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Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA
poskytnutí dotace pro vydavatelství Art Mozaika, s.r.o., ve výši 20 000 Kč
a  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace
SOUHLASILA
s předloženým podnětem na změnu ÚP hl. m. Prahy na pozemcích par. č. 21/21, 
21/22-část a 21/18-část, v k.ú. Stodůlky, Praha 5 z funkční plochy ZP na funkční 
plochu OB za podmínky, že bude uzavřena smlouva o příspěvku na rozšíření 
ZŠ Kuncova
PROJEDNALA a SCHVÁLILA
smlouvu o bezúplatném převodu speciálního hasičského automobilu T 815 PR 2 
pro JSDH Třebonice mezi městskou částí Praha 13 a městskou částí Praha 17 
JMENOVALA
1.  s účinností od 17. 12. 2018 správní radu KD Mlejn, o.p.s., ve složení: 

Bohdan Pardubický, Ing. Renáta Uramová, Ing. Kamila Nátrová, bez nároku 
na honorář

2.  s účinností od 17. 12. 2018 dozorčí radu KD Mlejn, o.p.s., ve složení: 
Mgr. Michal Prošek, Ing. Zuzana Klášterková, Mgr. Tomáš Tesarčík, bez nároku 
na honorář

SCHVÁLILA
smlouvu o výpůjčce mezi městskou částí Praha 13 a společností Czech Photo  
Centre, s.r.o., na vypůjčení částí pozemků parc. č. 2943 a 2934, k.ú. Stodůlky,  
o výměře 375 m2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 2. do 30. 1. 2019, za účelem 
instalace a pořádání výstavy fotografií s názvem Okamžiky 100letí za podmínky,  
že si vypůjčitel zajistí všechna potřebná povolení orgánů státní správy a Policie ČR
SCHVÁLILA
na základě hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise výběr nabídky,  
která byla podána uchazečem IKON, spol. s r.o., Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9 – 
Hloubětín, k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem Výkon správy 
a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13 
a  
návrh příkazní smlouvy předložený firmou IKON, spol. s r.o.
SCHVÁLILA
poskytnutí dotací pro:
• Dance Heaven, s.r.o., ve výši 25 000 Kč
• MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, Praha 5 – Stodůlky ve výši 30 000 Kč
a návrhy smluv o poskytnutí dotací
SCHVÁLILA
výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce 
na dodávky vyhlášené v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem Dodávka tepla 
pro radnici městské části Praha 13
ZŘÍDILA
bytovou a nebytovou komisi jako poradní a iniciativní orgán Rady městské části 
Praha 13
a  
JMENOVALA
předsedou bytové a nebytové komise Jaroslava Matýska,
členy komise Davida Zeleného a Bc. Yvetu Kvapilovou,
tajemnicí komise Mgr. Kateřinu Benešovou
a
komisi územního rozvoje jako poradní a iniciativní orgán Rady městské části Praha 13
a  
JMENOVALA
předsedou komise územního rozvoje Ing. Josefa Zobala,
členy komise Ivanu Todlovou, Ing. Davida Vodrážku, Petra Zemana a Ing. Tomáše Círuse,
tajemnicí komise Ing. Jitku Šrámkovou
VZALA NA VĚDOMÍ
Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu 
Praha 13 za školní rok 2017/2018 vypracovanou a předloženou odborem školství

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 3. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 27. února 2019 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánKa na Zasedání ZasTUpITeLsTva

Zápis do prvních tříd                 
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2019/2020 byl 
stanoven na čtvrtek 4. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 5. dubna od 13.00 
do 17.00 hodin. 

Zápis do mateřských škol                    
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
  2. května od 13.00 do 17.00 hodin vydávání přihlášek  
 16. května od 13.00 do 17.00 hodin příjem vyplněných přihlášek
Pokud se chystáte žádat o přijetí dítěte do MŠ jsou vám pro větší pohodlí potřebné formu-
láře k dispozici na https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html.
  Jan Šafir, vedoucí odboru školství

sdĚLení ÚŘadU a mĚsTsKé čásTI  

Úřad otevřený rodičům a dětem
Loňským schválením koncepce rodinné politiky se MČ Praha 13 přihlásila k podpoře 
tzv. zdravé rodiny. K té patří i zvýšení standardu pro klienty, kteří navštíví náš úřad 

s dětmi. Za tímto účelem byl ve 2. patře radnice v prostorách čekárny odboru sociální 
péče zřízen hrací koutek pro děti, včetně zázemí pro rodiče. Záleží nám na tom, aby se 
na úřadě cítili všichni dobře. Tedy i ti, kteří se nachází v obtížných životních situacích 
a přichází za účelem jejich řešení na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení 
kurátorů pro mládež. Věříme, že vybudováním hracího koutku přispějeme ke zpříjem-
nění návštěvy rodičům i jejich dětem.

Všeobecně se snažíme zkvalitňovat občanům případné čekání na vyřízení jejich zále-
žitostí tím, že upravujeme okolní prostředí. Ve 3. patře radnice u matriky nyní vzniknul 
příjemnější prostor díky instalaci nových židlí, květin a koutku s časopisy.  

 Blanka Vildová, vedoucí odboru sociální péče

Svoz vánočních stromků 
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou 
odváženy při pravidelném svozu do 28. 2. 2019. Vánoční stromky neodkládejte ke sta-
novištím tříděného odpadu! Michaela Líčková
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pŘímá LInKa

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

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

KDU – ČSL a STAN..............................................Jiří Mašek, tel. 222 543 021, 602 104 483          
 masekj@p13.mepnet.cz

Občanská demokratická strana...................................................ticha.ludmila@seznam.cz
 www.odspraha13.cz

TOP 09.......................................................................................praus.petr@gmail.com
 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zelení a Piráti pro 13........................................................Václav Hrdlička, tel. 603 404 991
 www.zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

sLOvO ŠéFredaKTOrKy KOnTaKTy

Milí čtenáři STOPu,
jsme rádi, že jste otevřeli nové číslo vašeho zpravodaje, které má i tentokrát jen dvaatřicet 
stran. To ale neznamená, že by v něm nebylo dost zajímavého čtení. Nechybí informace 
z úřadu, žádná z pravidelných rubrik ani reportáže z významnějších událostí. V krátkosti se 
ještě vrátíme i k některým prosincovým akcím, které už jsme nestihli zařadit do lednového 
vydání. Mnozí z vás už netrpělivě čekají na nejnovější informace týkající se Domova pro 
seniory Zity Kabátové. Protože už byla podepsána smlouva s jeho provozovatelem, nic 
nebrání tomu, aby se začali hlásit budoucí klienti. Více najdete na straně 5. U seniorů ještě 
zůstaneme, protože dnes bohužel patří mezi zvlášť zranitelnou skupinu obětí trestné 
činnosti. Městská část ve spolupráci s policií proto organizuje preventivní a osvětové 
přednášky týkající se zásad bezpečného chování a osobního bezpečí. O jedné z nich píšeme 
na straně 4. V Kaleidoskopu se dočtete například o zahájení provozu nové kuchyně ve FZŠ 
Trávníčkova, o prosincovém setkání poskytovatelů sociálních služeb nebo o zajímavé výstavě 
Putování za předky, která byla věnována 50. výročí založení České genealogické a heraldické 
společnosti. A když už jsme u kulatých výročí – své dvacetiny oslavil Dětský pěvecký sbor 
Klíček a my jsme o krátké ohlédnutí požádali jeho zakladatelku a sbormistryni Alenu 
Panochovou. Ve Víkendech bez nudy vás tentokrát pozveme do Jindřišské věže, ale kdybyste 
měli chuť na delší procházku, není problém. S Martou Kravčíkovou se můžete vydat do Říčan 
za některými památnými stromy. V těchto dnech nám paní Zima ukazuje svou mrazivou 
tvář, tak možná raději zvolíte teplo domova a nalistujete naši soutěžní stranu 31. Držím 
palce, aby některá z cen čekala právě na vás. Přeji vám příjemné čtení a všem školákům 
báječné jarní prázdniny. Eva Černá, šéfredaktorka

Musím si postěžovat na neúměrný 
hluk na nově otevřeném hřišti 
ve vnitrobloku Fingerova. Je sice 
hezké, že jste hřiště rekonstruo-
vali, ale obyvatelé okolních domů 
tím vcelku trpí.
Ve vnitrobloku Fingerova vzniklo 
díky sjednocení několika starších 
ploch určených dětem úplně 
nové hřiště určené pro různé vě-
kové kategorie. Instalovali jsme 
zde spoustu zajímavých herních 
prvků, které děti opravdu lákají. 
Asi nejvýraznějšími z nich jsou 
tzv. houpací had a kruhová hou-
pačka. Pro nejmenší děti je zde 
připraveno oplocené pískoviště. 

Společně s odborem životního 
prostředí jsem i já zaznamenal 
občasné stížnosti na nadměrný 
hluk v okolí hřiště. Samotná re-
konstrukce budila velký zájem 
veřejnosti. Přes skutečnost, 
že byla projednána s veřejností 
v rámci místní Agendy 21 a ne-
byly k ní v té době připomínky, 
se v době výstavby ozývaly i ná-
zory negativní. Část maminek 

měla například výtky k dopado-
vým pryžovým plochám nebo se 
obyvatelé obávali masivního ká-
cení dřevin, které se samozřejmě 
nekonalo. Pod vlivem všech 
těchto okolností jsem byl sám 
v určitém napětí, jak vše ve finále 
dopadne. Hřiště jsme symbolicky 
předali dětem 5. prosince 2018 
jako dárek k Mikuláši. A děti 
vzaly hřiště doslova útokem. 
Zvolené herní prvky jsou pro ně 
velmi atraktivní, na některé se 
dokonce zpočátku stála fronta. 
A rázem vyvstal nový problém – 
hluk, který obtěžuje obyvatele 
okolních domů. Zvažuji, co je 
horší, zda neatraktivní hřiště, 
na kterém si nikdo nehraje a děti 
sedí doma u PC, nebo hřiště ob-
sypané dětmi, které ale samo-
zřejmě působí hluk. Praha 13 je 
městskou částí s nejnižším věko-
vým průměrem v Praze, žije zde 
spousta mladých rodin s malými 
dětmi, proto si myslím, že je 
dobře, že stavíme nová hřiště 
a děti si na nich opravdu s chutí 

hrají. Chápu i to, že lidé chtějí 
mít svůj klid, ale žijeme v síd-
lištní lokalitě, kde je nutná určitá 
míra kompromisu. Nové hřiště 
vždy bude budit větší zájem, ale 
postupně se vše vrátí do normálu, 
jak si děti i dospělí na novou věc 
zvyknou. Věřím, že to tak bude 
i zde.

Pane starosto, zaznamenala jsem 
poměrně časté problémy s vývo-
zem kontejnerů na komunální od-
pad, které jsou umístěny na kru-
hových objezdech na Velké 
Ohradě. Jak budete problémy 
se svozem řešit?
V této souvislosti nás už v minu-
losti oslovily Pražské služby, které 
mají velký problém s průjezdem 
svých vozidel mezi zaparkova-
nými auty v lokalitě kruhových 
objezdů v křížení ulic Kurzova– 
Přecechtělova, Kurzova–Boro-
vanského a Přecechtělova–Prusí-
kova. Auta zde parkují u vjezdu 
na křižovatku i po obou stranách 
kruhových objezdů. Vozidla 
Pražských služeb se z důvodů ne-
dodržování dopravních předpisů 
– zejména kvůli parkování 
na vnitřní straně ke kontejnerům 
nemohou dostat. Prostřednictvím 
Přímé linky upozorňujeme řidiče 
parkující svá vozidla v této loka-
litě, že vždy v pondělí, středu 
a pátek v době od 8 do 12 hodin 
probíhá v této oblasti svoz komu-
nálního odpadu. 

V případě, že vozidlo Praž-
ských služeb nebude moci ve výše 
uvedených časech volně projet, 
bude na místo přivolána městská 
policie, která provede pokutování 
špatně zaparkovaných vozidel. 

Špatně zaparkovaná vozidla mo-
hou být i odtažena.

Jsem si vědom, že situace 
s parkováním na Velké Ohradě 
je téměř neúnosná. Sídlištní zá-
stavba byla původním architekto-
nickým návrhem koncipována 
pro mnohem menší počet auto-
mobilů. Když uvážíme, že každá 
z rodin nyní vlastní dvě i více aut, 
je problém jasný. V rámci parko-
vání na Velké Ohradě se snažíme 
dělat opravdu maximum. 
Všechna řešení jsou velmi ná-
kladná, a navíc v této zástavbě 
není žádný prostor pro vybudo-
vání parkovacího domu.

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

  Uzávěrka příštího čísla: 11. 2. 2019  Distribuce: 1. – 8. 3. 2019
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Blahopřání nejstarší občance 
Prahy 13
Úctyhodných 104 let oslavila 
na začátku tohoto roku občanka 
Prahy 13 paní Ludmila Kudelová. 
Při této příležitosti se jí dostalo 
gratulací od představitelů naší 
městské části, kteří popřáli jubi-
lantce samozřejmě nejen mnoho 
zdraví, ale také další dávku život-
ního entusiasmu, který ji provázel 
celým životem. Narodila se v době, 
kdy se formovalo samostatné Čes-
koslovensko a dospívala na pozadí 
2. světové války. Prožila všechny 
zásadní politické převraty, konec 
komunismu i vstup do Evropské 
unie. Recept této dámy na dlouho-
věkost zní jednoduše – hodně 
úsměvů a vřelých objetí.  Eva Libigerová

Osobní bezpečí seniorů
Jednou ze zvláště zranitelných skupin obětí trestné činnosti jsou lidé 
v seniorském věku. V zájmu naší městské části je organizovat preven-
tivní a osvětové aktivity, které se mimo jiné týkají právě seniorů. 
Ve spolupráci s Policií ČR se uskuteční přednáška, v rámci které 

 budou senioři seznámeni se zásadami své osobní bezpečnosti. Zájemci 
si vyslechnou zásady bezpečného chování a své osobní bezpečnosti 
v domácím prostředí i venku. Rovněž jim budou poskytnuty praktické 
rady a doporučení vycházející z aktuální bezpečnostní situace. 

Avizovaná přednáška proběhne 14. února od 14 do 16 hodin v ob-
řadní síni radnice Prahy 13. Není nutné se nikde registrovat. Stačí přijít 
před začátkem akce.  Jan Morčuš, koordinátor prevence kriminality

Vánoční výzdoba má své vítěze
Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu balkonů a předzahrádek  se se-
tkala s velkým zájmem veřejnosti. To dokazuje mimo jiné fakt, že 
z jedné soutěže  se staly soutěže hned dvě.  Z jedné části se jí zúčast-
nili obyvatelé Prahy 13 a z druhé studenti ZŠ Jánského pod vedením 
paní učitelky Civínové, která ji pojala jako foto soutěž v rámci občan-
ské výchovy. Porota, ve které zasedl Vít Bobysud, Marcela Plesníková, 
Yveta Kvapilová a Ludmila Tichá, měla opravdu nelehkou úlohu – vy-
brat nejkrásněji vyzdobený balkon a předzahrádku a zároveň vybrat 
vítěznou fotku studentů ZŠ Janského, kteří vánoční výzdobu fotili 
po celé Praze 13.

Předání cen proběhlo 
21. ledna v obřadní síni 
radnice. Vítězem sou-
těže o nejkrásněji vy-
zdobený balkon se stala 
Markéta Hodačová, 
druhou pozici zau-
jala Milena Špačková 
a na třetím místě se 
umístila Irena Zofová. 
Předzahrádku podle 
poroty nejkrásněji vy-
zdobil pan Miloslav 
Hájek. Studentská část 
měla samozřejmě také 
své vítěze. První místo 
získala Bára Synovcová, 
druhé Filip Bauer 
a Ondřej Novák a třetí 
místo patří Lucii Ernstové a Alex Raganové. Všichni účastníci sou-
těže si odnesli pamětní diplomy. Vítězné fotografie jsou uveřejněny 
na www.praha13.cz.

Vánoční soutěž o nejzajímavěji vyzdobený balkon a předzahrádku 
může směle konkurovat její letní verzi, kterou budeme vyhlašovat 
i v letošním roce. Jsme rádi, že vám není lhostejné naše prostředí 
a snažíte se Prahu 13 zvelebovat. Vít Bobysud, organizátor soutěže  

Vzdělávací workshop na radnici
V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje II se 13. prosince 
konal v obřadní síni radnice zajímavý workshop pro pedagogické pra-
covníky. Jeho obsah byl zaměřen na vzdělávání žáků, kteří potřebují 
speciální pedagogické vedení. Účastníci workshopu z řad mateřských 
a základních škol společně s odbornými lektorkami diskutovali 
na téma Zvyšování připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu 
na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. Pod tímto sáho-
dlouhým názvem se skrývá v posledních letech tolik diskutované té- 
ma inkluze ve vzdělávání. Učitelé se mimo jiné dozvěděli o dobrých 
příkladech, jak může začleňování žáků se speciálními pedagogickými 
potřebami vypadat v praxi. V rámci akce byla projednána metodika 
ministerstva školství Rovné příležitosti ve vzdělávání.

Marcela Fuglíková, odborný garant projektu 

Předávání cen na radnici

Nejkrásněji vyzdobený  
balkon 
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Ve čtvrtek 20. prosince 2018 byla podepsána koncesní smlouva mezi 
městskou částí Praha 13 a společností Domov třetího věku, s.r.o.  
Tato společnost se tak stala oficiálním provozovatelem Domova pro 
seniory Zity Kabátové (dále jen DPS), který byl slavnostně otevřen 
21. září 2018. Zařízení disponuje 110 lůžky v jedno či dvoulůžkových 
moderně vybavených pokojích s kompletním příslušenstvím včetně 
sociálního zařízení. 

Domov třetího věku je poměrně mladou společností, kterou založili 
odborníci zejména ze sociální a zdravotní oblasti. Lidé, kteří za spo-
lečností stojí, ale mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním zdravot-
ních a sociálních služeb, znalosti z oblasti managementu, vzdělávání 
a dalších služeb. Ředitelka Domova třetího věku Monika Válková má 
25 let zkušeností s poskytováním zdravotně-sociální péče klientům 
a stále se v tomto směru vzdělává.

Zajímá vás, v jakém režimu bude Domov pro seniory provozován, 
jaké služby bude nabízet, kdo mohou být jeho klienti a další detaily? 
Vyzpovídali jsme pro vás ředitelku provozovatelské společnosti, 
 Moniku Válkovou.
Jaké jsou cíle společnosti Domov třetího věku, které chcete uplatnit 
v rámci provozu DPS?
Naším cílem bude poskytovat ošetřovatelskou, rehabilitační a lékař-
skou péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Klienti budou moci využít ordinaci 
s lékařskou službou, vlastní kuchyni a jídelnu i další společenské pro-
story. Po splnění podmínek registrace sociálních služeb budeme po-
skytovat nadstandardní služby včetně kadeřníka, pedikúry, rehabili- 
tačních procedur a dalších aktivit. Náš přístup ke klientům bude pod-
porovat autonomii a důstojnost člověka. Plánujeme organizovat akti-
vizační a kulturní programy pro seniory a jejich rodinné příslušníky 

a uplatňovat doporučené moderní aktivizační nefarmakologické pří-
stupy, které podporují samostatnost seniorů. Nezbytnou součástí do-
mova je i venkovní park s relaxační zónou, který bude sloužit k odpo-
činku, kulturním akcím či k příjemnému setkávání s rodinnými 
příslušníky. 

Domov pro seniory má svého provozovatele
Pojďme prosím trochu rozebrat, jaké konkrétní služby budete svým 
klientům nabízet?
Nezbytnou součástí poskytování sociálních a zdravotních služeb bude 
individuální a skupinová terapie vhodná pro konkrétní cílovou sku-
pinu (jde např. o psychoterapii, arteterapii, muzikoterapii, zooterapii, 
pohybovou terapii, bazální stimulaci, terapii reminiscence, aromatera-
pii,  ergoterapii – pracovní terapii apod.).
Ošetřovatelská a rehabilitační péče se bude odvíjet od indikace prak-
tického lékaře a také zdravotních potřeb klienta. Všeobecné sestry bu-
dou nejen ošetřovat, ale zároveň i poskytovat rehabilitaci a odborné 
poradenství zaměřující se na hojení ran a zdravého životního stylu 
ve stáří. V současnosti je v ošetřovatelské péči trendem moderní pří-
stup plánování péče o klienta. Odborně se nazývá Ošetřovatelský dlou-
hodobý plán a stanovuje se na základě zhodnocení bio-psycho-sociál-
ních potřeb jednotlivého klienta. Zdravotníci definují individuální 
potřeby, nefarmakologické programy a režimy na míru konkrétnímu 
seniorovi. 

Na okraji našeho zájmu nezůstane ani individuální sociální práce 
s klientem, hlavně v momentě jeho nástupu do zařízení a v průběhu 
adaptačního procesu. V rámci služeb zavedeme také individuální so-
ciální práci s rodinou klienta, zaměřenou na překonání stresové situace 
z nového prostředí. Věnovat se budeme vztahům v rámci soužití klientů 
a aktivizačním procesům zaměřeným na podporu samostatnosti.
Je pro nás velmi důležité podporovat a aktivizovat budoucí klienty. 
Chceme pro ně připravit zajímavé programy v oblasti kultury, sportu 
a pohybu, vzdělávání, duchovních programů, hobby aktivit, nácviku 

soběstačnosti a do celého procesu zapojit i dobrovolníky. V rámci 
Prahy 13 budeme spolupracovat s mateřskými a základními školami 
a podporovat tak mezigenerační setkávání. Chceme pomáhat našim 
budoucím klientům při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
a poskytovat pomoc a podporu při dalších aktivitách, které se zaměří 
na sociální začleňování. Veškerých kulturních akcí se budou moci 
účastnit i rodinní příslušníci, kteří mohou trávit jakkoli dlouhý čas 
se svými příbuznými uvnitř domova, na zahradě, ale i mimo domov. 
Jací senioři se mohou hlásit o pobyt v tomto zařízení?
Senioři starší 65 let, kteří nemohou zůstat ve svém přirozeném pro-
středí například z důvodu snížené soběstačnosti a chronického one-
mocnění a potřebují pomoc a podporu druhé fyzické osoby.  
Mohou se vám hlásit také lidé z jiné části, než je Praha 13?
Městská část Praha 13 má v domově pro seniory rezervovanou kapa-
citu hlavně pro své občany. Pokud bude lůžková kapacita zařízení do-
stačující, mohou být volná místa nabízena i jiným klientům, kteří pro-
jeví zájem o umístění.

Jak se přihlásit jako zájemce o pobyt v Domově pro seniory 
Zájemci o umístění v Domově pro seniory Zity Kabátové se mohou 
obracet na provozovatele prostřednictvím formuláře, který naleznete 
na stránkách www.dumzitykabatove.cz, případně kontaktujte vedoucí 
oddělení sociální péče ÚMČ Praha 13 Ivu Dvořáčkovou, telefonní 
číslo 235 011 443, e-mail: dvorackovai@p13.mepnet.cz.  Eva Libigerová
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Nová kuchyně v provozu
I v letošním roce pokračuje městská část Praha 13 v důležitých inves-
ticích do školních zařízení. Nové kuchyně a jídelny se tak po ZŠ Kun-
cova dočkala také Fakultní základní škola Trávníčkova. Ve středu 

23. ledna ji slavnostně otevřel starosta David Vodrážka společně 
s místostarostkou Marcelou Plesníkovou a předsedkyní Výboru pro 
výchovu a vzdělávání MHMP Marianou Čapkovou. Kompletní sta-

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Během prvních dvou týdnů v lednu se i v Praze 13 konala tradiční 
Tříkrálová sbírka. Letos již podevatenácté. V rámci sbírky se v kostele 
sv. Jakuba konal Tříkrálový koncert, na kterém vystoupila skupina 
Beerberries se svou energií nabitou irskou hudbou.

Mnohé z vás pak 
koledníci Farní cha-
rity Stodůlky navští-
vili ve vašich domo-
vech. Charita z vý-
těžku sbírky pomáhá 
zejména dětem ze so-
ciálně, ekonomicky 
a společensky znevý-
hodněného prostředí. 

V drtivé většině jde o příspěvek pro rodiče sa-
moživitele. Běžným příjemcem naší pomoci 
bývají ale také úplné rodiny, kdy jeden z ro-
dičů pracuje a druhý je v invalidním důchodu 
nebo na mateřské, a na provoz rodiny po za-
placení všech nákladů jim zůstávají jen nepa-
trné prostředky. Pomáháme také financovat 
tlumočnické služby pro neslyšící rodiče dětí, 

které navštěvují ma-
teřskou nebo zá-
kladní školu. Díky 
sbírce pořádáme 
pravidelná  setkávání 
seniorů, nebo osob 
pečujících o své 
blízké.

Letos jste našim 
koledníkům vhodili 
do kasiček úctyhod-
ných a rekordních 
114 203 Kč! Klo-
bouk dolů! Děku-
jeme vám koledníkům, kteří jste čelili rozmarům počasí, a přesto se 
vytrvale vydávali do ulic s přáním všeho dobrého všem kolemjdoucím. 

Děkujeme vám dárcům, díky kterým 
můžeme podpořit naše projekty a po-
moci tak lidem, kteří to potřebují.

Farní charita Stodůlky pořádá pra-
videlná setkávání pro všechny, kteří 
mají obavy nebo nejasnosti při pečo-
vání o své blízké v domácím pro-
středí. Setkání probíhají v „garáži“ 
Komunitního centra sv. Prokopa 
(V Hůrkách 8). Nejbližší setkání 
bude v sobotu 23. února od 9.30 
do 11.30 na téma Motivace seniorů 
a dlouhodobě nemocných.

Helena Ryklová, Farní charita Stodůlky

vební projekt, včetně 
 vybavení, za bezmála 
62 milionů Kč byl 
 zrealizován za necelých 
devět měsíců. 

Nová budova ku-
chyně a jídelny je se 
školou propojena chrá-
něným průchodem. 
 Kuchyně denně uvaří 
zhruba tisíc obědů, jí-
delna při svém naplnění 
pojme 332 strávníků. 
Díky své kapacitě a se-
parátnímu vchodu může kuchyně připravovat obědy také pro seniory 
z naší městské části. Jinak se zde bude samozřejmě vařit primárně pro 
žáky a zaměstnance školy.

Zajímavostí ve vybavení kuchyně je výkonný kotel Variomix, který je 
v různých režimech schopen připravit celou škálu nejrůznějších jídel. 
Kuchyně FZŠ Trávníčkova obdržela certifikát Zdravá školní jídelna. 
Kuchařky jsou proškoleny pro přípravu dietních jídel obsahujících zá-
sady šetřící a bezlepkové diety. Eva Libigerová
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Předvánoční setkání
V prosinci se v budově radnice uskutečnilo tradiční předvánoční setkání 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb se zástupci samosprávy 
a sociálního odboru. Setkání, které proběhlo pod záštitou starosty Da-
vida Vodrážky, uvedla předsedkyně sociálního výboru Aneta Ečeková 
Maršálová, která měla mimo jiné příležitost představit se zástupcům 
přítomných organizací, jakožto nově zvolená předsedkyně.

Na programu bylo poděkování za dosavadní spolupráci, vzájemné 
seznámení a představení činnosti jednotlivých organizací, ale také 
projednání dotací obdržených v roce 2018, respektive jejich blížící se 
vyúčtování. Mezi nejvýznamnější akce uplynulého roku, které spadají 
do oblasti sociální politiky Prahy 13, patří výstavba Domova pro se-
niory Zity Kabátové a schválení koncepce rodinné politiky.

Na setkání byl představen záměr činnosti pro rok 2019, konkrétně 
vyhlášení dotačního programu a výstava poskytovatelů sociálních slu-
žeb, která je naplánovaná na podzim. Petr Syrový, odbor sociální péče

Třináctý klub seniorů na třináctce
Na sklonku loňského roku, v úterý 11. prosince, proběhlo ve Spolko-
vém domě tradiční setkání zástupců městské části Praha 13 se členy 
klubů seniorů. Kapacita Spolkového domu umožnila účast pouze 
150 seniorům z celkového počtu 328 členů všech klubů působících 
v naší městské části. Všechny přítomné v sále přivítal starosta David 
Vodrážka. Senioři si užili vystoupení dětí z folklorního souboru Lu-

Zajímavá výstava na radnici
Česká genealogická a heraldická společnost pořádala na radnici Pra- 
hy 13 výstavu s názvem Putování za předky. Výstava byla uspořádána 
k 50. výročí spolku a věnovala se mimo jiné také tomu, jak správně 
složit rodokmen nebo jak správně číst v zápisech z matrik. 

Asi každý z nás si za svůj život minimálně jednou položil otázku, 
jací byli jeho předkové, jak se jmenovali a jaký byl jejich osud? Výstava 
Putování za předky samozřejmě nemohla zodpovědět konkrétní do-
tazy, ale poskytla návod, jak se dá v minulosti pátrat. „Je to taková in-

činka a pěveckého sboru Gymnázia Jaroslava Heyrovského pod vede-
ním Evy Girethové. Druhou část programu vyplnila kapela Koty 
Swing Band.

V naší městské části do nedávné doby působilo dvanáct klubů seni-
orů. Ve středu 8. ledna k nim přibyl klub se symbolickým číslem 13. 
Klub vede paní Helena Kubíková. Scházet se bude každé úterý 
od 13 hodin v salonku v restauraci Pod radnicí. První lednové zase-
dání tohoto klubu zahájil starosta David Vodrážka společně s před-
sedkyní sociálního výboru Anetou Ečekovou Maršálovou. Eva Libigerová
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spirace, jak mají lidé bádat, co mohou nalézt v našich archivech a jak 
samotný rodokmen správně ztvárnit – počítačovou nebo kreslící me-
todou. Jelikož se náš spolek věnuje i heraldice, vystavovali jsme také 
krásné erby šlechtické i městské,“ řekla při slavnostním otevření vý-
stavy genealožka Helena Voldánová.

Česká genealogická a heraldická společnost sídlí už téměř 20 let 
ve Stodůlkách, proto proběhla výstava právě na radnici Prahy 13. 
V případě, že vám výstava unikla, můžete se obrátit přímo na členy 
této společnosti, kteří vám poradí, jak správně hledat v historii a jak 
si sestavit vlastní rodokmen. Kontakty jsou k dispozici na webové 
stránce www.genealogie.cz. Eva Libigerová
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INZERCE

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému 
ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus Vám přidáme 
spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

www.skodaplus.cz

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA OCTAVIA 
1,6 TDI / 81 KW

399 000 Kč

10/2016

15 482 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
2,0 TDI / 110 KW / DSG

545 400 Kč

5/2016

29 143 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA COMBI
2,0 TDI / 110 KW / DSG

585 800 Kč

2/2016

15 384 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
1,6 CR TDI / 81 KW

399 000 Kč

1/2016

17 700 km

Cena

Do provozu

Tachometr

Untitled-103   1 10.1.2019   12:20:10
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Předně mi dovolte, abych poděkovala 
za spoustu opravdu skvělých fotografií, které 
jste nám v poslední době poslali. Určitě se bu-
deme snažit o jejich postupné zveřejnění. Nej-
častějším námětem byla sněhová nadílka, která 
naši třináctku na čas schovala pod bílou peřinu. 
Výběr té, kterou zařadíme do únorového vy-
dání, byl tentokrát velice těžký. Nakonec jsme 
zvolili tu, která k nám dorazila doslova na po-
slední chvíli. Její autor pan František Kocmich 
ji pořídil v pondělí 21. ledna v ranních hodi-
nách, kdy nastalo úplné zatmění Měsíce, po-
slední v tomto desetiletí, které doprovázel su-
perúplněk. Takže žádný sníh a žádné zimní 
radovánky, ale uznejte, že ten pohled na oblohu 
stál za to. Jen na pražskou Štefánikovu hvěz-
dárnu přišlo asi 140 lidí. Neodradila je ani 
brzká hodina ani teplota hodně pod nulou. 
Částečné zatmění Měsíce budeme mít možnost 
pozorovat v noci na 17. července. Na to úplné 
si budeme muset počkat až do 7. září 2025.
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do re-
dakce STOPu na stop@p13.mepnet.cz, rádi ji 
zveřejníme. Za všechny předem mnohokrát 
 děkujeme.  Eva Černá

vaŠím ObjeKTIvem

Povolební uspořádání očima Zelených a Pirátů pro 13 
S odstupem několika týdnů Vám chceme i touto cestou jménem Zelených 
a Pirátů pro 13 poděkovat za podporu, kterou jsme v říjnových komu-
nálních volbách získali. S volebním výsledkem 25 % jsme druhé nejsil-
nější uskupení v zastupitelstvu. Náš zastupitelský klub má 11 členů, což 
je z 35 členného zastupitelstva téměř třetina. Cítíme to jako závazek 
vůči všem, kdo nás volili a kdo spolu s námi chtěli přinést konkrétní 
změny do života Prahy 13. Při rychlém uzavření koaliční smlouvy (již 
v pondělí ráno po volbách a bez jednání s námi) se však ukázalo, že vět-
šina zvolených zastupitelů žádné změny nechce. To se potvrdilo i na prv-
ním jednání zastupitelstva, které se konalo 29. 10. 2018. Nově zvolené 
vedení městské části nepotřebovalo k uzavření koaliční dohody ani pro-
gramové prohlášení, protože občanům neslibuje nic jiného, než že věci 
budou probíhat jako doposud. K jediné změně, ke které došlo, je částečná 
personální obměna, kdy k ODS a ANO 2011 přibylo uskupení KDU-
-ČSL/STAN, které v radě naší městské části nahradilo ve volbách ne-
úspěšnou ČSSD. Na prvním jednání zastupitelstva byli zvoleni starosta, 
místostarostové, radní a uvolnění předsedové výborů, což je celkem 12 
z 35 uvolněných členů za ODS, Hnutí ANO, KDU-ČSL a STAN, kte- 
ří budou vykonávat zastupitelský mandát jako své zaměstnání. Měli by 
docházet každý den na radnici a na plný úvazek řešit záležitosti Pra - 
hy 13 dle domluvených kompetencí. Kontrolní výbor, který dlouhá léta 
vedl zástupce KSČM, převzala TOP 09, která má na tuto funkci též 
uvolněnou zastupitelku. Zelení a Piráti pro 13 zůstali v opozici, a to za-
tím bez možnosti působit ve výborech zastupitelstva, což je běžná opo-
ziční role. Členství ve výborech znamená, že zastupitelé mají své běžné 
zaměstnání, ale jsou jednou měsíčně ze zákona uvolněni pro jednání vý-
boru (zaměstnavatel jim musí účast na výboru umožnit). Na výborech se 
 podrobně diskutují projednávané materiály, podněty zastupitelů či veřej-
nosti. Jsou to pracovní orgány zastupitelstva. Odmítání spolupráce ve-
dení MČ se Zelenými a Piráty na úrovni výborů významně znesnad-
ňuje výkon zastupitelského mandátu. Zastupitelé mimo výbory nemají 
stejný přístup k informacím jako ostatní a vše, co se týká zastupitelské 
práce, dělají ve svém volném čase.

Jak tedy dále? Pokud nebudou Zelení a Piráti ve výborech, zbývá ak-
tivní účast na jednáních zastupitelstva a podávání interpelací, a to 
i na základě vašich podnětů. Naše aktuální kontakty najdete na webových 
stránkách městské části v rubrice Samospráva/zastupitelstvo. 

Z vaŠICh dOpIsů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Informace o činnosti klubu pak na www.zeleniapiratipro13.cz.   
 Zuzana Drhová a Václav Hrdlička, zastupitelský klub Zelení a Piráti pro 13

Vzhledem k tomu, že se klubu Zelení a Piráti nepodařilo v rámci 
ZMČ získat dostatek hlasů pro své zvolení do výborů a dalších roz-
hodovacích orgánů, neboť své názory nejsou schopni vykomunikovat 
s nikým dalším, zejména vzhledem k přístupu některých jednotlivců 
z jejich řad, nemohli být z tohoto důvodu zvoleni. K ustanovení 
do těchto funkcí je třeba nadpoloviční počet všech zastupitelů.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu zastupitelů ODS; 

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011;

 Jiří Mašek, předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL a STAN

Dobrý den,
ve STOPu jste prezentovali harmonogram úklidu komunikací, přičemž 
do něj nebyl zahrnut parčík v ulici Bašteckého. Ráda bych se zeptala, kdy 
bude parčík také uklizen a zda se neuvažuje o revitalizaci jeho mobiliáře? 
Vzhledem k tomu, že parčík je jakousi „vstupní branou“ do nově rekon-
struo vaného nákupního centra na Velké Ohradě, který se snaží stát se dů-
stojným místem pro obchodníky i f irmy, vč. ScioŠkoly, měl by i vstup do něj 
vypadat důstojně. Mobiliář je již značně sešlý a kolem laviček jsou stovky 
nedopalků. Nestálo by za to instalovat tam nějaké nádoby na nedopalky? 
Předem děkuji za odpověď.              Helena Sedláčková

Děkujeme Vám za Váš podnět. Pěší zóna Bašteckého je částečně 
ve správě MHMP – komunikace. Zeleň a mobiliář je ve správě OŽP 
MČ Praha 13. Plochy jsou uklízeny od odpadků 3x týdně a jsou zde 
umístěny odpadkové koše. Vzhledem k tomu, že větší část pozemků 
je v soukromém vlastnictví, tak o novém mobiliáři prozatím neuvažu-
jeme. Koš na nedopalky je umístěn u vstupu do Alberta ze strany cen-
trálního náměstí u kašny „Oranta“. Správcovská firma bude požádána 
o pravidelné zametání této plochy.   Dana Céová, OŽP

Blokové čištění komunikací zajišťuje jejich správce, jímž je Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK). Komunikace okolo par-
číku do blokového čištění zahrnuta není, protože je ve správě Magist-
rátu hl. m. Prahy. Ten také vloni zajišťoval její opravu.

    Vladimír Bouček, odbor dopravy
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Nabídka 6. tříd 
s rozšířenou výukou
Vážení rodiče, milí žáci 5. ročníku, Základní škola 
Kuncova otevře ve školním roce 2019/2020 tři 
6. třídy se čtyřmi specializacemi, do kterých bude 
moci zařadit z jiných základních škol maximálně 
28 uchazečů. 
Nabízíme vám rozšířenou výuku: 
 jazyků (AJ – FJ, AJ – NJ) 
 matematiky a informatiky 
 tělesné výchovy (judo, basketbal) 
 výtvarné výchovy (výtvarné techniky, dějiny umění) 

Žádosti o přestup přijímáme od 1. 2. 2019 po vydání pololetního 
vysvědčení z 5. ročníku. Pravidla stanovená pro zařazení žáků do ně-
které ze skupin s rozšířenou výukou, podrobnější informace i žádosti 
o přestup najdete na www.zskuncova.org v kapitole O škole a v pod-
kapitole Přestup do ZŠ Kuncova.  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Rozšířená výuka jazyků 
a projektová výuka 
Základní škola Janského nabízí letošní, ale především příští školní rok 
žákům 6. ročníku možnost vzdělávat se ve třídách s rozšířenou výukou 
anglického, ruského a německého jazyka. Dále je pro následující škol- 
ní rok připravena rozšířená projektová výuka opírající se o roční a krát- 
kodobé projekty. Ta přímo navazuje na výuku programu Step by Step – 
Začít spolu, který probíhá na 1. stupni. Více na www.zs-janskeho.cz, 
pro bližší informace neváhejte kontaktovat přímo vedení školy na  
e-mailu j.havlicek@zs-janskeho.cz. Všechny nové žáky rádi přivítáme 
v krásném prostředí školy v těsné blízkosti Prokopského údolí.

Jan Havlíček, ředitel školy 

Step by Step – Začít spolu
Základní škola Janského jako jediná v Praze 13 nabízí na 1. stupni 
 výuku dle mezinárodního vzdělávacího programu Step by Step – Začít 
spolu. Tento unikátní vzdělávací program, který má v naší škole už tra-
dici, klade v oblasti výchovy a vzdělávání důraz na individuální přístup 
k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti. Děti pracují v tý-

mech, učí se (prostřednictvím práce v centrech a vytvářením portfolia) 
hodnotit sebe i druhé, což posiluje motivaci dětí k aktivnímu a samo-
statnému učení. Ve výuce je využíváno projektové učení, integrovaná 
tematická výuka i podnětné prostředí ve třídě. Individuální přístup 
zohledňuje schopnosti, znalosti a zájmy každého dítěte. To dostává 
možnost volby takových úkolů, na které stačí. S tím je však spojena 
také odpovědnost za jejich splnění. ZŠ Janského se ve školním roce 
2019/2020 těší na nové žáky, kteří chtějí kvalitní a zároveň trochu jiný 
způsob výuky. Jan Havlíček, ředitel školy 
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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

Pro Oční kliniku JL a Kliniku JL,  
přijmeme na hlavní pracovní  

poměr všeobecnou/praktickou  
sestru/bratra.  

Více informací na tel. 777 963 391, 
email: michal@klinikajl.cz

Poslední ohlédnutí
V prosinci se tradičně na třináctce koná celá řada akcí spojená s vá-
nočními svátky – vánoční koncerty, výstavy, jarmarky... O některých 
jsme se zmínili v minulém vydání, jiné vám v krátkosti přiblížíme 
nyní. Bude to takové poslední krátké ohlédnutí.

Hned první prosincový den byl na Ohradském náměstí Vánoční jar-
mark spojený s rozsvícením vánočního stromu. Už popáté si zde mohli 
všichni příchozí užít tu pravou sváteční atmosféru – jarmark ve dvoře 
restaurace Kastrol, kde byly výrobky z čokolády, svíčky, adventní věnce 
i občerstvení. Rozsvícení vánočního stromu dovezeného opět z Petro-
vic u Rakovníka si nenechaly ujít zhruba tři stovky rodičů s dětmi. 
Vánoční jarmark ale není jedinou akcí, kterou restaurace Kastrol 
pořádá. Všechny, byť s různým zaměřením, mají společný cíl. Oživit 
Ohradské náměstí a dát lidem možnost setkávat se.

Stejný den začala v Muzeu českých Vánoc v Ořechu výstava Dře-
věné a medové Vánoce. Až do 1. ledna zde byl k vidění nejen stále se 

prodlužující betlém, který nyní měří úctyhodných 9 metrů, ale také 
ukázky betlémářství, řezbářství a další zajímavosti. 

V neděli 9. prosince se za přítomnosti starosty Davida Vodrážky 
opět rozsvítil betlém v Centrálním parku u Kuželkárny. Věděli jste, že 
ho vytvořily děti z Domu dětí a mládeže Stodůlky? O den později, 
tedy v pondělí 10. prosince, byla v atriu radnice zahájena výstava bet-
lémů Vladimíra Glasera z Ořecha a vyřezávaných figurek pana Miro-
slava Hniličky s tématem Od adventu k masopustu. Radost všem ná-
vštěvníkům radnice dělala do 4. ledna. 

Také letos se v Základní škole Mohylová na Lužinách konala čtyř-
denní prodejní Vánoční výstava s opravdu bohatým doprovodným 
programem. Zahájení bylo v režii žáků školy, v následujících dnech se 
postupně představili dramatický kroužek, kroužek flétny, soubor Lu-
činka... V předvánočním čase se konala i řada koncertů. Na radnici to 
byly například koncerty Malé hudební školy Wolfgang, žáků Fakultní 
základní umělecké školy Stodůlky nebo lidového souboru Melodika. 
Samotný konec roku se v naší městské části nesl v duchu vítání roku 
nového, ale také v duchu sportovním.

Poslední den roku 2018 se uskutečnil v Centrálním parku závě-
rečný závod běžeckého seriálu – silvestrovsko-novoroční Běh metro-
pole. „Deset minut před půlnocí vyrazilo na čtyřkilometrovou trať 

osmapadesát závodníků nejen z pražských městských částí, ale 
i z dalších měst a obcí,“ řekl ředitel závodu Roman Jaroš. „Závodníci 
bojovali nejen o body do celkového pořadí městských částí, ale také 
o zajímavé ceny. Nejúspěšnějšími reprezentanty se stali běžci z tři-
náctky, kteří se v absolutním pořadí mužů a žen umístili na prvních 
místech. Mezi muži zvítězil Ondřej Šíp, v ženské kategorii Markéta 
Kramoliová. Nejmladším účastníkem se stal šestiletý Jan Bára. 
Za všechny organizátory chci vyjádřit osobní poděkování za vstříc-
nost a podporu při realizaci závodu městské části Praha 13 i městské 
policii. Tak na shledanou zase za rok. Možná, že do roku 2020 vběh-
nete spolu s námi i vy .“ Eva Černá
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Badmintonový turnaj
Díky vstřícnosti a laskavému přístupu pana Jiřího Vtípila se mohl 
14. prosince uskutečnit v krásném prostředí sportovní haly Jeremi 
sport školní turnaj žáků ZŠ Kuncova v badmintonu, a to zdarma. Zú-
častnilo se ho 20 žáků a žákyň školy, kteří docházejí do školních bad-

mintonových kroužků, 
nebo se badmintonu 
věnují rekreačně popř. 
závodně. Hráči měli 
k dispozici 5 kurtů, 
na kterých probíhaly 
líté sportovní boje. 
 Vítězem se stal Tomáš 
Myška, který ve finále 
těsně zvítězil ve dvou 
setech nad Filipem 
Retem. Na 3. místě 
skončil Michael An-
tušák. Každý z hráčů 
i hráček zažil během 
turnaje pocit vítězství, 
byť třeba jen v jednom 
setu, a proto byli 
všichni odměněni ma-

lou sladkostí. Za spokojenost dětí a radost z pohybu ve výborných 
podmínkách mockrát děkuji.   Pavel Petrnoušek, ředitel školy a trenér badmintonu

Emeskai karate
Koncem loňského roku se v tělocvičně TJ Sokola I. Smíchov uskuteč-
nil dvoudenní Úvodní seminář pro nové členy oddílů školy moderního 
sportovního karate Emeskai z celé ČR. V roce 2018 šlo o již pátý semi-
nář „nováčků“ vedený pražským mistrem karate Miloslavem Motlem, 

držitelem IV. Danu (4. mistrovský technický stupeň karate). Zúčast-
nili se ho i žáci z obou oddílů karate Emeskai Praha (oddíl Emeskai 
Praha TJ Sokol I. Smíchov a oddíl Emeskai Praha DDM Stodůlky). 
Nové členy seznámil mistr Motl s historií a současností tohoto mo-
derního sportovního karate, fungováním školy Emeskai karate, s tro-
chou sportovní teorie, tréninkovou metodikou, náplní dalších semi-
nářů a soustředění, s průběhem závodů i možností tréninku. Celý 
zmíněný seminář byl zaměřený na procvičení, opakování a doučení 
základů, na kterých budou „nováčci“ v jednotlivých oddílech dále pra-
covat. V průběhu předvedl mistr Motl například účinnost technik ka-
rate při přerážení hořících ytongových desek. Nedílnou součástí to-
hoto semináře byly zkoušky na vyšší žákovské technické stupně 
karate. Z pražských oddílů získaly vyšší dětské i žákovské stupně té-
měř všechny děti.  Helena Farabauerová

Pilates příběh
Jsme tři instruktorky pilates a rády bychom se s vámi velmi krátce po-
dělily o náš příběh. Vše začalo v roce 2012. Taťána, která se ve volném 
čase ráda proháněla na kole a byla instruktorkou spinningu, náhodně 
navštívila hodinu pilates. A rázem přišla na to, že aby byl člověk fit, 
musí svému tělu dávat víc, než provozovat jen jeden sport, a že pilates 
je vlastně dokonalé, protože rozvíjí všechny fyzické schopnosti. Udě-
lala si dlouhodobý lektorský kurz a začala v roce 2013 cvičit v DDM 
Stodůlky, tehdy na Lukách. Ve stejném roce jsem začala k Taťáně 
na lekce chodit i já. Sportu jsem se aktivně věnovala od mala, ale velmi 
rychle jsem zjistila, jak moc dělá pilates dobře mému tělu a vlastně 
i duši. Udělala jsem si stejný trenérský kurz jako ona a začaly jsme 
spolupracovat. A pak se k nám přidala Kamila, rovněž sportovní nad-
šenec. I ona udělala lektorský kurz a začala předcvičovat. 

Pokud si chcete protáhnout tělo, zbavit se bolestí, posílit nebo zpev-
nit některé partie, připravit se na lyžařské i jiné sportovní výkony nebo 
se po porodu dostat zpátky do formy, moc rády vás uvítáme ve cvičeb-
ním sále Asociace ČASPV na Velké Ohradě, v DDM Stodůlky nebo 
v Kulturním domě Mlejn. Pořádáme také víkendové pilates aktivity. 
Více najdete na https://pilatestatana.webooker.eu, kde se můžete také 
přihlašovat na kurzy na 2. pololetí. Pro nově příchozí je po předchozí 
domluvě první ukázková hodina zdarma. Více na tel. 777 794 339, 
776 390 560, 605 222 382.  Za tým Pilates Taťána lektorka Veronika 

Putovní pohár si odnesl Božkov
Začátkem ledna se ve Sportovní hale Lužiny konal už dvaadvacátý 
ročník halového turnaje v malé kopané Notor Cup. Zúčastnilo se ho 
12 týmů, do hry se postupně zapojilo kolem 120 hráčů. Hrálo se 
na dvě skupiny po šesti družstvech, systémem každý s každým. První 
čtyři z každé skupiny postoupili do vyřazovacích zápasů o finále. 
Všechny zápasy proběhly v novoroční sportovní atmosféře, ke které 
přispěl i velký zájem 
diváků. Ti nejen vy-
datně fandili, ale 
měli také možnost 
obdivovat opravdu 
vysokou úroveň hry. 
A jak celodenní 
sportovní klání, bě-
hem kterého se 
mohli všichni diváci 
i hráči občerstvit 
ve zrekonstruované 
restauraci, dopadlo? 
Turnaj vyhrál Bož-
kov, druhé místo 
patřilo týmu Švejk 
a třetí skončil celek 
Legendy. Čtvrté místo obsadilo družstvo FC Křivsoudov. Všem hrá-
čům i divákům poděkoval pořadatel turnaje Marek Ždánský, který 
řekl: „Také letošní ročník se vydařil, nedošlo k žádnému zranění a to je 
vždy nejdůležitější. Už teď zvu všechny příznivce malé kopané na No-
tor Cup 2020“.   -red-

Vítězný tým převzal putovní pohár 
od pořadatele turnaje Marka Ždánského
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Bioodpad není odpad 
Magistrát hlavního města Prahy podpořil ve školním roce 2018/2019 
projekt Bioodpad není odpad, který se zabývá minimalizací biood-
padu ve směsném komunálním odpadu a podporuje kompostování 
jako způsob nakládání s bioodpadem. Projekt je primárně cílen 
na žáky a učitele mateřských a základních škol, které do celého cyklu 
nakládání s bioodpadem – od třídění, přes zpracování až po následné 

využití zpracovaného bioodpadu a možnost vypěstování si vlastních 
rostlin, zapojuje. Projektu se účastní pět pražských škol, z naší městské 
části je to ZŠ Mohylová. 

Naše škola jde příkladem správné praxe předcházení vzniku od-
padu. Biologicky rozložitelným odpadem, který produkuje školní ku-
chyně, krmíme králíky a slepice, které chováme na školní zahradě. To, 
co nezkonzumují, pak dáváme do kompostéru a získáváme tak cenné 
hnojivo potřebné pro pěstování rostlin na našich čtverečkových záho-
nech. Jejich zbytky budou posléze opět sloužit jako krmivo pro zvířata 
a kompostér. Těmito kroky se uzavře kruh. To, co si od přírody bereme, 
jí vracíme zpátky. A vše za pomoci dětí, které se takto přímo učí, jak 
zacházet s přírodními zdroji. Do těchto činností se nezapojují pouze 
žáci, ale také někteří rodiče.  Martina Štychová 

Kdyby mohly odpadkové koše 
plakat
Oslavy Vánoc a Silves-
tra byly v naší městské 
části opravdu bouřlivé. 
Jejich účastníci k tomu 
použili obrovské množ-
ství různé pyrotechniky. 
Hluk děsil zejména 
čtyřnohé miláčky, 
ve vnitroblocích zůstá-
val štiplavý dým, obrov-
ský nepořádek a místy 
vypálená tráva. Báli 
jsme se zejména o pry-
žové povrchy hřišť, ale 
ty naštěstí zůstaly nepo-
rušené. Nejvíce vtaženy 
do oslav svátků byly 
„nebohé“ odpadkové 
koše ve veřejné zeleni. V prvních lednových dnech jsme s hrůzou zjis-
tili, že koše jsou polámané, ukradené, válejí se různě v keřích... Takový 
odpadkový koš stojí několik tisíc korun a po řádění o svátcích budeme 
muset na jejich opravy či výměny vynaložit okolo 50 000 korun. Osla-
vit vánoční svátky a příchod nového roku? Proč ne. Ale jde to i bez ni-
čení. A nejen odpadkových košů.  Dana Céová, odbor životního prostředí

 

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního 
sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemi-
kálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, 
 tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí 
prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uza-
vřených PET lahvích). Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:  
tel. 601 389 243, 731 451 582. 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
a nově i potravinářských tuků a olejů

datum ulice čas přistavení
po–pá so

 9. 3. – so
30. 5. – čt
11. 9. – st  

ul. Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 
– MŠ U Stromu) 15.00 – 15.20 8.00 –  8.20

ul. Petržílkova č. 2483 (komunikace 
u sloupu veřejného osvětlení) 15.30 – 15.50 8.30 –  8.50

ul. K Sopce (zpevněná panel. plocha – 
proti č. 1655) 16.00 – 16.20 9.00 –  9.20

ul. Jaroslava Foglara (parkoviště proti 
č.1329/2) 16.30 – 16.50 9.30 –  9.50

ul. Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17.00 – 17.20 10.00 – 10.20
křižovatka ul. Operetní x Melodická 17.30 – 17.50 10.30 – 10.50
ul. K Zahrádkám (parkovací záliv před 
vchodem do restaurace č.1047/21a) 18.00 – 18.20 11.00 – 11.20

ul. Chalabalova (parkovací záliv proti 
č. 1612) 18.30 – 18.50 11.30 – 11.50

ul. K Hájům (plocha proti č. 821/11) 19.00 – 19.20 12.00 – 12.20

21. 3. – čt
15. 6. – so
19. 9. – čt

ul. 5. Máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20  8.00 –  8.20
křižovatka ul. K Fialce x Živcových 15.30 – 15.50  8.30 –  8.50
křižovatka ul. Běhounkova x Dominova 
(parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20  9.00 –  9.20

ul. Suchý vršek (parkoviště proti č. 2101) 16.30 – 16.50   9.30 –  9.50
ul. Petržílkova (parkoviště proti č. 2267) 17.00 – 17.20 10.00 – 10.20
ul. Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00 10.40 – 11.00
ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30 11.10 – 11.30
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00 11.40 – 12.00

 9. 4. – út
 9. 7. – út

26.10. – so

křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům 
(u kapličky) 15.00 – 15.20 8.00 –  8.20

ul. Kuchařova (parc. č. 160/468) 15.30 – 15.50 8.30 –  8.50

18. 4. – čt
18. 7. – čt
2. 11. – so

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20  8.00 –  8.20
ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50   8.30 –  8.50
ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20   9.00 –  9.20
ul. Bellušova (parkoviště proti č. 1804) 16.30 – 16.50   9.30 –  9.50
ul. Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20 10.00 – 10.20
ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50 10.30 – 10.50
ul. Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30 11.10 – 11.30
křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo 
nám. (u č. 1511) 18.40 – 19.00 11.40 – 12.00

 

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, 
koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: 
nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, 
elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Šostakovičovo náměstí 11. 2. křižovatka s ul. Vlachova
Borovanského 18. 2. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
V Hůrkách 25. 2. křižovatka s ul. Seydlerova

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

Michaela Líčková
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Jak ochránit majetek na víkendy
Jako druhé bydlení slouží několik set tisíc objektů určených převážně 
k rekreaci přes víkendy. Rekreační objekty jsou hlavně přes zimní 
měsíce lákadlem pro nezvané hosty v podobě zlodějů. Samozřejmě 
hlavní ohrožení představují stále živelní rizika, povětrnostní podmínky 
či divoká zvěř a různí škůdci. 

Případné škody na nemovitosti a jejím vybavení pomáhá řešit vhodně 
zvolené pojištění. Kvalitní nastavení pojistného krytí je důležité, aby 
vám druhé bydlení dělalo víc radosti, než starostí. U chaty či chalupy 
přitom platí stejné pravidlo, jako u pojištění bytu či rodinného domu. 
S pojišťovnou je možné sjednat dva produkty. První typ pojištění 
ochrání stavbu rekreačního objektu a druhý typ pak chrání vybavení 
 rekreační domácnosti. Může být sjednáno i v rámci jedné smlouvy. 

Co si ohlídat, aby byla pojistka skutečně účinná?
Chtějte vědět od zprostředkovatele výluky
Základní varianty pojištění jsou rozsahem krytí často velmi podobné, 
odlišnosti přicházejí typicky s rozšířenými pojistnými balíčky. Na pojiš-
tění majetku se nikdy nevyplatí šetřit a je lepší zvolit vyšší varianty (ob-
sáhlejší rozsah) pojištění. V následujícím porovnání jsou údaje k pojist-
ným podmínkám vyšších variant u jednotlivých pojišťoven.
Konkrétní případy, kdy pojišťovna (ne)plní:
– Škody vzniklé přepětím nebo podpětím. 

Běžně kryje dle pojistných podmínek Allianz a Kooperativa.  Nekryje 
pojišťovna ČSOB, Česká podnikatelská pojišťovna (dále jen ČPP), 
pojišťovna Uniqa

– Kdo plní škody způsobené pronikáním spodní/podzemní vody?
Plní: Kooperativa, Uniqa, ČSOB
Neplní: Allianz, ČPP, AXA

–  Kde jsou výluky na riziko odcizení krádeží bez překonání překážky/
zabezpečení? 
Částečně plní: Kooperativa, Uniqa, ČSOB, Allianz 

Neplní: AXA, ČPP
–  V běžném životě se může stát, že pojištění zaplatíte až několik dnů 

po sjednání. Pak jsou rozdíly, zda pojišťovny plní, pokud není zapla-
cené první pojistné.
Plní pojišťovny: AXA, ČPP, ČSOB, Uniqa

Nespoléhejte jen na pojištění, škodám předcházejte
Vždy se vyplatí investovat do dobrého zabezpečení, které zlodějům 
vloupání ztíží nebo jim v něm přímo zabrání. Různé typy alarmů nebo 
tzv. fotopastí lze pořídit za velmi rozumnou cenu.
Prioritou je pojistka na novou cenu
Pokud není chata či chalupa v dezolátním stavu či není stará 30 a více 
let, většina pojišťoven umožňuje uzavřít pojistku na novou cenu. To 
znamená, že v případě pojistné události vyplatí pojišťovny takovou 
sumu, která odpovídá aktuálním nákladům na potřebné opravy poško-
zených nebo zničených stavebních částí.
Pravidelná aktualizace – jednou za dva roky zkontrolujte nastavení 
krytí, aby nehrozilo podpojištění
Řada lidí má sjednané smlouvy, které nejsou aktuální a neodrážejí 
například provedené rekonstrukce či pořízení nového vybavení. Když je 
sjednaná pojistná částka nižší, než je skutečná hodnota nemovitosti, 
mluvíme o tzv. podpojištění. Když například nemovitost s pojistnou 
hodnotou dva miliony korun pojistíme na částku milion korun a dojde 
ke škodě ve výši dvě stě tisíc, pojišťovna nevyplatí plnění ve výši dvě stě 
tisíc, ale může ho krátit úměrně podpojištění, což je v tomto případě pl-
nění sto tisíc korun. 
Případné škody je potřeba co nejdříve nahlásit
Pokud na vaší nemovitosti dojde ke škodní události, vše zdokumen tujte 
například pořízením fotek, které poskytnete pojišťovně. V případě 
krádeže nezapomeňte na místo zavolat policii, jinak byste se mohli 
o plnění pojišťovny připravit. 
 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

OdpOvídá psyChOLOG
Šťastný rok
Vánoce a novoroční oslavy máme již za sebou, nyní nás čeká běžný ži-
vot, den za dnem, v tomto roce 365 dní za sebou. Každý je důležitý. 
I ty dny, kdy máme špatnou náladu, kdy se nám nedaří. Ty jsou také 
náš život. Vzájemně si k novému roku všichni přejí, aby byl šťastný. 
Samo se to ale nestane! Čím můžeme svému štěstí a spokojenosti po-
moci každý den my sami: 
• Čas – nečekejme, až…  
Představa, že budu šťastnější, až zhubnu, přestěhuju se, najdu si part-
nera, dostanu vyšší plat… nás zbytečně odvádí od přítomnosti, od na-
šeho současného konání. Je třeba jít svému přání naproti a začít. A ne-
nechat se odradit po pár dnech. Zkusme se přeladit do stavu, že i cesta 
k našim cílům nás začne bavit. Pak máme vyhráno. Představa o tom, 
jaké to bude, je většinou mnohem náročnější než realita sama. Když 
už se pustíme do akce a každý den se posuneme ke svému splněnému 
přání o milimetr blíž, budeme mnohem spokojenější. A ne proto, že 
se staneme dokonalými (protože to se nikdy nestaneme), ale protože 
máme směr, náplň, cíl a přání, ke kterému míříme.
• Věci × zážitky – nehromaďme 
Touha po dalších a dalších materiálních věcech nás sice potěší, ale 
jen na chvíli. Za chvilku chceme další a jiné věci. Většinu z nich 
vlastně ani nepotřebujeme. Dokonce nám někdy komplikují život, 
protože je třeba je servisovat a také se o ně bojíme, abychom o ně 
 nepřišli. Zážitky, vztahy, rozhovory, kontakty, nová místa, informace, 
noví lidé, nové zkušenosti… Ty činí náš život bohatší. V srdci a v pro-
žitku nám zůstávají napořád. Samozřejmě, že je třeba mít střechu nad 
hlavou, jídlo, oblečení, knihy, mobil, ale šťastnější nás dlouhodobě 
neudělá každého čtvrt roku nový model čehokoli, každý rok nové 
auto, každodenní stravování v luxusní restauraci, další a další nové 
boty nebo oblečení. Ale jak vypadá úplněk na večerní obloze, jaké 
kouzlo má zasněžená krajina, jakou magickou sílu má slunce při ran-
ním svítání a jak prima pocit je, když se můžeme na hezkém výletě 
rozdělit o teplý čaj s člověkem, který je vedle nás, to nezapomeneme 
nikdy.

• Hodnocení – nestěžujme si 
Když svému okolí stále jen opakujeme, co vše je špatně, tak kromě 
toho, že opravdu nejsme dobrý společník (negace je nakažlivá), sami 
sebe udržujeme v modu, že vše opravdu špatně je. Nikdy ale není 
špatně úplně všechno. Něco se nám určitě povedlo, někdo nás má 
opravdu rád.  
• Dobré skutky 
Je důležité myslet sám na sebe, ale stejně tak důležité je myslet 
i na druhé. V rovnováze! Jedno nebo druhé samo o sobě vždy život 
komplikuje. Oboje má svůj důležitý význam proto, aby se lidem hezky 
žilo. Když máme kolem sebe člověka, který zrovna nemá šťastné ob-
dobí, nepomůžeme mu, když budeme společně nadávat na osud. Po-
můžeme (jemu i sobě) aktivitou, pomocí, nabídkou společné činnosti, 
svým pozitivním postojem, vyprávěním, sdílením. On díky naší ener-
gii najde sílu se ze své špatné nálady dostat. My tím, že jsme pomohli, 
pocítíme sdílení, i my získáme dobrý pocit. Nejsme v životě sami. 
Jsme užiteční. Máme nějaký význam ve světě. A radost druhé osoby 
přinese radost i nám samotným. 
• Nálada 
Všichni máme někdy špatnou náladu. Je jen rozdíl, jak s ní jednotliví 
lidé zacházejí. Někdo si doma fňuká, sám sebe více topí v negaci 
a sám sobě bere energii ke změně. Ze špatné nálady nám nejvíce po-
může rozptýlení mezi druhými lidmi, aktivita a program. A nemusíme 
se do programu hned vrhat nadšeně (při špatné náladě od sebe očeká-
vat nadšení je utopie). Nechme se vtáhnout okolím zpět do pohody, 
možná si ani nevšimneme, kdy naše špatná nálada odešla. Zavolejme 
známému, přidejme se ke skupině, která nějakou akci už vymyslela 
nebo jděme jen ven na procházku. Překonejme svoji pohodlnost.  
Stojí to za to . 
   Všem čtenářům časopisu STOP přeju šťastný a spokojený nový rok 
2019. Přijdou i dny, kdy nebudeme jásat nadšením, aby je mohly vy-
střídat ty dny spokojené. A kterých bude víc, to už je jen na nás sa-
motných .

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

Z deníKU pOLICIe čr

Agresivní výtržník 
Dne 8. ledna přijalo naše operační středisko oznámení 
o spící osobě bez domova v jednom z panelových domů 
v ulici Bellušova v naší městské části. Po příjezdu naší 
hlídky bylo zjištěno, že u výtahové šachty v domě se na-
chází asi třicetiletý muž, který je silně ovlivněn návyko-
vými a psychotropními látkami. V jeho blízkosti byla 
 nalezena prázdná láhev od alkoholu a použité obaly 
od toluenu. Dvoučlenná hlídka strážníků se nejprve sna-
žila ověřit zdravotní stav mladého muže, neboť bylo na první pohled 
zřejmé, že se neorientuje v prostoru ani čase a nerozumí pokládaným 
otázkám. Celá záležitost byla nejprve konzultována se záchranáři 
z Fakultní nemocnice v Motole. Ti se rozhodli k převozu takto in-
toxikovaného muže k nezbytnému ošetření, aby se minimalizovalo 

možné riziko pro jeho okolí, vyplývající z jeho stavu. 
V průběhu přípravy sanitního vozu na transport došlo 
u muže k zásadní změně jeho chování. Zřejmě v dů-
sledku působení požitých látek začal být náhle agresivní 
a napadat strážníky. Ti se nejprve snažili věc uklidnit, ale 
ve chvíli, kdy jednoho z nich kousl do ruky a druhému 
roztrhal služební bundu, byli nuceni použít donucovací 
prostředky, včetně služebních pout. Následně ho v do-
provodu zdravotníků převezli k ošetření, kde ho museli 

až do příjezdu příslušníků Policie České republiky střežit. Ti si celou 
věc převzali jako podezření z přečinu útoku na úřední osobu. Zda vý-
tržník bude za protiprávní jednání stíhán, nebo skončí, jako již v mi-
nulosti, hospitalizován v psychiatrickém zařízení, rozhodne zřejmě až 
výsledek vyšetřování.    Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 2. ledna v 1.50 hod. zastavila v ul. Radlická hlídka 
PČR při dopravní kontrole motorové vozidlo. Řidič se 
podrobil zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu s výsled-
kem 1,28 promile alkoholu. Dopustil se tím ohrožení pod 
vlivem návykové látky.
 V úterý 1. ledna ve 12.40 hod. zadržela hlídka na křižo-
vatce ulic Poncarova – K Řeporyjím muže, který řídil moto-
rové vozidlo, ačkoliv měl Magistrátem hl. m. Prahy vyslo-
ven platný zákaz řízení, a navíc u něj bylo orientačním 
testem zjištěno ovlivnění Amfetaminem. Hlídce PČR při-
znal, že na Silvestra užil cca 5 g Pervitinu. Tímto se dopustil 
ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí.
 Poslední den roku 2018 oznámila žena na MOP Stodůlky 

pohřešování své nezletilé dcery, která byla dne 3. ledna 
ve spolupráci s ostatními složkami policie vypátrána v ne-
zraněném stavu.
 Zatím neznámí pachatelé se dne 29. prosince okolo třetí 
hodiny vloupali do provozovny dětského zábavního parku 
v ulici Skandinávská, kde odcizili pokladnu s kovovým tre-
zorem. Způsobená škoda je 350 000 Kč.
 Dne 17. prosince ve večerních hodinách se neznámý 
 pachatel vloupal do bytu v Praze 5, kde odcizil věci 
za 180 000 Kč. Další škodu ve výši 50 000 Kč způsobil po-
škozením věcí. 
 Dne 20. prosince došlo v panelovém domě v ul. Prusí-
kova k vloupání do dvou sklepních kójí, z kterých byly odci-
zeny věci za 6 300 Kč. Poškozením pak byla způsobena 

další škoda, a to ve výši 2 500 Kč. Na místě byl zadržen muž 
pro podezření z krádeže a porušování domovní svobody.
 V sobotu 29. prosince okolo 8.30 hod. napadl na křižo-
vatce ulic Mukařovského a Jeremiášova řidič ženu – ři-
dičku, kterou opakovaně uhodil do obličeje. Důvodem byl 
spor o údajném dopravním přestupku. Na místě byl pro 
podezření ze spáchání výtržnictví policií zadržen.
 V úterý 8. ledna v nočních hodinách došlo ve stanici 
metra Stodůlky ke zranění muže. Při vystupování ze sou-
pravy mu zapadla noha mezi hranu nástupiště a vagon 
metra. Cestující byl RZS převezen do FN Motol, kde bylo 
zjištěno nejen zranění hlavy, ale také 2,7 promile alkoholu 
v dechu. 

 npor. Michal Makovec, zástupce vedoucího oddělení

Činnost mladých hasičů
Uplynulý rok 2018 byl pro naše mladé hasiče SDH Stodůlky úspěšný. 
Skoro z každého závodu jsme přivezli medaile. V průběhu roku jsme 
podnikli několik výletů a vícedenních soustředění, v létě tradiční 

předprázdni-
nový pobyt 
na Často-
boři. Tímto 
bych chtěla 
poděkovat 
za reprezen-
taci našeho 
sboru a po-
přát aspoň 
stejně úspě-
chů v roce 
2019. 

Eva Michlová, 

 vedoucí mládeže

Letos se rozhodně nudit nebudeme 
Také v tomto roce čeká třebonické hasiče celá řada akcí a soutěží. 
 Zásahová jednotka se chystá na spoustu školení a taktických cvičení 
k zdokonalení své přípravy na technické zásahy i zásahy při požárech 
a průběžně provádí údržbu techniky a ostatních prostředků v zájmu 
akceschopnosti jednotky. Svoji činnost bude tradičně prezentovat 
na letošních akcích pořádaných městskou částí Praha 13 – Bezpečné 
třináctce na Slunečním náměstí nebo na Festivalu volného času Pra-
 hy 13 v Centrálním 
parku, kde spolu se 
SDH Stodůlky 
předvedeme zájem-
cům nejen naši 
techniku. A jaká nás 
čekají soutěžní 
klání? Děti se zú-
častní závodu v uz-
lování. Čeká nás 
účast v soutěži 
 Plamen a také 
na závodech v po-
žárních útocích 
mužů a žen – Me-
moriálu V. Nového a M. Bubníka. Nesmíme zapomenout ani na me-
moriály Josefa Holečka nebo Jany Dobiášové. Tak nám držte palce, 
ať jsou naše letošní výsledky co nejlepší. Závěr sezony bývá ve zna-
mení halových závodů ve Stromovce. To je ale ještě daleko. Vždyť 
máme ještě všechno před sebou. I nějakou tu zábavu – například tra-
diční pálení čarodějnic na hrázi rybníka v Třebonicích, Den dětí, Tře-
bonické letní hry, podzimní let dráčků...

Toho, co chceme zvládnout, je dost. O tom, co připravujeme a jak 
se nám při akcích a soutěžích daří, vás budeme na stránkách STOPu 
pravidelně informovat.   Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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FINANČNÍ GRAMOTNOST. O tom, jak je tak důležité umět správně 
zacházet s penězi, zamýšlet se nad příjmy a výdaji a zvažovat své fi-
nanční možnosti, slýcháme téměř denně. Všichni víme, kolik lidí se už 
ocitlo v platební neschopnosti a k jakým problémům následně došlo. 
Je proto dobré, že se tomuto tématu věnuje čím dál větší pozornost 
i ve školách. I my v ZŠ Mohylová učíme děti v rámci projektu f i-
nanční gramotnost jak správně hospodařit. Hrajeme si na obchod, se-
znamujeme se s českými bankovkami a mincemi, povídáme si o tom, 
jak zacházet se svým kapesným, jak si vybírat kvalitní zboží, jak se 
bránit líbivým reklamám... Při Vánoční výstavě si mohli žáci své zku-
šenosti ověřit ve svých „skutečných obchodech“ s vánočním zbožím. 

Anna Cudráková

HEJ, MISTŘE, VSTAŇ BYSTŘE. Návštěvníci, kteří 25. prosince 
na Boží hod vánoční zcela zaplnili kostel sv. Jakuba st. ve Stodůlkách, 
měli možnost poslechnout si tradiční Českou mši vánoční „Hej, mis-
tře“ Jakuba Jana Ryby v podání profesionálních hudebníků a zpěváků. 
Ty doplnili členové Stodůleckého farního chrámového sboru a sborů 
Carmina Vocum a Besharmonie. Provedení koncertu řídil také tento-
krát Jiří Kubík. Koncert finančně i organizačně podpořila městská 
část Praha 13. Bohdan Pardubický

HRAVÉ VÁNOCE V BETLÉMSKÉ KAPLI. Každým rokem jdeme 
v předvánočním čase s naší třídou 3.A ZŠ Mohylová na výstavu 
do Betlémské kaple. Tentokrát měla název Hravé Vánoce a opravdu 
hravě působila. Viděli jsme nejen betlémy, ale také dřevěné a mecha-
nické hračky, obří louskáček na ořechy, kuličkovou dráhu, funkční vlá-
ček... Pak jsme se ještě zašli podívat na Staroměstské náměstí, kde si 
děti mohly v klidu prohlédnout vánoční strom, betlém nebo krásné 
výrobky kovářů. Cestou na Václavském náměstí jsme potkali i ledního 
medvěda.   Martina Tomanová

MALÍ CUKRÁŘI. Butovická kavárna Cup and Cake uspořádala 
15. ledna pro děti z mateřské školy Ovčí hájek 2177 workshop. Paní 
majitelka kavárny a výrobny vynikajících zákusků, dortíků a cupcaků 
připravila pro všechny naše děti voňavé dopoledne. Děti se do role 
cukráře vžily báječně a společně si nejen ozdobily cupcaky zimními 
motivy, ale připravené dobroty také ochotně ochutnávaly. Svůj krásný 
cupcake si pak pyšně odnesly domů. Za krásné dopoledne butovické 
kavárně Cup and Cake velice děkujeme.  Hanka Baštová, ředitelka

NAŠE HOSPODÁŘ-
STVÍ SE ROZROSTE. 
Naše malé hospodář-
ství v Základní škole 
Mohylová se díky rodi-
čům našich žáků opět 
rozroste. Získali jsme 
totiž nový kurník, 
takže dáme šanci ně-
kolika slepicím, které 
by jinak trávily svůj ži-
vot jen v kleci. Jsme 
přesvědčeni, že ná-
zorná ukázka toho, jak 
se o hospodářská zví-
řata správně starat a jak 
se k nim chovat, je pro 
děti určitě přínosem. 

  Jitka Hrubá

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA. Prosinec byl ve všech mateřských i zá-
kladních školách ve znamení příprav na Vánoce. Nejinak tomu bylo 
i v Základní škole Lužiny. První čtvrtek posledního měsíce roku 2018 
byl ve znamení Tradičního vánočního tvoření. Žáci ale nezapomněli ani 
na naše starší spoluobčany a zaskočili za nimi do Domu sociálních 
služeb Lukáš. Společně si nejen zazpívali koledy, ale i vyráběli. Tento-
krát PF andílka. Michaela Huslarová
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PREMIÉROVÝ ADVENTNÍ 
KONCERT. V úterý 18. pro-
since jsme se sešli ve stodůlec-
kém kostele sv. Jakuba a zapo-
slouchali se do krásných me-
lodií klasické hudby, které se 
linuly z kúru. Na varhany hrál 
místní varhaník pan Václav 
Vála, který doprovázel dvě 
skvělé sólistky, pěvkyni Lucii 
Silkenovou a houslistku Lucii 
Fulku Kopsovou. Nezapome-
nutelný adventní koncert byl 
první svého druhu, na kterém 
spolupracovaly společně KD 

Mlejn a Římskokatolická farnost sv. Jakuba. Koncert se povedl, našel 
si své posluchače, což je příslibem, že podobné adventní koncerty se 
špičkovými umělci vážné hudby budou pokračovat.  -red-

STODŮLÁČEK V KATEDRÁLE SV. VÍTA. Také letos na Boží hod vá-
noční vystoupil soubor Stodůláček z DDM Stodůlky v tradičním zpí-
vání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Sto-
důláček spolu s kapitulním sborem zazpíval s hudebním doprovodem 
řadu vánočních písní a koled za přítomnosti kardinála Dominika 
Duky a mnoha návštěvníků, kteří je na závěr odměnili dlouhotrvají-
cím potleskem. V průběhu vystoupení pronesl krátké slovo k účastní-
kům akce i pražský primas.  František Kocmich

ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY. V prosinci uspořádala FZŠ Trávníčkova 
v rámci projektu PRIMAS hudební vystoupení pro seniory v denním 
stacionáři Střediska sociálních služeb Prahy 13. Pěvecký sbor (máme 
zde i děti cizinců) pod vedením paní učitelky Nikoly Zasman, které 
patří velké poděkování, představil vánoční koledy v českém a němec-
kém jazyce. Žáci všech ročníků včetně těch s odlišným mateřským 
 jazykem připravili dárky. Děkujeme hlavně dětem a paní učitelkám 
1. stupně a nesmíme zapomenout ani na výborné zpěváky, ani na žáky 
9.A, kteří pomohli s organizací. Akce sklidila obrovský úspěch, tak 
jsme museli slíbit, že ještě někdy přijdeme.   Marcela Fuglíková VÁNOCE S BALTÍKEM. 

V předvánoční atmo-
sféře jsme se sešli v ne-
děli 17. prosince v TIB 
na našich Vánocích. 
Děti ze všech kroužků 
programování a robotiky 
předváděly své práce. 
Ve třech blocích s Baltí-
kem, roboty a progra-
mátory a se spoustou 
cukroví jsme mohli vidět více než 70 povedených prezentací práce 
dětí. Nejvíce vždy upoutají roboti a těch nebylo málo – legoroboti, 
Ozoboti, Micro:bit, Arduino. Děkujeme za velkou účast. Více 
na www.tib.cz.  Zuzana Kocíková

VÁNOČNÍ JARMARK. Adventní čas je pro ZŠ Janského již tradičně 
spojen s Vánočním jarmarkem, jehož výtěžek je věnován na konto 
projektu FN Motol Můj nový život. Obě tělocvičny školy se na chvil-
 ku změnily ve vánoční trh a divadelní sál. Návštěvníci měli možnost 
koupit si například ozdobné svícny nebo přáníčka a jmenovky 
na dárky, všude vonělo domácí vánoční cukroví, připravovaly se i na-
kládané buřty a hermelíny. Zájem rodičů a široké veřejnosti byl obrov-
ský a prakticky všechny výrobky dětí se prodaly. Celý večer vyvrcholil 
bohatým kulturním programem, který připravili nejen žáci naší školy. 
Vánočním jarmarkem tradičně provázejí významní hosté – patronka 
letošní akce místostarostka Prahy 13 Marcela Plesníková, která navíc 
přinesla za Prahu 13 šek v hodnotě 10 000 Kč. Dalšími hosty byli mo-
derátor Jan Rosák a herečka Veronika Kubařová. Vánoční jarmark spl-
nil svůj cíl rekordním výtěžkem 119 645 Kč, který byl společně s dárky 
od žáků převezen do FN Motol. Všem, kdo pomohli dobré věci, 
děkujeme.  Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského

ZA JEŽÍŠKEM PODVACÁTÉ. Jubilejní ročník připravil účastníkům 
tradičního Běhu za Ježíškem náročné podmínky. Kvůli vydatnému 
dešti byl terén na Makču Pikču velmi kluzký a chytit Ježíška tak bylo 
mnohem náročnější než v minulých letech. I přesto se na Štědrý den 
sešlo na úpatí haldy téměř 70 odvážlivců. Rozbahněný terén sice zne-
možnil atakování rekordu trati, ale pro diváky a koneckonců i pro sa-
motné závodníky znamenaly nevšední podmínky vítané zpestření. Pro 
populární akci vždycky platilo, že vítězem je každý, kdo se vydrápe na-
horu. Ani tento, dvacátý ročník, nebyl výjimkou.  Za TJ Stodůlky Praha Jiří Hejbal
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TŘInáCTKa rOK pO rOCe

1986: Paprsky nové doby
Roku 1986 se ve Stodůlkách opět hodně buduje. Kdysi čistě zemědělská 
obec se rychle přeměňuje na velkoměsto. V současné době zde začíná probíhat 
příprava na výstavbu metra, píše kronikář František Vlasák. Některé 
staré domy a zahrady přitom logicky zanikají. Po nedávné demolici hos-
tince U Bílého beránka přišla na řadu i někdejší restaurace „Na Nové“. 
Podnik z konce 19. století fungoval 
do počátku druhé světové války, pak 
už jen chátral a pustl. 

Kronikář Vlasák proto mnohem 
víc lituje zničení několika zahrad, 
které musely ustoupit stavbě Jiho-
západního Města. Ze zahrad Vác-
lava Tůmy nebo Karla Losa zbyly jen 
trosky. Zahrady Františka Rajtury, 
Ladislava Kubra, Václava Havlůje, 
Františka Bláhy a Františka Šimečka 
zmizely úplně, uvádí v kronice.

Pozitiva nové výstavby ale převa-
žují. Je pravda, že stavba sídliště s se-
bou přinesla moderní vymoženosti, 
na které by se obec jinak nezmohla, 
chválí František Vlasák a jmenuje třeba novou kanalizaci nebo roz-
vody elektřiny. V době připojení Stodůlek k Praze byl stav elektrorozvodné 
sítě v neudržitelném stavu. Síť byla vedena po povrchu na stožárech a do-
cházelo k častým poruchám. Dnes je valná část svedena do kabelu pod zem 
a stožáry s dráty až na nepatrnou část zmizely.   

Konečně se zde zlepšuje i úklid, na který byly v předchozích letech 
časté stížnosti. O čistotu v obci pečuje pracovní četa, složená asi z deseti 

sTaLO se v ÚnOrU

Povodeň v Praze v únoru 1784 
Koncem zimy 2003–4 vylovili potápěči u Karlova mostu torzo sochy 
anděla, chybějící část sousoší sv. Václava, která odpočívala pod hladinou 
od poškození mostu při katastrofální povodni po výjimečné chladné 
zimě koncem února 1784. Ta vzhledem k množství a ničivé síle ledo-
vých ker předčila i tu z roku 2002. Dodnes zůstává největší zimní po-
vodní na Vltavě v Praze. Předcházela ji tehdy velmi tuhá a sněžná zima. 
Na většině evropských řek se vytvořil led silný 60 až 120 cm. Dne 
23. února začala po dlouhém období tuhých mrazů obleva. Následující 
dny při zatažené obloze s prů-
měrnými denními teplotami 
od 3 do 8 °C přinesl silný zá-
padní vítr intenzivní déšť, který 
velmi rychle zlikvidoval dosa-
vadní mohutnou sněhovou po-
krývku. Ta byla v nižších a střed-
ních polohách na většině území 
zřejmě vyšší než 50 cm, přičemž 
se z větší části patrně jednalo 
o starý a ulehlý sníh s vysokou 
vodní hodnotou a jen zčásti sníh 
relativně čerstvý. Vzhledem k tr-
valým mrazům zůstala půda hlu-
boce zamrzlá a tlustý led na všech tocích se stal za povodně příčinou le-
dových zácp. Např. v Písku se uvádí dosažená výška vody 469 cm nad 
normálem společně s metr silnými krami, které spolu s dřívím zatarasily 
vodě průchod a prorazily kamenný most. V Plzni ledová zácpa utrhla 
všechny dřevěné mosty a vše tak zaplavila, že dvě dolní předměstí stála 
ve vodě a lidé museli prchat na střechy. Přišla navíc tak rychle, že obyva-
telé, vzdálení 100 kroků od hradeb nestačili dostihnout městskou bránu. 
V Praze 28. února ve dvě hodiny již voda vytápěla domy u řeky 
a ve čtyři dosáhla rohu Husovy a Řetězové. K porušení Kamenného 
(dnes Karlova) mostu došlo ráno okolo šesté. Tehdy se zároveň do vody 
zřítila strážnice s vojáky. Následujícího dne klesla teplota pod nulu, do-
šlo k poklesu hladiny o 3 lokte a z již poškozeného Karlova mostu 
spadla ona v únoru 2004 nalezená plastika anděla. Podle klementin-

ských pozorování byla Vltava ráno 1. března znovu na 1 palec zamrzlá 
a voda klesala dál. Povodeň v Praze byla sice krátká, ale intenzivní. Bylo 
zatopeno území od Zbraslavi přes Braník, Podolí, Podskalí, vltavské po-
břeží až po Křemencovu a Karoliny Světlé a Kamenný most. Voda kon-
čila ve Starém Městě na rohu Betlémského náměstí a Husovy ulice. Ta 
byla pod vodou celá a Karlovou z jedné a Platnéřskou z druhé strany se 
dostala až na Malé náměstí. Staroměstské náměstí zůstalo sice nedo-
tčeno, ale zatopené bylo celé Židovské Město až k rohu Kozí a Dlouhé 

a na 3 lokty vysoko omývala 
hřbitovní zeď u sv. Haštala. Před-
mostí Karlova mostu bylo neza-
topené jen po kostel sv. Salvátora 
a přístup od Starého Města byl 
proto odříznutý. Na malostran-
ském břehu byla zatopená velká 
část Újezdu, okolí Johanitského 
špitálu, celá Kampa, kde úroveň 
hladiny ukazuje značka povodně 
vedle Karlova mostu na domě 
U obrázku Panny Marie. Karlův 
most byl částečně protržen, po-
demlet byl 6. pilíř a poškozeno 

5 pilířů a 3 oblouky. Pod vodou byla i ulice Anny Letenské a bývalá Je-
zuitská zahrada stojící v místech dnešní Strakovy akademie. Zaplaveno 
bylo Špitálské pole v Karlíně až po Žižkov, Libeň a zahradu Trojského 
zámku. Situace v Praze hrozila humanitární katastrofou. Ve Starém 
Městě byly totiž z provozu vyřazeny všechny mlýny a pekárny, obyvatelé 
trpěli nedostatkem palivového dříví, které bylo odplaveno. Stržení No-
vomlýnského jezu a následující velmi suché léto pak umožnilo ještě 
 téhož roku opravu Karlova mostu, kdy během opravy vystoupily díky 
nízkému stavu řeky v plné formě dokonce i pilíře Juditina mostu.  
Povodeň z roku 1784 byla v tehdejší době pociťována nejen v Praze, ale 
i v Německu jako mimořádná katastrofa nemající pamětníka. Vzdělaný 
František Martin Pelcl dokonce tvrdí, že byla tou největší povodní 
od roku 1342.   Dan Novotný

lidí, která sem dojíždí ze Smíchova, píše kronikář. Pro sběr nepotřebných 
lahví a vůbec skla jsou po obci rozestavěny označené kontejnery a odpadky 
z domácností odváží jednou za týden kuka vozy, dodává.

Co ale neustále vzrůstá, je vandalismus. Mládež ze sídliště není 
k ničemu vedena, volného času má ažaž a nemá k ničemu vztah! kon-

statuje František Vlasák. Přijdeš-li 
na místní hřbitov, čtyři až pět 
klacků se tu honí a schovává za po-
mníky, které přitom ničí. Rozbíjejí 
vázy, lampičky, z pomníků strhávají 
medailonky s fotograf iemi a kradou 
svíčky, stěžuje si. Podobná situace 
je přitom i na hřbitově v Krtni.

Abychom ale nekončili pesimis-
ticky, zmíníme ještě jednu dobrou 
zprávu. Na Šostakovičově náměstí 
v sídlišti Jih je totiž roku 1986 
otevřeno nákupní středisko Papr-
sek, které přináší nové obchody 
a služby. Středisko tvoří rozlehlé 
přízemní budovy se dvěma dvory 

pro zásobování. Kolem budov je loubí, takže kupující je chráněn i za ne-
příznivého počasí, chválí kronikář Vlasák. Z obchodů jsou zde potra-
viny, ryby, drůbež, textil, obuv, drobné zboží, sklo, elektrospotřebiče, dro-
gerie, květiny i nábytek. Ze služeb čistírna, prádelna a kadeřnictví, které 
je ovšem slabší, vyjmenovává. Chybí pouze řeznictví, dobře zásobená 
prodejna je ale jen pár minut odtud ve staré zástavbě. 
 Robert Šimek
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víKendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

Nová věž ve staré věži
V sousedství kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty najdeme kulturní pa-
mátku, která bezesporu patří mezi nejznámější a nejkrásnější domi-
nanty naší metropole – téměř šestašedesát metrů vysokou Jindřiš- 
skou věž. Historie této nejvyšší volně stojící pražské zvonice sahá 
do 15. století. My ale „pár“ století přeskočíme a pozveme vás do věže 
ve věži – Jindřišské věže 21. století otevřené po dvouleté náročné re-
konstrukci v prosinci 2002. Zmínili jsme rekonstrukci, ale přesnější je 
vestavba věže do věže, přičemž se konstrukce nové věže původního 
zdiva vůbec nedotýká.

„Jindřišská věž je majetkem Arcibiskupství pražského, na 50 let si ji 
pronajala Jindřišská věž, s.r.o., a provedla již zmíněnou rekonstrukci. 
Díky ní dnes můžete navštívit jedinou historickou věž ve střední 

 Evropě, která poskytuje opravdu mnohostranné využití,“ říká kaste-
lánka Lucie Dolfi. „A teď vás opravdu krátce seznámím s tím nejzají-
mavějším, co zde můžete vidět. Výtahem vyjedete do vyhlídkového 
poschodí, odkud budete mít Prahu jako na dlani. Navíc je zde v uni-
kátním krovu z roku 1879 umístěna zvonkohra, která umí 1 152 me-
lodií. Je to soubor deseti litých bronzových zvonů, o který se stará 
 nejznámější český zvonař Petr Rudolf Manoušek. Vydáte se po scho-
dech dolů – 7. a 8. patro je v původní zvonové stolici. Je zde restau-
race, jejíž součástí je 10. nejstarší dochovaný zvon v Praze, zvon Marie, 
litý roku 1518. Váží 723 kg a v průměru má 101 cm. V 6. patře je stálá 
expozice Pocta Jindřišské věži, kde se o této památce dozvíte snad 
všechno. Je zde například původní hodinový stroj ale i model Jindřiš-
ské věže v řezu, kde je vidět vestavěná nová věž. Výstava je interak-
tivní. V 5. poschodí je sociální zařízení, o patro níž najdete stálou 
 expozici Muzeum pražských věží. Je to interaktivní výstava 120 nejzná-

mějších pražských věží. Ve 3. patře je galerie, kde se po celý rok mění 
výstavy. Teď končí výstava Třešťských betlémů. Vystřídat by je měla 
výstava fotografií k výročí Pionýra. V 1. patře je kavárna s Whiskey 
barem. Na závěr zmíním jednu zajímavost – při rekonstrukci v roce 
2001 se v makovici na vrcholu věže našly tubusy obsahující dopisy 
a dobové mince. Při novém otevření 12. 12. 2002 ve 12 hodin se vklá-
daly do makovice nové dopisy od tehdejšího prezidenta Václava 
Havla, primátora Pavla Béma, kardinála... Při 10. výročí znovuotevření 
Jindřišské věže se uváděl v život její model, do kterého byl vložen čip, 
na kterém jsou nahrána další poselství. Takže dvě poselství – původní 
a nové – jsou schována v makovici a jedno v tomto modelu. Udělejte 
si čas a přijďte se podívat, Jindřišská věž za to určitě stojí.“

Jindřišská věž je otevřená denně od 10.00 do 19.00. Více informací 
najdete na www.jindrisskavez.cz. Eva Černá 
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TOULKy

pO KOm se jmenUje

V Říčanech vystoupíte z vlaku, projdete podchodem a pokračujte ko-
lem penzionu Kozel až na Masarykovo náměstí. Stojí zde budova rad-
nice s infocentrem a původně gotický kostel sv. Petra a Pavla, přesta-

vený v barokním stylu. V interiéru zaujme pozdně barokní oltář, 
kazatelna z roku 1725 a reliéf Adama a Evy z konce 18. století. Mezi 
radnicí s pomníkem padlým stojí Mariánský sloup, jehož inspirací byl 
Mariánský sloup stávající na Staroměstském náměstí. Projdete par-
kem Lázeňská louka podél dětského hřiště a vpravo po povalovém 
chodníku pod klenbou ze zakořeněných svazků vrb, jejichž oblouky 
jsou zpevněné ocelovými pruty. Ještě zde najdete sochy Pavla Cupáka. 
Z parku pokračujte vlevo ulicí Otavskou. Na jejím konci se dáte do-
leva ulicí Jizerskou, kde rostou nádherné čtyři památné duby letní. 
Najdete zde i informační tabuli, kde se o stromech mnohé dočtete. 

 Jeden dub je již dost vy-
kotlaný, ale stále se mu 
daří. Asi i proto, že je ošet-
řen. Jeho stáří se odhaduje 
na 280 let a dutina je chrá-
něna mříží. Z těchto míst 
podle vyprávění prý od-
střeloval Jan Žižka říčan-
ský hrad. Odsud již jdete 
po naučné stezce Říčansko. 
Za koupalištěm Marvánek 
projdete kolem rybníků 
Rozpakov a Srnčí. Lesem 

Dominova ulice
Vychází severním směrem z ulice Mezi Školami 
a ústí do ulice Běhounkovy. Karel Domin, 
po němž je tato ulice pojmenována, patřil mezi 
nejvýznamnější české botaniky první poloviny 
20. století. Byl jedním ze zakladatelů České bo-
tanické společnosti, vysokoškolským pedagogem 
a politikem. Narodil se v učitelské rodině 
v Kutné Hoře 4. května 1882, botaniku vystu-
doval na České univerzitě Karlo-Ferdinandově 
v Praze. V roce 1906 se stal děkanem, o deset 
let později byl jmenován profesorem botaniky. 
V letech 1922–1923 zastával úřad děkana Pří-
rodovědecké fakulty a mezi lety 1933–1934 
převzal jako rektor vedení celé Karlovy Uni-
verzity. Již od mládí prokazoval Karel Domin 
mimořádné znalosti v oblasti botaniky a publi-
koval několik prací o rostlinstvu v Brdech či Českém středohoří. 
Rád cestoval, ze svých výprav čerpal materiál pro své cestopisy, pod-

Za některými památnými stromy do Říčan

nikl cesty na Jávu, do Austrálie, západní Indie, 
Mediteránu. Z Austrálie přivezl do Prahy i roz-
sáhlý a cenný herbář čítající na 8 400 položek. 
Velký vliv měl také na formování ochrany pří-
rody v meziválečném Československu. Ve spolu-
práci s polskými botaniky zřídil geobotanickou 
karpatskou unii, která se zasloužila o výzkum 
karpatského oblouku a ochranu přírody v Tat-
rách.  Usilovně se snažil o ochranu zdejší přírody 
a stal se jedním ze zakladatelů Tatranského ná-
rodního parku. V době 2. světové války, po uza-
vření vysokých škol, pracoval v Ústřední komisi 
pro sběr  léčivých rostlin.

V letech 1935–39 byl poslancem Národního 
shromáždění za pravicově-nacionální Národní 
sjednocení a politicky se angažoval i v době tzv. 
druhé republiky. Po druhé světové válce a ná-
stupu komunistů k moci se již ke své vědecké 

práci nemohl pro své pravicové politické názory vrátit. Zemřel 
10. června 1953 v Praze ve věku 71 let.                    Připravila Petra Fořtová

dojdete na rozcestí Říčanský les. Zde se vydejte vlevo po zelené. 
Po výstupu z lesa doporučuji projít parkovištěm a vstoupit brankou 
do areálu léčebny Olivovna. Prohlédněte si krásnou budovu s parkem, 
kde rostou úžasní velikáni. V zadním traktu budovy si všimněte dře-
věné zvoničky a za ní lípy republiky. V roce 1890 manželé Louisa 
a Alois Olivovi předložili Pražské obci návrh na vybudování ústavu 
pro ochranu zanedbané a opuštěné mládeže,  vydané nebezpečí mravní 
a fyzické zkázy. Olivovi v roce 1895 založili nadaci s částkou 50 tisíc 
zlatých k vydržování ústavu. Za přispění města Prahy byla ve stejném 
roce na jeho pozemcích v Říčanech  zahájena stavba ústavu a později 
hospodářského dvora a infekční  nemocnice. Vznikl tak Dětský vycho-
vávací ústav pro 80 dívek a 40 chlapců do 10 let. V roce 1926 byla vy-
chovatelna přeměněna na ozdravovnu pro oslabené děti z Pražské 
obce. Současná nabídka zdravotních služeb pro děti od 1 roku 
do 18 let byla průběžně rozšířena například o sociální program a letní 
ozdravné pobyty. Léčí se zde nemoci dýchacích cest, pohybového 
ústrojí a dětské obezity. Na rohu léčebny zelenou opustíte a ulicí 
 Olivova pokračujete až 
k autobusové zastávce 
 Pivoňková, kde pod ní 
za domem čp. 1196 rostou 
v zahradě dvě vzácné pa-
mátné lípy řapíkaté 
a o kousek níž u vchodu 
do dalšího domu roste 
za zdí památný buk lesní. 
Přejdete přes železniční 
přejezd a zahnete doprava 
na modrou, po které pů-
jdete až k dalšímu pod-
jezdu pod tratí. V těchto 
místech hned vpravo 
za ním roste na svahu památná lípa velkolistá. Ulicí Smiřických po-
kračujte kolem nemocnice po červené až na rozcestí Údolí Rokytky, 
kde červenou opustíte, zahnete doleva na zelenou a obejdete rybník 
Jureček. Za restaurací zahnete doprava a ulicí Letní vyjdete až k auto-
busové zastávce Březí. Zde zatočte vlevo po silnici do Pacova. Roste 
tu památná lípa malolistá. Za zvoničkou se dejte k rybníku s pomní-
kem padlým. Pokračujte až do Říčan na prostranství s kapličkou s ná-
zvem U Památné lípy. Za kapličkou se dejte doprava po zelené až 
na nádraží a odtud domů do Prahy. Pro tento asi 18 km výlet jsem po-
užila mapu KČT č. 37 Okolí Praha – východ. 
 Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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prOGram KLUbů senIOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 4. 2.   Vrahové z Čech
11. 2.   Ermitáž – video
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
18. 2.   Zazpívají seniorky z Prahy 13
25. 2.   Káva o čtrnácté
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) 

Ve čtvrtek 17. ledna v ranních hodinách zemřela v nedožitých 
91 letech paní Svatava Bulířová, zakládající členka a dlouholetá 
předsedkyně Klubu seniorů I. Čest její památce.

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 5. 2. Přijde mezi nás vedoucí sociálního odboru
         paní Blanka Vildová, seznámí nás se stavem
         žádostí do nového Domu pro seniory
12. 2. Při kávě a čaji si poslechneme hudbu 
         a dojde i na vědomostní test
19. 2. Hostem bude paní Helena Ryklová, vedoucí
         farní charity, která nás obeznámí s činností
         charity v oblasti domácí péče o nemocné
26. 2.  Procvičíme tělo i paměť, dojde i na 
         popovídání u kávy a čaje
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 6. 2.   Navštíví nás pan Petr Kolomazník se svými sovičkami
13. 2.  Přijdou nás navštívit předsedkyně sociálního výboru 
         Aneta Ečeková a ředitel Střediska sociálních 
         služeb Prahy 13 Jiří Mašek 

20. 2.  Našim oslavencům zahraje na klávesy Miloš 
         Procházka
27. 2. Zahrajeme si společenské hry 
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu 
v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, 
Stodůlky.
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin.  
Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani 
 povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 6. 2. Napoleon Bonaparte
13. 2. Kvalitní potraviny
20. 2. Hodiny a zvony
27. 2. Emauzy
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seni-
orů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 
Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Rok se s rokem sešel a my, členky Klubu seniorek staré Stodůlky, jsme 
opět sepsaly krátké ohlédnutí za rokem 2018, který právě skončil. 
A toho, co jsme podnikly a zažily, nebylo málo.

Pravda, už nejsme věkem nejmladší, ale ducha máme stále jako 
za mlada. Vždyť proto se scházíme – abychom se pobavily, někdy za-

vzpomínaly 
a také dělaly ra-
dost – třeba těm 
nejmladším 
na dětském kar-
nevale. Konal se 
v březnu ve Spol-
kovém domě. 
A kdo tam byl, 
určitě se mnou 
bude souhlasit, 
že dopadl skvěle. 
Děti se pobavily, 
v soutěžích i bo-
haté tombole vy-

hrály spoustu drobných dárečků a všichni přítomní ocenili i připra-
vené pohoštění.

Naplánovaly jsme si i hodně výletů a zábavných akcí. Začalo to kaž-
doročním třídenním výletem do jižních Čech do Bednárečku. Jako 
obvykle jsme si to báječně užily, došlo i na večerní maškarní rej . 

Předvánoční Retrokavárna
Tímto chceme nejen poděkovat, ale zároveň si připomenout krásné 
předvánoční odpoledne v Retrokavárně ve Mlejně, které nám 4. pro-
since připravily paní Iva Dvořáčková a Bohuslava Bernertová z ÚMČ 
Prahy 13. Moc se nám líbilo vystoupení hudebníka a zpěváka pana 
Krause, při kterém jsme si společně zazpívali a potěšilo nás také bo-
haté pohoštění. Došlo i na předání dárků od Mikuláše a čerta těm, 
kteří nejlépe panu Krausovi odpověděli na otázku – Kdy jste se napo-
sled srdečně zasmáli? Příjemnou atmosféru v kavárně umocnila i in-
stalovaná výstava loutek. Zážitky byly krásné a všichni budeme 
na toto předvánoční posezení vzpomínat.

V Retrokavárně se sejdeme 5. února a 5. března. Klub seniorů III

 Potom jsme si za přispění MČ udělaly výlet do Strakonic a Blatné. 
Také jsme slavily, a to narozeniny tří našich osmdesátnic. Protože 
prázdniny „nedržíme“, scházely jsme se v létě ve Mlejně. A než jsme 
se nadály, byl tu podzim a s ním další výlety, lístky do divadel a pose-
zení ve Spolkovém domě, které nám zajistila MČ. 

Podnikly jsme také dvoudenní výlet do Štramberka a Kroměříže. 
Tam jsme měly zajištěný vláček, který nás provezl parkem, a za dopro-
vodného slova fešného mladíka jsme se dozvěděly spoustu zajímavostí. 
První adventní sobotu jsme ještě podnikly výlet na zámek Sychrov, 
kde byly i vánoční trhy.

Všem přejeme bohatý rok 2019, hlavně zdraví a spokojenost. 
Marie Šimková, kronikářka
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 o Dne 20. prosince 2018 oslavili zlatou svatbu 
Věra a František Pomahačovi ze Stodůlek. Vše 
nejlepší přeje dcera Jana a syn Petr s rodinami. 

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda,  
plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.  
Tel. 602 934 126.

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

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 
skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených,  
výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 
dopravy a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER,  
tel. 602 938 399.

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

739 004 723. 

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

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

 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  
tel. 602 937 117. 

 o Podlahy – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 
vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253. 

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, 
malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

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

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, REVIZE, VýMĚNA DIgESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

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

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

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

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

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

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

 o Jsem Čech – vyučený zedník. Provádím rekonstrukce 
bytů, obklady koupelen, kuchyní, malování, zednické, 
stavební a údržbářské práce. Tel. 739 844 658.

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů,  
byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 
e-mail: mirsmit@volny.cz.

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

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

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

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

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

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů  
a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad  
v elektroinstalacích. Alexander Nardelli –  
tel. 603 419 485, e-mail: nardelli@chello.cz. 

 o 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. 
Lakování CND laky bez broušení nehtu. Mžiková,  
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

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2
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 KPK  Podlahy     Zděnek Veselý
kladení podlah, PVC, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy

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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše
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

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje • Tel.: 603 167 905
info@tiskpip.cz    www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA 
DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ
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 o SBĚRATEL koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragen-
sia. Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

 o Máma a syn hledá kámošku se synem 11-13 let,  
tel. 739 118 726, pelopones2@seznam.cz.

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

 o Doučování dětí ZŠ, zkušená učitelka. Tel. 607 510 795.
 o English for kids and teens nabízí kurzy AJ  

s rodilou mluvčí, dále kurzy obchodní a právnické 
aj., tel. 603 925 391, www.legalenglishforyou.cz.

 o ANTIKVARIÁT NIKA, Sluneční náměstí 11, 2. patro,  
tel. 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz. Výběr ze všech 
žánrů. Navštivte nás!

 o VýUKA  HUDBY  U VÁS  DOMA. Vyučované obory: 
KYTArA, ElEKTriCKé  KlÁvESY, ZObC. FléTNY, ZPĚv, 
KlAriNET, HObOJ. výuka  probíhá individuální formou.
iNFOrMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec. E-MAil: 
radostnahudba@seznam.cz, tel. 602 646 628.

 o Chcete se dostat v novém roce do formy ? Osobní 
trenér fitness nabízí pomoc. Praha 5, st. metra Lužiny,  
tel. 728 681 444, více na FB Michael Štěpánek, IG majky m.

 o Doučování AJ pro žáky ZŠ. Aprobovaná učitelka.  
Tel. 722 651 695, e-mail: vesela.ren@seznam.cz.

 o Výuku šachu česky, rusky aj. nabízí kvalifikova-
ný a zkušený trenér z Prahy 13. Tel. 737 264 887.

 o Hlídání dětí, odvedení na kroužek. Tel. 607 510 795.

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

 o Hledám 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. 777 615 730.

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

 o KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ DŮM, VILU, pozemek 
jakkoli velký i spoluvlast. podíl s právní vadou, exekucí, 
nežádoucím nájemníkem. Formality vyřídím. I na dožití. 
Tel. 603 420 013.

 o PrONAJÍMEJTE bEZ riZiKA! Pro manažery firem  
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. bEZ PrOviZE!  
Tel. 605 993 268.

 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 ÚKLIDOVÉ PRÁCE 
Hledáme spolehlivou paní na pravidelný úklid 1x za týden 
na 6 hodin v rodinném domě – Praha 5-Stodůlky, práce  
je možná na ŽL, dohodu, 250 Kč/hod.  
Volejte na tel. 602 468 338.

 o Hledáme dispečery na Prahu 5. Podmínkou vyhl. 50, 
nástup ihned, směny. Volejte tel. 724 872 341,  
nabor@centra.eu.

 o Centra hledá zahradníky, ŘP výhodou, nástup hned, 
pevná pracovní doba. Volejte tel. 724 872 341,  
nabor@centra.eu.

RŮZNÉ

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

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

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

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

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

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

byty

ZAMĚSTNÁNÍ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

VZPOMÍNÁME

 o Dne 15. února 2019 vzpomeneme již 13. smutné-
ho výročí odchodu 
paní Marcelky 
PFOBOVÉ z Velké 
Ohrady, milující  
a vzorné maminky 
Tomáška a Karolín-
ky. Dotrpěla  
v manželství nad 
ránem po sv. Va- 
lentinu ve věku  
33 let. Spí svůj věč-
ný sen na Chodov-
ském hřbitově (urn. 
hrob č. 781), v našich srdcích však žije dál. Nikdy 
nezapomenou a za vzpomínku přátelům děkují 
Bílkovi, rodiče.

   má největší síť prodejen 

volejte:                                            pište: prace@masojiko.cz

•  VEDOUCÍ  

•  ŘEZNÍKY/CE

   masa - uzenin v Praze 

  HLEDÁME NOVÉ KOLEGY... 

•  PRODAVAČE/KY

•  nástup ihned    
•  HPP, DPP   
•  dlouhodobá brigáda  Kč/hod   130

                 734 203 772

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

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI  

www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702
 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

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

RE/MAX  Cool    ... Reality lépe a bez obav ! 
MUDr. Eva Binková, praktická lékařka 

pro dospělé, přijímá nové pacienty.  
Ordinace se nachází v 1. patře  

nové polikliniky Hůrka.  
Tel. 212 248 401, registrace online  

na www.ordinacebinkova.cz

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777 228 091 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.czÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15ti letou tradicí

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

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz
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Přijmu nové distributory na roznos 
STOPu. Vhodné jako přivýdělek  

pro studenty a šikovné důchodce. Bližší informace  
na tel. 603 728 140.

MŠ Pohádka, Praha 13, Janského 2187 přijme provozního 
zaměstnance – školnici na hlavní pracovní poměr. 

Nástup možný od ledna. Více info na tel. 732 446 582, 
pohadka.ms@volny.cz Kontaktní osoba:  

Bc. Lenka Soukupová, DiS. – ředitelka školy

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

děkujeme zákazníkům a partnerům 
těšíme se na setkání v roce 2019

Jsme tu 
pro Vás

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!

po - pá 6.00 - 22.00   so - ne 8.00 - 21.00
www.fitnessluziny.cz  t: 731 540 307

posilovna cardio crossfit solárium bar

19-01-10-inzerce-luziny-187x129-01.indd   1 10.01.2019   18:55:32

prodej-koupě-pronájem

 o Nabízím k pronájmu nebytové prostory 2+kk, 2. patro 
v prostorách Zdravotního zařízení Hostinského 1536/7, 
Praha 13, vybavenost – WC, sprchový kout, kuchyňka.  
Tel. 731 460 648, e-mail: drkub@seznam.cz.

 o Pronajmu garážové stání u radnice P-13, 1 500 Kč,  
tel. 704 007 114.

 o Pronajmu garážové stání v 2.PP Petržílkova 2583/15. 
Kamery, ostraha. 1 500 Kč/měs. Tel. 777 604 962.

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

Středisko sociálních služeb Prahy 13,  
Trávníčkova 1746/37, Praha 13 hledá 
do svého týmu nového zaměstnance  

na pozici PEČOVATEL/KA na zkrácený úvazek  
– 4 hodiny denně, od 10 do 14 hod. 

Charakteristika pozice: pečovatelská činnost 
spojená se zavážkou obědů do domácností seniorů

Požadujeme: trestní bezúhonnost, schopnost  
samostatné práce při péči o klienty v terénu, 

schopnost empatie a zájem o práci  
s klienty – seniory  

Nabízíme: práce ve stabilní organizaci, možnost 
dalšího vzdělávání, dobré finanční ohodnocení, 

možnost výhodného stravování

V případě zájmu zasílejte své životopisy  
na e-mail: socialniMC@sssp13.cz.  

Pro bližší info volejte na tel. 222 543 021. 
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Klíček otevřel třetí desítku
Prvního prosince vystoupil v Kulturním domě Mlejn Dětský pěvecký sbor Klíček, 
který na podzim slavil 20 let svého založení. O slavnostním koncertu, na kterém se 
představili nejen současní, ale i bývalí členové sboru, jsme se zmínili již v minulém 
vydání. Nyní jsme o krátké ohlédnutí požádali jeho zakladatelku a sbormistryni 
Alenu Panochovou, absolventku PedF UK a Konzervatoře J. Ježka. Ta svůj první pě-
vecký sbor založila již v době studií v ZŠ Plamínkové (1984). Hraje na klavír, zobco-
vou flétnu, housle, kytaru, violoncello a je členkou pěveckého sboru Sponte Sua.

Koncert ve Mlejně byl jakýmsi vyvrcholením oslav.
Ano, byl oslavou dvacetileté mravenčí práce jednoho obyčejného škol-
ního sboru, který jsem založila z lásky ke zpěvu, dětem a hudbě. Ná-
zev Klíček si tehdy děti vybraly samy. Soubor se pomalu stával sou-
částí školy, působí při FZŠ Mezi Školami, později celé Prahy 13. 
Za ty roky jím prošlo kolem 400 dětí od 1. do 7. třídy. 
Sbor se zúčastňuje i různých soutěží, přehlídek a nutno dodat, že úspěšně.
Doposud nejvyšší ocenění „zlaté pásmo“ získal na Přehlídce školních 
pěveckých sborů za kraj Praha v roce 2014 s postupem do celostát-
ního kola, dále v roce 2015, 2016 a 2018. Nevystupuje ale jen v Praze. 
Jen namátkou zmíním Svátky písní v Olomouci, festival ve Stochově, 
vystoupení v Lomnici nad Popelkou, v Pardubicích... O Vánocích 
i Velikonocích zpívá Klíček na Staroměstském náměstí a na nejrůz-
nějších vánočních akcích, ale především vystupuje v naší městské části. 
Přináší radost dětem v MŠ Rosnička nebo Běhounkova, na naší rad-
nici vítá nové občánky a doprovází slavnostní obřady při zlatých svat-
bách. Navázal spolupráci s Domem sociálních služeb Lukáš a pravi-
delně rozveseluje naše starší spoluobčany. Děti zpívají s chutí, rády 
a i když dochází k neustálé obměně členů, vede si sbor velmi dobře. 
Již druhým rokem má téměř 50 členů.

prOGram KLUbU mLejn 

 
 

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

KONCERTY
 7. 2. čt 19.30  MUŽSKÉ VOKÁLNÍ KVINTETO HLASOPLET 

Úžasná vokální skupina, která si za 16 let působnosti získala srdce publika nejen  
svým hudebním vtipem, ale především precizností, pestrostí hudebních stylů 
a profesionalitou. Členové Hlasopletu vám předvedou úpravy českých a světových 
evergreenů, ale zabrousí i do jazzu, spirituálů či vlastní autorské tvorby. 

DĚTI
 3. 2. ne 15.00  O SNĚHURCE – Malé divadélko Praha

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. 
Text je doplněn písničkami a živým doprovodem hudebních nástrojů.

24. 2. ne 15.00  O PSÉKU A KÓČE – Divadlo Buřt
Loutková klaunerie vás zavede do jednoho domečku, ve kterém je puntíkovaný ubrus, 
puntíkatý hrnec a v něm myš! Pejskovi se nechce vstávat a kočička by se ráda vdávala. 

 3. 3. ne 15.00  OTĚSTÁNEK – Studio Damúza 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
 7. 2. čt 12.30  MYANMAR – DIVOKÁ CESTA DO BARMSKÉ ŘÍŠE

Myanmar je neobyčejnou zemí, která ve svém nitru ukrývá mnohá tajemství – projekt 
Planeta Země 3000. 

Hodina TV jinak – I v druhém pololetí školního roku máte možnost přihlásit svoji 
třídu na nezapomenutelnou hodinu tělesné výchovy plné žonglování, pozemní 
i vzdušné akrobacie. 

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

RŮZNÉ
 5. 2. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Tradiční posezení u kávy pro seniory z Prahy 13.

 5. 3. út 14.00  RETROKAVÁRNA

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

Tříkrálové zpívání
V pondělí 14. ledna se v Lukáši uskutečnil tradiční Tříkrálový koncert. 
Dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami zazpívaly pod 
vedením sbormistryně Aleny Panochové pásmo vánočních písniček 
a koled. Přidaly i písničky, 
kterými si připomněly 
dvacetileté trvání Klíčku pod 
stálým vedením své sbormist-
ryně. Dětí se tentokrát v Lu-
káši sešlo více než třicet a v pu-
blikem zcela zaplněném sále 
vytvořily svým zpěvem nádher-
nou atmosféru. Ta byla ještě 
umocněna při závěrečné koledě 
My tři králové jdeme k vám, kte-
rou zpívali děti i obecenstvo. 
Pozvání na koncert přijal sta-
rosta David Vodrážka a další 
hosté z městské části. Starosta popřál seniorům i dětem hodně zdraví 
a štěstí v roce 2019. Připomněl, že je dobré zachovávat tradice, při kte-
rých se lidé potkávají, a tříkrálový koncert mezi ně určitě patří.  

Klub seniorů I. a Středisko sociálních služeb Prahy 13 děkují 
sbormistryni Aleně Panochové a účinkujícím dětem za jejich upřímné 
a krásné vystoupení.  Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Klíček má i mladšího sourozence.
Je to flétnový soubor Notečka, s kterým společně vystupuje. V loň-
ském roce došlo k propojení Velké a Malé Notečky. Děti jsou ne-
smírně šikovné a všechny hrají s velkým nadšením.
Muzikantské aktivity spojené se soubory jsou určitě velmi náročné. 
A nejen časově.
To ano. Všechno zvládám jen díky naprosté podpoře, toleranci a po-
moci rodiny. Teď se navíc velmi obtížně vyrovnávám se ztrátou man-
žela, která pro mě znamená ohromnou bolest. Moc mě mrzí, že při 
oslavách dvacetin Klíčku už nebyl. Určitě ale všechno sledoval z muzi-
kantského nebe.
Dětský pěvecký sbor Klíček vstoupil do třetího desetiletí. Co mu popřejete?
Samé skvělé a nadšené zpěváky, samozřejmě. Ráda bych ale také podě-
kovala – všem bývalým i současným členům, klavíristce Evě Pechouš-
ové, která s námi je už od roku 2013, rodičům dětí, kteří neváhají při 
přípravě koncertů a vystoupení pomoci... Zkrátka všem, kteří se za těch 
uplynulých dvacet let o chod a fungování sboru zasloužili. Eva Černá
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Čtvrtek 31. 1. – středa 20. 2.
Soutěž
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Vyhrajte v Globusu Zličín jeden ze tří víkendových pobytů 
na dvě noci v apartmánech Landal Marina Lipno + dvoudenní 
skipasy do skiareálu Hochficht pro rodinu (2 dospělí + 2 děti). 
Nakupte minimálně za 1 000 Kč, vyplňte pokladní doklad 
a vložte do slosovacího boxu v informačním centru.  
Tři vylosovaní vyhrávají. 

Pátek 1. – čtvrtek 7. 2. 
Zde nakupuji 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Každý měsíc vždy od 1. do 7. dne vybíráme v různých časech 
náhodně 7 automobilů zákazníků se samolepkou „Zde naku-
puji“. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou kartu na nákup 
v Globusu v hodnotě 500 Kč. 

Sobota 2. 2.
Kolo, kolo Mlejnský
Start v KD Mlejn, Kovářova 1615/4
Klub českých turistů – oddíl TurBan vás zve na 8. ročník po-
chodu Kolo, kolo Mlejnský, který je vhodný pro pěší, pro ro-
diny s dětmi včetně kočárků. Můžete si vybrat ze tří tras –  
8 km (Panská zahrada – Chaby – Krteň – Řepora – Mlejn), 
17 km (Chaby – Krteň – Řeporyje – Dalejské údolí – sv. Vavři-
nec – PR Albrechtův vrch – Centrální park – Mlejn) nebo 
30 km (Chaby – Krteň – Řeporyje – Dalejské a Prokopské 
údolí – Děvín – Cibulka – pivovar Motol – PR Háje – staré 
Stodůlky – Mlejn). 
Trasy 17, 30 km - start od 8.00 do 9.30, trasy 8 a 17 km 
od 9.30 do 11.00. Cíl je v restauraci v KD Mlejn od 11.30 
do 19.00. Partnerem pochodu je MČ Praha 13.  
Více na www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz,  
kctturistickabanda@email.cz.

Pondělky 4. a 25. 2., čtvrtek 21. 2.
Dny otevřených dveří a Škola jinak
ScioŠkola, 1. patro OC Velká Ohrada, Prusíkova 16
Nová základní škola se smysluplným vzděláváním a partner-
ským přístupem k dětem vás zve na Dny otevřených dveří 
a akci pořádanou dětmi – Škola jinak. 
Dny otevřených dveří: pondělky 4. a 25. 2. vždy od 17.00 
do 19.00. 
Škola jinak: čtvrtek 21. 2. od 17.00 do 19.30.

Pondělí 4. 2. – čtvrtek 4. 4.
Výstava Na křídlech fantazie
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Zveme vás na výstavu Jitky Dosoudilové, ženy, kterou k vý-
tvarné fotografii přivedla rakovina (její práce jste si mohli pro-
hlédnout na výstavě v atriu radnice, rozhovor s autorkou jsme 
otiskli v červnu 2018). Výstavu, uspořádanou ke Světovému 
dni proti rakovině, si můžete prohlédnout od pondělí 
do čtvrtka od 10.00 do 18.00, v pátek od 10.00 do 17.00.

Úterý 5. 2.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Sejdeme se již tradičně první úterý v měsíci. Počet míst je 
omezen, doporučujeme rezervovat si místo u paní Aleny 
Houškové na tel. 235 011 451.

Středy 6., 13., 20. a 27. 2.  • 17.00
Scrabble – hra všech generací
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615

Každou středu (nejen únorovou) od 17.00 zveme všechny vě-
kové kategorie do knihovny ve Stodůlkách každou středu 
na scrabble. Vítáme začátečníky i pokročilé. Přijďte se pobavit 
a zároveň procvičit mozek. Kromě scrabblů je možné si zahrát 
i jiné hry a seznámit se se sousedy. Vstup volný.

Středa 6. 2.  • 18.00
Večer klasické klavírní hudby
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Zveme vás na koncert mladých talentovaných umělců. 
 Představí se Šimon Bartoň a student plzeňské konzervatoře 
Gleb Korotkiy. Vstup volný.

Čtvrtky 7. a 21. 2.  • 15.00
Deskové hry pro děti
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
V sudé čtvrtky (nejen v únoru) si můžete přijít zahrát 
do knihovny ve Stodůlkách různé deskové hry s kamarády, 
např. citadela, žížaly, patchwork, šachy, ledová škola, dixit, 
 infarkt a další. Můžete přinést i svoji oblíbenou hru a naučit ji 
ostatní spoluhráče. Těšíme se na hravé zápolení. Vstup volný.

Úterý 12. 2.  • 15.00
globus z druhé strany 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zveme vás na prohlídku zázemí výrob řeznictví, pekárny  
a restaurace. Přihlásit se můžete v informačním centru, 
na www.globus.cz nebo na zelené lince 800 241 242.  
Konec podle dotazů cca v 17.00.

Sobota 16. 2.
Stodůlecký veteránský volejbalový turnaj
Tělocvičny ZŠ Bronzová, Luka
Volejbalový oddíl Sokola Stodůlky pořádá již 8. ročník Stodů-
leckého veteránského volejbalového turnaje smíšených druž-
stev 4+2. Je určen volejbalovým veteránům – mužům, kteří 
dosáhnou v roce konání turnaje věku minimálně 50 let, 
na hřišti musí být dvě ženy ve věku minimálně 35 let. Od po-
čátku turnaje bude otevřeno občerstvení. Prezence je od 8.45 
do 9.15 v tělocvičně, slavnostní zahájení se uskuteční v 9.20. 
Předpokládaný konec, vyhodnocení a předání cen nejlepším 
účastníkům turnaje bude zhruba v 18.00 s následným pose-
zením. Závazné přihlášky se složením startovného 600 Kč 
za družstvo do 12. 2. u pana Matýska, tel. 607 613 652,  
matysekj@p13.mepnet.cz. Partnerem turnaje jsou Středisko 
sociálních služeb Prahy 13 a ZŠ Bronzová. Nebudete-li hrát, 
přijďte fandit.

Úterý 19. 2.  • 18.00
Jazzový koncert 
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13 
Skupina Petr Sovič & Gramofon zahraje české i zahraniční 
hity z dávných let gramofonových.

Čtvrtek 21. 2. 
Den otevřených dveří
Základní škola, Mládí 135
Dopoledne od 8.45 do 9.40 je možné zhlédnout výuku v ně-
které třídě. Odpoledne od 16.00 do 18.00 si můžete prohléd-
nout prostory školy, pohovořit s učiteli, žáky i vedením školy. 
Beseda s vedením školy proběhne od 16.45. Pro děti budou 
v hale školy připravené soutěže. Více na www.zsmladi.cz. 

Sobota 23. 2.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
O zlatých sušenkách – na motivy pohádky Boženy Němcové 
hraje soubor Divadla Glans. Jednotné vstupné 80 Kč 
 (pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení).  
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 23. 2.  • 10.00 – 11.30
Workshop kubánské hudby
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4

Přeneste se do žhavého Karibiku! Profesor hudby, profesio-
nální kytarista a zpěvák z Kuby Ernesto batista Tabera vás 
zasvětí do tajů jak kubánské hudby, zejména salsy, tak i do-
minikánské bachaty. Můžete si přinést svůj hudební nástroj, 
pokud na nějaký hrajete, nebo přijít i bez něj. Rádi vám ně-
jaký zapůjčíme. Všichni se zapojí. Předchozí zkušenosti ne-
jsou nutné. Výuka zahrnuje teoretickou i praktickou část. 
Více info a přihlášky na info@kamilasalsa.cz,  
www.kamilasalsa.cz, tel. 606 099 571.

Sobota 23. 2.  • 14.00
Mezinárodní den průvodců
Sraz na náměstí Václava Havla u Nové scény, Praha 1

Asociace průvodců ČR zve na tradiční bezplatné prohlídky 
Prahy u příležitosti Mezinárodního dne průvodců. Není třeba 
hlásit se předem. Letošní trasy povedou z Národní na Újezd 
a po nábřeží k Mánesu. Je jich  několik včetně jedné prohlídky 
pro rodiny s dětmi. Více na www.asociacepruvodcu.cz.  

Neděle 24. 2.  • 15.30
Karneval pro děti
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68

KaLendáŘ aKCí
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KaLendáŘ aKCí

Sportovní klub Hala Lužiny – všesportovní oddíl zve všechny 
děti na báječný karneval, tentokrát na téma Máme rádi zví-
řata, protože jsou chlupatá,… Poznáte, jak zvířátka cvičí, jak 
si hrají, ale hlavně se skvěle pobavíte. Vstup do tělocvičny 
a na cvičební plochu pouze v obuvi se světlou podrážkou 
(platí i pro doprovod dětí).

Čtvrtek 28. 2. 
Den otevřených dveří 
FZŠ Trávníčkova 1744
8.00–11.40 možnost návštěvy rodičů ve všech třídách školy, 
od 16.00 konzultace se školním psychologem a speciálním 
pedagogem, od 17.00 beseda s ředitelem školy.

Úterý 5. 3.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Sejdeme se již tradičně první úterý v měsíci. Počet míst je 
omezen, doporučujeme rezervovat si místo u paní Aleny 
Houškové na tel. 235 011 451.

Čtvrtky 7., 14. a 21. 3.  • 17.00
Hodiny pro předškoláky a jejich rodiče
FZŠ Trávníčkova 1744
Bližší informace najdete na webu školy www.zstravnickova.cz.

Sobota 9. 3.  • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Srdečně vás zve Klub seniorů staré Stodůlky. Čeká vás spousta 
zábavy, bohatá tombola a překvapení. Vstupné dobrovolné.

 
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.

Čtvrtky od 10. 1. do 21. 3.  • 17.30 
Přednáškový cyklus 
Ornamentální zahrada – Rostlinné bistro Botanická na talíři, 
vstupné je 50 Kč. Vstup na přednášku je možný pouze vcho-
dem do zahrady z ulice Nádvorní.
 7. 2. Jaroslav Škopek – Zimní ptačí hosté       
14. 2. Klára Lorencová – Rostliny lásky aneb Tradiční úloha   
        rostlin v milostném životě našich předků
21. 2. Téma přednášky pro vás připravujeme, sledujte  
        www.botanicka.cz
28. 2. Tomáš Vencálek – Sekvojovce Slovenska

Pátky a soboty od 18. 1. do 31. 3.  • 18.00
Džungle, která nespí

Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu 
jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost máte. 

Přijďte se projít džunglí, která nespí. Pro přístup ke skleníku 
není vhodné využít úvozovou cestu od Bohnic kvůli její 
špatné schůdnosti v zimě. Z důvodu stavebních prací se mění 
přístupové cesty ke skleníku Fata Morgana, věnujte pozornost 
značení. Pro velký zájem návštěvníků je rezervace prohlídky 
nutná přes formulář na www.botanicka.cz.

Čtvrtek 24. 1. – neděle 17. 2.  • 9.00 – 16.00
Ptáci naší zahrady 
V rámci výstavy umístěné ve venkovní expozici představíme 
nejběžnější ptačí obyvatele různorodých biotopů (prostředí). 
Chybět nebude ani prezentace ptačích budek, která upozorní 
i na možné chyby v jejich konstrukci a umístění a na ne-
vhodné typy těchto příbytků. Seznámíme vás také s proble-
matikou zimního přikrmování ptáků i s nejčastějšími 
návštěvníky krmítek.

Sobota 23. 2.  • 11.00 – 23.00
Open That Bottle Night
Vinotéka sv. Klára otevře svůj archiv a nabídne limitované 
množství láhví úspěšných vín z předchozích ročníků, která již 
v běžné nabídce nejsou. Zájemci se mohou těšit také na říze-
nou degustaci místních archivních vín. Rezervace na degus-
taci nutná na eliska.muchnova@botanicka.cz

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

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy
 
Neděle 3. 2.  • 15.30 
Kytarový koncert se zpěvem – refektář
Na programu: A. Vivaldi, C. Franck, G. Farrauto, ruské 
 romance a sefardské písně.

Čtvrtek 7. 2.  • 10.00 
Hudebně taneční vystoupení – denní stacionář
Vystoupí taneční skupina Marietta s kamarády muzikanty. 

Neděle 17. 2.  • 15.30 
Duo Dacapo – refektář

Na programu W. A. Mozart, F. Schubert a R. Strauss.

Čtvrtek 28. 2.  • 15.00 
Kabaret – refektář
Zábavný kabaret s umělci a velmistry z organizace Zdravotní 
klaun. Nebudou chybět známé melodie, živá kapela, krásné 
ženy, galantní muži, taneční kreace, nadpřirozené výkony 
a dech beroucí čísla.

Neděle 3. 3.  • 15.30 
Koncert mladých – refektář
Koncert mladých klavíristů z hudebních gymnázií z Prahy 
a Mnichova a harfenistky Pražské konzervatoře, na programu 
J. S. Bach, F. M. Bartholdy, L. Beethoven, C. Debussy a další.

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY 
Chlupova 1800 
 
Tábory o jarních prázdninách
Výjezdní tábor – 9.–16. 2. 
• Lyžníci a prknaři na horách!   
Zveme všechny táborníky 7–14 let na jarní prázdniny plné 
lyžování a snowboardingu s tábornickou zábavou! Tábor 
v Rokytnici nad Jizerou (www.benatecka-chalupa.cz) je 
vhodný i pro začátečníky. Cena 3 850 Kč zahrnuje plnou 
penzi (5x strava a pitný režim), dopravu, ubytování, pojiš-
tění, zdravotní a pedagogický dozor. Přijímáme náhradníky, 
hlásit se můžete již nyní na webu domu dětí.

Příměstské tábory v DDM Stodůlky – 11.–15. 2. 
• Školičkové dobrodružství 
Nabízíme všem dětem  5–8 let jarní prázdniny s vyráběním, 
hraním, sportováním a výpravami do zimní přírody 
a po Praze. Cena programu bez stravy je 900 Kč. 
• Zimní všehochuť 
Tábor je určen dětem ve věku dětem 8–12 let, které se o jar-
ních prázdninách nechtějí nudit doma. Přijďte k nám zažít 
zábavu s kamarády. Cena programu bez stravy 900 Kč.
• Dílna s příchutí animace 
Program je připraven pro děti 10 –15 let, které se chtějí na-
učit dovednosti animačního mistra. Mladí animátoři tak 
mohou vdechnout pohyb krásným obrázkům plných detailů 
nebo třeba přinutit dvě hroudy modelíny spolu zápasit. 
Cena programu bez stravy je 1 500 Kč. 

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

Čtvrtky 7. a 14. 3.
14. ročník hudební soutěže Doremifa 

Hrajete na nějaký hudební nástroj? Rádi zpíváte? Přijďte si 
zasoutěžit sami za sebe nebo dejte dohromady pár kama-
rádů a vytvořte kapelu, popřípadě pěvecké duo, trio, atd. 
Podmínky soutěže najdete na www.ddmstodulky.cz.  
Termín odevzdání přihlášek do 21. února.

Nový kroužek Hrátky s přírodou 
Pro zvídavé kluky a holky – pro malé zálesáky, zahradníky, 
botaniky... a všechny ostatní milovníky přírody otvíráme 
nový kroužek Hrátky s přírodou. Přijďte si s námi hrát a pát-
rat po tom, co příroda umí, jak být s přírodou kamarád, jak 
přírodu chránit a co dostaneme na oplátku...
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Těšíme se na vás od února vždy v úterý od 14.30 do 15.20 
hod. Cena 750 Kč/pol.
 
Více info na www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 
251 620 266, 605 920 279 

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 
 
Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo  
mckulicka@seznam.cz.

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

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

 3. 2. Prasečí slečinky – Divadýlko z pytlíčku 
10. 2. Popelka – Eva a Jan 
17. 2. Kuba Kubikula – Divadlo Zuzany Fricové 
24. 2. Princezna na hrášku – Dřevěné divadlo 
 3. 3. Hrnečku, vař! – Divadelní společnost Kejklíř  
10. 3. Dva neposlušní zajíci – Divadlo Bořivoj  

RODINNÉ CENTRUM 
HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky 

Nabízíme poslední volná místa v Montessori školce.  
Nové ceny! Nové kroužky v našem rodinném centru – ta-
nečky pro děti, Montessori pracovna a Mortimer angličtina. 
Volná herna pro děti. 

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

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. Přihlášení předem 
není nutné. Během jarních prázdnin (11.–14. 2.) je zavřeno.

Pondělky a úterky –  tématem měsíce budou pohádky – 
říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
4. a 5. 2. nás čekají Karnevalová dopoledne. Přijďte si užít 
hernu a od 9 do 12 hodin se skvěle pobavit. A když budete 
mít nějakou masku, bude to ještě lepší.

19. 2. v 10.30 – K čemu je dnes manželství dobré? Zamyš-
lení kazatele Daniela Fajfra.  

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. Po-
kračujeme novým kurzem (6. 2.–19. 6.), cena 1 100 Kč/polo-
letí nebo jednorázově 100 Kč/lekci. Děti pohlídáme v herně.

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

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

ŘEPORYJSKÉ DIVADLO
Jáchymovská 613/1, Řeporyje 

Sobota 2. 2.  • 10.00 
O dvou hladových čertech
Veselá pohádka s písničkami pro nejmenší.

Sobota 2. 2.  • 17.00 
Velká doktorská pohádka
Nemoci a neduhy se nevyhýbají ani pohádkovým bytostem. 
Pohádková komedie podle předlohy Karla Čapka.

KaLendáŘ aKCí

iNZErCE
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Neděle 3. 2.  • 19.00
Spirituál kvintet
Koncert legendární hudební skupiny.

Sobota 16. 2.  • 18.30 
Směšné maličkosti aneb Tři ve při
Námluvy, Slzy, které svět nevidí, Medvěd – trojice 
jednoaktovek z pera Antona Pavloviče Čechova.

Sobota 23. 2.  • 18.30 
Dva muži v šachu
Bojovat s lidskou hloupostí a pošetilostí lze jedině humorem! 
Divadelní hra Miroslava Horníčka.

Vstupenky a informace na www.reporyjskedivadlo.cz.

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

Neděle 17. 2. – sobota 16. 3.
Mezi nebem a zemí 
Prodejní výstava fotografií Jana Kováře nejen z italských 
 Dolomit a Saského Švýcarska Mezi nebem a zemí v sále 
 Komunitního centra sv. Prokopa.

Sobota 23. 2.  • 9.00 – 14.00 
Jarní bazar dětského oblečení
Koná se v Komunitním centru sv. Prokopa.

Pátek 1. 3.  • 19.00       
Farní masopustní společenský večer 
Koná se v Komunitním centru sv. Prokopa.

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

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

 
Neděle 17. 2.
První setkání kurzu Manželské večery
Ať už se vám v manželství daří dobře nebo něco skřípe, 
vždycky je dobré investovat do vašeho vztahu nebo si udělat 
čas jeden na druhého. Večery jsou součástí celostátní kam-
paně Zveme Česko na rande.  
Na kurzy je nutné se předem přihlásit.  
Další info na www.13ka.cz.

Pondělky  • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let.  
Pozvánky na akce, fotky z tábora a dalších výprav a kontakty 
na www.klubsavana.webnode.cz. 

Středy  • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „Mládež“
Jsme otevřenou skupinou pro zájemce ve věku zhruba 
16–23 roků. Více na www.facebook.com/mladez13.

Pátky  • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení, od 10.00 jeho 
lehčí forma. Cena 50 Kč. Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let.  
Videa z akcí 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 únoru 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 – každý pátek a sobotu 
od 17.00 vás zveme na procházku po zoo po zavírací hodině. 
Na prohlídku je nutné se předem objednat.

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

Výstavy 
• galerie gočárovy domy – Zvířata ze zoo v ilustracích    
   Neprakty 
• Jurta – Na hlídce v gobi

Pátek 1. 2.
Pololetní prázdniny v zoo
Celodenní program pro děti v areálu zoo.

Soboty 2., 9., 16. a 23. 2. 
Ohřejte se v zoo
Zveme vás k návštěvě Pavilonu goril, kde se dozvíte zajíma-
vosti o zvířatech. Program probíhá od 10 do 14 hodin, kdy 
na vás bude čekat překvapení.

Neděle 10. 2. 
Den chovatelů želv
Cyklus přednášek o želvách a chovatelská poradna  
po celý den.

Neděle 24. 2. 
Tučňáčí občanky
Poznejte tučňáky světa a oslavte s námi 25. narozeniny 
 tučňáka Karlíka. Ve 14 hodin se setkáme s chovatelem  
a dozvíme se aktuality ze světa ptáků ve fraku.

Bližší informace  na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, 
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha. 
                            Kalendář akcí připravila Eva Černá

KaLendáŘ aKCí
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Prusíkova 2577/16, Praha 13

PAPÍRNICTVÍ
Potřeby pro školáky, 

kanceláře, tvoření 
a domácnost

Využijte i našich služeb

Najdete nás v 1. patře
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Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

Jestliže se o jarních prázdninách nedostanete na hory, nezoufejte. Můžete vyrazit 
do Aquaparku Barrandov. Moderně vybavené vodní centrum na Barrandově je zárukou 
příjemně prožitého dne. Můžete si třeba jen zaplavat nebo si zajezdit na tobogánech.  
Pro dokonalou relaxaci je k dispozici také whirlpool (vodní a perličková masáž), masážní 
trysky, vodní chrliče nebo ...TAJENKA. Na tři vylosované čeká volná rodinná vstupenka.
Více na www.aquadream.cz.
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Křížovka pro děti: V zoologické zahradě v Praze je krásně i v zimě. Když budete mít 
chvilku, stavte se tam 24. února. budou se slavit krásné 25. narozeniny ...TAJENKA. 

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února na adresu redakce:  
ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správná odpověď z ledna:
Křížovka – TŘÍKRÁLOVý KONCERT

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Zuzana a Daniel Císarovi, Hůrka
v hodnotě 258 Kč – Eliška Vyskočilová, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Eva Slaninová, Chotýšany 
Vojta Krejsa, Stodůlky
Karel Pišan, Netolice

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jiřina Perglová, Stodůlky
Markéta Smazalová, Velká Ohrada
Tomáš Bárta, Stodůlky

Soutěžní otázky na únor:
1) Jak se jmenuje 10. nejstarší dochovaný zvon v Praze?
2) Kdo vystoupil na Tříkrálovém koncertě v Lukáši? 
3) Jak se jmenovala výstava uspořádaná genealogickou a heraldickou společností 
v atriu radnice?

Správné odpovědi na lednové otázky:
1) Do sbírky Červená stužka se aktivně zapojilo 54 žáků ZŠ Kuncova.
2) Ocenění Pečovatelka roku 2018 získala paní Jitka Morčušová.
3) Nové technologicko-informační centrum Cyberdog bylo otevřeno 29. listopadu 2018.   

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Ludmila Šeborová, Stodůlky 

KŘíŽOvKa    čTenáŘsKá sOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Lednová tajenka: KOMPlETNÍ SbÍrKA PrEDÁTOrŮ
Výherci:  Tereza Procházková, Nové Butovice; Filip Řečický, Stodůlky;  

Lenka Burešová, Lužiny
 

Připravila Petra Fořtová

TĚSNý 
(Z NĚMČiNY)

1. DÍL 
TAJENKY

NÁZEv  
ŘÍMSKé 

TISÍCOVKY

ČÁST 
ObliČEJE EgOiSTA 3. DÍL 

 TAJENKY
SEŘÍDiT 

(NÁSTROJ)

ROSTLINA 
PAlČivé  
CHUTI

ZN. PEDAgOg. 
NAKLADA- 

TElSTvÍ  
POHYB VODY

NEŠiKA

ZN. NAŠICH 
lETADEl

SIBIŘSKÁ 
ŠElMA

TrPĚlivý  
PTÁK

uKONČENÍ 
KArETNÍ  

HRY

DRUH  
LOSOSA

ZvýŠENý  
TÓN 

PATŘÍCÍ 
PRVNÍMU 

MUŽI

SlOvENSKÁ 
ŘEKA
2. DÍL 

 TAJENKY

KASTILSKÝ 
vOJEvŮDCE

KRABIČKA PRO 
PŘEžiTÍ (ZKr.)

ROSOL

PÍSECKÁ 
AUTOZN.

STARÝ  
(ANGL.)

TY  
(NĚMECKY)

TĚlESNé 
CviČENÍ 
ČESKý  
BAVIČ

AUTO-MOTO 
KLUB (ZKR.)

PODLOST

ZNAČKA 
KOSMETiKY

HOrSKé KOlO 
(Z ANGL.)

PENĚžNÍ 
SOUSTAVA

LISTNATÝ 
STROM 

STŘEDNÍ  
ČÁRA

TĚŹKý KOv

ŘÍMSKé ČÍSlO 
501

SPORTOVNÍ 
ZKRATKA

DOSPÍVAJÍCÍ 
HOCH

ruSKÁ ŘEKA ZEJMéNA 
(SLOV.)

11

14

6

5

8 13

10

4

12

2

9

3

1

7



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


