užít adventní chvíle. Můžete si nakoupit originální 
rukodělné výrobky, med a výrobky z něj, navštívit oblíbené 
tvořivé dílničky a občerstvit se v našem stánku sladkými 
i slanými dobrotami. Těší se na vás kolektiv Havaje.

Sobota 30. 11.  • 9.00 – 14.00
dvě šance v Trávě
FZŠ Trávníčkova 1744
TIB skloubí zábavné s užitečným – děti si mohou vybrat ze 
široké nabídky workshopů a vyzkoušet si zajímavé pro-
gramy, které podporují rozvoj logického myšlení a pomáhají 
k vytváření originálních postupů. Na výběr bude například 
programování, robotika, 3D modelování nebo stavění ro-
botů. Akce je především pro děti ve věku 7–13 let a letos se 
bude konat již pošesté. Více informací a přihlášku najdete 
na http://tib.cz.

Sobota 30. 11.  • 14.00
Vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního 
stromu
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradském náměstí,  
Velká Ohrada

Nabízet budeme adventní věnce, čokoládové výrobky, per-
níčky a nápoje, vafle, ale také jitrničky, jelítka... Akce bude 
tradičně zakončena rozsvícením vánoční stromu za účasti 
starosty Davida Vodrážky. Více na www.restauracekastrol.cz 
nebo facebook.com/restaurace.kastrol.

Neděle 1. 12.  • 17.00
Rozsvícení betléma
Centrální park u Kuželkárny 
Slavnostnímu rozsvícení betlému bude přítomen také 
 starosta David Vodrážka. 

Pondělí 2. 12. 
Červená stužka
Městská část Praha 13 
Kampaň spojená s finanční sbírkou 
se váže k 1. prosinci, který je od roku 1988 Mezinárodním 
dnem boje proti AIDS. V naší městské části Červenou stužku 
tradičně zajišťují vybraní a proškolení žáci 9. tříd ZŠ Kun-
cova, která ji zahrnuje do školního preventivního programu. 
Získané finanční prostředky budou odeslány na konto České 
společnosti AIDS pomoc (ČSAP), hlavního  organizátora Čer-
vené stužky v Praze.

Úterý 3. 12.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Nenechte si ujít poslední setkání v Retrokavárně v letošním 
roce. K dobré pohodě přispěje svým vystoupením Jindřich 
Kraus. Kapacita kavárny je omezena, případní zájemci se 
mohou přihlásit na tel. 235 011 451 nebo 235 011 625.

Středa 4. 12.  • 10.00 – 17.00
Předvánoční trh
Přízemí radnice a obřadní síň, Sluneční nám. 13

Zveme vás na již druhý Předvánoční trh, kde budete mít 
možnost nejen načerpat sváteční atmosféru, ale také si 
 vybrat nějakou drobnost ve stáncích. Děti mohou navštívit 
dílničky s vánoční tematikou. Vstup je volný, vhodné pro 
všechny věkové kategorie. Akci pořádá místní Agenda 21.

Středy 4. a 11. 12.  • 16.00
Školička pro budoucí prvňáčky
Základní škola Mohylová
Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, 
který pro budoucí prvňáčky škola pořádá již šestnáctým 
rokem. Jeho náplní je rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafo-
motorických dovedností, zrakového a sluchového vnímání, 
pravolevé orientace, početních představ a rozvoj myšlení 
a řeči.

Středa 4. 12.  • 16.00 – 18.00 
Výroba vánočních přáníček
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Přijďte si vyrobit krásné přáníčko nitěnou grafikou pod od-
borným vedením paní Lenky Veselé. Vše zdarma. Těšíme se 
na všechny věkové kategorie. Vstupné – vyfouknutá vajíčka. 

Středy 4., 11. a 18. 12.  • 17.00 – 19.00
Scrabble a jiné hry
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Každou středu zveme všechny věkové kategorie do naší 
knihovny na scrabble – hru všech generací. Vítáme začáteč-
níky i pokročilé. Přijďte se pobavit a zároveň si procvičit 
mozek. Kromě scrabblů je možné si zahrát i jiné hry, např. 
šachy. Vstup volný – jako vstupné přivítáme, když nám 
 donesete vyfouknutá vejce. 

Středy 4., 11. a 18. 12.  • 18.00 – 19.00
Anglická konverzace
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Přijďte si povídat nejen v českém jazyce. Určeno pro všechny 
zájemce bez ohledu na stupeň jazykových znalostí. Zdarma. 
Vstupné – vyfouknutá vajíčka.

Čtvrtky 5. a 19. 12.  • 15.00 – 18.30 
Pletení pro začátečníky i pokročilé 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme všechny zájemce o ruční pletení. Je jedno, zda jste 
naprostí začátečníci či pokročilí. Stačí si s sebou přinést jeh-
lice a vlnu a pustit se s námi do toho. Mohou přijít i cizinci, 
domluvíme se anglicky. Je možné přijít dle vašich časových 
možností v rozmezí od 15.00 do 18.30. Vstup zdarma – jako 
vstupné přivítáme, když nám donesete vyfouknutá vejce. 

Čtvrtek 5. 12.  • 16.30 – 19.30
Mikuláš v Ptáčkově
Dětské centrum Ptáčkov, V Hůrkách 2143,  
Nové Butovice
Mikuláš se usadí u krásného vánočního stromečku, andílky 
najdou děti v nebi a čertíci počkají na odvážné návštěvníky 
v pekle. Ptáčkov v mikulášské atmosféře bude otevřen již 
od 9 hod. Na hlavní program se děti mohou těšit v čase 
16.30 – 19.30 hod. Akce je spolufinancována městskou 
částí Praha 13 v rámci rodinné politiky, a to formou sníže-
ného vstupného 50 Kč. Více na www.ptackov.cz.

Pátek 6. 12.  • 17.00 – 24.00
Páté výročí zahájení čepování lužinských piv 
Pivovar Lužiny (v OC Lužiny), Archeologická 2256/1
Při příležitosti 5. výročí čepování lužinských piv opět vy-
stoupí Hard rocková kapela a patroni lužinských piv Doga. 
Pro rozehřátí publika dorazí předskokani Booters. Návštěv-
níci se mohou těšit na bohatou tombolu, jejíž výtěžek opět 
poputuje na nadaci Hemojunior a tradiční Pivní štafetu. 
Týmy do Pivní štafety je možné přihlašovat na e-mailové 
adrese info@pivovar-luziny.cz, podrobná pravidla jsou  
k nalezení na našich Fb stránkách nebo Instagramu.  
Vstupné je zdarma.

Sobota 7. 12.  • 10.00
Pohádkové dopoledne 
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa,  
Fingerova 2186 

Soubor Divadla Glans si pro vás připravil veselou vánoční 
pohádku Vánoce na blátě. Uvidíte, jak peklo chtělo dětem 
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zkazit Vánoce. Jednotné vstupné 90 Kč (pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem představení). Bližší informace 
najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 7. 12.  • 10.00 
Vánoční bedýnka příběhů 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Vyprávění pohádky a výroba ozdob pro děti od 5 let.  
Registrace předem na www.mlp.cz. Vstup je volný.

Sobota 7. 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, po které bude 
od 17.00 následovat valná hromada SDH.

Sobota 7. 12.  • 17.00 
honza jareš doma aneb doktor duší v adventním čase
Řeporyjské divadlo, Jáchymovská 1, Řeporyje
Zveme vás na koncert zpěváka, klavíristy a řeporyjského ob-
čana Honzy Jareše, který se svou písničkou Doktor duší zís-
kal prestižní ocenění Platinová dvanáctka udělované 
za dvanáct vítězství v hitparádě Českého rozhlasu.

Sobota 7. 12.  • 18.00
Vánoční koncert v Ořechu 
Sokolovna Ořech, Zbuzanská 180

Na tradičním již desátém Vánočním koncertu vystoupí 
v ořešské sokolovně legenda českého folku Pavel Žalman 
Lohonka se svojí skupinou. Rezervace vstupenek  
na tel. 603 265 553. Ceny vstupenek 250–350 Kč.  
Prodej v Obecním úřadě nebo v květinářství.

Pondělí 9. 12.  • 16.30 – 18.00
Keramické pondělky
Atelier KeramBa, Kettnerova 2053
Zveme vás na keramické pondělky v Atelieru KeramBa. 
Každé sudé pondělí od 16.00 do 18.00 je dílna otevřena 
všem, kdo si chtějí pod odborným vedením „zatvořit“.  
Cena je jednotná 230 Kč za osobu nebo 400 Kč, když při - 
jdete ve dvou. Více info na www.keramba.cz, na Fb Atelier 
 KeramBa nebo u Báry Bušinové na tel. 603 59 397.

Pondělí 9. 12.  • 17.00
Andělské 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. 
Přivezeme vám vánoční program pro celou rodinu na multi-
mediálním kamionu s TV obrazovkou. Účinkovat budou zpě-
vák Bořek Slezáček, zpěvačka Petra Peterová, Anděl páně 
Albertík s andělskou poštou, čertovská rodina, sněhulák Ku-
lička, Vánoční kapela, kamarád sob, poštovní králíček a za-
hraniční host Grinč. Andělské Vánoce se konají pod záštitou 
starosty Davida Vodrážky. 

Úterý 10. – pátek 13. 12.  • 9.00 – 17.00
Ladovy Vánoce v Mohylce
Základní škola Mohylová, Lužiny

ZŠ Mohylová a Rada rodičů vás zvou na tradiční vánoční vý-
stavu. Doplní ji bohatý program, při kterém uvidíte společ-
nou práci dětí, učitelů a rodičů školy. Slavnostní zahájení 
proběhne 10. 12. od 17.00 hodin.

Úterý 10. 12.  • 17.00 
Vánoční jarmark 
Atrium FZŠ Trávníčkova 1744

Realizační tým MAP II si vás dovoluje pozvat na Vánoční 
 jarmark – setkání rodičů, dětí, pedagogů a vedení školy 
za účasti Spolku rodičů a přátel školy. Možnost konzultace 
se školní psycholožkou, speciální pedagožkou, výchovnou 
poradkyní, zástupkyní pro 1. stupeň a nutriční specialistkou 
(bezlepková, šetřící dieta apod. ve školní jídelně). Účast je 
bezplatná a občerstvení je zajištěno. Akce je realizována 
v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro 
Prahu 13.

Úterý 10. 12.  • 17.00
Vánoční jarmark 2019
Základní škola Janského, Velká Ohrada
Můžete se těšit na vánoční tržiště i bohatý program s vy-
stoupením sboru The Doodles. Výtěžek akce věnujeme 
na pomoc onkologicky nemocným dětem ve FN Motol 
v rámci projektu Můj nový život.

Úterý 10. 12.  • 19.30 – 20.00
Aqua aerobik – dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského, Nové Butovice
Předtermín zápisu a rezervace se zálohou 500 Kč do jarních 
kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie na únor – čer-
ven 2020 bude probíhat před vstupem do bazénu. Pololetní 

kurzy jsou každé úterý od 20.00 do 21.00. Cena celého polo-
letního kurzu je dle přesného počtu lekcí 4 370 Kč. Pro stálé 
klientky 5% sleva (4 150 Kč). Rezervace nebo platba celého 
kurzu je možná také kdykoli po telefonické domluvě i ban-
kovním převodem až do konce ledna. Termíny doplatků 
a zápisů jsou 21. a 28. 1. 2020 od 19.30 do 20.00.  
Zahájení kurzu je v úterý 4. 2. ve 20.00 hod. Podrobnější 
 informace na www.klublinie.cz nebo u Hanky Jenčové 
na tel. 602 805 633.

Středa 11. 12.  • 15.00 – 17.00
Prodej permanentek
Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475/29 
V budově Gymnázia Jaroslava Heyrovského proběhne prodej 
permanentek do školního plaveckého bazénu na období  
6. 1. – 19. 6. 2020. Cena jedné hodiny je 95 Kč.  
Více informací na www.gymjh.cz.

Čtvrtek 12. 12.  • 8.30 – 16.00
den otevřených dveří
Základní škola Mohylová, Lužiny
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás.

Čtvrtek 12. 12.  • 16.30
Posezení nejen při kytarách
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Máte rádi písničky? Jste srdečně zváni každý sudý čtvrtek. 
Přijďte si zazpívat, zahrát či jen tak posedět při kytarách – 
populární, country, trampské, lidové... Přidejte se k amatér-
ské hudební skupině Přesličky ze Stodůlek. Těšíme se 
na všechny věkové kategorie. Zdarma. Vstupné – vyfouk-
nutá vajíčka.

Čtvrtek 12. 12.  • 17.00
cestopisná přednáška 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615

Zveme vás na cestopisnou přednášku s projekcí Ondřeje 
Landy Japonsko zevnitř. Je zaměřena na ty aspekty Japon-
ska a jeho kultury, které se běžně z průvodců nedozvíte.  
Jací jsou Japonci navenek a jací jsou uvnitř? Jaké jsou jejich 
přednosti, slabosti. Má si vůbec Čech s Japoncem co říci? 
Pan Landa v Japonsku několik let žil a procestoval ho 
od  Naganských Alp po subtropické ostrovy. Vstup zdarma.

Čtvrtek 12. 12.  • 18.00
Vánoční koncert
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Zveme vás na slavnostní Vánoční koncert sborů Klíček  
a Notečka, které vystoupí pod taktovkou sbormistryně 
Aleny Panochové.

Sobota 14. 12.  • 11.00
Zabijačkové hody
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradském náměstí,  
Velká Ohrada
Ve dvoře restaurace se budou opět konat zabijačkové hody, 
kde bude možné ochutnat teplé jitrnice a jelítka, zabijač-
kový guláš z kotlíku i spoustu teplých nápojů. Vše bude 
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možné si nechat zabalit a odnést s sebou. A nebude chybět 
ani harmonikář. Více na www.restauracekastrol.cz nebo 
facebook.com/restaurace.kastrol.

Sobota 14. 12.  • 12.00 
Půjdem spolu do Betléma  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Zveme vás na loutkové představení o narození Ježíška. 
Vstup je volný.

Pondělí 16. 12.  • 18.00
Předvánoční jazzový koncert
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13,  
Nové Butovice
Rádi bychom vás pozvali na Předvánoční jazzový koncert, 
na kterém se představí Petr Sovič a Gramofon. Čeká vás 
„dlouhotrvající deska“ plná československých hitů.  
Vstup volný.

Úterý 17. 12.  • 18.30
Vánoční koncert FZUŠ 
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Srdečně zveme na Vánoční koncert Fakultní základní 
 umělecké školy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

Středa 18. 12.  • 12.00 – 19.00
Vánoce v knihovně 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Vánoční vyrábění pro děti. Vstup je volný.

Středa 18. 12.  • 18.00
Vánoce s Melodikou
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Lidový soubor Melodika z Fakultní základní umělecké školy 
Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vás srdečně zve 
na vystoupení pod názvem Vánoce s Melodikou. Těšit se 
můžete na vánoční koledy z Čech a Evropy. Spoluúčinkuje 
taneční oddělení. Slovem provází členové souboru.

Čtvrtek 19. 12.  • 16.00 
na Vánoce dlouhý noce
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme rodiče, prarodiče a děti na divadýlko o putování 
 pastýřů a králů za Ježíškem. Napsáno na motivy lidové 
 pastýřské hry. Společně s andělem, ospalými pastýři a třemi 
zbloudilými králi dojdeme do Betléma. Čerta se bát nebu-
deme a koledy si zazpíváme pěkně po Valašsku. Zdarma. 
Vstupné – vyfouknutá vajíčka.

Čtvrtek 19. 12.  • 17.00 
Případ Žlutý Robert  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Hraje dětský soubor UŽVAK na motivy knihy Vojtěcha 
Steklače. Vstup je volný.

Čtvrtek 19. 12.  • 18.00
Vánoční koncert
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Nenechte si ujít Vánoční koncert žáků klavírní školy 
 Lyudmyly Shenshyny.

Úterý 24. 12.  • 10.00    
Běh za ježíškem na Makču Pikču
Centrální park (u můstku pod haldou) 
Halda Makču Pikču v Centrálním parku se již pojednadva-
cáté stane dějištěm oblíbeného Běhu za Ježíškem. Tento 
závod pořádaný stodůleckými atlety, který letos načal třetí 
desítku doby svého trvání, už k Vánocům na třináctce neod-
dělitelně patří. Každoročně se v něm utkají desítky účast-
níků. Velcí i malí sportovci tak budou mít znovu šanci změřit 
síly se svými vrstevníky a kamarády. A kdo ví. Možná i s Je-
žíškem samotným. Závodníci se můžou registrovat od 9.30 
přímo na úpatí Makču Pikču, startovné se neplatí.

Středa 1. – neděle 12. 1.
dvacátá Tříkrálová sbírka
Městská část Praha 13
Ve dnech od 1. do 12. ledna můžete v ulicích (nejen) 
Prahy 13 potkávat koledníky Tříkrálové sbírky.
Farní charita Stodůlky, která má tuto akci na starosti v naší 
oblasti, díky sbírce podporuje děti ze sociálně slabších rodin 
– hradí jim doučování, školní pomůcky a aktivity, výuku hry 
na hudební nástroje apod. Vedle toho pomáhá pečujícím, 
kteří se starají o své blízké nemocné či staré.

Sobota 4. 1.  • 9.00
notor cup 2020
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68 
Už nyní se můžete přihlašovat u prezidenta turnaje  
(marazdansky@seznam.cz, tel. 602 226 624) na 19. ročník 
oblíbeného zimního turnaje v malé kopané. Kapacita je 
omezena. Věříme v super sportovní zážitek a zábavu, pro-
tože vás přivítáme v moderní hale i v příjemném prostředí 
restaurace.

Neděle 5. 1.  • 15.00
Tříkrálový koncert
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8
Farní charita Stodůlky vás srdečně zve na Tříkrálový koncert, 
který podpoří jubilejní Tříkrálovou sbírku v Praze 13.
Zahraje Duo Conspiro – hudební uskupení ve spojení flétny 
a kytary. Již od roku 2010 působí ve složení Helena Střížková 
(kytara) a Kristina Vinařová (flétna). V jejich podání zazní 
vážná hudba především soudobých českých a zahraničních 
autorů – Štěpána Raka, Jacquesa Iberta, Jindřicha Felda, 
Jana Baiera a Astora Piazzolly. Dobrovolné vstupné bude vy-
užito na podporu záměrů Tříkrálové sbírky. Těšíme se na vás!

 
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. 
Vánoční otevírací doba od 23. do 31. 12.: venkovní expozice 

– otevřeno všechny dny 9.00 – 16.00, skleník Fata Morgana 
– 23. a 30. 12. zavřeno, 24. 12. 9.00 – 14.00, 25. – 29. 12. 
a 31. 12. – 9.00 – 16.00.
Vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice 
– dospělí 150 Kč, děti (3–15 let) 75 Kč, studenti (do 26 let), 
ISIC karta, senioři 75 Kč; pouze venkovní expozice – dospělí 
100 Kč, děti (3–15 let), studenti (do 26 let) 45 Kč, ISIC karta, 
senioři 50 Kč. 

Čtvrtek 7. 11. – čtvrtek 5. 12. 
Intimní život rostlin – Fata Morgana

Víte, jak to dělá kosatec? Co je sklápěčka značky Salvia?
Nebo dokonce jak vyrobit semeno bez tatínka? Že ne?
Projděte se tropickou džunglí, vžijte se do role opylovače 
a poznejte fascinující stránku života rostlin. Součástí expo-
zice jsou také interaktivní prvky, díky nimž si budete moci 
vyzkoušet, jak těžkou roli opylovači mají. Poznejte, jaká 
vůně láká noční opylovače, jak těžký náklad byste nosili býti 
včelou, nebo jak dlouhý sosák byste měli býti čmelákem. 
K výstavě je připraven i zábavný kvíz. Malí i velcí si tak 
mohou otestovat své znalosti a zjistit, jak dobří by byli opy-
lovači. Výstava Intimní život přiblíží fascinující a obecně 
málo známý svět rostlin. Na ilustrovaných panelech ná-
vštěvníci najdou mnohé informace o tom, jak rostliny své 
opylovače lákají, co jim umožňuje tvořit kvalitní potomstvo 
i jaké „pohlavní choroby“ se u nich vyskytují.

Pátek 17. 1. – neděle 1. 3. 
jak krmit ptáky? – areál jih
Na výstavě představíme základní typy krmítek s doporuče-
ním, čím ptáky správně krmit a kdy s krmením začít. Víte, 
že podle nejnovějších poznatků je v současné době ptáky 
zapotřebí přikrmovat celoročně? Nesmíme zapomínat ani 
na vhodná napajedla, jejichž význam stoupá především 
v horkých letních dnech.

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

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Sobota 23. 11. – čtvrtek 30. 1.  • 10.00 – 19.00
czech Press Photo 2019
Staroměstské nám. 1/3 
Výstava Czech Press Photo 2019 představí oceněné a vy-
brané fotografie 25. ročníku soutěže. Mezi tématy je řada 
jak domácích, tak mezinárodních událostí. Autoři pořizují 
snímky napříč celým společenským spektrem od zpravodaj-
ských aktualit přes umění a portréty až po sport a přírodu. 
Řada snímků je prezentována i na obrazovkách, čímž se 
spektrum vystavených fotografií ještě rozšiřuje.
Mezinárodní porota 25. ročníku soutěže Czech Press Photo 
hodnotila práce 270 fotografů, kteří zaslali téměř čtyři tisíce 
fotografií. 
Výstava Czech Press Photo 2019 bude otevřena každý den. 
 Základní vstupné činí 150 a snížené 70 korun. V celém 

KaLendáŘ aKCí
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 průběhu jejího konání na vás čekají doprovodné akce, jako 
jsou besedy s vítězi jednotlivých kategorií.

Výstavy v cPc jsou k vidění (není-li uvedeno jinak) 
út–pá od 11.00 do 18.00, so-ne od 10.00 do 18.00. 
Více na www.czechpressphoto.cz,  
cp@czechpressphoto.cz, Facebooku, tel. 608 875 556. 

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

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

V podání smyčcového orchestru Musica Alternativa pod ve-
dením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka, spoluúčinkují: 
Radka Černíková – zpěv, dětský soubor Houslová pážata, 
na programu: J. S. Bach, J. Zach, G. F. Händel, A. Corelli, 
A. Michna z Otradovic a další.

Pondělí 2. 12.  • 14.00
Vánoční koncert pro klienty denního stacionáře  
– stacionář
Účinkují Zpívající seniorky Prahy 13.

Sobota 7. 12.  • 14.00 
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 a vokální společenství 
 Cantio.                     

Neděle 8. 12.  • 16.30 
2. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
V podání smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha 
 Sokola Královské Vinohrady pod vedením Zdeny a Vladislava 
Součkových, klavír a varhany Jitka Nešverová, na programu: 
L. Cohen, A. Dvořák, Z. Fibich, Z. Lukáš, J. Rutter, B. Smetana 
a další.

Čtvrtek 12. 12.  • 19.30
Střed|Střet – kostel sv. Rodiny
Premiéra nového programu komorního sboru Subito. 
Na programu: současná sborová tvorba inspirovaná stře-
dověkou melodikou. Zazní O. Gjeilo, P. Eben, B. Chilcott, 
A. Pärt a další.

Neděle 15. 12.  • 16.30 
3. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Koncert v podání sopranistky Markéty Fassati, na varhany 
a cembalo doprovází prof. Jan Kalfus. Na programu 
J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Caccini, A. Dvořák a další.

Úterý 17. 12.  • 19.00 
Vánoční hvězdy – kostel sv. Rodiny
Účinkují populární protagonisté muzikálových scén –  
Soňa Jungová, Marian Vojtko a Jakub Hübner, doprovází 
 Collegieum Modern Prague Orchestra pod vedením Michala 

Macourka a Petra Jiříkovského (předprodej vstupenek v síti 
Ticketlive, více na www.cmpo.cz a www.domovrepy.cz).             

Neděle 22. 12.  • 18.00 
4. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Koncert v podání Břevnovského chrámového sboru a or-
chestru se sólisty ND v Praze pod vedením Adolfa Melichara. 
Na programu J. J. Ryba – Česká mše vánoční.

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
 
Pondělí 2. 12. 
Výstava Mexické alebrijes očima dětí a křest 
 kalendářů 2020
Výstava a kalendáře ukazují Mexické alebrijes očima dětí 
věku 5-15 let z našich výtvarných dílen. Alebrijes jsou pest-
robarevné mexické lidové umělecké sochy fantastických 
tvorů tvořené kašírováním i vyřezávaných ze dřeva a ná-
sledně ornamentálně zdobené. Výstava dětských originálů 
zhruba čtyřiceti pěti kašírovaných bytostí a čtyřiapadesáti 
kreslených předloh ke stolnímu kalendáři spojená s křtem 
obou kalendářů (fotografie kašírovaných bytostí a dětské 
kresby a malby) proběhne 2. prosince na Mexickém velvy-

KaLendáŘ aKCí

www.centrumvelkaohrada.cz Prusíkova 2577/16, Praha 13

ROZDÁVÁME 

10.000,- Kč
HLÍDEJTE SI SVÉ 

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

5. 12. 2019

Mikulášská nadílka 
16:00–18:00 hodin

Rezervace možná na 602 590 930 nebo info@amigal.cz
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slanectví v Praze za účasti velvyslankyně Spojených států 
mexických J. E. Rosaury Leonory Ruedy Gutierrez.

Sobota 7. 12.  • 8.30 – 10.00
Sobotní jóga 
Udělejte si o druhém adventním víkendu chvilku čas jen 
pro sebe a přijďte na ranní lekci jógy. Pozdrav slunci, oblast 
srdeční čakry, ásany budou směřovat na oblast hrudní pá-
teře a celého hrudníku. Po závěrečné relaxaci společně 
ochutnáme ajurvédský čaj. Přihlášení a více informací 
na našem webu.

Sobota 7. 12.  • 9.30 – 12.00
Věda Z

Věda Z pořádá akci pro děti 5–10 let  Zimní mýdlování.
Přijďte si vyrobit vlastní voňavý dáreček – mýdla různých 
tvarů, vůní a barev podle svých nápadů; zachytit na papír 
obrázek z mýdlových bublin; zjistit jak na tom byli s mý-
dlem naši předci... a kde se vůbec mýdlo bere? Cena 220 Kč.

Sobota 7. 12.  • 10.00 – 12.00
Vánoční speciál pro ženy v rytmu bachaty
V první části workshopu se budeme věnovat strečinku, jak 
na to a jak zvýšit celkovou flexibilitu těla. V druhé pak jed-
nomu z nejkrásnějších a nejpopulárnějších tanců současné 
doby – bachatě. Naučíme se základní krokové variace 
a techniky, různé variace rukou v propojení s kroky a po-
hyby... Přihlášení a více informací na našem webu.

jarní prázdniny 2020 
Jsou sice ještě daleko, ale již teď pro vás máme nedaleko 
Rokytnice nad Jizerou připravený výjezdní tábor zaměřený 
na sjezdové lyžování a snowboardění. Pojedeme na Bená-
teckou chalupu, kde se nejen dobře lyžuje, mimo jiné vlek 
je hned vedle chalupy. Tábor se koná od neděle 16. do ne-
děle 23. února a je určen především dětem ve věku od 7 
do 13 let – začátečníkům i těm, kteří chtějí zdokonalovat 
svoje lyžařské či snowboardové dovednosti. Cena 4 150 Kč 
zahrnuje pětkrát denně jídlo, dopravu, ubytování, pedago-
gický, odborný a zdravotní dohled a pojištění. Online přihla-
šování je již otevřeno. 

Více info a přihlašování na info@ddmstodulky.cz, 
www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 251 620 266, 
605 920 279. 

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

divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 1. 12.  Co to voní? aneb Jak Pejsek a Kočička chystali 

 Vánoce – Divadlo Prima den 
 8. 12. Čertovská pohádka – Divadlo Rolnička  
15. 12. Vánoční loutková hra – Divadlo Bořivoj
22. 12. Vánoční napravená vesnice – Myška Eliška
29. 12. Nebojsa – Bářino toulavé divadlo 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. Běžné vstupné je 
70 Kč pro rodinu na dopoledne (příp. 630 Kč/10 vstupů). 
 Přihlášení předem není nutné. 
Poslední program v tomto roce proběhne 19. 12.  
V novém roce začneme 6. 1. 

Pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou adventní čas  
– říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka...
Během dopoledne navíc:
 2. a 3. 12. – Možná přijde i Mikuláš
17. 12. v 10.30 – zamyšlení kazatele Davida Nováka 
na téma Skrytý význam Vánoc.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Cena je 1 500 Kč/pololetí, jednorázově 100 Kč. Hlídání dětí 
zajištěno.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti.

Přejeme krásný vánoční čas a mnoho dobrého v novém roce. 

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

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

Sobota 30. 11.  • 14.00 – 17.30 
jarmark církevní mateřské školky Srdíčko 
Součástí bude společné vystoupení všech dětí mateřské 
školy, tvořivé dílny pro děti, kavárna s možností občerstvení 
a popovídání si. Bude také možnost zakoupit si adventní 
věnce (vyrobené dobrovolníky z řad rodičů, pedagogů  
a přátel školy), knihy a drobné dárky od opravdových řeme-
slníků, ale i od maminek, které vyrobily hodnotné výrobky 
na podporu naší mateřské školy.

Čtvrtek 5. 12.  • 16.00
Přijde sv. Mikuláš 
Zveme děti do Komunitního centra sv. Prokopa na setkání 
se sv. Mikulášem, který dorazí v doprovodu laskavých 
 andělů. Je nezbytné předběžné přihlášení na e-mailu  
ludmila.vyskocilova@centrumbutovice.cz. Příspěvek  
na mikulášský balíček je 80 Kč na rodinu.

Úterý 10. 12.  • 17.30
Vernisáž výstavy Věry Kubík Kdolské a Alenky Kdolské
Komunitní centrum sv. Prokopa si vás dovoluje pozvat 
na prodejní výstavu obrazů Věry Kubík Kdolské a Alenky 
Kdolské.

Vernisáž výstavy se uskuteční v 17.30 hodin, úvodní slovo 
pronese Dušan Sedláček, hudební vystoupení – Jiří Šámal.
Výstava potrvá do 12. 1. 2020.

Neděle 22. 12.
Betlémské světlo
Možnost vyzvednout si Betlémské světlo bude v obou kos-
telech po všech nedělních bohoslužbách a pak ještě 
na Štědrý den při všech bohoslužbách, včetně půlnoční. 

Středa 25. 12.  • 17.00
Koncert j. j. Ryba: Česká mše vánoční 

V kostele sv. Jakuba – účinkuje Stodůlecký chrámový 
 pěvecký sbor s hosty a orchestrem. Řídí Jiří Kubík.

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

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

Pondělky  • 16.30 – 18.00
dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let 
(po první třídě ZŠ).  Srdečně zveme 
děti na letní stanový tábor na Fol -
brechtově louce u Raspenavy v ter-
mínu 26. 7. – 2. 8. 2020.  
Další info na www.klubsavana.webnode.cz.

Pondělky  • 19.00 – 20.30 
cafe connect 
Neformální anglicko-česká konverzace s rodilými mluvčími 
u kávy a čaje. Více informací na www.13ka.cz/cafe.

Úterky  • 19.00
Kurzy Alfa 
Příležitost během osmi týdnů prakticky prozkoumat křes-
ťanskou víru v příjemném prostředí. Setkání začíná lehkou 
večeří, následuje video a diskuze. Vstup volný, ale je třeba 
se přihlásit.  
Více na webu www.kurzyalfa.cz či na www.13ka.cz.    

Středy  • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „Mládež“
Jsme otevřenou skupinou 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. 
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 Srdečně zveme na stanový tábor ve Strunkovicích nad Bla-
nicí v termínu 2. – 11. 7. 2020. Video z tábora a 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. 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 – zveme vás na pro-
cházku po zoo po zavírací hodině každý pátek a sobotu 
od 17.00. Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Krmení velbloudů - každý den se můžete setkat s vel-
bloudy a nakrmit je. Vždy od 13.30 hod. Na prohlídku je 
nutné se předem objednat.

Výstavy 
• Galerie Gočárovy domy – Heraldická zvířata očima dětí 
•  Jurta – Výstava Jak se divokým koním vrací svoboda: 

Ze skicáře malíře Jana Sováka
• Terasa před Vzdělávacím centrem – Fotím v Zoo Praha    

Neděle 1. 12. 
Slavnostně rozsvítíme vánoční strom 
Lampionový průvod, vystoupení pěveckého sboru, slav-
nostní rozsvícení vánočního stromečku za účasti vzácných 
hostů. Průvod vychází v 16.30 od Vzdělávacího centra. Vstup 
po 15.00 pro všechny návštěvníky za 1 Kč.

Čtvrtek 5. 12. 
Mikuláš v zoo
Po areálu zoologické zahrady budou během dne chodit čert, 
Mikuláš a anděl a rozdávat dětem drobné dárky. 

Pátek 6. 12.  • 9.30 – 16.00
Workshop 
Příroda a zoo všemi smysly – ochrana a vnímání živé pří-
rody lidmi se zrakovým postižením.

Sobota 7. 12. 
Tradiční setkání sponzorů a den pro Troju
Setkání přátel, sponzorů a partnerů pražské zoo s bohatým 
doprovodným programem. 

Soboty 7., 14. a 21. 12.  • 10.00 – 15.00
Ohřejte se v zoo         
Edukační a herní stanoviště v Pavilonu slonů.

Čtvrtek 12. 12.  • 17.00
Přednáška na téma Velké kočkovité šelmy        
Ve Vzdělávacím centru. Cena 50 Kč/osoba (děti do tří let 
zdarma).

Sobota 14. 12.
Zooškola pro dospělé
Téma – Zbavte se fobií.

Neděle 15. 12.  • 10.00 – 16.00
Workshop na výrobu enrichmentu
Workshop ve Vzdělávacím centru je zaměřený na výrobu 
enrichmentových prvků z kokosových ořechů. 

Úterý 17. – čtvrtek 19. 12. 
dny dětských sponzorů
Tradiční program pro dětské sponzory v areálu zoo.

Sobota 21. – středa 25. 12. 
Přinesení betlémského světla  
Můžete si odnést betlémské světlo, které bude u hlavního 
vchodu do zoo. 

Neděle 22. 12. 
Oslava 7. narozenin nurua a výroba vánočních přání
• 10.00–15.00 edukační a herní stanoviště v Pavilonu goril 

(výroba přání pro Nurua a jeho rodinu, soutěže o drobné 
ceny...) 
•  14.30 vánoční vinšování dětského národopisného souboru 

Děcka ze Skoronic před Pavilonem goril
•  15.00 předání enrichmentu gorilám za doprovodu odbor-

ného komentáře
•  10.00–15.00 výtvarná dílna zaměřená na výrobu vánoč-

ních přání se zvířecí tématikou ve Vzdělávacím centru

Úterý 24. 12. 
Štědrý den v zoo
Návštěvníci mohou během dne nosit zvířatům dárky, které 
jim v následujících dnech předáme – suché pečivo, čerstvé 

nebo sušené ovoce a zeleninu, veškeré druhy ořechů a piš-
koty, stará prostěradla, povlečení... (stanoviště u hlavního 
vchodu). Pro návštěvníky budou připraveny drobné dárky. 
Vstup za 1 Kč pro děti do 15 let. Ve 13.00 začne speciální vy-
stoupení se zlatým prasátkem v Rezervaci Bororo, ve 13.30 
pak vystoupení lachtanů. 

Středa 25. – čtvrtek 26. 12. 
Vánoční svátky v Rezervaci Bororo
Od 13.00 vánoční program s domácími zvířaty ve svátečně 
vyzdobené Rezervaci Bororo. Pod vánočním stromkem bude 
pro děti připravena drobná nadílka.

Sobota 28. – pondělí 30. 12. 
Vánoční nadílka u zvířat
Mimořádná vánoční komentovaná krmení u zvířat. Předá-
váme dárky, které návštěvníci zvířatům na Štědrý den do-
nesli, a nevyužité vánoční stromky. 

Bližší informace o prázdninových programech 
 získáte na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

V našem vánočním čísle je sponzorem čtenářské křížovky Království železnic, skvělá ex-
pozice pro malé i velké. Můžete se tu stát třeba strojvedoucím simulátoru motorového 
vozu řady 810. Simulátor má plně funkční tablet, kde najdete více než ...TAJENKA z naší 
republiky, tak ho přijďte taky zkusit. Na stovkách metrů kolejí uvidíte 80 vlakových sou-
prav, aut, tramvají a téměř 30 000 obyvatel. Děti se mohou také vyřádit s modely vláčků 
a při tom se seznámit s provozem na dráze. Otevřeno je denně od 9.00 do 19.00 a na ná-
vštěvu je potřeba si vyhradit 2 – 4 hodiny. Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz.
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Křížovka pro děti: V sobotu 7. prosince od 13 hodin bude pro všechny děti i jejich rodiče 
připravena ve Spolkovém domě ...TAJENKA. 

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@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Správná odpověď z listopadu:
Křížovka – PAdÁní LISTí

Poukázky do Mcdonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – jakub Zajíc, Velká Ohrada
v hodnotě 258 Kč – jana Osmíková, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
honzík a Linda Pavelkovi, Praha 5
Eva Bílá, Praha 6
Sophinka Redpathová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Blanka Tichá, nové Butovice
Eva Černíková, Praha 8
jan Kuptík, Lužiny 

Soutěžní otázky na prosinec:
1) Kde se budou hrát finálové zápasy Prague Volleyball Games? 
2) Pokolikáté se letos poběží za Ježíškem na Makču Pikču?
3) Kde proběhl křest knihy o Josefu Sousedíkovi?

Správné odpovědi na listopadové otázky:
1) Školní zimní stadion Bronzová zahájil zimní sezonu 16. listopadu.
2) Na koncertě zazněly písně z alb Tomu, kdo nás má rád, Planetárium a jiné.
3) Chalabalova ulice je pojmenována po Zdeňkovi Chalabalovi, přednímu dirigentovi, 
hudebnímu dramaturgovi, publicistovi a pedagogovi.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
jan Konvičný, nové Butovice 

KŘíŽOvKa    čTenáŘsKá sOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Listopadová tajenka: ZDOBENÉ ČESKÝMI GRANÁTY
Výherci:  Hana Bédová, Stodůlky; Jaroslava Sušická, Plzeň;  

Jaroslav Krása, Řepy
 

Připravila Petra Fořtová

SPLAVAT 1. DÍL 
 TAJENKY

DOBŘE  
(Z LAT.)

DOKTOR 
Z BONDOVKY

SÁZKOVÁ 
OTÁZKA 
(SLOV.)

2. DÍL 
 TAJENKY ÚSEK

TAJNÁ  
POLICIE 
(ZKR.)

ŘEZNÉ 
NÁSTROJE 
CHIRURG. 
SVORKA

MATEMAT.
PŘEVOD 
(KURZŮ)

LINKA  
(ANGL.)

DÍVČÍ  
JMÉNO 
UZLÍK 

V TKANINĚ

VELKÁ  
VODNÍ 

PLOCHA

INICIÁLY 
PILAROVÉ 
ČES. ExIL. 

SPISOVATEL

TEPLÁRNA
V KOMOŘA-
NECH (ZKR.)

BÝV. PRAŽSKÝ 
POLITIK
 ROHATÝ 

KOPYTNÍK

SPORTOVNÍ 
KLUB V RIZE

NAPLNĚN

VYMŘELÝ 
PŠTROS

VLASTNÍ 
JMÉNO 

ZPĚVAČKY 
JANŮ

ROZKOŠ
SCHOPNOST

 3. DÍL  
TAJENKY

OZNAČENÍ 
(PRO PSA)
PARAZITNÍ 

KEŘÍK

MAŠINA

ZKR. ČESKÉ 
ENERGETIKY

KONEC 
MODLITBY

INICIÁLY 
REŽISÉRA 
STARCŮ 

NA CHMELU

NÁPADNÍK

TAK 
(NĚMECKY)

NORSKÝ 
RYCHLO- 
BRUSLAŘ

ARABSKÝ 
VLÁDCE 
POČÍTAČ  

(ZKR.)

HODNÉ 
HUTNÍCH 
VÝROBKŮ

CITOSLOVCE  
PTAČÍHO 
TÍKÁNÍ

CHEMICKÝ 
PRVEK  

(STANNUM)
NÁPOVĚDA: AAS, UE
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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
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