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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Kooperativa pojišťovna, a.s., 
 Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, k nadlimitní veřejné zakázce 
na služby vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Komplexní pojištění Městské 
části Praha 13, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících 
kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
a
pojistné smlouvy s vybraným uchazečem 
SCHVÁLILA
veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné plnění 
k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Nástavba na pavilon C FZŠ prof. O. Chlupa, 
Fingerova 2186, Praha 13 – dodatečné stavební práce, ev. č. P13-47849/2016
SCHVÁLILA
uzavření Smlouvy o převodu práv k užití a zajištění podpory provozu počítačového 
systému GINIS MC13 – modul rozklikávací rozpočet – s firmou Gordic, spol. s r.o., 
se sídlem Erbenova 4, Jihlava
VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení Rady MČ za uplynulé období k termínu  
31. 7. 2016, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 5. 9. 2016, 
a splnění uložených úkolů
a SCHVÁLILA
pro splnění dosud nesplněných úkolů nové termíny ve smyslu návrhů nositelů úkolů 
SCHVÁLILA 
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem ERMONT, spol. s r.o., se 
sídlem Tyršova 781, Hlinsko, k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou 
jednacího řízení bez uveřejnění s názvem Nástavba na pavilon C FZŠ prof. O. Chlupa, 
 Fingerova 2186, Praha 13 – dodatečné stavební práce,  pod ev. č. P13 – 47849/2016, 
neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby 
zadavatele 
a
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ERMONT, spol. s r.o.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Gardenline, s.r.o., se sídlem 
Šeříková 405/13, Litoměřice, k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené 
v otevřeném řízení pod názvem Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 – 
 opakování, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících 
kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
a
smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Gardenline, s.r.o.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější 
nabídky, která byla 
podána uchazečem 
KOBIT – THZ, s.r.o.,  
se sídlem Továr- 
ní 123, Slatiňany, 
k nadlimitní veřejné 
zakázce na dodávku, 
vyhlášené 
v otevřeném řízení 
pod názvem 
 Dodávka hasičského vozidla CAS 30, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem 
zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby 
zadavatele
a 
kupní smlouvu s vybraným uchazečem KOBIT – THZ, s.r.o
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha 6, k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce při Rekonstrukci dětského hřiště Zázvorkova
SOUHLASILA
s uzavřením dohody o provedení stavby s hlavním městem Prahou pro realizaci akce 
Plocha pro parkování Klausova x Netouškova, Praha 13

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady sdĚLení ÚŘadU a mĚstské části 

Informace pro ubytovatele
Pracovníci ÚMČ Praha 13 opakovaně zjišťují, že někteří ubytovatelé, kteří za účelem 
 rekreačního pobytu pronajímají turistům byty, domy nebo jejich části, neplní své 
 zákonné povinnosti.
Zde je několik základních informací k ubytování poskytnutému za úplatu, které pod-
léhá místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt:
•  Ubytovatel je povinen oznámit zahájení ubytovací činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k ubytování, případně ode dne za-
hájení ubytování. Poplatková povinnost se týká všech pronajímatelů, tedy i těch, 
kteří na tuto činnost nepotřebují živnostenské oprávnění nebo nemají prostory ko-
laudované pro dané účely.
•   Poplatek platí osoba přechodně ubytovaná za účelem rekreace či léčení, pokud ne-

prokáže jiný důvod (služební cesta, pracovní pobyt), nebo není od poplatku osvobo-
zena – to je nutno zohlednit v ubytovací knize.
•  Poplatek vybírá fyzická nebo právnická osoba, která ubytování k rekreaci za úplatu 

poskytla, tedy ubytovatel. Tato osoba je plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vy-
brání a odvedení ve prospěch ÚMČ Praha 13.
•   Sazba poplatku je 15 Kč za osobu za každý i započatý den, kromě dne příchodu (tedy 

de facto za přespání). 
•  Poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt, v platném znění. 

Plátci uvedeného poplatku se přihlašují na oddělení daní a poplatků ekonomického 
odboru u paní Hruškové, tel. 235 011 408, e-mail HruskovaR@p13.mepnet.cz.

Poplatky za psy hraďte včas
V nejbližších dnech budou rozesílány urgence (dodatečné složenky) dlužníkům, kteří 
nemají za psa uhrazeny poplatky. 
Upozorňuji, že každý, kdo takovou složenku obdrží, je v naší evidenci 
veden jako dlužník! 
Pokud dlužník již psa nemá, protože pes uhynul, byl předán jiné osobě apod., je nutné 
jej z naší evidence odhlásit při osobní návštěvě nebo písemně. Není-li pes řádně a do-
ložitelně odhlášen, poplatková povinnost i nadále trvá.
Při neuhrazení této obdržené složenky bude počátkem příštího roku násle-
dovat vymáhání dluhu, a to včetně jeho navýšení o 1 nebo 2 násobek, jako 
sankce za nedodržení termínu splatnosti.
Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13, dlužníci tedy nedostanou soudní 
obsílku, ale exekuce jim bude provedena v rámci daňového řízení.
Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní  
a poplatků, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411, fax 235 011 414,  
e-mail CizaM@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO 

Hračky mají zůstat v dětském koutku
Dětský koutek v přízemí mohou malí návštěvníci radnice využívat již přes čtyři roky. 
Hračky a pastelky se ale bohužel ze společného dětského koutku neustále ztrácejí. 

Proto apelujeme na rodiče a prosíme, aby při odchodu nedovolili svým dětem odnášet 
si hračky domů a udržovali v koutku pořádek. Hračky zpříjemní čekání ještě mnoha 
dalším dětem. 
Budeme vděčni, pokud nám do dětského koutku darujete čisté hračky nebo pastelky 
po svých dětech. Všem dosavadním dárcům moc děkujeme. 

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel 
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pŘímá Linka

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

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

http://praha13.anobudelip.cz
 Česká strana sociálně demokratická.............................................stepan.hosna@email.cz

http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz

http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz

www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com

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

www.praha13.zeleni.cz

sLOvO ŠéFredaktOra kOntakty

Vážení čtenáři,
podzim je v plném proudu a slunečné dny se střídají s deštivými jako na houpačce. My se 
ale ve STOPu ještě vracíme ke sportovním a společenským akcím Festivalu volného času 
Prahy 13, který letos skončil až 9. října. 
Významnou událostí uplynulého měsíce bylo také otevření Czech Photo Centre v Nových 
 Butovicích. Nové centrum českých fotografů představuje Téma STOPu a upozorňuje na něj 
také fotka na obálce – plastika Trifot od sochaře Davida Černého, kterou někteří chválí, jiní 
kritizují, jak už to u uměleckých děl bývá. Výstavu snímků světově proslulých fotografů, 
která provoz centra zahájila, můžete navštívit ještě do konce listopadu. Výstava makrofoto-
grafií probíhá shodou okolností také ve Sportovním centru Jeremi (více na str. 33). 
Starosta David Vodrážka odpovídá v Přímé lince na dotazy okolo parkování a výstavby nové 
školky. 
S novým stodůleckým farářem Radkem Tichým jsem si povídal o jeho zajímavé životní cestě, 
o víře i o aktivitách zdejší farnosti. Kolegyně Eva Černá zase rozmlouvala s talentovanou 
sportovkyní a učitelkou Pavlou Mrázovou, které už chybí jen krůček od toho, aby se stala 
světovou jedničkou mezi tenistkami v kategorii nad 50 let. 
Turistka Marta Kravčíková nás zve na vycházku za památnými stromy v blízkém okolí a Ví-
kendy bez nudy vám představí muzeum, o kterém jste možná nikdy neslyšeli. Stačí zalisto-
vat na stranu 29. Za celou redakci přeji hezké čtení.     Samuel Truschka, šéfredaktor

Některé městské části letos za-
vedly parkovací zóny. Kvůli tomu 
se asi ještě zhorší parkování okolo 
stanic metra v Praze 13. Co s tím 
chcete dělat? 
Náš názor je pořád stejný – je 
potřeba vybudovat další parkovi
ště P+R, protože velká část aut, 
která parkují u stanic metra, 
patří mimopražským lidem do
jíždějícím do Prahy. Výstavba 
parkovišť P+R je úkolem hlav
ního města Prahy a v poslední 
době se o nich stále více mluví. 
Určitě by měly vzniknout nové 
parkovací plochy ve Zličíně 
a v Nových Butovicích. O to 
dlouhodobě usilujeme. Jako 
městská část se snažíme prů
běžně vytvářet nová parkovací 
místa v lokalitách s největšími 
problémy. V polovině října byla 
dokončena nová parkovací stání 
na spojce vedoucí od křižovatky 
ulic Kettnerova a Horákova 
k hlavní Oistrachově ulici. 

Spojka je nyní jednosměrná 
ve směru ze sídliště Stodůlky 
a díky tomu mohlo vzniknout 
50 parkovacích míst (35 šikmých 
a 15 podélných). Jsou již hojně 
využívána. Několik kolmých 
stání vzniklo také na druhém 
konci Kettnerovy ulice odstra
něním ostrůvku na obratišti. 

V minulých letech jsme posta
vili několik parkovišť na Velké 
Ohradě, zejména parkoviště pro 
přibližně 100 aut mezi ulicemi 
Janského a Klausova. Protože 
na Velké Ohradě je parkovacích 
míst stále málo, zahajujeme 
v těchto dnech přípravu stavby 
parkoviště u křižovatky ulic 
Klausova a Netouškova. Jde 
o plochu mezi trafostanicí 
v Klausově a zmíněnou křižovat
kou. Parkovací plocha pro 26 vo
zidel bude z betonové zatravňo
vací dlažby a bude odvodněna. 
Vyjíždět se bude obousměrným 
kolmým sjezdem na ulici 

Klausova. Chodníky budou pro
pojeny a okolní plochy zatrav
něny. Parkoviště by mělo být do
končeno někdy na jaře příštího 
roku, protože kvůli odvodnění je 
nutno překopat silnici, což 
Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy od listopadu 
do března nepovoluje. Vytvoření 
nových stání pomůže omezit 
parkování na nevhodných a ne
bezpečných místech, například 
okolo přechodů.

Jak to vypadá s plánovanou stav-
bou nové mateřské školy na Ovčím 
hájku, o které se psalo v únoru 
ve STOPu?
Můžu říci, že přestavba bývalého 
SportCentra na Ovčím hájku 
na školku už začala. Zatím pro
bíhala jen příprava, teď už ale 
 začínají i bourací práce a uvnitř 
objektu se bude pracovat 
i v zimních měsících. Rekon
strukce  zahrnuje i rozsáhlou 

úpravu zahrady a vybudování 
dětského hřiště v areálu. Dobrá 
zpráva je, že jsme na rekonstrukci 
získali dotaci od hl. města Prahy 
a také 32 miliony korun z evrop
ských fondů – z Operačního pro
gramu Praha – pól růstu ČR. 
O dotaci budeme žádat ještě mi
nisterstvo školství. Přestavbou 
objektu vznikne mateřská škola 
s pěti  třídami pro přibližně 
140 dětí. Dvě třídy budou pro 
děti ve věku 3–6 let a tři třídy 
pro děti ve věku 2–3 let. 
Úpravy chceme dokončit tak, 
aby školka mohla být zprovoz
něna už v září 2017.

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: 14. 11. 2016  Distribuce: 2. – 9. 12. 2016
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INFORMACE Z RADNICE

Ve čtvrtek 13. října proběhlo již 5. veřejné fórum občanů Prahy 13 
 organizované podle závazné metodiky iniciativy Místní Agenda 21, 
k jejímž principům se Praha 13 hlásí. Na setkání v obřadní síni se do
stavilo asi 6 desítek občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu městské 
části. Smyslem sezení byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují 
za nejaktuálnější k řešení. Jednání zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš 
společně se zodpovědným politikem – předsedou výboru pro 
Agendu 21 Štěpánem Hošnou a moderátorkou Danou Divákovou. 
Za vedení radnice se zúčastnila i zástupkyně starosty Marcela 
Plesníková. 

Úvodem veřejného fóra seznámil předseda výboru pro Agendu 21 
Štěpán Hošna všechny přítomné s plněním a výsledky deseti témat, 
které byly určeny jako priorita na Veřejném fóru v loňském roce.

V další části seznámila moderátorka Dana Diváková přítomné s me
chanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotli
vým oblastem – Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava 
a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství 
a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi 
uvedenými tématy pro mladé). 

Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u pří
slušného stolu přednést jakékoli své podněty z dané oblasti. Všechny 

podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně vy
brali dvě nejdůležitější témata v dané oblasti. Garanti všech stolů jed
notlivě všem účastníkům představili témata vybraná u svého stolu. 
Vždy dvě TOP témata byla sepsána na samostatný velký plakát k zá
věrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník pak přidělil dva 
své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). 
Součtem bodů vznikl pořadník jedenácti témat, která účastníci pova
žují za nejdůležitější. 

Nejdůležitějším úkolem je podle nich realizovat vybudování starto
vacích bytů. Mezi dalšími požadavky byly např. rekonstrukce školního 
hřiště Janského, podpora výstavby P+R parkovišť, rekonstrukce škol
ních jídelen, omezení negativního vlivu zahušťování staveb na životní 
prostředí, zavedení modrých parkovacích zón pro rezidenty, změna 
pozemků pod haldou v Centrálním parku na nezastavitelné pozemky, 
útlum hazardu v Praze 13, vybudování jídelny pro seniory v Nových 
Butovicích, údržba a ošetření komunikační zeleně a zabránění zá
stavbě stávajících zelených ploch. 

Podle metodiky Místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předlo
žení vybraných témat k vyjádření občanům formou ankety ve STOPu 
a na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme ve STOPu 
informovat. Závěrem předseda výboru Štěpán Hošna přislíbil, že zmí
něné podněty nezapadnou a že se jimi bude radnice v příštím období 
zabývat. Některá řešení však budou předána jiným subjektům, protože 
nejsou v kompetenci městské části.  David Michut

 Nezastavovat stávající zelené plochy

 Omezit negativní vliv zahušťování staveb na životní prostředí 

 Podpora výstavby P+R parkovišť

 Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Janského 

 Rekonstrukce školních jídelen 

 Údržba a ošetření komunikační zeleně v Praze 13

Která opatření považujete za nejpodstatnější? 
Občané se opět vyjádřili k problémům městské části
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V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety a označit dva 
problémy, které vy osobně považujete za nejpalčivější 
a měly by se řešit přednostně. 
Na anketním lístku jsou abecedně seřazená témata k ře-
šení, která považují za nejpodstatnější účastníci veřejného 
fóra občanů pořádaného 13. října 2016. Máte k dispozici 

dva body. Zakřížkujte prosím opatření, která považujete 
za nejaktuálnější. Můžete oba křížky přidělit pouze jed-
nomu opatření nebo po jednom dvěma různým opatře-
ním.
Vyplněný anketní lístek ze STOPu vhoďte prosím 
do 20. listopadu 2016 do schránky na podněty v infor-

macích na radnici nebo odešlete na adresu: 
Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 
Praha 13 (obálku označte nápisem FÓRUM 2016), 
případně zašlete naskenovaný nebo vyfocený mobilem 
na e-mailovou adresu: forum2016@p13.mepnet.cz. 

Která opatření považujete vy za nejpodstatnější?
Označte křížkem dvě opatření (příp. jedno dvěma křížky) 

 Útlum hazardu v Praze 13

 Vybudování, zajištění startovacích bytů

 Zavedení modrých parkovacích zón pro rezidenty 

 Změna pozemků pod haldou v Centrálním parku na nezastavitelné pozemky

 Zřízení jídelny pro seniory v Nových Butovicích

✂
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Ve čtvrtek 13. října bylo v Seydlerově ulici v Nových Butovicích slav-
nostně otevřeno nové centrum fotograf ie a fotografů. Czech Photo Centre 
sídlí v parteru nedávno dokončeného bytového projektu Smart a má 
 ambice stát se jakousi Mekkou české fotograf ie. Zahrnuje výstavní 
 prostory, archiv fotograf ií, venkovní galerii a restauraci se stylovou 
 fotograf ickou výzdobou. 

Slavnostní setkání začalo stručným představením projektu Smart 
byty a také obnoveného veřejného prostoru – další revitalizované části 
pěšího bulváru mezi stanicí metra Nové Butovice a poliklinikou Lípa. 
Marcel Soural, generální ředitel společnosti Trigema, která byla inves
torem celého projektu, ocenil zásluhy všech, kdo se na stavbě podíleli 
a zmínil také úsilí Technické správy komunikací, která v rekordním 
čase odstranila starší nekvalitní most křížící zmíněný bulvár.

Promluvili hlavní architekt Smart bytů Daniel Smitka a sochař 
David Černý. Jeho dvanáctimetrová nerezová plastika Trifot, složená 
ze šesti aparátů na stativu, dokládající vývoj fotografie a koulející 
modrýma očima s objektivy kamer, se stává novým orientačním 
bodem této části Nových Butovic. Slovo dostali také ministr kultury 
Daniel Herman, primátorka Prahy Adriana Krnáčová a ředitelka 
Czech Photo Centre Veronika Souralová. Ti pak společně přestřihli 
pásku a oficiálně tak centrum otevřeli. 

„Centrum navazuje na aktivity společnosti Czech Photo, která kaž
doročně organizuje soutěž Czech Press Photo. Prvotním impulsem 
k realizaci centra byla potřeba vybudování kvalitního archivu pro 
všechny fotografie shromážděné v průběhu soutěže, podpory zájmu 
o fotografii, vytvoření místa, kde se mohou setkávat fotografové, a to 
vše přiblížit široké veřejnosti,“ říká Veronika Souralová, ředitelka cen
tra i soutěže Czech Press Photo, jejíž organizační štáb zde bude mít 
také své sídlo.

Galerii Czech Photo Centre tvoří dvě místnosti o celkové rozloze 
téměř 200 m2. Ta větší slouží především výstavním účelům. Menší sál 
je multifunkční a je určen jak pro výstavy, tak i přednášky, semináře, 
workshopy a jiné doprovodné aktivity, může být také využit jako 

ateliér. Prostory je možné variabilně zmenšovat nebo zvětšovat podle 
potřeb konkrétní akce. Doplněna bude velkoformátová obrazovka pro 
multimediální prezentace. 

Na výstavní prostor navazuje fotografický archiv. Moderní archi
vační systém v klimatizovaném prostoru se stálou teplotou a vlhkostí 
se stane místem, kde budou v první vlně uloženy tištěné fotografie 
všech dosavadních ročníků prestižní fotografické soutěže Czech Press 
Photo. Archiv má kapacitu desítek tisíc tištěných fotografií a může se 

stát domovem pro množství dalších fotografických děl, které by jinak 
byly pro budoucí generace nenávratně ztraceny. Fotografie nebudou 
pouze skladovány, ale postupně také digitalizovány. Přehledný systém 
archivace umožní vytváření různorodých výstavních celků. 

V prostorách centra budou kromě výstav pořádány i další dopro
vodné aktivity, např. besedy s autory významných výstav, autorské pre
zentace s oceněnými autory soutěže, cestovatelské přednášky či kon
certy konané přímo v galerii. Nebudou chybět ani odborné vzdělávací 
projekty, např. semestrální edukační programy – ateliéry dokumentu, 

multimédií a vizuální komuni
kace pod vedením zkušených 
pedagogů Karla Cudlína, Ště 
pánky Steinové a Jakuba Skoka  
na, workshopy fotografie pro po
kročilé, ale také pro děti a rodiče 
nebo škola fotografie pro seniory 
profesora Stanislava Horného 
z vysoké školy ekonomické.

Nejviditelnější aktivitou cen
tra budou samozřejmě výstavy. 
Ver nisáže té první se hned 
13. října zúčastnili světoznámí 
fotografové Antonín Kratochvíl, 
Ron Haviv a Ed Kashi. Výstava 
Questions Without Answers 
(Otázky bez odpovědí) zahr
nuje více než 150 snímků foto

grafů legendární agentury VII Photo Agency. Zachytili na nich oka
mžiky světových dějin od konce studené války až po dnešek. Výběr 
jejich témat je široký – od konfliktů, humanitárních krizí a sociálních 
komentářů až k módě a portrétům. Každý ze snímků představuje 
výjimečný pohled jednotlivých autorů, kterými jsou např. Alexandra 
Boulat, Ron Haviv, Antonín Kratochvíl, Gary Knight, John Stan
meyer nebo Christopher Morris. Tuto souhrnnou výstavu doplňuje 
projekt Smile téže agentury sdružující obrazy smějících se lidí. Svým 
neotřelým přístupem k reportážnímu snímku vytvořili autoři sbírku 
silných záběrů pořízených během nejdůležitějších historických udá
lostí uplynulých 30 let. Výstavy můžete zhlédnout od 14. října 
do 30. listopadu. Prostory Czech Photo Centre jsou otevřeny 7 dní 
v týdnu, a to vždy od 11.00 do 19.00 hodin. Základní vstupné činí 
50 Kč, snížené 30 Kč. Centrum najdete nedaleko stanice metra Nové 
Butovice na rohu ulic Seydlerova a Na Zlatě. Samuel Truschka a Radek Polák

téma stOpU
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Nové Butovice centrem české fotografie
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Smutné výročí statečných mužů
Před dvěma lety byl na prostranství u stanice metra Nové 
Butovice odhalen pomník věnovaný památce protinacistické od
bojové skupiny, která v období od ledna do října 1941 působila 
v dnes již neexistující budově jinonického akcízu a odvysílala ti
síce depeší zahraničnímu vedení odboje. Její činnost ukončil 
zásah gestapa v noci ze 3. na 4. října 1941, při kterém se telegra
fista Jindřich Klečka v těžké situaci zastřelil a ostatní členové 
skupiny – Miroslav Prokop, Karel Prokop, Stanislav Medřík 
a Antonín Němeček – byli postupně zatčeni a popraveni. Pomník 
vytvořil akademický sochař Milan Vácha, financovala ho společ
nost HB Reavis a Praha 13 jej převzala do své péče. U příležitosti 
75. výročí zásahu v akcízu uctil památku statečných odbojářů po
ložením kytice také starosta David Vodrážka.

Samuel Truschka

Také k letošní oslavě svátku sv. Václava a Dne české státnosti uspořá
dala radnice 28. září Svatováclavské odpoledne na Slunečním náměstí. 
Program pro celou rodinu pořádaný v rámci Festivalu volného času 
byl tentokrát věnován mimo jiné 25. výročí našeho zpravodaje. Stánek 
STOPu s výstavními panely z dějin časopisu byl většinu odpoledne 
plný dětí. S pomocí redaktorek vyplňovaly soutěžní kvízy a odnášely si 
hezké dárky. V expozici Lesů hl. m. Prahy se děti dozvěděly třeba  

o životě a stravě ježků, u Belušky si mohly vyrobit svíčky a s FasTracKids 
razítkované obrázky. Sdružení Prosaz nabízelo výrobky klientů chrá
něných dílen a krásné výtvory prodávaly také šperkařky. Odpoledne 
zpestřily orchestr Šarbilach, který hraje především židovské písně, 
a veselá skupina Motovidlo, na jejíž lidovky se dokonce tancovalo. 
Na závěr diváci odměnili potleskem instruktorky studia Pole Heaven, 
které předvedly brilantní akrobatické cviky na tyči. Že to není žádná 
hračka, si pak vyzkoušely děti, dospělí  odvahu nenašli.
 Samuel Truschka 

Svatováclavské odpoledne se STOPem
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Co děláme pro své zdraví?
Den zdraví uspořádala Praha 13 za podpory hl. m. Prahy v úterý 20. 9. 
na Slunečním náměstí. Zahájili ho společně radní hl. města Prahy 
Radek Lacko a zástupce starosty Pavel Jaroš za účasti několika dalších 
představitelů městské části. Akce se konala v rámci aktivit Místní 

kterou mezi návštěvníky provedla televize TV13, vyplynulo, že všichni 
se o svůj zdravotní stav zajímají, vědí, co by pro své zdraví a dobrou 
kondici měli dělat a snaží se, ale na cvičení a správnou životosprávu se 
jim většinou nedostává času. Na Dnu zdraví se mohli s odborníky po
radit, jak změnit výživu či životní styl. Představila se také organizace 
České Ilco, dobrovolné sdružení stomiků (lidí s trvalým vývodem 
z trávicí nebo vylučovací soustavy), které radí a účinně pomáhá lidem 
s tímto postižením. Představilo svoji novou informační kampaň a lite
rární soutěž vtipně apelující na „básnické střevo“ soutěžících. Den 
zdraví nezapomněl ani na děti, pro které byla připravena pohybová 
cvičení, ukázky první pomoci a procvičování paměti. Samuel Truschka

Voříšci jsou šikovní
Oblíbenou součástí Festivalu volného času Prahy 13 je tradičně 
Voříškiáda. Už čtvrtý ročník soutěže pro všechny křížence a ostatní 

pejsky „bez papírů“ se konal 
1. října na Slunečním náměstí. 
Odborným garantem soutěže 
byla kynologická organizace 
Haf Bez Obav ze Zbuzan, 
která během programu před
stavila výcvik pejsků. Organi
zace nevidomých Beluška zase 
předvedla práci vodících psů. 
Ve třech velikostních katego
riích soutěžilo celkem 24 vo
říšků. Čekal na ně třeba sla
lom nebo prolézání tunelem, 
ale nejvíce si účastníci užili 
disciplínu, ve které pejsci 
předváděli nějaký kousek, 
který je paníčci naučili. Ceny 
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vítězům předávali předsedové výborů zastupitelstva Vít Bobysud 
a Yveta Kvapilová. Mezi minivoříšky zvítězila Esinka Ivany 
Řeháčkové, nejlepším mediumvoříškem byl Simír Veroniky 
Stejskalové a v kategorii maxivoříšků uspěla Barbucha Ivany 
Kudlíkové. Devět nejlepších pejsků se utkalo ještě jednou bez roz
dílu kategorií a tady exceloval Kiwi chovatele Karla Duchka. Haf !

Samuel Truschka 

Agendy 21. Největší zájem zaznamenali u stánků zdravotníků, kde 
měli návštěvníci možnost nechat si změřit krevní tlak, zjistit hladinu 
cholesterolu, glukózy, triglyceridů a procento celkového tuku v těle 
nebo si nechat vyšetřit plicní funkce či pigmentové skvrny. Z ankety, 
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INZERCE

PŘIPRAVENI NA  
ZIMNÍ NÁSTRAHY.

Váš servisní partner Volkswagen AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3, 155 00 Praha 5
tel.: 235 518 829, e-mail: opravy@auto-styl.cz, www.auto-styl.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service. Volkswagen

Zimní servis Volkswagen.
Využijte výhodnou aktuální nabídku Originálních dílů Volkswagen®, Originálního příslušenství Volkswagen®, zimních pneumatik  
s bezplatnou zárukou PneuGarance, výhodných servisních úkonů a sezonní servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu  
Volkswagen a na zimní nástrahy budete dokonale připraveni. 

Naše výhodná nabídka platí do 30. 12. 2016

 
 

Každou       neděli 3. patro

  Zdarma
pro děti

11:00 hod.

divadélko

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

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

listopad
6.11. Divadýlko z pytlíčku

Královna barev
13.11. Divadlo Kapsa

Jak šel Venda do světa
20.11. Malé divadélko Praha

O Sněhurce
27.11. Divadlo Eva a Jan

Princezna se zlatou hvězdou

prosinec
04.12. Divadlo Zuzany Fricové

Jak Kašpárek s Honzou  
vysvobodili princeznu

11.12. Divadlo Bořivoj
Vánoční loutková hra

18.12. Dřevěné divadlo 
Vánoce aneb Cesta  
do Betléma

16-10-10-inzerce-divadlo-187x129-01.indd   1 10/11/2016   9:54:44 AM
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Stodůlecká římskokatolická farnost má od července nového faráře. Je jím 
šestatřicetiletý Radek Tichý, který byl od roku 2014 ve farnosti jako 
kaplan. Ve funkci administrátora farnosti vystřídal Adama Lodka, který 
ve Stodůlkách působil od srpna 2011. Radek Tichý je rodilý Pražák 
z Jižního Města a v Praze 13 se od začátku cítil jako doma, protože jsou tu 
také vesničky pohlcené sídlišti, starý kostelík i moderní komunitní centrum 
a lidé s podobnou mentalitou jako na „Jižňáku“. Původně vystudoval 
sociologii a zabýval se průzkumem trhu. Mimo jiné zkoumal vliv reklamy 
na prodej zboží v Tescu. Už předtím ale došlo v jeho životě ke změně, která 
předurčila jeho další cestu. 

Většina kněží pochází z věřících rodin. Jak jste se dostal k víře vy?
Jsem z nevěřící rodiny, dokonce ani babička nebyla věřící. V mládí jsem 
si přečetl knížku Školák Kája Mařík (pod pseudonymem Felix Háj ji 
napsala katolická spisovatelka Marie Wagnerová Černá – pozn. red.) 
a chtěl jsem být jako on. A protože Kája chodil do kostela, začal jsem 
tam chodit taky. V tom kostele byl kněz, který měl vynikající kázání, 
natáhl tam tehdy spoustu mladých lidí a tamní farnost byla velmi živá. 
(Podobně jako v 90. letech tady ve Stodůlkách.) A tak jsem 
uvěřil v Boha a v roce 1996 se v patnácti letech nechal po
křtít. Po střední škole jsem vystudoval sociologii a pak 
jsem pracoval ve firmě, která se zabývala průzkumem trhu. 
To byla velmi zajímavá práce, zkušenost s dravým byzny
sem. Zejména ta skutečnost, že i v byznyse lze být poctivý. 
A pak jste se najednou rozhodl pro kněžské povolání?
To přišlo samozřejmě postupně. Já jsem žil běžným stu
dentským životem a měl jsem také přítelkyni. Ale sou
časně se sociologií jsem vystudoval také teologii a stále 
ve mně rostlo přesvědčení, že bych se tomu chtěl věnovat 
mnohem víc. A když jsem se odstěhoval od rodičů, měl 
svůj byt, auto, práci, definitivně jsem se rozhodl, že půjdu 
do semináře. To je formační zařízení pro budoucí kněze, 
něco jako kolej, kde se současně studuje i bydlí a je tam 
také určité duchovní vedení. Protože teologii už jsem měl 
vystudovanou, byl jsem poslán na postgraduální studia 
do Říma.
Tam jste získal titul S.L.D. Co to znamená?
Ten titul znamená „Sacrae Liturgiae Doctor“. V Římě jsem totiž stu
doval liturgiku, což je obor, který se zabývá bohoslužbou, její symboli
kou a významem jednotlivých úkonů. Pro studenty liturgiky existuje 
zajímavá praxe – být pomocným papežským ceremoniářem. Díky ní 
jsem se dostal také do blízkosti papežů, Benedikta XVI. i Františka. 
To byla mimořádně silná zkušenost.
Co bylo tím hlavním, co jste si z Vatikánu přinesl?
Kromě několika setkání se Svatým Otcem bylo pro mne důležitým 
zjištěním, že lidé, kteří pracují v papežské kurii, jsou normální lidé, 
kteří hledají Boží království a snaží se dobře dělat svou práci. Žádní 
kariéristé, žádná zkostnatělost, jak by si někdy člověk na dálku mohl 
myslet. 
Kdy jste se vrátil do Prahy?
Vrátil jsem v roce 2014 a hned nastoupil jako kaplan, tedy pomocný 
kněz, ve Stodůlkách. Současně jsem měl minulý rok na starosti far
nost  Ořech, kde jsem byl společně s téměř devadesátiletým páterem 
Bendou. Je velmi oblíbený i u mnoha lidí z našeho sídliště. Letos 
v červenci jsem tedy převzal farnost v Praze 13 po panu faráři 
Lodkovi.
Jak vnímáte rozdíl mezi venkovským kostelem, kde je jen pár lidí 
a kostelem v Praze, kde je sice plno, ale všichni jsou vlastně skoro 
anonymní… 
Ořech není venkovská, nýbrž přípražská farnost, takže provést srov
nání nejsem úplně kompetentní. Kostely s anonymní atmosférou jsou 
podle mne spíše v centru Prahy. V okrajových částech, jako jsou 
Stodůlky, je sice v kostele hodně lidí, ale také je zde silné a angažo
vané jádro. Lidé vytvářejí blízké vztahy v rámci jedné generace i napříč 
generacemi a farnost tak uprostřed anonymního sídliště vytváří tra
diční komunitu, kde se lidé znají, jejich děti spolu rostou, často se 
mezi sebou berou… 

Bohu můžu říkat „Ty“
Nemáte pocit, že církev stárne? 
V Praze církev naopak mládne. Také kostely v Praze 13 jsou plné 
 mladých lidí. To je samozřejmě dáno především demograficky, mladí 
věřící se stěhují do Prahy za studiem nebo za prací. Ale každý rok také 
několik dospělých konvertitů přijímá křest. V Praze se také zlepšila 
 situace, co se týká počtu kandidátů kněžství. 
Jak vůbec může církev současnou generaci s tablety a telefony oslovit? 
Má nadále stavět na tradici nebo začít mluvit nějakou modernější řečí? 
Mám dojem, že s novými technologiemi se církvi daří držet krok – 
v mobilních aplikacích máme Bibli i modlitební knihy, na youtube 
jsou videa pro ministranty, každý den na mobil přicházejí krátké texty 
k zamyšlení, už léta existuje katolická internetová poradna. Ale je 
jasné, že na tom to nestojí a že velkým bohatstvím církve jsou pře
devším osobní vztahy a také ticho k rozjímání a osobní modlitbě. 
Zpověď přes messenger nebo skype ani v budoucnu nebude možná 
(smích). Cestu k nejmladší generaci samozřejmě hledáme, dětem na
bízíme výuku náboženství v Komunitním centru sv. Prokopa a rádi 
bychom také nabídli spolupráci školám na území Prahy 13. 

Co především může víra lidem dát? Co znamená víra pro vás osobně?
Pro mě víra znamená vztah s Bohem, který je živý a osobní. Bohu 
můžu říkat „Ty“, což je podle mě úžasné. Bůh není neosobní energie, 
není vzdálený konstruktér, který kdysi natáhl svět klíčkem a už se 
o něj nestará. Bůh je nám blízko ve všem, co prožíváme, a ujímá se 
nás. 
Tady se leckdo zeptá: Když je Bůh laskavý a milosrdný, jak může dopustit 
zlo a násilí?
To je samozřejmě oprávněná otázka. Odpověď není jednoduchá, ale 
stručně lze říci asi to, že Bůh zlo a násilí v žádném případě nechce; ale 
na druhou stranu pro něj má obrovskou cenu svoboda člověka. Když 
se lidé okolo nás rozhodují pro zlo, které nám ubližuje, někdy nás Bůh 
neochrání – protože respektuje svobodu také těch zlých. 
Pak je ale na místě otázka: Má tedy vůbec smysl se modlit, když Bůh 
stejně třeba nezasáhne?
Modlitba má velký smysl! Kdysi jsem si vedl dokonce seznam svých 
modliteb s datem vyslyšení (smích). Nesmíme to ovšem chápat jako 
automat, do kterého hodíme přání, a ono se splní. Maminka také dí
těti nedá automaticky všechno, co její potomek chce. Někdy mu třeba 
vysvětlí, že by mu to mohlo uškodit, nebo že to bude moci dostat poz
ději. A podobné je to s modlitbou. Ale při každé modlitbě roste náš 
vztah s dobrým Bohem, a to je důležité. 
Kde se můžeme dozvědět více o programech a akcích farnosti?
O některých akcích v Komunitním centru sv. Prokopa se dočtete i v ka
lendáři akcí ve STOPu. Program bohoslužeb v obou kostelích a po
drobný seznam akcí najdete na našem webu www.centrumbutovice.cz 
nebo na Facebooku Farnost Stodůlky. Tam jsou i všechny důležité 
kontakty. Těším se, že se budu s obyvateli Prahy 13 v následujících 
měsících a letech potkávat a že se postupně poznáme. 

Samuel Truschka
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Na jaře vyhlásila naše městská 
část fotografickou soutěž pro 
zdejší seniory s názvem Praha 13 
očima našich seniorů. Soutěžní fo
tografie jste si mohli v říjnu pro
hlédnout na výstavě v atriu rad
nice. Všechny přihlášené snímky 
byly opravdu kvalitní a určitě 
nebylo jednoduché vybrat vítěze. 
My jsme se tentokrát rozhodli, 
že v rubrice Vaším objektivem 
zveřejníme tuto zajímavou foto
grafii Jiřího Bíny, který v soutěži 
obsadil třetí místo.
.....................................................
Podaříli se i vám udělat zajíma
vou fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme. Za všechny 
snímky, které jste nám již poslali 
nebo je teprve pošlete, mnoho
krát děkujeme.  
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Hledáme novou kolegyni
Ráda bych se touto cestou rozloučila s naší milou kolegyní Alenkou, která 
odchází do starobního důchodu. Měla velkou zásluhu na tom, že náš obchů-
dek Chráněných dílen v OC Lužiny navštěvuje stále více zákazníků. Ti 
svým nákupem podporují zaměstnávání 45 osob s handicapem. Nyní tedy 
hledáme prodavačku novou – s částečným invalidním důchodem a na zkrá-
cený úvazek. Nástup je v lednu 2017. Bližší informace všem zájemkyním 
podá vedoucí prodejny na tel. 739 765 978.  Ludmila Múčková  

Kdy si půjdeme zabruslit? 
Vloni jsem často chodila s dětmi bruslit na Školní zimní stadion Bronzová. 
Stále častěji se mě ptají, kdy se začne bruslit letos. Už to víte?  Zdeňka Přádová                           

Letošní bruslařská sezona začne ve čtvrtek 17. listopadu. Veřejné 
bruslení bude mít stejný režim jako dříve. Ve všední dny bude ote
vřeno od 14.30 do 19.00 a o víkendech a svátcích od 9.00 do 19.00. 
Po dvou hodinách bruslení (o víkendu po třech) bude probíhat půlho
dinová úprava ledu. Dospělí zaplatí za hodinu 40 Kč, za dvě 50 a za tři 
hodiny 60 Kč, děti zaplatí 20, 25 nebo 30 Kč.  -red-

Bez pomoci nadace bychom se neobešli
Rádi bychom srdečně poděkovali Nadaci Život umělce, která mě a Karla 
Hälbiga f inančně podpořila. Umožnila nám tím zúčastnit se velice 

prestižního hudebního festivalu klasické hudby Montecito International 
Music Festival v Kalifornii v USA. Otisknutím poděkování bychom rádi 
o této možnosti podpory informovali i další umělce z Prahy 13.
 Anna-Sofie Mojzešová a Karel Hälbig, Praha 13

Začala jsem panikařit, naštěstí zbytečně
Chtěla bych prostřednictvím časopisu STOP poděkovat jedné neznámé 
mamince. Dnes (30. 9.) jsem velmi pospíchala a ve vnitrobloku na Velké 
Ohradě mi ze zadní kapsy kalhot vypadla obálka s nemalým finančním 
obnosem. Po deseti minutách, kdy jsem to zjistila a začala panikařit, jsem 
ji začala hledat.  Nejdříve v bytě a pak venku, jak jinak, nikde nebyla. Až 
se mě jedna mladá maminka s kočárkem a druhým děckem na kole zeptala, 
zda jsem náhodou něco neztratila. Po mém již skoro hysterickém přikýv-
nutí mi řekla, že obálku našla a čeká, zda ji tu nebude někdo hledat. Chci 
tím říct, že ne každý by se takto zachoval. Tímto chci paní vyseknout veli-
kou poklonu a moc poděkovat za to, že mezi námi žijí hodní a slušní lidé.  
Moc Vám děkuji. Dagmar Šebková

Dík za skvěle zorganizovanou akci
Dne 18. září pořádal Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny Den otevřených 
dveří. Akce byla zajímavá a dobře organizovaná. Tímto bych chtěla moc 
poděkovat paní Dagmar Kolandové a celému týmu cvičitelů za výborné 
sportovní akce pro děti a trvalou mravenčí práci při motivaci a udržení 
zájmu dětí o sport.  S pozdravem Lenka Laňová

Za kvalitou si rád dojedu
I když bydlím ve Zličíně, poměrně 
často jezdím nakupovat na pon-
dělní farmářské trhy na Slunečním 
náměstí. Kdy budou mít zimní 
pauzu? Luboš Trousílek

Farmářské trhy budou celý lis
topad každé pondělí. Poslední 
letošní trhy na Slu nečním ná
městí se uskuteční v pondělí 
5. prosince. Od 8 do 18 hodin 
bude pro všechny připravena 
nabídka čerstvého pečiva, ovoce a zeleniny, uzenin, koření, přírodních 
nápojů a dalších produktů.  -red-

Z vaŠich dOpisů

vaŠím Objektivem

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce
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Řepské seniory nadchla Lukiáda
Velký potlesk pro Prahu 13 a její středisko sociálních služeb. Byla to 
nezapomenutelná oslava Svátku seniorů, 5. 10. 2016 na Lukiádě 
v Domě sociálních služeb Lukáš. 

Dokonale zorganizované sportovní zápolení, bohaté občerstvení, 
kulturní zážitek, vyhodnocení vítězů, tanec – to vše pro radost senio

rům k jejich svátku. Zahájení 
4. ročníku zábavného senior
ského víceboje se ujal sám sta
rosta Prahy 13 David Vodrážka 
a originální začátek sportovních 
her, střelba lukem do živého 
terče, byl náležitě oceněn bouřli
vým potleskem. Jako každý rok, 
i letos se zúčastnili také členové 
našeho Klubu seniorů Řepy. 
Za pozvání a možnost zúčastnit 
se té parády v Praze 13 moc 
děkujeme. 

Začaly soutěže. Každý ze zá
vodníků obdržel startovací lístek, kde žáci z patronátní základní školy 
zapisovali každému výsledky jednotlivých disciplín. Těch bylo osm: 
Nordic Walking, Lukostřelba, Košíková, Lichožrouti, Raketová základna, 
Nejlepší dohazovač, Anton Špelec ostrostřelec a Zlatá ruka. Všichni jsme 
se snažili, abychom dokázali sami sobě, že senioři ještě nepatří do sta
rého železa a že se s nimi musí počítat. Trochu unavení a vyšlehaní 
větrem jsme pokračovali v bohatém soutěžním programu, který pro 
nás pořadatelé s láskou přichystali. 

Po sportovních soutěžích následovala nad očekávání úspěšná 
Mezigenerační hudebně-společenská dílna. Byla plná melodií, rytmů, ra
dosti, spolupráce k rozcvičení paměti, soustředění a nabití pozitivní 
energií. Na otázku „Kam se chceš podívat?“ padaly odpovědi: do Paříže, 
na Maledivy, do New Yorku... Jenom jeden čiperný senior odpověděl: 
„Pod sukni!“ A co nejvíc překvapilo, že tou odpovědí zabodoval a po
bavil mladé i starší účastníky velmi důstojné společenské dílny. 

Na závěr jsme se přesunuli do Spolkového domu, kde program 
oslav pokračoval. Nebylo pro nás lehké se tam přesunout. Jarda 

Vítězné tažení malých hokejbalistů 
Pravou nohou do nové hokejbalové sezony vstoupili naši nejmladší 
hokejbalisté z minipřípravky HC Kert Park Praha a v obou turnajích 
zatím zvítězili. V Čimicích, kde se utkali s týmy z Prahy, Kladna, Ústí 
nad Labem a Mladé Boleslavi, prohráli pouze jednou a zaslouženě se 
umístili na první příčce. O dva týdny později v Ústí nad Labem ne
prohráli ani jeden zápas a suverénně turnaj vyhráli.

Také mladší dorost dosud v sezoně neprohrál a poráží jednoho sou
peře za druhým. To extraligový Atým mužů se zatím stále hledá 
a momentálně je na čtvrté příčce.

Pořádáme nábor hráčů od 6 do 14 let. Přijďte mezi nás! Tréninky 
pro ročníky 2008 a mladší probíhají každé pondělí a středu od 17.30, 
ročníky 2007 a starší každé úterý a čtvrtek od 17.00. Více informací 
na www.kertpark.cz/nabor/.

Michal Pěch

Satranský (81 let), člen našeho klubu, zabodoval v deváté, nevypsané 
sportovní disciplíně Tlačení našeho předsedy na vozíku cestou, necestou, 
až ke Spolkovému domu. Odhalili jsme všechny vozíčkářské pasti, ale 
šťastně jsme dorazili na místo určení. Tam nás čekal slavnostně vyzdo
bený sál a stoly s bohatým občerstvením. Odpoledne zahájil ředitel 
Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek a začalo očekávané 
předávání cen vítězům.

V kategorii seniorek to dopadlo následovně: 1. Marie Řezníková 
(Klub seniorů Řepy), 2. Mária Szitányiová (Klub seniorů Řepy), 
3. Marie Tupá (Klub seniorů Řepy). V mužské kategorii se o ceny 
 podělili: 1. Jaroslav Satranský (Klub seniorů Řepy), 2. Alois Řezník 
(Klub seniorů Řepy), 3. Lubomír Čejka (TJ Slavoj Břevnov).

Zelená trika z MČ Praha 17 znovu zabodovala. Největší radost 
z toho měl náš předseda Josef Procházka, který se jen usmíval, když 
mu k úspěchu blahopřáli borci z Břevnova. Praha 13 k diplomům 
a medailím přidala i nádherné věcné ceny, za které moc děkujeme. 
K darům patřil i koncert Pražského salonního orchestru, který zahrál 
k poslechu a k tanci pro seniory k jejich svátku. Naše veliké poděko
vání patří i paní Aleně Hrabětové z Domu sociálních služeb Lukáš 
a panu Petru Fuksovi za organizování sportovní sekce. 

Za Klub seniorů Řepy Mária Szitányiová
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Stříbrné Márii Szitányiové, autorce článku, blahopřeje zastupitel Aleš Mareček
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– on je prý „normální“ (smích). S úsměvem říká, že ho mnohdy učím 
trpělivosti a sebekontrole. Také prý nikdy nevěřil, že je to s ženou tak 
těžké. Když klukovi něco vytkne nebo mu vynadá, tak on to vezme. 
Ale ženská hodiny přemýšlí a řeší, jak to vlastně myslel. A když se 
k tomu přidají emoce a rozbouřené hormony, tak to je skoro jako 
tsunami. 
Vy u svých svěřenců naštěstí žádné hormonální a emocionální tsunami 
řešit nemusíte, protože trénujete děti. 
To, že trénuji děti, ale neznamená, že je to jednoduché. Ideální by 
bylo, kdyby všechny byly úžasně talentované, snaživé, po všech strán
kách dokonalé. Tak to ale samozřejmě není. A já se snažím, aby se 
tenis naučily i méně šikovné děti. Aby ho hrály proto, že se jim líbí 

a že je baví. A když potom některé z nich přijde 
a řekne, že ke mně chodí rádo, tak je to takové 
pohlazení po trenérské duši. A ve škole je to po
dobné. Ani tam neučím jenom samé nadané 
děti. A nedělám si ani iluze, že všechny budou 
češtinu milovat. Dovedu ocenit snahu, píli 
a také vzájemnou důvěru. Nesmírně si vážím 
toho, když za mnou žák dokáže přijít a svěřit se 
mi s problémem, který třeba se školou vůbec ne
souvisí. Práce trenéra i pedagoga mě baví, sna
žím se dětem předat maximum toho, co umím 
a znám – na kurtu i ve škole. 
V úvodu jsme zmínili, že letošní tenisová sezona 
byla skvělá. Bohužel se ale nedá říci, že vás 
provázela jen samá radost. 
V tomto roce se mi podařilo odehrát šest mezi
národních seniorských turnajů nejvyšší katego
rie a všechny jsem vyhrála (jedenkrát ITF 2, 
čtyřikrát ITF 1, jedenkrát ITF A). Z toho jsem 
na čtyřech turnajích vítězství obhajovala, což je 
vždycky těžší. Podařilo se mi vyhrát na Czech 
Senior Grand Prix Praha, na mezinárodním 
turnaji v Bad Breisigu, kde jsem opět porazila 
devátou hráčku světa Němku Susanne Veismann, 
a potom na čtyřech mezinárodních mistrov
stvích – České republiky v Karlových Varech, 
Německa v Rottach – Egernu, Polska 
v Sopotech a Maďarska v Keszthely. Tady jsem 

ve finále porazila šestou hráčku světa Italku Scolu a dařilo se nám 
i ve smíšené čtyřhře. Spolu s mým partnerem Pavlem Novákem jsme 
vybojovali 2. místo. Velmi si cením i výsledků v kategorii dospělých. 
Například 3. místa na turnajích v Modřanech a v Benešově. Na dal
ším, opět v Benešově, se mi podařilo zvítězit. Navíc jsem svými vý
sledky pomohla týmu Rudná u Prahy k udržení v 1. třídě dospělých 
ve Středočeském kraji. Ve veteránské lize jsme s týmem Hanspaulky 
soutěž vyhráli. Momentálně jsem na druhém místě světového teniso
vého žebříčku v kategorii 50+. Jenom mě mrzí, že se z těchto výsledků 
už nemohu radovat s tatínkem a se svou velmi blízkou kamarádkou 

Ke splnění snu mi chybí jediná příčka
V roce 2013 jste si mohli ve STOPu přečíst rozhovor s vynikající tenistkou 
Pavlou Mrázovou, kterému dal jeho autor Samuel Truschka výstižný titu-
lek – Královna antuky ze Stodůlek. A protože letošní sezona naší královny 
patří mezi nejvydařenější, požádali jsme ji opět o krátký rozhovor. Dříve, 
než jí položíme první otázku, pár věcí si připomeneme. S tenisem začala 
Pavla Mrázová, rodačka z Opavy, v deseti letech. Za pár let už byla člen-
kou juniorské reprezentace a mistryní republiky juniorů do 19 let. V roce 
1981 jí v celorepublikovém žebříčku dospělých patřila 11. příčka. Velmi 
slibně nastartovanou sportovní kariéru však na pěkných pár let přerušilo 
zranění. Ale protože Pavla nikdy nic nevzdává, v roce 2009 na Halovém 
mistrovství seniorů v kategorii žen 45+ zvítězila a otevřela si cestu k ná-
vratu mezi tenisovou špičku. 

Rok 2009 byl rokem návratu. Věřila jste někdy,  
že je to vůbec možné?
Když jsem se v roce 1982 zranila, rok jsem ne
hrála. A to je pro vrcholového sportovce moc. 
Musela jsem se vyrovnat s tím, že se mezi naši 
tenisovou špičku nejspíš nevrátím. To ale sa
mozřejmě neznamenalo, že bych pověsila ra
ketu na hřebík. Naštěstí nás, mě i staršího bra
tra Petra, rodiče vedli nejen k tenisu, lyžování 
a ke sportu vůbec, ale dali nám do vínku i to, že 
musíme něčím být, něco vystudovat. To „něco“ 
u mě byla pedagogická fakulta, udělala jsem si 
také trenérské zkoušky a při tom jsem stále 
hrála tenis, protože se pro mě zkrátka stal ne
dílnou součástí mého života. Nastoupila jsem 
do práce, provdala se, měla děti, působila jako 
trenérka a tak, jak to čas dovolil, hrála tenis. 
Tehdy to nebylo proto, že bych uvažovala o ně
jakém návratu mezi špičku, ale proto, že ten 
sport miluji, svým způsobem je pro mě drogou. 
Po letech, kdy už mi odrostly děti, jsem se zku
sila zúčastnit turnaje. Vítězství mě utvrdilo 
v tom, že tenis pořád hrát umím a zhruba 
v pětačtyřiceti jsem se mu začala opět věnovat 
intenzivně. Řekla jsem si, že bych konečně 
mohla zrealizovat svůj sen – být světovou 
jedničkou. 
Zmínila jste, že ke sportu vás vedli rodiče. Co pro vás znamenala 
a znamená podpora rodiny?
Strašně moc. Rodiče byli mými prvními trenéry. Když bylo zřejmé, 
že bych to mohla někam dotáhnout, po všech stránkách mě nesmírně 
podporovali. Dokonce se kvůli mně i přestěhovali. Vždycky pro nás 
byli obrovským vzorem. A stejně, jako vedli rodiče nás, jsme já i bratr 
vedli své děti. Úžasné zázemí mi vytvářejí i manžel Josef, s kterým 
jsme už třicet let, a oba synové. Starší Lukáš a mladší Tomáš studují 
vysokou školu a věnují se fitness sportu. Takže obě děti u sportu zů
staly, i když ne u tenisu.
Když se sportovci nedaří, většinou to „odnese“ trenér. Je neúspěch 
opravdu jenom jeho vina?
Vztah trenéra a sportovce musí být založen především na obrovské 
důvěře. Já musím být přesvědčená, že se pod jeho vedením stále zlep
šuji a on musí věřit, že jsem toho schopná. A když přijdou špatné dny, 
tak je to právě ta důvěra, která je pomůže překonat. Samozřejmě, že se 
někdy stane, že hráč ani trenér žádný posun nevidí, že jeden druhému 
už „nemají co dát“. Pak je asi opravdu lepší, když se rozejdou.
Vás trénuje Martin Sýkora. Zeptala jste se někdy, co ho u spolupráce 
s vámi drží? I když jste vynikající tenistka a on skvělý trenér, je tady přece 
jen generační rozdíl.
To víte, že na toto téma občas narazíme. Martin tvrdí, že oceňuje můj 
elán, chuť učit se novým věcem, motivaci jít dál. Samozřejmě ho také 
těší, že se ještě stále dokážu zlepšovat a hodně si cení mých úspěchů 
v kategorii „mladých“. Byla jsem dobrá i na začátku spolupráce, ale 
pod jeho vedením se stávám lepší. Moje výsledky pak dokazují, že dělá 
svou trenérskou práci dobře. Martin bere svou práci trochu osobněji, 
máme k sobě lidsky blízko, jsme přátelé, i když jsme rozdílné povahy 

Bad Breisig – finále s Němkou Veismann (vlevo)

S trenérem Martinem Sýkorou
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a kolegyní ze Základní školy Mládí Věrou Opatrnou. Odešli dva bá
ječní lidé, na které stále myslím. Moc těžko se mi o této ztrátě hovoří. 
Víte, rodiče byli nejen mými prvními trenéry, ale také přísnými kritiky 
a skalními fandy. Mívali jsme takový rituál – když jsem se vrátila z ně
jakého turnaje, tak jsme moji hru rozebrali, rodiče mi řekli, co bylo 
dobré a naopak. Když jsem byla úspěšná, tak byl také důvod k oslavě. 
Teď ten rituál držím jen s maminkou, která mě za oba bedlivě sleduje, 
za oba mi fandí a je pro mě obrovským motivačním faktorem. Tatínek, 
byť jen na fotce, je ale s námi a já věřím, že to všechno vidí a je na mě 
stejně pyšný, jako býval celý život. Měsíc po tatínkovi prohrála boj 
s nemocí i Věrka. Byl to skutečně vzácný člověk. Mnozí ji znali jako 
výbornou učitelku plnou energie, jiní jako zapálenou kronikářku 
Prahy 13, další jako obětavého člověka, který nikdy nikomu neodmít
nul pomoc… Věrka často říkala, že když vidí, jaká jsem bojovnice, 
která nezná slova vzdát se, že se nevzdá ani ona a bude bojovat. 
Škoda, že nemůže být každý zápas vítězný. Proto bychom si měli vážit 
každého dne, kdy můžeme být se svými blízkými a s lidmi, které 
máme rádi.
Vy hrajete v seniorské kategorii. Nemrzí vás, že se u nás o starších 
sportovcích téměř nemluví?
Je to škoda. Ve většině vyspělých zemí je ten přístup úplně jiný. Tam je 
vyšší věk považován za další etapu života a každého staršího spor
tovce, který podává dobré výkony, si váží. A nejen staršího sportovce, 
ale i sportovce s nějakým handicapem. Na sportovní utkání a závody 
chodí spousta lidí a divácká kulisa je fantastická. U nás se například 
každoročně koná Prostějovský kanár, kde se vyhlašují nejlepší tenisté 
v různých kategoriích – od dětí po vozíčkáře. Jediní, kdo chybí, jsou 
senioři. Spousta lidí mi říká, že jsem pro ně vzorem, že jsem vlastně 
živoucí důkaz toho, že i ve vyšším věku má sport smysl, že i tehdy 
může člověk něčeho dosáhnout. Ve světě je běžné aktivně sportovat 
i po osmdesátce. V tenisu jsou kategorie 80+ nebo 85+. I na tyto zá
pasy chodí spousta lidí a nevěřila byste, jak kvalitní tenis je mnohdy 
k vidění. Je to škoda. Možná by bylo dost lidí, kteří by to zkusili.
Kde vlastně trénujete?
Třetím nebo čtvrtým rokem trénuji v Řeporyjích, kde jsem našla 

Mezinárodní mistrovství Maďarska v Keszthely – finále s Italkou Scolou
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velmi přátelské prostředí. Kurty tam provozuje Zbyněk Jiras a vychází 
mi maximálně vstříc. Cítím se tam velmi příjemně a dobře se mi tam 
hraje. Když tam přijdu, často si vzpomenu na dětství. Já jsem začínala 
v malém opavském klubu, kde nebyly pro nikoho vytvořené žádné 
extra podmínky „na přání“. Rodiče tam trénovali bratra, mě, ale 
k tomu ještě všechny ostatní děti, které tam chodily. Když jsme odtré
novaly, tak jsme si společně hrály, dospělí tam seděli a povídali si, 
zkrátka byl to takový příjemný klubový život. A v Řeporyjích, kde 
jsem našla fajn lidi, je to trochu podobné. Jsem za to moc vděčná. 
Ráda bych zmínila i další lidi, o kterých se až tak nemluví. A přesto 
jsou pro mě velmi důležití. Mám kolem sebe spoustu přátel a fandů, 
vstřícné vedení a kolegy školy, kde učím, skvělý tým z AZ sportu 
ve Slezské vedený Karlem Šperlem, kterému vděčím za vždy dokonale 
připravené a správně „naladěné“ tenisové rakety… Také díky nim mi 
tenis stále přináší radost, štěstí a náplň života.

Eva Černá

INZERCE
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Kuncovka hraje za Los Angeles

Americká profesionální basketbalová liga NBA organizuje letos 
ve 22 zemích světa mezinárodní projekt Junior NBA. Jde o basketba
lovou soutěž pro žáky základních škol ve věku 10–11 let. V České re
publice je soutěž organizovaná stejně jako v NBA do dvou konferencí 
o třech divizích, kde v každé 5 škol reprezentuje 5 profesionálních 
týmů NBA.

Základní škola Kuncova se díky svým sportovním úspěchům 
na poli basketbalu dostala mezi 30 škol z celé republiky, které byly 
do projektu vybrány. V draftu (výběru týmů) dostala tým Los Angeles 
Clippers, takže během celé Junior NBA budou kluci a dívky 

Cyklisté prozvonili Prahou
V neděli 25. 9. se konal již desátý ročník Pražského cyklozvonění. 
Peloton cyklistů z Prahy 13 pozdravili zástupci starosty Pavel Jaroš 
a Petr Zeman. Poté vyrazil z hráze Stodůleckého rybníka na desetiki
lometrovou trasu vedoucí z větší části Prokopským údolím. Cílem 
cesty malých i velkých cyklistů byla Praha 4, která byla letos spolu 
s občanským sdružením NaKole hlavním pořadatelem akce. V areálu 
AParku v Braníku se sjelo asi 1 000 cyklistů z více než 20 městských 
částí Prahy. Pro účastníky byl připraven zábavný program pro celé ro
diny. V nabídce byla exhibice mistra světa v biketrialu Josefa Dresslera 
půjčovna koloběžek, koncert Richarda Tesaříka, jízda zručnosti, 
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možnost vyzkoušet elektrokolo. Velikým lákadlem pro děti i dospělé 
bylo organizované zkrášlování betonových monolitů pomocí sprejů 
přes šablony či volně dle fantazie. Pestrou nabídku aktivit doplňovaly 
skákací hrady pro nejmenší, cykloservis zdarma od Bajkazylu, stánky 
s mapami, informačními materiály o Praze i občerstvením. Na závěr 
se mohl každý přidat ke spanilé jízdě historických bicyklů Veteran 
Bicycle Clubu až na Zbraslav. Cyklozvonění bylo součástí Evropského 
týdne mobility a Festivalu volného času Prahy 13.

Eva Beránková a Dana Céová

ze ZŠ Kuncova reprezentovat tento americký basketbalový tým ze 
 západního pobřeží.

Celá soutěž proběhne v ČR pod patronátem Jiřího Welsche, dru
hého Čecha hrajícího v NBA. Ten na slavnostním draftu 11. října 
předal v nově zrekonstruované hale na Královce kapitánovi ZŠ Kun
cova Filipu Zdrubeckému dres jeho týmu.

ZŠ Kuncova bude ve své divizi B bojovat během listopadu o postup 
do finále konference s týmy ze ZŠ Sadská, ZŠ Vančurova, Nový PORG 
a ZŠ Lupáčova. Velké finále konferencí proběhne v hale na Královce 
14. prosince. Věříme, že naši hráči budou svůj tým L. A. Clippers, 
svoji školu a také Prahu 13 úspěšně reprezentovat.

Pavel Šenk, učitel ZŠ Kuncova
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Basketbalová Sparta slaví
Dějiny našeho mládežnického basketbalového klubu se začaly psát 
19. listopadu roku 2001. Klub původně působil v Praze 6 na Petřinách, 
ale od roku 2006 se podílel na modernizaci a rekonstrukci sportovní 
haly ve Stodůlkách u fotbalového hřiště, kde působí už 11. sezonu. 
Za tu dobu dosáhl na 8 titulů mistrů republiky v mládežnických kate
goriích a nespočet nejvyšších umístění mezi nejlepšími kluby v repub
lice. Otci myšlenky vytvořit moderní mládežnický klub, kde budou 
dívky a chlapci schopni se sportovně realizovat, byli kromě dalších 
Libor Dvořák (bývalý ústřední trenér československého basketbalu) 
nebo Zdeněk Zajíček st. Basketbalová akademie také párkrát změnila 
název, ale od roku 2009 došlo k dohodě AC Sparta Praha a od té doby 
je Basketbalová Akademie Sparta Praha jediným klubem, který ofi
ciál ně nosí „S“ v basketbalových soutěžích.

Letos v rámci projektu Hodina sportu navíc otevřela 5 přípravek 
v základních školách v Praze, kde se nejmenší děti snaží seznamovat 
s malým míčem a sportovní přípravou.

BA Sparta Praha oslaví své významné jubileum ve čtvrtek 17. 11. 
od 8.00 sportovním dnem. Dopoledne proběhne turnaj minižáků 
a minižákyň Král bubliny, odpoledne pak velké sportovní klání našich 
školních přípravek, a to nejen v basketbalu, ale i v jiných míčových 
hrách. Všechny turnaje jsou otevřené pro širokou veřejnost. Rádi uví
táme děti, rodiče, fanoušky a v neposlední řadě nové zájemce. I ty buď 
hrdým Sparťanem!  Pavel Šenk, vedoucí Sportovního střediska BA Sparta Praha

Běhejte efektivně!
Běh pro zdraví je fenoménem současného zájmu 
o individuální sportovní aktivity. V Centrálním 
parku naší městské části můžete vidět běhat pro 
zdraví mnoho lidí všech věkových kategorií. 
Proto se městská část rozhodla zřídit veřejnou 
Běžeckou školu Prahy 13. Záštitu převzal starosta David Vodrážka. 
Jejím cílem je naučit zájemce správně a efektivně běhat. Ujali se toho 
zkušení trenéři lehkoatletického oddílu TJ Stodůlky Praha, o.s. 

Zájemci o společné běhání pod odborným vedením se od 17. října 
scházejí vždy v pondělí od 18 do 20 hodin v Centrálním parku u dět
ského hřiště pod tubusem metra (u Nepomuckého rybníka). Začíná 
rozcvičením na místě a zatím se běhá jen kolem Nepomuckého ryb
níka, aby se mohli zapojovat i pozdější příchozí. Účast v běžecké 
škole bude po celou dobu pro všechny zájemce zcela zdarma. Přijďte 
si zaběhat!

Pokud se zájem o běhání dostatečně rozšíří, bude se později soutě
žit i o nejaktivnějšího účastníka (běžce) sezony.

Dotazy nebo náměty můžete psát na email sport@p13.mepnet.cz 
nebo volat na 235 011 210. Bohdan Pardubický, odbor kancelář starosty

Doplul až do Ria
Koncem září zavítal do FZŠ Mezi Školami první paralympijský jachtař 
v české historii Daniel Bína, reprezentant lodní třídy 2.4mR. Rodák 
z Českých Budějovic začal s jachtingem na lodích Cadet a Evropa, ale 
v 19 letech zůstal po autohavárii upoután na invalidní vozík. I přes svůj 
handicap se v roce 2003 dokázal k milovanému jachtingu vrátit a do
konce začal opět závodit. Celkem čtyřikrát se stal mistrem republiky, 
 sedmkrát zvítězil v seriálu Českého poháru a získal další řadu ocenění 
na národních šampionátech po celé Evropě. Osmé a deváté místo získal 
na světovém poháru a na mistrovství světa si nejlépe dojel pro 13. místo. 
Nyní se mu splnil životní sen a mohl Českou republiku reprezentovat 
na paralympijských hrách v Riu, kde si dojel pro krásné 13. místo.

Žákům druhých a třetích ročníků připravil poutavou besedu prolo
ženou autentickými záběry z paralympiády a dalších závodů, kterých 
se zúčastnil. Děti však měly největší radost z toho, že se v závěru ce
lého povídání mohly Dana zeptat prakticky na cokoli, co je zajímalo. 
Byly to báječné chvíle, které dětem ukázaly, že kam vede vůle, vede 
i cesta a nezáleží tolik na tom, co vás v životě potká.  Hana Chlumská

Jedenáctinásobný mistr republiky
Koncem září pořádala Česká federace tradičního karate Fudokan 
Shotokan 23. Mistrovství ČR v tradičním karate. V kategorii dospě
lých – senior letos startoval i Jan Kozák (2. DAN). A opět to byl start 
více než úspěšný. Vybojoval totiž zlatou medaili. Jan, který žije a tré
nuje v Praze 13 a je studentem Gymnázia Jaroslava Heyrovského 
v Nových Butovicích, se tak stal jedenáctinásobným mistrem České 
republiky v karate Fudokan. Blahopřejeme. -red-

Líbí se ti ragby?
ARC Iuridica Praha přibírá holky a kluky ve věku 5–12 let. Tréninky 
probíhají každé úterý a čtvrtek od 18 hodin na hřišti v Chrášťanech 
u Prahy (3 km od Zličína). Přijď na pár tréninků a když tě to bude 
bavit, přihlásíš se do klubu. Ragby je o kamarádství, fairplay, disci
plíně, respektu, týmové spolupráci a hlavně o zábavě. Veškeré další 
 informace jsou na stránkách www.arcrugby.cz.   Martin Lubas
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Náročná a vyhledávaná škola

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů ve Stodůlkách posky
tuje vzdělání již dvanáct let. Za tuto dobu gymnázium ušlo veliký kus 
cesty. Z malé střední školy se stalo zavedenou, vyhledávanou a plně 
funkční školskou institucí, v níž dnes studuje přes 250 studentů. 
Gymnázium má ve svém portfoliu všechny gymnaziální obory. Škola 
vykazuje vysokou kvalitu vzdělávání, což dokazují například zprávy 
České školní inspekce (2x byla škola ohodnocena jako nadprůměrná) 
nebo úspěchy absolventů. Většina z nich pokračuje ve studiu na pres
tižních vysokých školách, někteří z nich dokonce studují na zahranič
ních univerzitách, například v USA, Kanadě nebo Velké Británii. 
Škola klade důraz na komplexní rozvoj mladého člověka, proto jsou

Soutěž v jazykolamech
Už od roku 2006 se ZŠ Mládí u příležitosti Evropského dne jazyků 
zapojuje do oslav projektovým dnem. Tento rok připravili učitelé ja
zyků pro žáky od druhé do deváté třídy soutěž, která prověřila jejich 
schopnost soustředění, správné artikulace i mluvení nahlas před pu
blikem. Úkolem a cílem žáků bylo naučit se během prvních týdnů 
nového školního roku co nejdokonaleji anglické, francouzské a ně
mecké jazykolamy. Ti nejlepší se ve skupinách svých vrstevníků stali 
ročníkovým králem a královnou. Finále proběhlo v úterý 27. září, 
den po celoevropských oslavách jazyků. Vítěze soutěže uvádíme 
na www.zsmladi.cz. 

 Tomáš Klinka, vedoucí projektu

Za vodou na Okoř 
V září se naši druháci z Mohylky vydali na celodenní výlet do neda
leké Okoře. Těšili jsme se na hrad i hraní v jeho okolí, v plánu jsme ale 
měli i pátrání po vodě v blízkém okolí hradu a všem, co s vodou sou
visí. Absolvovali jsme prohlídku hradu a i když bylo hledání Bílé paní 
neúspěšné, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Došlo i na pl
nění „vodních“ úkolů i na prima hraní na skvělém hřišti pod hradem. 

Míša Houšková

Dokončení Královské cesty 
Koncem září se žáci 
3.B ZŠ Mohylová 
vydali do centra 
Prahy dokončit pro
jekt Královská cesta. 
Ve druhém ročníku 
jsme se seznámili 
s touto cestou 
od Prašné brány až 
po Karlův most. 
Letos jsme ji doplnili 
o Mosteckou ulici, 
Malostranské ná
městí a prohlídku 
chrámu sv. Mikuláše. 
Nerudovkou jsme 
pak došli až 
k Pražskému hradu. 
Ve škole pak děti své 
poznatky zpracovaly 

na plakát. Během tohoto dlouhodobého projektu se žáci seznámili 
s nejvýznamnějšími kulturními památkami svého města.

 Petra Jiránková

do školního kurikula kromě běžných předmětů zařazeny i předměty 
jako leadership nebo rétorika. Formy práce našich pedagogů rozvíjí 
u mladých lidí schopnost myslet v souvislostech, kriticky nahlížet 
na svět, diskutovat a argumentovat či analyzovat příčiny dění. 
Absolventi prokazují mimořádně vysokou úroveň cizích jazyků, pre
zentačních dovedností, ale také morálních vlastností a předpokladů 
pro další studium a úspěšný život. Škola je otevřena mezinárodní spo
lupráci, proto mají studenti příležitosti objevovat blízké i vzdálené 
země. Již dvakrát studenti navštívili partnerskou školu v Číně, inten
zivní spolupráce probíhá také s německou, španělskou a japonskou 

školou. Klima ve škole je velmi přátelské, otevřené, inspirativní a bez
pečné, studenti i pedagogové se do školy těší. Z referencí od rodičů 
vyplývá, že i soukromá škola může být velmi dobrou volbou. Více 
na www.gmvv.cz. Renáta Zajíčková, ředitelka gymnázia
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a lino-
lea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televi-
zory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Borovanského  4. 11. křižovatka s ul. Kurzova
Suchý vršek  7. 11. odstavná plocha u oční polikliniky
U Jezera  7. 11. parkoviště proti č. 2039/18
Chalabalova  8. 11. parkoviště u č. 1611/7
Janského  9. 11. parkoviště proti č. 2370
Píškova  9. 11. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Nušlova 10. 11. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Mládí 10. 11. parkoviště proti č. 824/14

Drimlova 11. 11. parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný 
odpad

Kettnerova 14. 11. parkoviště proti č. 2059
Petržílkova 14. 11. parkoviště proti č. 2267/12
Fantova 15. 11. parkoviště u č. 1742/23
Sezemínská 15. 11. parkoviště u trafostanice
Janského 16. 11. chodník u č. 2437
Ovčí hájek 18. 11. parkoviště proti č. 2159/6

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště
Volutová 18. 11. parkoviště proti č. 2518/6
K Opatřilce 21. 11. křižovatka s ul. K Jihu

Pavrovského 21. 11. křižovatka s ul. Přecechtělova (u kontejnerů 
na tříděný odpad)

Hábova 22. 11. parkoviště proti č. 1564/8
Trávníčkova 22. 11. na chodníku proti č. 1764
5. máje 23. 11. proti č. 325/55
Vlachova 24. 11. chodník proti č. 1511/8
K řeporyjím 25. 11. křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
Zázvorkova 25. 11. parkoviště proti č. 2003/14
Janského 28. 11. parkovací záliv u lékárny
Běhounkova 29. 11. parkoviště proti č. 2463
nám. Na Lužinách 30. 11. křižovatka s ul. Mládí
Podpěrova 30. 11. před MŠ u č. 1879
Melodická  5. 12. křižovatka s ul. Operetní
Přecechtělova  5. 12. křižovatka s ul. Prusíkova

Michaela Líčková

ŽivOtní prOstŘedí

Fontány jsou zase čisté
Na podzim tohoto roku přistoupil odbor životního prostředí k vyčiš
tění dvou fontán, které byly poničeny vandalstvím sprejerů.

U fontány před základní školou Trávníčkova byly kameny mecha
nicky i chemicky očištěny, omyty tlakovou vodou, byl znovu osazen 
uvolněný kamenný blok a opraveny všechny spáry. Takto opravená 
a čistá fontána vydržela pouze jeden den. Nějaký vandal ji okamžitě 
počmáral propisovací tužkou. Pan Urbánek, který práce prováděl, byl 
u zrodu této fontány a má k ní citový vztah, fontánu od nápisu opět 
očistil, přestože hotové dílo již předal. Na Velké Ohradě u fontány se 
sochou Oranta byly odstraněny sprejové nápisy a rostliny ze spár mezi 
kamennými bloky. Plastiky a okolí byly očištěny tlakovou vodou. 

Obě fontány prokoukly a přejeme nám všem, aby takto krásně čisté 
zůstaly i nadále. Prosíme všechny obyvatele, aby byli všímaví a v pří
padě jakéhokoli vandalství okamžitě uvědomili městskou policii. 
Děkujeme. Jana Dusilová, OŽP

Stromy měly svátek
Den stromů slaví po celém 
světě od poloviny 19. století 
v různých termínech podle 
klimatických podmínek jed
notlivých zemí. V Čechách 
připadl na 20. října. Pra
ha 13 se k oslavám připojila 
11. 10. kampaní v rámci 
Místní Agendy 21 pod zá
štitou zástupce starosty 
Pavla Jaroše. V Centrálním 
parku slavilo na 600 dětí 
z místních školek a škol se 
svými učitelkami a s pracov
nicemi odboru životního 

prostředí. Společně s místostarostou Jarošem vysadily v parku více
kmenný javor tatarský. Líbila se také hra s orientací v mapě, poznává
ním stromů v parku a určováním 13 druhů. Děti i paní učitelky se za
pojily s velkým nadšením, které nekalilo ani velmi chladné podzimní 
počasí. Množství správně vyplněných hracích listů vzaly učitelky 
do škol a školek, kde s nimi budou pracovat v hodinách. Dalším úko
lem bylo nasbírat materiál na koláž stromu. Koláže vyrobené žáky 
ve škole budou vystaveny v atriu radnice a malí výtvarníci obdrží 
drobné ceny. 
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Hry a zajímavé informace připravily na svých stanovištích také Lesy 
hl. m. Prahy. Dětem i dospělým se asi nejvíce líbila záchranná stanice 
s živým ježkem. Jiného malého ježečka přinesla na stanoviště jedna 
třída během hry. Pracovníci lesů o něj budou ve stanici přes zimu pe
čovat a na jaře bude puštěn zpět do přírody. Jiná třída cestou zachrá
nila vyhozenou pokojovou rostlinu, o kterou se budou žáci ve školce 
společně starat. Dana Céová a Eva Beránková
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Chcete si rozšířit lodžie?
Jednoho dne pan starosta zaregistroval jeřáb postavený uprostřed síd
liště a zděsil se. Vše ale bylo v souladu se stavebním povolením. 
Plánovali jsme rozšíření lodžií ve vnitrobloku, ale protože chodníky 
mají malou únosnost, museli jsme postavit jeřáb na základovou desku 
mimo rondel a celou rekonstrukci provést přes střechu. 

Moje manželka jed
noho dne asi před 6 lety 
přišla s otázkou: „Co kdy
bychom si rozšířili lodžii?“ 
Nemyslel jsem, že by to 
šlo. Ona si ale dala tu 
práci a našla firmu, která 
měla s rozšiřováním lodžií 
zkušenosti, i když ne 
s rozměrem 6 x 1,20 m. 
Bylo jasné, že nás čeká 
průkopnická cesta. Bylo 
nutné přesvědčit členy 
družstva o účelnosti a vý
hodách plánovaného ře
šení. Ukázalo se, že zájem 
o komfortní bydlení 
v našem družstvu je 

opravdový. Díky podpoře kolegů z představenstva družstva a trpěli
vosti členů se to opravdu vyplatilo. Rozhodující byly argumenty, že 
nebude méně světla, že se členům nebude navyšovat žádný poplatek 
a že úvěr na rekonstrukci bude plně hrazen z fondu oprav. 

Díky zvětšení a zasklení lodžie se navýšil objem tepelně izolační 
vzduchové kapsy, kterou lodžie vytváří. Je známo, že vzduch je vlastně 
jeden z nejlepších tepelných izolantů a v průměru se v zimě udržuje 

Užijte si unikátní sférické kino
V neděli 13. listopadu vás od 16.30 do 18.30 zveme do Sportovní haly 
Lužiny v Bellušově ulici na promítání naučných filmů z nabídky 
Sférického kina. Přibližně tříhodinový program je určený pro děti 
od 5 do 15 let, mládež nebo rodiče s dětmi. Pro diváky jsou připraveny 
následující filmy: Kalukahoina – Začarovaný korálový útes (30 minut, 
doporučený věk 3+), Přátelé – uvnitř lidského těla (28 minut, 5+), 
Dream to fly (35 minut, 8+) a Zpátky na měsíc – navždy (25 minut, 
10+). Promítání prvního snímku začne v 16.30, dalších přibližně 
v půlhodinových intervalech. Po ukončení každé projekce je pro di
váky připraven doplňkový program týkající se právě zhlédnutého 
filmu. Vstupenku v podobě grafického listu si můžete ponechat i jako 
památku na první promítání tohoto druhu v Praze 13. Pokud se již 
nevejdete do promítacího stanu, budete si moci na místě zapůjčit ně
kterou ze společenských her a vyčkat na další projekci. Budeli volné 
místo, můžete zhlédnout i více představení. Akci finančně podpořila 
Praha 13, proto se bude vybírat jen symbolické vstupné 1 Kč/1 mi
nutu představení. Ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu 

Vyperte si na počkání
Zveme vás do nově otevřené Samoobslužné prádelny v obchodním cen
tru Paprsek na Šostakovičově náměstí u stanice metra Stodůlky. Jsme 
součástí skupiny Quickwash. Můžete si u nás vyprat v podstatě cokoli – 
od osobního prádla po závěsy nebo sportovní výstroj. Prát a sušit mů
žete směle sami. Pračky o kapacitě 10–14 kg a sušiče mají jednoduché 
a přehledné ovládání, kterého se vůbec nemusíte bát. Prací cyklus je 
30–40 minut, což je značná časová úspora proti domácím pračkám. 
Opravdu velké věci, které se mohou prát, nemusíte nosit do čistírny. 
V samoobslužné prádelně platíte za celou náplň pračky, nikoli za kus. 
Pokud nebudete chtít čekat, nechte si prádlo vyprat, vysušit, poskládat 
a případně i vyžehlit od nás a přijďte si pro něj, kdy se vám to hodí. 
Máme wifi zdarma a dětský koutek. Otvírací doba je ve všední dny 
8.00–20.00, o víkendu 9.00–20.00. Více na www.quickwash.cz nebo 
na Facebooku Quickwashstodulky.   Martin a Martina Mouchovi

tepelný rozdíl mezi bytem a prostorem lodžie asi 10 °C. A to už je 
v bytě opravdu znát. Asi největší výhodu cítí majitelé dvougarsonek, 
kteří získali novou, krásnou, nadstandardní lodžii a konečně mohou 
vyvětrat byt, aniž by museli otevírat dveře na chodbu. Investice se 
všem už nyní několikanásobně zhodnotila. Hlavním přínosem je ob
rovské zvýšení komfortu bydlení. Panelák moc úprav neumožňuje, ale 
navýšení plochy bytu skoro o 7 m2 je opravdu revoluční.

Zdvojnásobením lodžie 
získáte terasu, která velmi 
zpříjemní jinak všední šeď 
panelového bydlení. 

Příprava trvala cca 4 roky 
a vlastní stavba se protáhla 
na něco málo přes rok. 
Za tu dobu jsme narazili 
snad na všechny existující 
překážky: přesvědčit úřady, 
přesvědčit sousední druž
stva, vyřídit povolení záboru 
pozemků potřebných k rea
lizaci, sehnat hnízdění pro 
rorýse a jiřičky, řešit ukra
dený měděný kabel od je
řábu, zajistit bezpečnost 
práce (hodně se vyplatilo), 
aktivně se účastnit na inže
nýringu i organizace stavby… Díky tomu jsme si vybudovali silné 
knowhow, jak problémy řešit. Tento projekt je opravdu výjimečný, 
a proto jsme se s manželkou rozhodli nabídnout své zkušenosti dalším 
zájemcům. Těch je už nyní celá řada a zdá se, že o naše služby bude 
značný zájem. Rádi přivítáme kohokoli, kdo by chtěl vědět víc. 

Daniel Kubeška, Zázvorkova 2002/16, tel. 777 299 221, www.rozsireni.cz.

Pionýrského oddílu Rondel, který je zároveň hlavním pořadatelem. 
Místo v promítacím stanu je možné si předem rezervovat na emailu 
pionyrluziny@gmail.com. Kapacita stanu je 30–40 diváků.  
Více na www.rondel.pionyr.cz nebo Facebooku. Petr Kubů
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hasičské OkénkO

mĚstská pOLicie

Z deníkU pOLicie čr

Máme šikovné děti
Pomalu nám končí sezona a my můžeme být spokojeni. Poslední zá
vody venku proběhly na domácí půdě v Třebonicích. Byl to 10. ročník 
Memoriálu Jany Dobiášové v běhu na 60 metrů s překážkami. 
Za slunného dne se sešlo 152 soutěžících v kategoriích přípravka, 
mladší a starší. Měli jsme zastoupení ve všech kategoriích. Vedli jsme 
si velice dobře a v konkurenci dětí i mimopražských jsme se neztratili. 
Medailové pozice jsme vybojovali v kategorii přípravky, kde na prv
ních místech skončili Jiřík Zloch a Kristýnka Jiříková. Ti spolu svedli 
boj o absolutního vítěze a víc se vedlo Kristýnce, takže je putovní 
pohár na rok její. Chtěla bych poděkovat sponzorům tohoto ročníku –
Městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy a Městskému sdru
žení hasičů Praha. Už nyní se těšíme na další ročník.
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Povinná roční revize komínů 
Většina vlastníků nemovitostí má z důvodu požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv zákonnou povinnost 
zajistit pravidelné čištění a kontrolu všech spalinových cest, tedy spo
třebičů, kouřovodů a komínů. Je třeba zdůraznit, že zákonná povin
nost se týká všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu 

na to, jaké palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo 
například kouřovodem na fasádu. Netýká se to těch vlastníků, kteří 
k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.
Nejdůležitější body kontroly spalinové cesty:
•  Kontrola průchodnosti spalinové cesty (důkladné vyčištění komínu 

a kouřovodu ručně nebo pomocí komínové frézy, vybrání tuhých 
částic z půdice, kontrola odtoku kondenzátu, prohlídka průduchu 
zrcátkem nebo inspekční komínovou kamerou).

•  Kontrola požární bezpečnosti (u komínů na tuhá paliva vzdálenost 
hořlavých stavebních materiálů min. 5 cm od líce komínového 
pláště, především pak krovy, dřevěné podlahy a střešní latě).

•  Kontrola vybíracích, vymetacích a čistících otvorů (jejich správné 
umístění a počet, zajištění dvířek proti vypadnutí, přítomnost dvoji
tých dvířek u tuhých paliv, nehořlavá podlaha okolo těchto otvorů).

•  Bezpečnost přístupu ke komínovému ústí (trvalý a bezpečný přístup 
k ústí u komínů, které nelze vymetat čistícím či vymetacím 
otvorem).

•  Kontrola technického stavu spalinové cesty (posouzení celistvosti 
zdiva a spár, kontrola spojů, vyloučení napadení korozí a případné 
dodatečné provedení kontroly těsnosti kouřem).

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Po bezdomovci pátrala policie
Dne 6. 10. těsně po půlnoci prováděli strážníci našeho obvodního ře
ditelství preventivní kontrolu motorových vozidel na parkovišti v ulici 
Bellušova. Zaměřili se zejména na předcházení krádežím aut a vlou
pání do nich. Jeden z kontrolovaných automobilů vykazoval mar
kantní známky poškození. Strážníci ho prohlédli a nalezli v něm dva 
podezřelé muže. Zjevně se jednalo o osoby bez domova. Šetřením se 
potvrdilo, že oba muži nemají žádné trvalé bydliště a vozidlo využívají 
k příležitostnému přespání. Následnou lustrací v evidenci hledaných 
a pohřešovaných osob bylo zjištěno, že po mladším z mužů pátrá 
Policie České republiky. Po ověření totožnosti byl muž předveden 
na místní oddělení policie, kde si ho převzali službu konající policisté.

Strážníci kontrolovali veřejný pořádek
V noci ze 17. na 18. září provedlo naše obvodní ředitelství bezpeč
nostní akci zaměřenou na požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích, na kriminálně závadové osoby a osoby bez přístřeší. 
Opatření mělo za cíl postihnout co nejvíce pachatelů přestupků naru
šujících svým chováním veřejný pořádek na území Prahy 13. V něko
lika případech byl zásah namířen též proti kriminálně závadovým 
osobám. Strážníci odhalili 18 přestupků souvisejících s veřejným po
řádkem a požíváním alkoholu. Dále kontrolovali a prověřili 21 osob, 
z nichž jedna byla hledaná Policií ČR. Několik dalších akcí podob
ného charakteru plánujeme uskutečnit ještě v letošním roce.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 5. 10. odpoledne došlo v obchodě ke krádeži ka-
belky, kterou si poškozená pověsila na madlo kočárku. 
V oddělení ovoce – zeleniny si vybrala ovoce, které si pak 
šla zvážit na váhu. Když se od váhy vrátila zpět ke ko-
čárku, kabelka už byla pryč. Spolu s kabelkou přišla ozna-
movatelka i o finanční hotovost, platební kartu a svazek 
klíčů od bytu, v celkové hodnotě 8 000 Kč. Dalším šetře-
ním bylo zjištěno, že pachatelkami krádeže byly dvě ženy, 
po jejichž totožnosti pátráme. Pokud si svou kabelku 
nebo tašku také odkládáte při nákupu tímto způsobem, 
musíte počítat s tím, že o ni téměř jistě přijdete.
 Koncem září jsme přijali oznámení poškozeného, který 

cestoval ráno tramvají ze stanice Újezd a metrem ze sta-
nice Anděl na Luka a teprve večer doma zjistil, že mu ne-
známý pachatel ze zadní kapsy kalhot právě během jízdy 
v MHD odcizil peněženku s osobními doklady a finanční 
hotovostí a způsobil mu tak škodu ve výši 2 500 Kč.   
V obchodech jsou oběťmi krádeží nejčastěji senioři a ma-
minky s kočárky, v prostředcích MHD bývají vyhledáva-
nými oběťmi pachatelů kapesních krádeží zejména 
podnapilí lidé.
 Dalšími častými poškozenými jsou řidiči, kteří odvážejí 
své děti auty v ranních hodinách ke školkám a školám a ne-
chají své osobní věci, počítače a další cennosti v prostoru 

pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru. Auto potom 
před školou otevřou a nabídnou k prohlídce zloději, který je 
v klidu pozoruje. Někdy svá vozidla dokonce ani nezamknou. 
Dne 29. září mezi 7.30 a 7.35 vnikl nezjištěný pachatel před 
budovou základní školy do zaparkovaného a uzamčeného 
vozidla a ze zavazadlového prostoru odcizil tašku s note-
bookem, mobilním telefonem, peněženkou s doklady, pla-
tebními kartami a finanční hotovostí. Poškozenému tak 
způsobil škodu ve výši 72 000 Kč. Pokud své auto zamykáte 
dálkovým ovladačem, vždy před jeho opuštěním zkontro-
lujte uzamčení vozidla.

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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HŮLKY MAJÍ ÚSPĚCH! Součástí letošního festivalu volného času 
byl 21. 9. také pětikilometrový výšlap Prokopským údolím. Vycházky 
s holemi Nordic Walking jsou mezi seniory stále oblíbenější. Bezmála 
tři desítky účastníků se dopravily autobusem do Hlubočep, odkud vy
razily pod vedením lektorek společnosti SeniorHelp. Pochodu se 
 zúčastnili i místostarosta Pavel Jaroš, ředitel pořádajícího Střediska 
sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek a zastupitel Miloš Drha. Před 
radnicí účastníky přivítali starosta David Vodrážka a předseda sociál
ního výboru Aleš Mareček, protože městská část akci finančně pod
pořila. Poslední letošní vycházka s hůlkami se konala na Lukáše 
– 18. října. -st-

KOMUNITNÍ KOMPOST. 
S našimi prvňáčky ze ZŠ 
Mohylová jsme vyrazili 
do Řep na prohlídku komu
nitního kompostéru. Naklá
dání s bioodpadem bývá 
na sídlištích problém, ale ob
čanské sdružení Ekodomov 
se ho v rámci tohoto projektu 
zhostilo skvěle. Ukázka kom
postéru i povídání lektorky 
Lenky Veselé zaujalo nejen 
děti, ale i nás, dospělé. Děku
jeme za bezva nápad a pře
jeme, aby se projekt i nadále 
dařil. Jana Davidová
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MATEŘINKY V CIRKUSE. Každý podzim k velké radosti dětí hos
tuje ve Stodůlkách Národní Cirkus Originál Berousek. Také letos 
uspořádal velké představení, které pro děti z mateřských škol objed
nala městská část. Bezmála 800 dětí přivítal 12. 10. v cirkusovém 
stanu společně s panem Berouskem starosta David Vodrážka. Pak už 
mohly děti se zatajeným dechem sledovat náročná vystoupení akro
batů na bruslích i hrazdách, smát se klaunům a obdivovat skvělou 
drezúru koní, zeber, slonů, velbloudů i exotického skotu. Cirkus mů
žete navštívit ještě do 27. listopadu. Představení se konají od středy 
do pátku vždy v 17.30, v sobotu a ve svátek ve 14.00 a v neděli 
v 11.00. Více na www.berousek.cz.  -st-

NEOCENITELNÁ POMOC. Když rodiče přiloží ruku k dílu a škole 
pomáhají, stane se zázrak. To se podařilo v naší ZŠ Mohylová ochot
nému tatínkovi a jeho skvělým spolupracovníkům z firmy Panalpina 
BSC, kteří na celé dva dny a sobotu přišli zkrášlovat prostory naší 
školy. Po konzultaci nakoupili na náklady své firmy potřebný materiál 
a pustili se do práce – vymalovali, natírali, uklízeli, udělali drobné 
montážní práce, opravili skleník a ještě postavili seník. Všem ještě jed
nou mnohokrát děkujeme. Mohyláci 

PODEJ MI RUKU. Tak se jmenuje projekt, který už pátým rokem re
alizují v ZŠ Mládí. Jeho cílem je co nejvíce pomoci prvňáčkům s jejich 
prvními dny ve škole. Každé zářijové ráno předávali rodiče u vchodu 
do školy svého žáčka jeho novému kamarádovi z 8. nebo 9. třídy, který 
se o něj postaral. Ve středu 5. října, po skončení tohoto projektu, se 
prvňáčci se svými staršími spolužáky – kamarády setkali opět. Tento
krát proto, aby jim poděkovali. Všichni starší žáci, kteří se do projektu 
zapojili, najdou na pololetním vysvědčení i pochvalu ředitele školy.   
 Norbert Tlustý, zástupce ředitele
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JEDNA LŽIČKA MEDU. V rámci Festivalu volného času Prahy 13 
navštívily děti školní družiny při ZŠ Mohylová Medobraní. Dozvě
děly se mnoho zajímavostí ze života včel, prohlédly si pomůcky vče
laře, bezpečně přes skleněnou přepážku okusily teplo a energii těchto 
úžasných živočichů. Na závěr ochutnaly lžičku medu, která předsta
vuje celoživotní úsilí jedné včelky.  Jitka Hrubá

NENÍ MĚSTO JAKO MĚSTO. Zjistili to i druháci a třeťáci z FZŠ Br
dičkova, kteří se zúčastnili urbanistické dílny vedené lektory z Nadace 
Proměny Karla Komárka. Cílem bylo získat u žáků zájem o životní 
prostředí a architekturu. Děti si nejdříve prohlédly letecké pohledy 
dvou měst. Barcelona jim připomínala šachovnici a Paříž slunce. Pak 
si s lektory povídaly o Jihozápadním Městě – co v něm potřebujeme, 
aby se tu všem žilo příjemně, a jak důležitá je zeleň. Nakonec se mladí 
architekti pustili do práce a na připravených plátnech postupně 
vznikla dvě krásná města, v nichž děti nešetřily zahradami a parky. 
Dílna některé žáky inspirovala – stanou se architekty, aby naše město 
mohli i v budoucnosti zvelebovat. Jitka Müllerová

PIŇAKOLÁDA PODRUHÉ. Ve čtvrtek 6. 10. vystoupilo ve Spolko
vém domě pro velký zájem již podruhé populární hudební duo Piňa
Koláda. Akci zahájil starosta David Vodrážka s předsedou sociálního 
výboru Alešem Marečkem, účastníky pozdravili také zástupce starosty 
Pavel Jaroš a zastupitel Miloš Drha. Odpoledne, kterého se zúčastnilo 
152 seniorů, proběhlo v duchu dobré nálady, pohody a písniček k po
slechu i tanci. PiňaKoláda hrála na přání a parket byl stále plný taneč
níků. Hana Zelenková

PROPOJILI VĚDU A SPORT. Poslední zářijový den se v liberecké 
iQlandii konala už pátá národní přehlídka Science on Stage, meziná
rodní festival, který se snaží sdílet osvědčené postupy ve výuce příro
dovědných oborů mezi učiteli. Cílem je zlepšení výuky a zvýšení 
zájmu studentů o technické a vědní obory. Gymnázium Jaroslava 
Heyrovského vyslalo studenty 6.C v doprovodu profesora Jakuba Ko
rába. A co si pro návštěvníky přehlídky připravili? Pódiové vystoupení 
propojující vědu a sport. Pilné nacvičování se jim vyplatilo a za pre
zentaci plnou zajímavých postřehů byli publikem odměněni velkým 
potleskem. Kryštof Makovec, Honza Krejčí, Tonda Chochola a Vojta 
Tomášek si zaslouží poděkování za skvělou reprezentaci naší městské 
části.  Tonda Chochola, 6.C 

ROBOTI, HÝBEJTE SE! Přijďte si do FZŠ Trávníčkova vyzkoušet 3D 
tisk a programování robotů. V kroužku 3D modelování a tisku, který 
probíhá v úterý 16.00–17.30 a je určen žákům od 12 let, se seznámíte 
s návrhem a výrobou trojrozměrných objektů pro 3D tisk. Kroužek 
Programování lego robotů pro žáky od 10 let se koná ve středu  
14.00–16.30. Seznámíte se se základy konstruování robotů Lego 
Mindstormas a jejich programováním. Projekt podpořilo hl. m. Praha, 
takže kroužky jsou zdarma. Více informací ve FZŠ Trávníčkova, 
na skola@zstravnickova.cz a tel. 603 195 233.  Zuzana Kocíková
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Finanční pOradna

Rozdíly mezi muži a ženami – jak najít spokojenější společnou cestu?
„Dobrý den, paní doktorko. Nemůžeme se s mužem shodnout už skoro 
na ničem. Ani společnou dovolenou nemůžeme naplánovat. On pořád spor-
tuje, mně už na sport nestačí síly. Ráda bych si odpočinula u moře, to on ale 
nesnáší. Děti nám odrůstají, společných aktivit nám ubývá… Bojím se 
o naše manželství. Mám pocit, že už ho ani moc nezajímám. Co můžu 
udělat, aby nám bylo spolu zase lépe?“

Vztahy muže a ženy jsou nesmírně 
křehká, komplikovaná a nestálá věc. 
O rozdílech mezi mužem a ženou byly 
sepsány už stohy papírů. Přes všechny 
rozdíly se oba navzájem potřebují a stále 
vzájemně hledají. Jak se tedy ve vztahu 
k oboustranné spokojenosti k sobě na
vzájem více blížit než vzdalovat?
●  Je důležité spolu mluvit o svých poci

tech a přáních. Obvykle míváme při 
nespokojenosti tendenci mlčet nebo 
kritizovat druhého, co vše nedělá nebo 
dělá špatně. Nikdo z nás ale není věš
tec. Je třeba druhému sdělit svůj pocit, 
postoj, přání, aby vůbec, pokud má 
zájem a chuť, spolupracovat mohl 
(přál/a bych si, potěšilo by mě, cítil/a 
bych se lépe, kdybys...).

●  Pro vytváření něčeho hezkého musíme oba dva chtít – být spolu
hráči. Jeden druhého pro hezký společný vztah potřebujeme. Když 
jeden nabízí, snaží se, vychází vstříc, bez chuti ke spolupráci ze 
strany druhého nic nezmůže. Ve vztahu jsme zodpovědní za tu svoji 
polovinu komunikace vůči druhému (co mu říkáme, jak mu to ří
káme, jestli mu vůbec něco říkáme…), ne za jeho reakci.

●  Respektovat rozdíly mezi mužem a ženou a nabízet to, co našeho 
partnera potěší. Většina lidí, kteří mají chuť druhého potěšit, nabízí 
druhému v nejlepší dobré víře to, co by si přáli sami.
Muži ale mívají ve vztahu jiná přání a očekávání než ženy. Většina 

mužů ocení jídlo, sex a volnost. Často to proto s dobrým úmyslem na
bízejí ženám. Ženy se mohou cítit přehlížené, mívají totiž obecně jiná 
očekávání. Naplňuje je více emoční rovina vztahu – potřebují zájem, 

pozornost a lásku. Svou pozornost, 
zájem a emoce se obvykle snaží dát 
svým mužům a ti to mohou zase 
vnímat jako kontrolu a omezování. 
Přitom je to jen očekávání, že dru
hého potěší nejvíce to, co nás 
samotné.

Život v páru je z historického hle
diska základem života. Moderní 
doba má spoustu inovací, usnadnění 
života, elektronických pomůcek 
a moderních postupů. Přesto spoko
jený vztah muže a ženy žádné elek
tronické novinky nenahradí. I mo
derní muž rád žije spokojeně se 
ženou a také moderní žena potřebuje 
pro svůj spokojený život naplňující 
soužití s mužem. Muži nejsou 
grázlové a lenoši a ženy nejsou po

běhlice a fúrie. Stojí za to každý den poskytnout svému partnerovi 
důvod k tomu, aby se mu s námi žilo hezky a nabízet mu to, co 
od vztahu potřebuje.

Přeji všem čtenářům časopisu STOP, aby našli, vytvářeli a udržovali 
hezký spokojený vztah J.

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

OdpOvídá psychOLOG

Změny v úvěrech a hypotékách od prosince 
Nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, nabude 
účinnosti dne 1. 12. 2016. Zákon zlepšuje postavení dlužníka při 
žádosti o úvěr i v průběhu splácení. Poskytovatelům a zprostředkova
telům úvěrů ukládá velký výčet nových povinností.
V novém zákoně jsou upraveny:
1. Spotřebitelský úvěr.
2.  Spotřebitelský úvěr na bydlení = spotřebitelský úvěr s účelem inves

tice do bydlení nebo zajištěný nemovitostí (hypotéky, americké hypo
téky, tzv. předhypotéky a úvěry poskytované stavebními spořitelnami).

3.  Vázaný spotřebitelský úvěr = spotřebitelský úvěr, který je vázaný 
na koupi zboží, např. prodej na splátky nebo leasing.

HLAVNÍ OBLASTI ZMĚN:
1. Informace pro klienta
Zprostředkovatel bude povinen klienta vždy informovat o své registraci 
u ČNB a o tom, jaký typ úvěru je oprávněn zprostředkovávat. Klient má 
právo na informaci o výši provize vyplácené zprostředkovateli, která 
musí být také součástí předsmluvní informace. Na formulář předsmluv
ních informací bude nutné klientovi povinně poskytovat více informací, 
včetně roční procentní sazby nákladů (RPSN), „celkových nákladů 
úvěru“ a „celkové částky úvěru“, která je součtem jistiny a celkových ná
kladů. Bude rozlišeno, podobně jako je dnes běžné u investic, zda zpro
středkovatel poskytuje klientovi „doporučení“ nebo „radu“.
Tzv. rada – na základě analýzy je vybráno jedno řešení. „Rada“ má 
 zákonem stanovené přísné formální požadavky na obsah.
Tzv. doporučení – výběr několika pro klienta vhodných řešení, 
rozhodnutí je na klientovi.
O komunikaci (jednání) s klientem je zprostředkovatel povinen vyho
tovovat záznam, který bude povinně archivován.

2. Možnost rozmyslet se/odstoupit od smlouvy
Pro spotřebitelské úvěry zůstane stávající pravidlo, že klient nejdříve 

podepíše smlouvu o úvěru a od ní může bez uvedení důvodu oznáme
ním věřiteli bezplatně do 14 dnů odstoupit.

U úvěrů na bydlení klient obdrží závazný návrh smlouvy nejméně 
14 dnů předem a v této lhůtě si pak může rozmyslet, zda ji podepíše 
nebo nepodepíše.

3. Některé důležité nové povinnosti banky
–  Ověřování úvěruschopnosti. Zákon klade důraz na ověřování bonity 

a banky tak budou přísnější.
–  Informace o nové úrokové sazbě. Informaci o nové úrokové sazbě 

klienti nově obdrží nejméně 3 měsíce před koncem fixace. 
–  Právo na získání vyčíslení bez zbytečného odkladu po sdělení zá

měru předčasné splátky. Ve vyčíslení bude uvedena celková částka 
s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným 
splacením.

4. Předčasné splacení úvěrů od 1. 12. 2016
Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení je nově možné předčasně 
splatit: v případě plnění z pojistného plnění určeného k zajištění úvěru 
a v případě variabilní sazby.
Spotřebitelské úvěry na bydlení (hypotéky)
V případě prodeje financované nebo zastavené nemovitosti lze splatit 
úvěr zcela za poplatek 1 % z předčasně splácené výše úvěru, max. 
50 tisíc Kč, a to nejdříve po 2 letech od uzavření úvěrové smlouvy. 
Dále jsou vyjmenovány případy, kdy lze splatit úvěr předčasně zdarma: 
z pojistného plnění určeného k zajištění úvěru; u úvěrů s variabilní 
sazbou; v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity 
dlužníka.

Dále u všech hypoték od 1. 12. 2016 bude možné částečně splatit až 
25 % celkové částky úvěru každý rok, a to vždy jeden měsíc před 
výročím uzavření úvěrové smlouvy. Banky nejsou jednotné v názoru, 
zda se 25 % bude počítat ze sjednané či vyčerpané výše úvěru.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz
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Adopce na dálku
V rámci projektu Adopce afrických dětí na dálku se v ZŠ s RVJ 
Bronzová uskutečnila beseda o životě dětí v Keni. Organizace 
Centrum Narovinu, která adopce zprostředkovává, připravila velmi 
zajímavou prezentaci s následnou diskuzí. Besedy se zúčastnil i Ken 
Okongo, zakladatel organizace Centrum Narovinu v Keni. Žáci se 
mimo jiné dozvěděli, jak si například keňské děti čistí zuby bez 
pomoci zubního kartáčku a pasty, že často vstávají kvůli krmení zvířat 
a nošení vody už kolem čtvrté hodiny ranní a poté chodí pěšky 
do školy vzdálené i 10 kilometrů nebo že už od dětství umí mluvit 
třemi jazyky. Projekt Adopce na dálku probíhá díky Radě rodičů 
v Bronzové již celé desetiletí a je pro obě strany velmi přínosný. 
Jambo, Kenya – ahoj, Keňo. Pavla Rezeková, učitelka angličtiny 

Krásné dárky ze starého oblečení

Představujeme vám společensky prospěšný projekt Forewear, který 
svým přístupem k využití starého oblečení vyhrál soutěž Social Impact 
Award v roce 2013 a pražské kolo soutěže Živnostník roku 2015. Řeší 
otázku přebytku nevyužitého oblečení, které je sbíráno na firemních 
edukativních sbírkách oblečení i mezi veřejností a tříděno. Část po
může lidem v nouzi (např. klienti Borůvky Praha, charitativní činnost 
sester boromejek, Azylový dům Sv. Terezie) a z nenositelných kousků 
je vyroben nový materiál. Z této nové recyklované netkané textilie 
v chráněné dílně Fokus Vysočina v Chotěboři vyrábějí barevné, prak
tické, funkčnědesignové výrobky: zápisníky, obaly na knihy, mobily, 
power banky, tablety, tašky na dokumenty atd. Tyto ekologické vý
robky si mohou zakoupit jak jednotlivci v eshopu, tak firmy, které je 
využívají jako dárky pro zaměstnance, partnery a stážisty. 

Projekt tak podporuje zodpovědný společenský konzum, udržitelnost 
a životní prostředí a dává práci znevýhodněným lidem v chráněných 
dílnách. V roce 2015 šicími zakázkami vytížil tři švadleny v chráněné 
šicí dílně. Více se o projektu dozvíte na www.forewear.cz nebo 
na YouTube (zadejte Forewear). Markéta Borecká a Markéta Kličková

Pochodem proti domácímu násilí
V sobotu 24. září se v Divoké Šárce konal už 3. ročník charitativního 
pochodu Šlapeme násilí na paty. Letošní ročník přilákal celkem 
441 lidí, kteří „našlapali“ 2 850 km.

„Naším cílem je zviditelňovat téma domácího násilí a zároveň vy
budovat tradici benefičních akcí na podporu jeho obětí,“ říká za pořa
datele, neziskové centrum ACORUS, Iveta Wollerová, zástupkyně 
ředitelky.

Výtěžek ze startovného, bezmála 40 000 Kč, použije ACORUS 
na financování odborných služeb, které poskytuje osobám ohroženým 
domácím násilím. Na odbornou pomoc půjde také dalších 90 000 Kč 
od Nadace ČEZ. -red-

Prodavači úsměvů
Organizace Tichý svět uspořádala 5. října prodejní akci u příležitosti 
Mezinárodního dne úsměvu. V devíti stanicích pražského metra pro
dávali slyšící a neslyšící zaměstnanci společnosti kolemjdoucím sladký 
koláček s motivem úsměvu. Lidé z Tichého světa, oblečení v modrých 
mikinách ozdobených motivem smajlíka, získali za usměvavé koláčky 
23 tisíc korun. Výtěžek bude věnován na rozvoj sociálních služeb 
Tichého světa, který již 10 let pomáhá neslyšícím. Cílem akce bylo 
popularizovat problematiku neslyšících: úsměv řekne víc než tisíc slov. 
A věřte, že neslyšící o tom vědí svoje.   Lucie Křesťanová

Bezplatné právní poradenství
Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, 
o.p.s., poskytuje bezplatné právní poradenství 
sociálně znevýhodněným mladým lidem 
ve věku do 26 let. Dotazy pište na emailo vou 
adresu spravni.rada.naruc@seznam.cz nebo 
prozvoňte mobilní číslo 603 923 372, zavoláme zpět a domluvíme 
místo a termín setkání v naší kanceláři na Velké Ohradě. 
 Za správní radu a kolektiv dobrovolníků Jiřina Teplická, ředitelka
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Hledáme spolupracovníky pro 
restauraci Řepy a N. Butovice.

■  Vyhovíme s pracovní dobou.

■  Měsíční plat 16 – 17 000 Kč.

■   Zaměstnání možné také na zkrácený 
nebo vedlejší pracovní poměr.

Kontaktujte nás na adrese rest27@cz.mcd.com  
nebo na telefonu 721375609.

Hledáme spolupracovníky pro  
restauraci Nové Butovice a Řepy. 

   Vyhovíme s pracovní dobou. 
   Měsíční plat 16 000 – 17 000 Kč.
   Zaměstnání také možné na zkrácený  
      nebo vedlejší pracovní poměr.

Kontaktujte mě na telefonu 776 191 952. 

Těším se na spolupráci, Petra.

Soutěž fotografů má vítěze

Letos jsme na sv. Václava, v rámci Festivalu volného času Prahy 13, 
uspořádali už 9. ročník této akce. Občanské sdružení, dnes již zapsaný 
spolek Občané pro Prahu 13 při FZŠ Mezi Školami, se snaží zapojit 
celé rodiny. Naší ideou je dostat děti ven od počítačů, aby si mohly 
protáhnout tělo v krásné přírodě. 

Trasa našeho „putování“ vedla Prokopským údolím z Hlubočep 
na Sluneční náměstí. Zastavili jsme se u Matoušků – ochránců pří
rody ze Společnosti pro ochranu Prokopského údolí, kde se děti do
zvěděly o původu názvů svého bydliště nebo o historii a různých zají
mavostech vážících se k naší lokalitě. Při další cestě prošly jeskyní, 
vyšplhaly nad údolí, dozvěděly se něco o netopýrech, retenční nádrži, 
doupních stromech a viděly bývalou sopku. V cíli skupinky prošly tes
tíkem a na Slunečním náměstí je čekalo teplé občerstvení. Každý 
účastník také obdržel několik drobností pro další volný čas. Děkujeme 
Praze 13 za pomoc a finanční podporu při pořádání této akce.

 Alena Panochová, předsedkyně ZS Občané pro Prahu 13

Středisko sociálních služeb 
 Prahy 13 oznamuje,  
že z důvodu rozšíření svého 
týmu hledá do své jídelny  
KUCHAŘKU.
 
Požadujeme trestní bezúhonnost, schopnost 
samostatné práce, vyučení v oboru podmínkou 
(praxe výhodou), zkušenosti v potravinářství jsou 
výhodou. 

Nabízíme práci ve stabilní organizaci, možnost 
dalšího vzdělávání a dovolenou navíc. 

Nástup možný ihned. 

V případě zájmu zasílejte své životopisy na  
e-mail jidelna@sssp13.cz, na tel. 222 543 023, 
606 194 062 nebo na adresu Středisko sociálních 
služeb Prahy 13, Kateřina Štěpánková,  
Trávníčkova 1746, 155 00 Praha 13.

Sportovně naučný den na svatého Václava

V pondělí 3. října proběhlo v atriu radnice slavnostní oceňování vítězů fotografické soutěže 
Praha 13 očima našich seniorů, která byla vyhlášena v dubnu pod záštitou zástupce starosty 
Pavla Jaroše. 

Do soutěže se přihlásilo 14 fotografů seniorského věku s 28 kvalitními snímky. Ceny ví
tězům předával předseda sociálního výboru Aleš Mareček s vedoucí odboru sociální péče 
Blankou Vildovou. Vítězem se stal pan František Kocmich z Lužin (fotogalerii najdete 
na www.kocmich.cz), druhé místo obsadila paní Alena Prevorová, na třetím skončil pan 
Jiří Bína (snímek k vidění na str. 9). Speciální cenu za umělecký dojem obdržel pan Jan 
Beran (viz foto vlevo). Všichni účastníci obdrželi hodnotné ceny a pamětní listy. Setkání 
soutěžících bylo současně vernisáží výstavy jejich fotografií, kterou mohli návštěvníci rad
nice zhlédnout do 14. října. Hana Zelenková a redakce
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prOGram kLUbů seniOrů – ListOpad 2016

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 7. 11.  Pozvánka na koncert André Rieu Praha 2016 

 František Kundrát
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát 
14. 11. Památné stromy ČR Marie Hrušková 
21. 11. Vědomostní test Ilona Bednářová 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát 
28. 11. Káva o čtrnácté
Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165, po dobu nemoci
 zastupuje František Kundrát, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 1. 11. Vzpomeneme na naše zemřelé členy Milada Tomašovičová
 8. 11.  Informace o lécích, které zlepší naši obranu  

proti nemocem  Mgr. Monika Vernerová
15. 11. Na klavír nám zahraje Josef Skalička
22. 11.  Zacvičíme si, procvičíme paměť, oslavíme  

narozeniny dvou členek
29. 11.  Vystoupení dětí z MŠ u Bobříka Lenka Husáková

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 2. 11.  Jídlo, které vypadá jako lidské orgány 

a také je léčí Helena Hrdoušková 
 9. 11. Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík
16. 11.  Přednáška o preventivních prohlídkách 

 Mikulcová Pavla – IKEM
23. 11. Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka 
30. 11. Povídání při kávě a čaji 
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 přizpůso
bujeme 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 do 17 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7. 
 2. 11. Zoologické zahrady
 9. 11. Pražské vinice 
16. 11. Velké řecké ostrovy
23. 11. Lahodné nápoje – káva
30. 11. Mořští savci
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu se
niorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. V listopadu 
máme na programu numerologii číselných mřížek, dokon
čení tvorby koláží a jejich přípravu na výstavu, ale také vol
nou zábavu a posezení u kávy.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

Stříbrné loučení s létem
V září se konal již 3. ročník Ligy pétanque pro seniory, pořádaný z. s. 
Pétanque pro vás s podporou a ve spolupráci se Střediskem sociálních 
služeb Praha 1. Heslo Pétanque pro Prahu zároveň zastřešovalo 
7. ročník turnaje Sbohem léto, určený především rekreačním a začínají
cím hráčům a rodinným týmům. Semifinále a finále LPPS a již 

Vánoční punčování v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746 zve 7. pro
since všechny seniory na vánoční odpoledne s rozléváním punče, výro
bou dárků a rozsvícením vánočního stromku. 

Mezi 11.00 a 14.00 můžete začít obědem, na kterém bude rozléván 
vánoční punč. Od 14.00 do 16.00 si přijďte vyrobit vánoční dárek pro 
sebe nebo pro své nejbližší. Už jsme vyráběli adventní věnce, různé 
dárky a přáníčka. Letos se nechte překvapit. Po 16. hodině rozsvítíme 
společně vánoční smrček na zahradě u Lukáše, připijeme si punčem, 
zazpíváme koledy a popřejeme si.  Alena Hrabětová

tradiční Sbohem léto se uskutečnily paralelně v jedinečném prostředí 
Střeleckého ostrova. 

Do semifinále LPPS postoupily z 13 účastníků týmy Veselé koule, 
Praha 6 a okolí, Praha 13 Lukáš a Sympaťáci. Do finále se probojovaly 
dva posledně jmenované. Sympaťáci zvítězili nad týmem Praha 13 
Lukáš (Hana a Jan Bucki, Světlana Pospíšilová, Eugeniusz Madej) 
po výsledcích dvojic 11:0, 6:11. Tento stav prokázal dominanci 
Sympaťáků a zároveň stvrdil příslušnost týmu Praha 13 Lukáš k se
niorské elitě, neboť v předchozích letech obsadil 3. a 2. místo. 

Populární 7. ročník turnaje Sbohem léto za účasti 20 týmů vyhrál 
Petank klub Praha, 2. místo vybojovali Kosáci a „bronz“ získaly 
Berušky.

Loučením s létem úspěšná sezona pétanque klubu Praha 13 Lukáš 
nekončí. „Mladý klub seniorů“ nehodlá své postavení v nadcházejících 
kláních pouze potvrdit, ale připravit se – byť ve svízelných zimních 
podmínkách – co nejlépe na sezonu 2017. Jiří Lexa

Stříbrný tým Praha 13 Lukáš
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tOULky

pO kOm se jmenUje

Za staletými stromy v okolí
Od metra Stodůlky projdete celým náměstím Junkových a novou 
Britskou čtvrtí rovně po asfaltové cestě do Chab, kde jsou dnes stáje 
plné koní. Vždy zde stávaly dva poplužní dvory. V r. 1371 je darovala 
manželka Karla IV. Alžběta krteňskému kostelu. V r. 1992 byl jeden 
ze statků prohlášen za kulturní památku. Hned u prvního rohu se
jdete vlevo dolů podél kamenné zdi a dojdete k památné lípě srdčité. 
Roste za zdí, na které je informační tabule. Lípa má několik prvenství 
– byla prvním památným stromem v Praze a je to nejstarší dřevina 
svého druhu v Praze. Ze všech lip na území města je nejmohutnější 
a má největší obvod kmene. Patří mezi rodové stromy, uctívané jako 
odkaz předků, kteří je zasadili, a též kvůli své kráse a užitku. Od lípy 
se vrátíte zpět na roh kamenné zdi a projdete Chaby. Na konci zah
nete vlevo dolů pod vodárnu a úvozovou cestou dojdete ke kostelu 
sv. Pavla a Petra v Krtni. Dějiny tohoto místa sahají do dávných dob, 
přinejmenším do 13. století. Na zdi nad oltářem se dochovaly unikátní 
fresky. Představují Křest Kristův, Obětování v chrámě, Josefův sen, 
Církev učitelku a symboly evangelistů. Ves Krteň obklopovala kostelík 
asi od roku 1434, kdy je uváděna jako majetek českých králů. Dnešní 
podoba kostela je výsledkem novorománské přestavby podle 
A. Živného z roku 1890. To však již stál kostel o samotě, protože ves 
pobořila švédská vojska v 17. století. Kostelík můžete vidět i v seriá
lech Třicet případů majora Zemana či Návštěvníci. I dnes je toto 
místo považováno za mystické. Dovnitř se dostanete jen jednou ročně 
– 26. 6. v den mučedníků Jana a Pavla, kterým je kostel zasvěcen. 

V roce 2010 instaloval odbor životního prostředí na louce u kostela 
novodobý dolmen (kamenný stůl) z břidlice podle vzoru megalitic
kých staveb dávných civilizací. Je situován na významné energetické 
linii bývalé královské cesty z Hradu na Karlštejn. Do Chab se vrátíte 
stejnou cestou a na rohu kamenné zdi zahnete vlevo směrem k šedé 
budově obchodního centra Zličín. Komplex obejdete vlevo, přejdete 
most přes dálnici a za odbočkou ke Globusu projdete úzkým průcho
dem k metru Zličín. Autobusové nádraží obejdete vpravo, pak stále 
rovně až k semaforům a na druhé straně parčíkem. Na obzoru vidíte 
letiště Ruzyň. Za trafostanicí vlevo a na další křižovatce vpravo a dolů 
Hrozenkovskou ulicí až na náves k rybníčku. Tam se můžete zastavit 
v útulném občerstvení Mlsárna. Dominantou návsi, kde se v minulosti 
setkávali zličínští občané, je asi stoletá velkolistá lípa svobody na kři
žovatce ulic Hrozenkovská a U Lípy. Dalším významným stromem je 
lípa srdčitá na návsi u křížku při ulici Hrozenkovská a Mistřínská. 
Byla vysazena v roce 1926 jako náhrada za poškození předchozí. 
Po cyklostezce A 15 pohodlně dojdete na kraj Sobína a dáte se do
prava ulicí Blatnická proti hospodě U Kapalínů. Polní cestou dojdete 
k památné olši lep
kavé, která roste 
na křižovatce bý
valých úvozových 
cest poblíž vodo
teče. Z informační 
tabule se dozvíte 
i jméno paní, díky 
níž můžete mohut
nou olši obdivovat. 
Lepkavá se jme
nuje proto, že 
mladé lístky a haluze na jaře lepí. Mají žlázky vylučující lepkavé vý
měšky. Když strom porazíme, zbarví se řezná plocha oranžově až čer
veně, jako by krvácela. Dřevo se používá k výrobě nábytku a protože 
ponořené do vody nehnije, využívá se při vodních stavbách. Olše roste 
až do 80 let, a to už je zlý věk, jako u člověka. Koruna zřídne, vedle 
kmene se hlásí mnoho mladých potomků, starou olši vyvrátí vítr. 
Kmen hnije, až zmizí v zeleném hrobě, ale na něm se uchytí semena 
a semenáčky zakoření do kmene. Od olše se vrátíte k hospodě 
U Kapalínů, kde procházku skončíte. Můžete se vrátit k metru Zličín 
pěšky nebo jet ze Sobína autobusem. Přeji příjemnou procházku 
v kterémkoli ročním období.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha-Karlov, oddíl TurBan

Náměstí Junkových
Manželé Junkovi mají své náměstí v nové zástavbě Západního Města. 
Alžběta Pospíšilová se narodila 16. listopadu 1900 a rodiče říkali, že se 
měla narodit jako kluk. Už v roce 1916 se v pobočce Pražské úvěrní 
banky seznámila s Vincencem (zvaným Čeňkem) Junkem, kterého si 
v červnu 1922 vzala. Vydařené ideální manžel
ství však mělo před sebou pouhých pět, i když 
šťastných let. Již v říjnu si na Pařížském autosa
lonu přímo od Ettore Bugattiho koupili, což pro 
úspěšného bankéře Junka nebyl problém, zá
vodní typ 29/30 GP. Během manželství koupili 
osm bugatek a nejčastěji používali SPZ N 469, 
N 496 a N 498. Závěrem dubna 1923 absolvo
vala Eliška svůj první závod do vrchu Zbraslav
Jíloviště jako spolujezdkyně. Ale v roce 1926 už 
sama v novém rekordu všechny v třídě porazila. 
Toho roku v nejtěžším evropském závodu 
do vrchu Klaussenpass ve Švýcarsku skončila „až“ druhá ve třídě. 
 V hotelu  si zapomněla ochranné brýle a tak se řítila sněhovou vánicí. 
Na Velké ceně Německa na Nürburgringu v roce 1927 zvítězila. 
Závodu Targa Florio se zúčastnila v sezonách 1927 a 1928. Každé kolo 
mělo 108 kilometrů a 1 500 zatáček. Jezdilo se pět kol – 540 kilometrů 

a 7 500 zatáček. V tréninku projela Eliška Junková trať padesátkrát. 
V roce 1927 musela ve druhém kole, jako čtvrtá, pro defekt řízení vzdát. 
O rok později, na osmiválcovém Bugatti 35B s kompresorem, ji 
po sedmi a půl hodinách nastražené kameny v posledním kole prorá

žejí pneumatiku a z prvního místa ji odsunou 
na páté. Přes famózní výsledek se však rozhodla, 
že se závoděním končí. V jednom parném ne
dělním odpoledni, 18. července 1928, při Velké 
ceně Německa na Nürburgringu její „Oček“, 
jak muži říkala, mezi zatáčkami ExMühle 
a Berwerk po smyku na rozměklém asfaltu na
razil do skály a na následky roztříštění lebky ze
mřel. Stal se vůbec první obětí této tratě. Bylo 
to skoro na den přesně, co tady Eliška před 
rokem vyhrála a dva měsíce od jejího historic
kého vítězství na Targa Florio. K zajímavým 

souvislostem patří i brilantní Bugatti Step, který složil Jaroslav Ježek 
na její počest. Nebo také to, že právě ona vymyslela název Barum spo
jením značek Baťa, Rubena Náchod a Matador. Veliká osobnost světo
vého závodění Eliška Junková odešla za svým „Očkem“ ve věku 93 let 
5. ledna 1994.  Dan Novotný
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ZajímavOsti Z prahy staLO se v ListOpadU

Z krOniky stOdůLek pana F. vLasáka
Číslo popisné 51 – U Bílého beránka
Ve starých zápisech jest uváděn také pod názvem „u Bílé vovčičky“. 
Býval to starý zájezdní hostinec, který leží na hranici katastru obce 
Stodůlek a Řep. Hospoda tato sloužila v dřívějších dobách jako zá
jezdní, hlavně formanům, kteří vozili různé zboží do Prahy a zpět. Její 
sláva zanikla za
vedením želez
nice. Hostinec 
stával o samotě, 
bývala zde i ko
várna. Po celé 
jižní straně stojí 
ještě dnes stáje 
pro koně. 
Uprostřed dvora 
stávala obrovská 
kolna na mo
hutných sloupech, kam zajížděli formani s povozy s nákladem zboží. 
Dvůr má dvoje vrata, na severní straně při silnici na Plzeň a na vý
chodní straně na silnici od Stodůlek ku Praze. Jedněma se do dvora 
zajelo a druhými opět ze dvora vyjelo ven. 

Vybral Dan Novotný 

Pohádkový Čtvrtek
Narodil se 4. dubna 1911 v Praze. Podepisoval se jako Poledne, 
Neděle, Málek, Huge Prattler, někdy pod svou skautskou přezdívkou 
Brvenca ale hlavně pod pseudonymem, který v roce 1959 přijal za své 
občanské jméno, jako Václav Čtvrtek. Podle data narození – že čtvr
tým dnem v týdnu je čtvrtek. I když to bylo úterý. Jmenoval se Václav 
Cafourek a je dnes považován za pokračovatele klasiků českých pohá
dek, jako byli Němcová, Erben nebo Drda. Asi se nenajde nikdo, kdo 
by neznal loupežníka Rumcajse, 
Manku a synka Cipíska. A s neopa
kovatelnými ilustracemi Radka 
Pilaře, který dle tvrzení mnohých, 
podle podoby s Rumcajsem, si prý 
sedl před zrcadlo a kreslil sám sebe. 
A hlasem Karla Högera. Ve svých 
pohádkách vytvořil Václav Čtvrtek 
vlastní pohádkový svět lesních 
skřítků Křemílka a Vochomůrky, víly 
Amálky, Makové panenky a motýla 
Emanuela, formana Šejtročka nebo 
hajného Robátka a jelena Větrníka. 
Byl také vášnivým rybářem, a tak 
snadno potkal všechny ty vodníky: 
Volšovečka, Česílka, Čepečka či 
Krapítka. Přestože psal i pro dospělé, jeho bibliografie čítá 61 knih, 
svou tvorbu věnoval především dětem. Ale psal i krásné texty k písnič
kám. Jak k němu svět pohádek přišel? Jeho tatínek už navázal na dě
dečkovy dobrodružné příběhy o loupežnících a vyprávěl o rytířích 
a obrech, o Honzovi i o ševcích. Náměty volil i výchovně. Když s brat
rem zlobili, vytáhl trestnou pohádku „Oničem s krvavým mečem“. 
A Oničem bydlel u nich za kanapem. Pohádkové příběhy začal sám 
psát během vojenské služby v Děčíně v roce 1945. Jeho syn Petr chtěl 
prý slyšet „něco o lefovi“, tak vznikla pohádka Lev utekl. Mnoho let 
spolupracoval s Československým rozhlasem, velmi výrazně se podílel 
na Nedělní pohádce a Hajajovi. Toho vymyslela jeho žena, rozhlasová 
redaktorka Vlasta Váňová a od ledna 1961 jej můžeme poslouchat do
dnes. Nesmrtelnost přinesl jeho pohádkám animovaný film a přede
vším televizní Večerníček. První byl v roce 1967 Rumcajs. Když uva
žoval o tom, kde mají bydlet jeho pohádky, vložil je do dětských 
vzpomínek na Jičín. Protože prý „Rumcajs může bydlet jenom tam“. 
Václav Čtvrtek odešel za svými rozkošnými postavičkami do pohád
kového nebe 6. listopadu 1976.

Dan Novotný

Na některá místa vyveze lanovka
Občas zapomínáme na to, že do pražské dopravy patří i lanovky.
V Česku jich funguje víc než stovka a v samotné Praze tři. Vlastně 
historicky čtyři. Už 30. května 1891 byla spuštěna lanová dráha 
na Letnou, zrušená v roce 1922, nahrazená zastřešeným pohyblivým 
chodníkem s dřevěnými schody a pro katastrofální technický stav de
finitivně zrušená roku 1935. Nejznámější a druhou nejstarší je ale be
zesporu ta na Petřín. Vybudovaná také při příležitosti Všeobecné vý
stavy v roce 1891. Rozjela se 25. července 1891, tedy dva měsíce 
po letenské lanovce a délka tehdy činila 383 metrů. V roce 1921 byl 
ale provoz zcela zastaven a těleso dráhy začalo chátrat. Po rekon
strukci, kdy horní části lanovky prodloužili a dolní část přeložili blíž 
k tramvaji na Újezdě, byl 5. června 1932 zahájen provoz na celé 
511 metrů dlouhé trase. V šedesátých letech došlo postupně kvůli zru
šení odvodu vody (od středověku pečlivě prováděného) ke dvěma ma

sivním sesuvům 
půdy a lanovka do
jezdila. Ale díky 
Spartakiádě se 
15. července 1985 
rozběhla znovu 
a běží dodnes. 
Ročně stihne přes 
1,2 milionu cestují
cích. Z Újezda 
na Petřín s mezista
nicí na Nebozízku 
vás, za 4 minuty 
a o 130 metrů výš, 
vyveze celoročně 
za běžné jízdné 
v MHD.

Dlouhodobě plá
novaná sedačková 
lanovka v pražské 
zoo fungovala 
do rázného zasta
vení kvůli závažným 

nedostatkům v roce 1978 jenom rok. Od roku 1981 patří pod Metro 
k Dopravním podnikům a na 106 metrech slouží k překonání 50 metrů 
výškového rozdílu mezi spodní a horní částí zahrady. V provozu 
bude podle jízdního řádu a za příznivých povětrnostních podmínek 
do 1. ledna 2017, ale pro jeho upřesnění i způsob placení jízdného, které 
je 25 korun, doporučuji informace na www.dpp.cz/lanovadrahavzoo/. 

Třetí fungující lanovkou, o které ale málokdo ví, je od roku 1996 
celoroční spojení parku Mrázovka s restaurací NH hotelu na Smí
chově. Kabina jede zhruba 1 minutu po 156 metrů dlouhém mostě 
s převýšením 51 metr. Je pro 12 osob a při jízdě se naklání tak, že po
dlaha zůstává ve vodorovné poloze. Je zdarma a cestující ji sami 
obsluhují.

Hudbou budoucnosti je uvažovaná lanovka z Podolí na Kavčí hory 
nebo skoro kilometr dlouhá z Radlické na pláň Dívčích hradů.

Dan Novotný
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Lužiny, ul. Píškova                                              
Prodej bytu 2+kk v udržovaném 
stavu, u metra B – Lužiny. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Hůrka, ul. V Hůrkách               
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena od 3,5 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT 
HŮRKA, 

N. BUTOVICE

N.Butovice, ul. Nušlova              
Panelový byt 2+kk. Na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2,4 mln Kč.

Zadejte parametry svého 
bytu a hned zjístíte kolik 
zájemců na něj máme.

KUPCE
NA SVŮJ BYT 
NAJDETE NA 
www.CHIRS.cz

Luka, ul. Neustupného              
Panelový byt 40-50m2, na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
V OKOLÍ 

CENTRÁL. PARKU

Lužiny, ul. Zázvorkova             
Byt 3+kk v panel. domě v OV 
nebo DV. Cena od 3 mln Kč.

Denně 900-2000 

v NC Galerie Butovice.
Příjďte se poradit 

u dobré kávy.

Stodůlky, ul. Bronzová              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výho-
dou, ne přízemí. Cena od 4 mln Kč.               
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT        
VE STODŮLKÁCH

Stodůlky                              
Novější byt s balkonem nebo zahrád-
kou a garáž. stáním. Cena dle velikosti.

Stodůlky, ul. Blattného                                        
Prodej bytu 2+kk, 43m2, po rekonstrukci. 
U metra B – Hůrka. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Luka, ul. Bellušova                                             
Prodej bytu 2+kk, 43m2, 
po kompletní rekonstrukci.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hlubočepy, ul. Voskovcova                                                
Prodej bytu 4+kk, 129m2 s terasou 
46m2 a garážovým stáním. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Mládkova                                        
Prodej prostorného travnatého pozemku 
7030m2 s prvorepublikovou vilou.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Lužiny, ul. K Zahrádkám                                        
Prodej řadového RD, 325m2, se 
dvěma balkony a zahradou 93m2.   
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Motol, ul. Zahradníčkova                                        
Prodej bytu 2+1, 49m2, balkon  
s výhledem do zeleně. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. Petržílkova                                             
Prodej prostorného bytu 4+kk/2xB, 178m2, 
v 19.NP s panoramatickým výhledem.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Paní Čermáková se stresovala 
prodejem svého bytu půl roku.
Se mnou ho prodala bez starostí,
do 3 týdnů a za výhodnou cenu.

- Jsme na Vaší straně!

Ing. Lenka Kmochová, realitní poradkyně s certifikací ARK ČR
Kontaktujte svého Realitního poradce 

Jinonice, ul. Břežánecká                                        
Prodej bytu 3+kk, 84m2 s balko-
nem a lodžií v komplexu Botanica. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Stodůlky, ul. Petržílkova                                        
Prodej kancelářských prostor, 
65m2, v blízkosti metra B - Hůrka.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768
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víkendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

Za králem drahých kamenů
Vánoce se nezadržitelně blíží a začínáme přemýšlet, o co napíšeme 
Ježíškovi. Někoho možná napadl diamantový šperk. Dobrý nápad.  
Ale dříve by možná bylo dobré zajít do Muzea diamantů a dozvědět 
se o tomto králi drahých kamenů něco víc. 

„Naše muzeum bylo otevřeno v roce 2015 a je první a jediné svého 
druhu v Česku,“ říká ředitel muzea. „Najdete ho v srdci staré Prahy 
(Široká 4, Praha 1), kde kdysi byla židovská čtvrť. V místě, kde se 
 soustředili obchodníci, samozřejmě také obchodníci se zlatem a s dia
man ty. V tomto domě se kdysi, ještě před válkou, právě se zlatem 
a s diamanty obchodovalo. Na tvoření expozice jsme spolupracovali 
s předními českými gemology a geology a z jejich odborných zkuše
ností budeme čerpat i v budoucnu.“

Už recepce vás ujistí, že jste na správném místě. Je totiž ve stylu 
diamantového dolu. Každý návštěvník dostane tablet a nahraný text 

vás provede jednotlivými sekcemi. Expozice vám o diamantech pro
zradí opravdu mnohé, od vzniku přes zpracování až do podoby krás
ných šperků. Dozvíte se například, že diamanty vznikaly za vysokých 
teplot a tlaků před více než 3 miliardami let. Představu získáte také 
o tom, jak a kde se diamanty těží, jak se třídí a připravují na broušení. 
Jak ale brousit nejtvrdší nerost? 
První broušení, při kterém se vytváří 
základní tvar diamantu, se provádí 
tzv. broušením kámen o kámen. 
Diamant tedy brousí diamant. K vi
dění jsou také doprovodné drahé 
kameny, minerály i kameny průmys
lově vyráběné, původní dílna i ná
stroje, které se používaly zhruba 
před 150 až 200 lety. 

„Na závěr si můžete prohlédnout 
originální diamanty v různých veli
kostech, barvách a také kvalitě,“ do
dává ředitel. „Její základní kritéria 
po vybroušení jsou čtyři – váha, čis
tota, barva a brus. Nejvyšší a nej
horší kvalitu je schopen rozeznat 
pouhým okem i laik. Ale stupnice kvality je poměrně vysoká, takže 
pak už je lepší nechat posouzení na odborníkovi. Všechny naše expo
náty jsou prodejné, za pozornost určitě stojí i obchod se solitérními 
kameny i hotovými šperky.“ 

Až budete odcházet, budete vědět o hodně víc než to, že diamant je 
nejtvrdší nerost. Muzeum diamantů můžete navštívit denně od 10.00 
do 19.00, v létě do 20.00. 

Více informací získáte na www.diamondmuseum.cz, 
tel. 222 313 754, info@diamondmuseum.cz. Eva Černá
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INZERCE

BLAHOPŘEJEME

 o Dne 18. listopadu 
letošního roku oslaví paní 
Anna Lässigová krásných 
95 let. Vše nejlepší, hod-
ně zdraví a spokojenosti 
přejí dcery, vnoučata 
a pravnoučata. 
Za všechny Jiří Kratochvíle. 

SLUŽBY

 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 Hodinový manžel, malování, štukování,  
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 

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

 o 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. 222 961 238 večer, 602 938 399.

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

 o Nabízím malířské práce, štuky, stěrky, laky, 
doprava + návštěva ZDARMA. Tel. 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz.

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

levně i menší stěhování, odvoz starého nábytku.  
Tel. 602 817 588.

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

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě  
i u klienta.Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz. 

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o Malování, štukování, tapetování, lakování  

(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,  
koupelny, WC), vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

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

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

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.
Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Sádrokartony + kompletní rekonstrukce,  
tel. 603 184 081. E-mail: olaolda@volny.cz.

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

 o Opravy praček, myček a sušiček v bytech  
zákazníků. Práce dle dohody – večer i víkendy. Macourek 
– tel. 728 137 314, e-mail: pavel.macourek@seznam.cz.

 o Advokátka s mnohaletou praxí a zkušenostmi  
z justice nabízí právní služby v oboru občanské, ro-
dinné, pracovní, trestní právo, porady a zastupování 
i v insolvenci. Časová flexibilita. Tel. 732 702 046.

 o Kosmetika, masáže, reflexní masáže, manikúra, lifting, 
lymfatická masáž, anticelulitická. Heranova 1545,  
P13-Stodůlky. Objednávky na tel. 602 472 389.

 o OUTSOURCING NÁKUPU materiálů a služeb 
pro malé a střední fy: vyjednání kontraktu, cenová jedná-
ní, vedení výběrových řízení na dodavatele, dosažení úspor 
nebo vyšší kvality materiálu a služeb. Kontrola nákladů, 
zavedení procesů nákupu. Kontakt: info@cz-exipo.com 
nebo tel. 732 878 733.

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

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

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

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

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

 o Vedení účetnictví – daňová evidence. Zpracování 
účetnictví, mzdy, kontrolní hlášení, jednání s úřady, 
konzultace, rekonstrukce zpětně. Pojištění profesní odpo-
vědnosti. Info na tel. 603 167 930, 251 626 607.

 o Elektroinstalační práce, nonstop opravy, montáž, 
revize, výměna digestoří.  
Tel. 602 976 979, Nešpor. 

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

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 
Lakování CND laky bez broušení nehtu.  
Mžiková, tel. 775 925 581. 

 o MYTÍ OKEN – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. PROFI PŘÍSTUP, 
DOPRAVU A DPH NEÚČTUJI! TEL. 777 137 495.

 o Kuchyňské linky a vest. skříně, dvířka skřínky a pracov-
ní desky na míru. VRBA – tel. 603 438 707. 

 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 Kompletní vedení účetnictví, daňové evidence, 
dph, mzdy, daňová přiznání, rekonstrukce účetnictví, 
zastupování na úřadech, dlouholetá praxe, přijatelné  
ceny. Tel. 737 669 687, Karla Vyhnánková,  
mail: uctokv@seznam.cz.

 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 Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce by-
tového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba plotů 
z KB-Bloku, mirazilina@seznam.cz, tel. 608 861 908.

TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol

Rezervace hodin: 732 742 333

www.tenistami-reporyje.cz

Tenis-Tami-88x62,5.indd   1 28.10.2012   9:48:03

! prodej permanentek na sezonu 2016/17 zahájen !

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol
Rezervace hodin: 732 742 333

! prodej permanentek na sezonu 2016/17 zahájen !

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

opravami vašeho bytu ši domu. Malířské, zednické, 
instalatérské práce, montáž nábytku a jiné. 

Jsme tu pro vás k dispozici na tel. 774 111 999.
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    
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 
podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 
602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad 

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.  
Tel. 602 934 126.

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

 o Hodinový manžel, malování, štukování,  
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

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

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 222 961 238 
večer, 602 938 399.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky,  

stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

levně,  i menší stěhování, odvoz starého nábytku.  
Tel. 602 817 588.

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN, opravy drobné 
i velké,rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 
domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí- 
nače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,  
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, 
v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění 
omítek do původního stavu, kontrola stávající 
instalace, dotažení spojů, www.elektrikarerben.cz, 
tel. 604 516 344.

 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 
štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

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

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

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

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

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

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-
latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 
Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.
Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (PVC, 
koberec, korek, plovoucí podlahy, práce i So + Ne.   
Tel. 603 271 240.

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

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

 o Malování, štukování, tapetování, lakování  
/okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,  
koupelny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

 o Stříhání psů, Neústupného 1838, u metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

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

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 
– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-
vé látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 
a jiné. Nízké ceny! Na Veselí 2, P-4, parkoviště před 
obchodem. Tel. 241 402 270, www.molitany.cz.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. –  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele, židle ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher a Vax. Odstraňu-
jeme prach, alergeny, roztoče a skvrny různých původů, 
používáme vonný přípravek s impregnací. Ručně čistíme 
kožený nábytek. Myjeme okna. Kvalitně, rychle  
a levně.  Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818,  
www.cistimekoberce.cz.

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380,  
e-mail: opravycompu@seznam.cz.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle vašich časových  
možností. Volejte 774 901 193.   

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

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

 o Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení, 
připojování el. spotřebičů atd. Spolehlivě a levně - Bína, 
Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

 o !VYKLÍZENÍ - STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 
k likvidaci.Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 
družstev atd... Stěhování od A-Z. Malířské práce.  
Tel. 773 484 056.

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243.  

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 – metro Lužiny, 
 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

 o INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 
VLASTNÍ PRODEJNA. TEL. 605 802 803, WWW.IKUZMA.CZ.

 o Hodinový manžel údržba domácnosti.  
www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974. 
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PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Pozor! Přecechtělova 2392 -  
oprava, úprava, čistírna oděvů, kůže 

a kožichů. Šití metráží, oprava  
obuvi, brašen a tašek na počkání.

po - pá: 12.00 - 18.00, tel. 608 726 290

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

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

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

PŮJČKA STROJŮ na praní koberců
   20 let na Praze 13      www.uklidiz.cz

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

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

AKCE
SPECIÁLNÍ CENA NA FIREMNÍ VEČÍRKY.

Rekl_STOP.indd   1 11.10.2016   13:55:10
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 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. 
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

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

 o Vedení účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání. 
Pro firmy, OSVČ i jednotlivce. Účetnictví a správa domu pro 
SVJ a bytová družstva. Tel. 603 189 826, www.extrade.cz, 
ceny příznivé.

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

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

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu  
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možnos-
tí. Volejte 774 901 193.

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

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou me-
todou profi stroji v domácnostech i firmách. Ručně čistíme 
kožený nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme vás 
špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých původů. 
Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha – ZDARMA.  
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 o Úvěr pro SVJ A BD s výhodnými podmínkami, 
podnikatelský úvěr, hypotéku vyřídím zdarma.  
Tel. 732 442 244.

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

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

E-mail: info@tiskpip.cz l www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9-13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • OFSETOVÝ TISK 
KOPÍROVÁNÍ • LAMINOVÁNÍ • RAZÍTKA 
KROUŽKOVÁ VAZBA • TISK SAMOLEP 
VÝROBA REKLAMY • POTISK PVC

PIP_STOP-06-2016.indd   1 7.9.2016   17:55:40

 
růZné

 o Zdarma dám sběrateli 10 starších lahví od destilá-
tů. Tel. 251 627 686 – dopoledne. 

 o Máte dítě s problémy ve škole kvůli specifickým 
poruchám učení? Speciální pedagožka nabízí odbor-
nou pomoc.  
Blíže na www.svancarova.web-rychle.cz.

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.

 o Výuka a doučování francouzštiny – kvalifikovaná 
učitelka francouzštiny s bohatou zkušeností.  
Tel. 777 265 441, e-mail: lepefrancouzsky@volny.cz.

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

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

 o Korálkování – Přijďte si vyrobit, nebo koupit  
šperk, pro sebe anebo své blízké. 
Kdy: 17. 11. 2016. Od 9.00 hod. do 19.00 hod. 
Kde: V restauraci U ŽBÁNKŮ, Ořešská 334, řeporyje  
Praha 5. Spojení: autobusem 301,325 ze zastávky Luka  
na zastávku Ořešská.

 o Kurzy malby, kresby a módního návrhářství pro 
začátečníky, pokročilé a děti v budově Jeremi Sport. 
Info na www.malbaakresba.cz, tel. 602 614 855.
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 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625. 

 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 Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi  stroji v domácnostech i fi rmách. Ručně čis-
tíme kožený nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme 
vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých pů-
vodů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha – ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz. 

 o CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice v oblasti 
Zadaru) pronajmu 2 apartmány po rekonstrukci. 
Bližší info na tel. čísle 607 753 091.

 o Sháním chůvu pro 8letá dvojčata, Lužiny. 
Pravidelné odpolední hlídání (po, st), v případě nemoci 
a prázdnin dle dohody i celodenní. Tel. 724 413 616. 

 o Doučování dětí, i cizinci. Tel. 607 510 795.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofi rmupraha.cz.
 o Hlídací teta – zajistím hlídání dítěte, odvedu 

na kroužky. Tel. 607 510 795.
 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 

Tel. 733 363 404.
 o Doučím 1. - 5. třídu. Učitelka Mgr. Tel. 721 963 362.
 o DIPLOMKY, BAKALÁŘKY: KOREKTURY – JAZYK, 

STYLISTIKA. Zodpovědně, rychle, výhodně – Lužiny, 
Praha 13. Vysokoškolský pedagog. Tel. 736 727 887.
 Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Nastavím rodičovskou kontrolu dětí na (nejen) 
počítači. Vyřeším jakékoli problémy s vaší domácí techni-
kou, www.ujosoft.cz. Tel. 739 684 411.

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o  Hledám občasné hlídání malého pudlíka v Praze 13. 

Pouze v bytě. Tel. 728 449 684.

 o Společníka kolem 65 let na letní pobyt na chatě 
nebo i jiné aktivity hledá mladší důchodkyně. 
E-mail: ameliebell@email.cz.

Seznámení

Různé

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

www. .cz

KOLA|PRODEJ|SERVISNušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin » »NOVĚ PRODEJ A TESTOVÁNÍ ELEKTROKOL

Diamond Group

Vaše realitní makléřka pro tuto oblast.
Znám to tady, protože zde 11 let bydlím.
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ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální � vertikální � venkovní žaluzie, sítě
proti hmyzu � venkovní plastové a hliníkové rolety

� montáž těsnění, lamelové dveře
� čištění vertikálních žaluzií, � opravy žaluzií

� výroba kuch. linek a vest. skříní
Atestované bezpečnostní dveře.

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří
Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140
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Vše pro 
   Vaši zahraduul. Ořešská, Praha 5-Řeporyje

letničky, stromy, keramika,
postřiky, substráty, hnojiva...

                        7  d n í  v  t ý d n u
Po-Pá 9-18             So 9-16            Ne 9-13

w w w. g a r d e n c e n t r u m . c z

Vše pro 

 Vaši zahradu



dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Plavky, šortky, letní čepice, klobouky, trička, pyžamka, 
kožené capáčky, dětské barefoot boty

Little & Cool | Bronzová 24/2
 metro B Lužiny (vedle Zdravé výživy)

Po-Pá 9-18, So 9-12 | www.littlecool.cz

stop_05_2016_orig.indd   31 25.04.16   16:57

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, 251 615 428

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

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

SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

777 208 491 • info@har.cz • www.har.cz

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 10.12.15   12:36

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                                  Přijmu nové  

  distributory na roznos STOPu. 

     Bližší informace na tel. 603 728 140.

 
vZpOmínáme

 o V těchto dnech 
vzpomínáme nedo-
žitých 100 let pana 
Josefa Lässiga. 
 
Nikdy nezapomene-
me. Manželka Anna 
s rodinou.

 Od tužky až po nábytek 
u nás vybavíte FIRMU, 
ŠKOLU, DOMÁCNOST 

vyberte a objednejte na: 

 www.apap.cz 
 

přímo v prodejním skladu  
 Praha 5-Řeporyje, K Třebonicům 17 

Po-Čt 7:30 - 17:00 hod.  Pá  7:30 - 16:00 hod.   
tel.: 245 008 960 

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

 

 

 

 

KURZ TRADIČNÍ JÓGY - v tělocvičně ZŠ Bronzová 
každý čtvrtek od 19.00 hod. 

Kurzovné: 100 Kč za lekci (otevřené lekce)
Tel. 734 746 546        e-mail: gnapi@seznam.cz

KURZ TRADIČNÍ JÓGY - v tělocvičně ZŠ Bronzová  
každý čtvrtek od 19.00 hod. 

Kurzovné: 100 Kč za lekci (otevřené lekce)
Tel. 734 746 546        e-mail: gnapi@seznam.cz

KURZ TRADIČNÍ JÓGY - v tělocvičně ZŠ Bronzová  
každý čtvrtek od 19.00 hod., kurzovné: 100 Kč za lekci (otevřené lekce)

Tel. 734 746 546        e-mail: gnapi@seznam.cz

KURZ TRADIČNÍ JÓGY - v tělocvičně ZŠ Bronzová  
každý čtvrtek od 19.00 hod., kurzovné: 100 Kč za lekci (otevřené lekce)

Tel. 734 746 546        e-mail: gnapi@seznam.czdětská a těhotenská móda

1.- 30.11.2016 sleva 10% na vše!
S tímto inzerátkem. Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

Platí pouze v kamenném obchodě.

little & Cool | Bronzová 24/2
 metro B Lužiny (vedle Zdravé výživy)

Po-Pá 9-18, So 9-12 | www.littlecool.cz

Oblečení
pro děti
0-15 let
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ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

Zaměření a kalkulace

u zákazníka zdarma

Kvalitní montáž

100% s e r v i s

Doprava zdarma

Prodej na splátky

ŽALUZIE | ROLETY | MARKÝZY | BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
BALKONOVÁ ZÁBRADLÍ | VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
SÍTĚ PROTI HMYZU | SUŠÁKY PRÁDLA

739 034 488 www.bydlenijerabek.cz

ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9
Praha 5-N.Butovice, 736 489 064
251 617 740, www.pokladni-systemy-praha.cz

Předvedeme
zaškolíme

servisujeme

Gymnázium Jaroslava Heyrovského,
Mezi Školami 2475, Praha 13,  

vypisuje výběrové řízení na kumulovanou 
pracovní pozici  

rozpočtář/ka – personalista/ka.  
Předpokládaný nástup 01. 12. 2016. 

Kvalifikační předpoklady –  
VŠ ekonomického zaměření, praxe vítána.

Písemné nabídky (profesní životopis + kopie  
dokladů o vzdělání) zasílejte na adresu  
gymnázia do 15. 11. 2016, případně  

elektronicky na e-mailovou adresu  
maturova@gymjh.cz.

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 13,  

pronajme od ledna 2017 nebytový  
prostor (cca 22 m2) k provozování  

školního bufetu.  
Bližší informace na tel. 251 050 211-2.     

ZamĚstnání

 o Nastartuj svůj úspěch v Praze ve Stodůlkách. 
Přijmeme lidi na zápis a evidenci odběrných míst, nad-
standardní platové ohodnocení. Tel. 734 428 348. 

 o Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 
Praha 5 hledá větší počet zaměstnanců se středním vzdě-
láním s maturitní zkouškou. Informace o volných místech 
najdete na www.cssz.cz.

byty

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

 o ANDELREALITY.COM – profesionální realitní služby. 
Poptáváme byty ve Stodůlkách. Informujte se u makléře. 
PETR NEŽÁDAL, tel. 774 616 800. 

 o Hledám byt 3+kk nebo 3+1 do ceny 16 tisíc i s poplat-
ky, celkem pro 3 osoby, nekuřáky. Zařízení na dohodě, 
výhodou lodžie, ale nemusí být, preferujeme dobrý a čistý 
stav. Děkujeme. 603 789 381.

 o Nekuřácký pár hledá pronájem menšího čistého bytu 
v Praze u MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tis, 2+kk nebo 2+1 
do 13 tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce. Za případ-
nou nabídku děkuji. 605 845 088.

prOdej–kOUpĚ–prOnájem

 o Nabízím pronájem obchodu v Nových Butovicích.  
Cena 20 000 Kč včetně poplatků. Tel. 739 615 631.

 o Koupím garáž nebo garážové stání ve Stodůlkách.  
Tel. 735 611 584. 

 o Unhošť – dům 5+1 (1935), nové rozvody, podlahové 
topení, 100 m od náměstí. Pozemek poskytuje naprosté 
soukromí. V blízkosti křivoklátských lesů. PID MHD 15 mi-
nut na Zličín. Školy, školka, veškerá občanská vybavenost. 
Nutno vidět. Cena 4 600 000 Kč. Tel. 776 590 254. 

Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 13  

přijme vrátnou/vrátného.  
Nástup 2. ledna 2017. 

Bližší info na tel. 603 150 929, 251 050 211-2.

Slévárna v Praze 5 hledá zaměstnance:
slévárenský dělník, zámečník, pracovník 
modelárny.  V případě zájmu zasílejte své životopisy na
e-mail: tereza.chrastilova@praguecast.cz, tel. 222 531 574.

MŠ U BOBŘÍKA, Podpěrova 1880 
Přijme kuchařku/kuchaře  

na plný úvazek – trvalý pracovní  
poměr. Nástup možný ihned.

Tel. 251 622 427.
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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 

DIVADLO
 5. 11. so 19.30  SOMMELIER

Taškařice, ve které ochutnáte kromě lahodných vín a pamlsků i Anthelma Brillata-Savarina 
a další milovníky života.

KONCERTY
10. 11. čt 19.30  NEZMAŘI

Tradiční podzimní koncert.

18. a 25. 11. pá  SKUTEČNÁ LIGA – semifinále

Soutěž mladých rockových kapel.

20. 11. ne 19.30  VZPOMÍNKA NA FOLKOVOU OHŘI

26. 11. so 18.30  VZPOMÍNKA NA QUEEN
Freddie by letos oslavil 70. narozeniny. Tak je pojďme slavit! 

 1. 12. čt 19.30  KONCERT SKUPINY COP + HOST

 3. 12. so 19.30  35. VÝROČÍ SKUPINY SEKVOJ

DĚTI 
 6. 11. ne 15.00  BOMBEROS – SQUADRA SUA

Hasičská groteska. Rodinné představení zaměřené zejména na otce a děti.

13. 11. ne 15.00  PINOCCHIO – DIVADLO TOY MACHINE
Někdy se může splnit i nejnesplnitelnější sen. Premiérová pohádka.

20. 11. ne 15.00  POHÁDKY Z LESA – STUDIO DAMÚZA
Les to nejsou jenom stromy, houby a zvěř, ale brána, která otevírá dveře třem pohádkám.

27. 11. ne 15.00   VO HLOUPYM HONZOJ A HUBATEJ MARJÁNĚ, KTERÁ 
SKRZE PEKLO K NAPRAVENÍ PŘINDE

Úspěšná inscenace oceněná dvěma cenami za přínosnou dramatizaci lidové tvorby. 
Stará lidová pohádka hraná 50 cm velkými marionetami. 

 4. 12. ne 15.00  KLAUNI PINGU

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
14. 11. po 9.00, 10.30  MOLIÉRE: TARTUFFE 

Klasicistní francouzská komedie od Moliéra ze 17. století. 

15. 11. út 9.00, 10.30  HYGIENA KRVE – DIVADLO LÍŠEŇ 
Hra inspirovaná svědectvími a vzpomínkami lidí, kteří prožili holocaust, ale i dobovými 
dokumenty. 

16. 11. st 9.00, 10.30  ZREZIVĚLÉ DĚTSTVÍ – STORYTELLING, O.S.
Vyprávění o dětech, jejichž rodiče se v 50. letech 20. století staly obětí politických 
procesů.

21. 11. po 9.00, 10.30  POHÁDKY Z LESA – STUDIO DAMÚZA

29. 11. út 9.00, 10.30  BOMBEROS – SQUADRA SUA

30. 11. st 9.00, 10.30  KRÁLOVSTVÍ NA KOLEČKÁCH – DIVADLO ANPU
Představení plné nápadité scénografie, které vybízí k rozvinutí dětské zvídavosti, roz-
hledu, fantazie a také tolerance.

 2. 12. pá 9.00  KLAUNI PINGU

 7. 12. st 9.00  CESTOU DO BETLÉMA

 8. 12. čt 9.00, 10.30  KAREL ČAPEK: JAK SE DĚLÁ DIVADLO
Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 
představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů pro školy.

RŮZNÉ
 1. 11. út 14.00  RETRO KAVÁRNA PRO SENIORY

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

 3. 11. čt 17.00  BESEDA – Ondřej Suchý a Dagmar Pavlíková 

12. 11. so  ORIENT CONNECTION 
Festival kultury, hudby a tance orientu. Více na www.eglal.cz.

 6. 12. út 14.00  RETRO KAVÁRNA PRO SENIORY

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

Kouzelný svět barev a fantazie
Ve sportovním centru Jeremi sport ( Jeremiášova 2581/2) bude 
10. listopadu otevřena unikátní výstava velkoplošných makrofoto
grafií Svět jako MAKRO VIII fotografa Milana Blšťáka. Pokud máte 
rádi tajemství přírody, dokážete se v životě zastavit a vnímat krásné 
věci, určitě oceníte krásný svět barev a fantazie tohoto fotografa. 

Od roku 1998, kdy vystavil svoje první makrofotografie, zrealizoval 
už 63 autorských výstav v Čechách i v zahraničí. Specializuje se 
na makrozáběry vody ve volné přírodě (rosa, kapky deště, ledové 
krystaly) ve velkém zvětšení. Jeho snímky jsou oblíbené pro svou 
 čistotu a přirozenou energii, kterou vyzařují. Výstava je prodejní,  
potrvá do 31. 12. 2016 a bude doprovázena zajímavou soutěží, něko
lika přidruženými akcemi a anketou pro návštěvníky. Podrobnosti 
najdete od 10. 11. na www.macro4you.cz.
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Čtvrtek 6. 10. – neděle 27. 11.
Národní Cirkus Originál Berousek
U stanice metra Luka, Stodůlky
Představení můžete vidět ve středu, ve čtvrtek a v pátek 
od 17.30, v sobotu od 14.00 a v neděli od 11 hodin.  
Více na www.berousek.cz.

Pátek 14. 10. – středa 30. 11.  • 11.00 – 19.00
Výstava Questions Without Answers  
Czech Photo Centre, Seydlerova ulice, Nové Butovice

Výstava Questions Without Answers (Otázky bez odpovědí) 
zahrnuje více než 150 snímků fotografů legendární agen-
tury VII Photo Agency. Zachytili na nich okamžiky světových 
dějin od konce studené války až po dnešek. Tuto výstavu 
doplňuje projekt Smile sdružující obrazy smějících se lidí. 
Prostory Czech Photo Centre jsou otevřeny 7 dní v týdnu, 
a to vždy od 11.00 do 19.00 hodin. Základní vstupné je 
50 Kč, snížené 30 Kč. Centrum najdete nedaleko stanice 
metra Nové Butovice na rohu ulic Seydlerova a Na Zlatě.

Úterý 1. 11.  • 14.00 – 16.00 
Retro kavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retro kavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím je-
denkrát v měsíci – vždy první úterý od 14.00 do 16.00. Pro-
tože je počet míst omezen, doporučujeme rezervovat si 
místo u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Úterý 1. 11.  • 16.00 – 17.00
Beseda o revitalizaci OC Velká Ohrada
Informační centrum OC Velká Ohrada (kavárna)
Na besedě budou přítomni zástupce investora a starosta 
Prahy 13 David Vodrážka.

Úterý 1. – pondělí 7. 11.
Soutěž Zde nakupuji
Hypermarket Globus,  
Sárská 5/133, Zličín
Každý měsíc, vždy od 1. do 7., je náhodně v různých časech 
vybráno 7 zaparkovaných automobilů zákazníků se samo-
lepkou Zde nakupuji. Tito zákazníci obdrží dárkovou kartu 
v hodnotě 500 Kč. Samolepky na vozidlo si můžete vyzved-
nout v informacích v hypermarketu. 

Středa 2. 11.  • 19.00
Podzimní sen
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

Zveme vás na koncert Podzimní sen známého hudebníka, 
akordeonisty, skladatele Servera Abkerimova, který už ně-
kolik let žije v Praze 13. V červnu s velkým úspěchem vy-
stoupil v rámci kulturně komunitní akce Nejsme si cizí, 
konané v rámci projektu Společná adresa – Praha 13.

Čtvrtek 3. 11.  • 17.00 
Křeslo pro hosta – předvánoční beseda
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Všechny seniory z Prahy 13 srdečně zveme na předvánoční 
povídání s Ondřejem Suchým a Dagmar Pavlíkovou.

Sobota 5. 11.  • 9.00 – 17.00
Flerjarmark na Lukách aneb Originální dárky pod 
stromeček
Třináctka – Křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Srdečně vás zveme na jedenáctý Flerjarmark v obchodním 
centru na Lukách (v bezprostřední blízkosti stanice metra B). 
Na předvánočním jarmarku si můžete zakoupit originální 
oděvy, šperky, kabelky, módní a bytové doplňky, keramiku, 
floristické výrobky, hračky a mnoho dalšího. Během této 
akce, konané ve spolupráci s Fler.cz, jsou pro vás připraveny 
výtvarné workshopy a výborné domácí občerstvení.  
Vstup je zdarma.

Pondělí 7. 11.
Den univerzit v Německé škole v Praze
Schwarzenberská 1/700, Jinonice
Nenechte si ujít veletrh vzdělávání. Aula se zaplní stánky, 
u nichž bude kolem dvaceti univerzit spolu s jinými institu-
cemi z Německa i České republiky seznamovat zájemce se 
svou nabídkou vzdělávání. Nejrůznější univerzity kromě 
toho vystoupí s prezentacemi mimořádných studijních 
oborů. Více informací naleznete na www.dsp-praha.cz. 

Úterý 8. 11.  • 17.30
První Rodičovská kavárna
Vestibul FZŠ prof. Otokara Chlupa (2.D), Fingerova 2186  

Dovolujeme si vás pozvat na Rodičovskou kavárnu.  
Tématem bude matematika profesora Hejného, její filozofie, 
 koncept a vyučování.

Úterý 8. 11.  • 18.00 
Peroutka sem, Peroutka tam
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1 
Bylo předválečné Československo slovanským národním 

státem, v němž Židé byli trpěnou menšinou? Stál Ferdinand 
Peroutka pro nebo proti tomuto názoru? Jak se projevuje 
české národní sebeporozumění dnes? Jsou dnes čeští Židé 
považováni za etnické Čechy? Na tyto otázky se v rozhovoru 
s publicistou a redaktorem Českého rozhlasu Plus Janem 
Fingerlandem pokusí odpovědět publicista a rozhlasový do-
kumentarista Adam Drda. Večer se koná ve spolupráci s pro-
jektem Diskuse v Maislovce. 
Více o programech Židovského muzea v Praze najdete 
na www.jewishmuseum.cz.

Středa 9. a čtvrtek 10. 11.  • 8.30 – 16.00 
Dny otevřených dveří
Základní škola Mohylová, Lužiny
Využijte dnů otevřených dveří a přijďte se podívat do naší 
školy. Věnovat se vám budou žáci našich čtvrtých tříd, kteří 
vás školou provedou a zodpoví vaše dotazy.

Středa 9. 11.  • 10.00 – 17.00
Den otevřených dveří v Německé škole v Praze
Schwarzenberská 1/700, Jinonice
Návštěvníci mohou nahlédnout do tříd během výuky. 
Na programu je prohlídka školy a školky či osobní pohovory 
s vedením školy. V 15.00 proběhne vernisáž výstavy Karel IV. 
Více na www.dsp-praha.cz.

Čtvrtek 10. 11. – sobota 31. 12.
Kouzelný svět barev a fantazie
Sportovní centrum Jeremi sport, Jeremiášova 2581/2 

Nenechte si ujít unikátní prodejní výstavu velkoplošných 
makrofotografií Svět jako MAKRO VIII. fotografa Milana 
 Blšťáka. Výstava bude doprovázena zajímavou soutěží, ně-
kolika přidruženými akcemi a anketou pro návštěvníky.  
Více informací najdete na str. 33 a od 10. 11. také  
na www.macro4you.cz.

Pátek 11. 11.  • 15.00 – 17.00 
Svatomartinské odpoledne
Mateřská škola Mezi Školami 2323 
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na Svatomartinské 
odpoledne ve školce. Připravena bude tvořivá dílnička 
a také prohlídka celé školky. Budete mít možnost zeptat se 
na vše, co vás o naší školce zajímá. 

Sobota 12. 11.  • 10.00 
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice 

 FO
TO

: A
LE

xA
ND

RA
 B

OU
LA

T



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • listopad 2016 35

kaLendáŘ akcí ListOpad

Přijďte se podívat na novou pohádku Kalif čápem, kterou 
na motivy W. Hauffa nastudoval soubor Divadla Glans. 
 Jednotné vstupné 80 Kč (pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení). Na místě bude možno zakoupit 
malé občerstvení. 
Více na www.divadloglans.cz.

Sobota 12. 11.  • 10.00 –16.00
Setkání Baltíků v Praze
FZŠ Trávníčkova 1744

TIB, z.s., pořádá další ročník soutěže v programování Se-
tkání Baltíků v Praze. V sobotu se koná finále soutěže o nej-
hezčí program naprogramovaný v Baltíkovi. Uzávěrka 
přihlášek je 3. 11. 2016. Prezentace jsou přístupné veřej-
nosti. Více na http://souteze.tib.cz.

Neděle 13. 11  • 16.30 – 18.30
Sférické kino u Rondelů
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877
Zveme vás na promítání naučných filmů z nabídky Sféric-
kého kina. Přibližně tříhodinový program je určený pro děti 
od 5 do 15 let, mládež nebo rodiče s dětmi. Místo v promí-
tacím stanu je možné si na jednotlivé filmy předem rezervo-
vat na pionyrluziny@gmail.com. Kapacita stanu je 30–40 
diváků. Více informací na str. 18, www.rondel.pionyr.cz 
nebo na facebookových stránkách.

Pondělí 14. 11.  • 16.00 – 17.00
Beseda o revitalizaci OC Velká Ohrada
Informační centrum OC Velká Ohrada (kavárna)
Na besedě budou přítomni zástupce investora a starosta 
Prahy 13 David Vodrážka. 

Středa 16. 11.
Koncert pro seniory
Spolkový dům, K Vidouli 727
Seniorům z Prahy 13 zahrají a zazpívají Zbyněk Pastrňák 
a Renáta Vlasáková, tedy hudební skupina Proč ne. Jako 
host vystoupí Josef Zíma.

Středy 16., 23. a 30. 11.  • 16.00
Školička pro budoucí prvňáčky
Základní škola Mohylová, Lužiny
Jako každoročně i letos vás všechny srdečně zveme na ško-
ličku pro budoucí prvňáčky, během které budete mít mož-
nost seznámit se s tím, jak to v Základní škole Mohylová 
chodí. Každá ze tří lekcí má své zaměření. Během první 
lekce se seznámíte s provozem školy, druhá a třetí lekce 
budou ukázkovou hodinou pro rodiče, zaměřenou na český 
jazyk (23. 11.) a matematiku (30. 11.).

Čtvrtek 17. 11.
Pražský Minimax 2016
Start – Dejvice a Řepy
Již potřinácté vás kartografické vydavatelství Žaket zve na 
 turistický pochod Prahou podle mapy, na Pražský minimax. 
Delší trasa o délce 20 km vede od tramvajové zastávky Poli-

klinika Barrandov (start od 8.30 do 9.15). Připravena bude 
i kratší trasa o délce 10 km, na kterou je možné se vydat 
od zastávky autobusu Bílý Beránek – směr Nové Butovice 
(start od 10.00 do 10.45). Každý účastník obdrží podrobnou 
mapu s tratí pochodu a slovním popisem trasy a kontrol-
ními otázkami. Startovné je dobrovolné. Cíl obou tras bude 
na křižovatce Plzeňské a Slánské, v sídle kartografického vy-
davatelství Žaket a blízko zastávek městské hromadné do-
pravy Bílý Beránek a Slánská. Cíl bude otevřen od 12.30 
do 15.00. Více na www.zaket.cz.

Sobota 19. 11.  • 10.00 – 17.00
Velký badmintonový turnaj pro děti
Sportovní centrum Jeremi, Jeremiášova 2581
Prezence bude od 8.30, startovné je 200 Kč za hráče.  
Každý účastník obdrží drobný dárek od sponzorů turnaje, 
na tři nejlepší hráče čekají hodnotné ceny. Informace 
na panterikladno1@seznam.cz nebo na tel. 737 175 370.

Úterý 22. 11.  • 11.00
Staročeské Vánoce
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Zveme vás na tvůrčí dílnu pro všechny šikovné seniory 
z Prahy 13. Budete mít možnost uvázat si adventní věnec, 
chybět nebude ukázka vánočních dekorací, povídání o vá-
nočních tradicích a zvycích nebo zpívání.

Středa 23. 11.  • 8.00 
Den otevřených dveří 
Základní škola Kuncova 1580 
Srdečně zveme rodiče stávajících i budoucích žáků a další 
zájemce na Den otevřených dveří školy. Dopoledne od 8.00 
do 11.40 je možno zhlédnout výuku ve třídách i v odbor-
ných učebnách, odpoledne se od 16.00 koná beseda s ředi-
telem školy a komentovaná prohlídka školních prostor. 
Zájemci se dozvědí informace k zápisu dětí do budoucích 
1. tříd, podmínky přijímacího řízení pro budoucí šesťáky 
a mají jedinečnou možnost si prohlédnout kvalitně vyba-
vené učebny, pracovny a interiér školy.

Sobota 26. 11. 
Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska 
Fakultní základní škola Brdičkova, Lužiny

SDH Třebonice a ÚMČ Praha 13 vás zvou na osmnáctý ročník 
volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev. 
Prezence 7.30 – 8.00 v tělocvičně školy. Závazné přihlášky 
se složením startovného 600 Kč za družstvo (max. 8 hráčů) 
do 21. 11. do 16.00 u Jaroslava Matýska, tel. 607 613 652, 
235 011 239. 

Sobota 26. 11.  • 9.00 – 13.00
Dvě šance v Trávě
FZŠ Trávníčkova 1744
FZŠ Trávníčkova a TIB, z.s., pořádají pro ty, kteří si rádi 
„hrají“, zábavný program Dvě šance v Trávě. Program je za-
měřen na zajímavé programy na počítači a logiku. Akce je 

určena pro děti ve věku 7 – 12 let. Čekají na ně zábavné 
programy Vytvoř si Komiks, Kresli jedním tahem, Vytvoř si 
hru v Kodu, Legorobotika, QR kódy, Webové stránky, 3D mo-
dely SketchUp, Šifrování, Gamemaker, Infografika, Hrátky 
s čísly. Z těchto programů si mohou děti vybrat dva a za po-
moci odborných lektorů se o nich dozvědět více. Další infor-
mace a přihlášku najdete na http://tib.cz.

Sobota 26. 11.  • 9.00 – 14.00
Vánoce se blíží
Základní škola Mohylová, Lužiny
Zveme vás na již tradiční adventní dílnu. Přijďte si sami 
 vyrobit adventní výzdobu.

Sobota 26. 11.  • 9.00 – 15.00
Havajský jarmark 
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482,  
Nové Butovice 
Srdečně vás zveme na tradiční jarmark.

Sobota 26. 11.  • 10.00 
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice 
Nenechte si ujít pohádkový kabaret pro děti Tři pohádky pro 
Tebe. Hraje soubor Divadla Glans, jednotné vstupné 80 Kč 
(pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení). 
Na místě bude možno zakoupit malé občerstvení. Bližší in-
formace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 26. 11. – pátek 23. 12.
Medové a dřevěné Vánoce
Penzion U Barona Prášila, Kopaninská 189, Ořech

Přijďte si prohlédnout plno betlémů z nejrůznějších mate-
riálů a nově také betlém, který je dlouhý 7 metrů. A něco 
navíc – vyzkoušejte si stavbu betléma, řezbářství, ozdobte 
perníček a udělejte si radost ve vánočním obchůdku. 
Více informací najdete na www.orech.cz.

Sobota 3. 12.  • 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů a MČ Praha 13 srdečně zvou 
všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku. Po jejím 
skončení proběhne od 17.00 valná hromada SDH.
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Pondělí 5. 12.  • 8.00 – 18.00
Farmářské trhy
Sluneční náměstí, Nové Butovice
I na posledních letošních farmářských trzích pro vás bude 
připravena pestrá nabídka zeleniny, uzenin, přírodních ná-
pojů a dalších produktů.

Úterý 6. 12. • 9.30 
Mikulášská nadílka Prahy 13 
Sluneční náměstí, Nové Butovice 

Zábavný program pro mateřské školy s dárky a soutěží 
o nejkrásněji ozdobený vánoční stromek.

Úterý 6. 12.  • 14.00 – 16.00
Retro kavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retro kavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím je-
denkrát v měsíci – vždy první úterý od 14.00 do 16.00. Pro-
tože je počet míst omezen, doporučujeme rezervovat si 
místo u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

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

Úterý 1. – středa 30. 11. 
Pohled na flóru aneb jak ji můžeme vnímat – refektář
Prodejní výstava fotografií s tématem květů, zeleně a stro-
moví od autorky Venduly Drahotušské. 

Neděle 6. 11.  • 15.30 
Koncert Dua Dacapo – refektář
Představí se Michal Macourek – klavír, Kateřina Macourková 
Hlaváčová – flétna, Ondřej Kvita – housle. Na programu 
jsou francouzští autoři.

Neděle 13. 11.  • 17.00 
Musica Pro Sancta Cecilia – kostel sv. Rodiny
Zveme vás na koncert vokálně-instrumentálního souboru 
Musica Pro Sancta Cecilia, na programu je hudba z období 
gotiky, renesance a baroka.

Středa 16. 11.  • 18.00 
Oratorium Kázání na hoře – kostel sv. Rodiny
Hudba Marek Šlechta, zpěv Marta Ženatá s doprovodem 
varhan a klavíru.

Neděle 20. 11.  • 17.00 
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny
Orchestr vystoupí pod vedením Michala Macourka. Pro-
gram: M. Ravel, C. Debussy, H. Macourek a P. I. Čajkovskij.

Neděle 27. 11.  • 17.00 
První adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Zveme vás na koncert v podání Hornického pěveckého sboru 
Kladno se sólisty Národního divadla, slovem provází P. Lukáš 
Lipenský.

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 
 
Pátek 4. 11.  • 16.00 
Cesta světel 

Připravena je vlastnoruční výroba světýlek na cestu světel. 
Vstupné 30 Kč. Poté se z „domečku“ společně vydáme 
do Centrálního parku. Po cestě se k nám mohou připojit 
všichni, kdo si přinesou světýlko vlastní. V Centrálním parku 
s námi můžete spatřit vodní regatu, kterou pro vás připravil 
klub lodních modelářů.

Neděle 13. 11. 
Den plný tance 
Společně s Taneční skupinou D.A.R. pořádáme již jedenáctý 
Den plný tance. Dopoledne bude patřit tanečníkům ve věku 
8 až 12 let, odpoledne pokročilým nad 12 let. Můžete si zku-
sit Disco Dance, Hip Hop, ale také výrazový tanec, a to pod 
vedením zkušených lektorů. Každá lekce stojí 50 Kč. Více 
 informací o workshopu i lektorech naleznete na webových 
stránkách www.tanecniskupinadar.cz nebo na Facebooku.

Pátek 25. 11.  • 16.00 – 19.00 
Zimní dílna – adventní čas 
Nenechte si ujít tradiční zimní dílnu se spoustou inspirací 
na zimní a adventní výzdobu bytu. Výrobky budou přizpůso-
beny všem věkovým kategoriím, najdete zde jednoduché 

motivy i náročnější techniky na téma Adventní čas. S sebou 
si přineste krabičku či košík na výrobky, nůžky, lepidlo. 
V 18.30 hod. rozsvítíme na zahradě Domečku vánoční strom 
a společně si zazpíváme u našeho betlému. Vstupné 70 Kč 
(tvořící návštěvník akce).

Pátek 2. 12.  • 15.00 – 16.30, 16.45 – 18.15 
Čertovské odpoledne pro děti od 1 do 10 let 

Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, 
andělem a hodnými čertíky. Těšit se můžete na výtvarnou 
dílničku, drobné hry, pro odvážnější návštěva a prohlídka 
pekla, ale především na nadílku od hodného Mikuláše a an-
děla. Cena je 70 Kč. Na akci je nutné se předem objednat 
v recepci DDM, tel 251 620 266. Více na našem webu. 
 
Více informací o všech nabízených aktivitách získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, nově také 
na Facebooku: DDM Stodulky.

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

Centrum rozvoje dětí FasTracKids otevírá v listopadu novou 
třídu. Nový FasTrack Science je určen všem zvídavým dětem 
ve věku 6–10 let. Kurz se zaměřuje na oblasti vědy jako je 
biologie, geologie, astronomie, nové technologie a fyzika.  
FasTracKids dále nabízí v zahraničí osvědčené výukové pro-
gramy pro děti ve věkových kategoriích od 6 měsíců 
do 10 let. Ukázková lekce zdarma.

Sobota 26. 11.  • 14.00 – 17.00 
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi 
Poznáváme lidské smysly. Děti budou hravou formou zapo-
jeny do poznávací hry o lidském těle a zdraví. Budeme si po-
vídat, hrát, vyrábět a poznávat. Součástí akce bude také 
setkání s odborníkem – společně budeme děti učit správ-
ným základům dentální hygieny.  
 
Více informací o našich programech a rezervace 
 termínů ukázkových hodin na www.fastrackids.cz,  
tel. 604 815 472.

kaLendáŘ akcí ListOpad
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Klub JEDNATROJKA 
Centrální park naproti golfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám  
 
Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (IK – indivi-
duální konzultace 14.00–15.00), úterý 14.00–18.00 (IK – 
18.00–19.00), středu 14.00–17.00 (IK 17.00–19.00) 
a čtvrtek 14.00–18.00 (IK 18.00–19.00). Dětem a mládeži 
ve věku 12–19 let z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trá-
vení volného času. K dispozici je sportovní a výtvarné vyba-
vení, internet i příjemné posezení. Klub poskytuje bezplatné 
informace, podporu a pomoc v životních tématech dospíva-
jících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, 
pomoc s hledáním brigády a nabídka doučování). Projekt 
nízkoprahových programů v Praze 13 je financován 
MČ Praha 13 a MHMP. 
Téma měsíce: Resocializační výjezd. 
Z programu vybíráme: 1. 11. od 17 hod. – II. Repová schůzka, 
15. a 22. 11. od 17 hod. – Porepová schůzka.  
Změna programu vyhrazena.  
Více na tel. 277 007 284, Facebooku ProximaSociale.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 
 

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

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA 
Vidoulská 760/6, Jinonice 

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí   
(i cizinců) ve věku 2–6 let. Dle vašich potřeb, rodinné 
 zázemí, komunikaci v angličtině a němčině. 
 
Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka  
získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304,  
info@hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

KOMUNITNÍ CENTRUM  
SV. PROKOPA 
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice 
 
Pondělí 31. 10.  • 17.00 
Dušičkový průvod „Jak se chodí do nebe“ 
Průvod začne u kostela sv. Jakuba St. Půjdeme Centrálním 
parkem až ke kostelu sv. Prokopa na Hůrce. Přijďte převle-
čeni za jakéhokoli světce a vezměte si s sebou lucerničku se 
svíčkou.

Úterý 1. 11. • 19.00 
Koncert – A. Dvořák: Mše D Dur 
Koncert sboru Sonaglio. Vstupné dobrovolné.

Středa 2. 11. 
Bohoslužby o „Dušičkách“ 
V den připomínky všech věrných zemřelých budou přidány 
mimořádné mše v 8.30 a v 18.00 v kostele sv. Prokopa 
a v 16.00 v kostele sv. Jakuba St.

Sobota 19. 11. 
Společenství neslyšících 
Program Společenství neslyšících katolíků, komunikující 
českým znakovým jazykem: 9.00 – možnost rozhovoru 
nebo svátosti smíření, 10.00 – mše svatá tlumočená v čes-
kém znakovém jazyce, 11.00 – přednáška o písmu svatém, 
poté společný oběd.

Sobota 26. 11. 
Setkání starších a nemocných obyvatel Prahy 13 
Po bohoslužbě v 9.00 následuje setkání s občerstvením.

Sobota 26. 11.  • 14.00 – 17.30 
Adventní jarmark církevní MŠ Srdíčko  

Součástí bude společné vystoupení dětí, tvořivé dílny pro 
děti, kavárna a možnost zakoupit si adventní věnce, knihy, 
drobné dárky a podpořit tak naši mateřskou školu.

Pondělí 28. 11. 
Začínají Rorátní ranní mše svaté 
Pondělí a čtvrtek od 7.00 – kostel sv. Jakuba, úterý 8.30 – 
kostel sv. Prokopa, pátek 6.30 – kostel sv. Prokopa.

Sobota 3. 12.  • 9.00 
Adventní duchovní obnova s p. Angelem Scaranem 
Přednáška bude zakončena ve 14 hodin mší sv. Po mši bude 
možné přijmout svátost smíření.

Úterý 6. 12.  • 17.00 
Oslava svátku sv. Mikuláše 
Zveme všechny děti na setkání se sv. Mikulášem, který do-

razí v doprovodu andělů. Prosíme o předběžné přihlášení 
na fara@centrumbutovice.cz. Příspěvek za rodinu je 80 Kč 
(v ceně tradiční mikulášský balíček). 

Čtvrtek 8. – neděle 11. 12. 
Ikonopisecký kurz  
Pojďme společně prožít advent a především duchovně se při-
pravit na vánoční svátky. Cílem kurzu je seznámení s tvorbou 
křesťanských ikon. Každý účastník by si měl během kurzu vy-
tvořit svoji vlastní ikonu, kterou si odnese s sebou domů. 
Kontakt pro zájemce je info@martindamian.cz. 
 
Více informací a další akce na www.centrumbutovice.cz

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

Divadélka pro děti 
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma. 
 6. 11. Královna barev – Divadýlko z pytlíčku 
13. 11. Jak šel Venda do světa – Divadlo Kapsa 
20. 11. O Sněhurce – Malé divadélko Praha 
27. 11. Princezna se zlatou hvězdou – Divadlo Eva a Jan 
 4. 12.  Jak Kašpárek s Honzou vysvobodili princeznu – 

 Divadlo Zuzany Fricové

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 
 

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. Přihlášení předem 
není nutné. 17. 11. je zavřeno.

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou zvířátka – ří-
kanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... Během dopo-
ledne navíc:  
 7. 11. od 10.30 – Jak na pánevní dno? Teorie i trocha praxe 
(sportovní oblečení s sebou) s fyzioterapeutkou Agnieszkou. 
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15. 11. od 10.30 – Okultismus a zlý duchovní svět. Diskuze 
s kazatelem Davidem Novákem.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Děti pohlídáme v herně.

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

Pondělí 14. 11.  • 16.30 – 18.30 
Průvod světel 
V herně si vyrobíme lucerničky (sklenici, nejlépe od okurek, 
si přineste s sebou) a uslyšíme něco málo o Martinské tra-
dici. Cena 30 Kč za materiál. V 17.45 se vydáme na cestu 
směrem do Centrálního parku. Tady se mohou přidat ti, kdo 
přijdou s vlastním světýlkem (a nebo i bez). V parku nás pak 
bude čekat ještě jedno překvapení.

Sobota 26. 11.  • 13.00 – 16.00 
Adventní dílna pro dospělé 
Výroba adventních věnců. Cena 250 Kč (materiál k dispo-
zici), přihlášky a info do 19. 11. na rybicky.13ka@gmail.com 
nebo v herně.  
 
Více se o nás a o programu dozvíte  
na www.rybicky.13ka.cz.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA 
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka) 
 
Pondělky  • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana 
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, 
 výpravy, tábor…  
Více na www.klubsavana.webnode.cz.  Vedoucí Martin 
 Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Středy  • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež 
Pro zájemce ve věku zhruba 16–23 roků.  
Více na www.facebook.com/mladez13. 

Čtvrtky  • 19.00 – 20.30 
Setkání klubu „starší mládež“ 
Pro mladé duchem 20+. 

Pátky  • 9.00 – 11.00 
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory 
Cvičení povede fyzioterapeutka Mirka Prchalová. Od 9.00 je 
rehabilitační a kondiční cvičení s prvky ve výdrži, od 10.00 

lehčí forma rehabilitačního a kondičního cvičení.  
Cena 50 Kč. Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.30 
Robinson  

Outdoorový klub pro děti od 9 do 15 let.  
Více na www.klubrobinson.cz.

Neděle 20. 11.  • 19.00 
Večer modliteb a chval 
Více informací najdete na www.13ka.cz. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
Zoologická zahrada je v listopadu otevřena 
denně od 9.00 do 16.00.

Komentovaná krmení a setkání – v listopadu každý ví-
kend a svátek na více než 12 místech v zoo. Aktuální přehled 
na webu zoo.

Výstavy 
Gočárovy domy – Neznámá zoo 
Jurta – 5. výročí projektu Návrat divokých koní

5. 11. 
Vyrobte si krmítko 
Pomozte přes zimu ptákům ve vašem okolí a vyrobte pro ně 
krmítko.

9. 11. 
Richard 25 let 
Oslavte s námi čtvrtstoletí našeho gorilího samce.

12. 11. a 26. 11. 
Jak to chodí v zoo 
Ukážeme vám, jak funguje chod zoologické zahrady.

12. 11. 
Diwali, svátek světel  
Večerním lampiónovým průvodem připomeneme hinduis-
tický svátek.

20. a 27. 11.  
Adventní dílny 
Užijte si klidnou předvánoční atmosféru v zoo a vyrobte si 
vlastní adventní věnec.

27. 11. 
Vánoční strom se rozsvěcí 
Zahájení adventu slavnostním rozsvícením stromu. 

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

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

Cukrárna Fanynka v Hábově ulici 
nenabízí pouze kávu, zákusky, 
chlebíčky, ale také prodej celých 
dortů. Objednat si můžete dorty 
dětské, narozeninové, ale i sva-
tební. Všechny dorty jsou vám 
schopni upravit… TAJENKA, 
v nejrůznějších tvarech a velikos-
tech, s rozmanitými náplněmi, 
chutěmi a zdobením. Vánoce se 
blíží, tak kdo nemá čas, může si 
objednat jemné křehké vánoční 
cukroví vyráběné klasickou ruční 
metodou bez přidání jakýchkoliv konzervantů a zlepšovadel chutí. Cukrárna Fanynka, 
Hábova 2345, otevřeno je po–pá 9.00–18.30, so 10.00–18.00, ne 13.00–18.00.  
Více informací na www.dortyprovas.cz, info@dortyprovas.cz, tel. 739 323 948. 
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Křížovka pro děti: V Praze bylo 18. listopadu 1883 po velkém požáru znovu otevře-
no jedno z nejznámějších divadel v České republice. Víte jaké?

Říjnová tajenka: VŠE, CO BUDETE POTřEBOVAT
Výherci:    Marie Svobodová, Nové Butovice; Jitka Viterová, Stodůlky;  

Martin Švec, Lužiny
  

 
Připravila Petra Fořtová
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SPOJKA
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2. DíL 
TAJENKY JEK
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DAVíDEK
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STEHY
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PRAKT. 
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NÁDOBA  
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CITOSL.
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říMSKÁ 
ŠESTKA

NUDIT

PřIJíMAT 
TEKUTINU NÁPOJE

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu na adresu redakce:  
ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správná odpověď z října:
Křížovka – střechách leze 

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Jitka Ontlová, Velká Ohrada
v hodnotě 238 Kč – Jan Kopáč, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Agáta Pokorná, Stodůlky
Helena Hradecká, Luka
Miroslav Galbavý, Luka

Soutěžní otázky na listopad:
1) Koho bude reprezentovat ZŠ Kuncova v Junior NBA?
2) Kdy se letos slavil Den stromů?
3) Kolikáté narozeniny oslaví gorilí samec Richard z pražské zoo?

Správné odpovědi na říjnové otázky: 
1) Kdo byl Pavel Vonka?
Pavel Vonka byl český disident, obhájce lidských práv, politický vězeň a oběť 
komunistického totalitního režimu.
2) Kdy vystoupí v KD Mlejn skupina Nezmaři?
Nezmaři vystoupí v KD Mlejn 10. listopadu 2016.
3) Kde najdete Trabant muzeum?
Trabant muzeum se nachází v areálu STK na Plzeňské ulici v Motole. 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Václava Křížková, Luka

Připravila Petra Fořtová

kŘíŽOvka čtenáŘská sOUtĚŽ 
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Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

Zdarma Vám vypracujeme studii ekonomického porovnání výstavby vlastní plynové 
kotelny ve srovnání s náklady za teplo ze stávající výměníkové stanice. V ceně kotelny 
budou zahrnuty veškeré náklady na výstavbu, provoz a servis.

Dále vytvoříme prováděcí projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení.
Nové zdroje tepla vyrábíme z kvalitních komponentů s dlouholetou životností.  
Zajistíme provozování kotelny, včetně provádění ročních servisů.

Nabízíme Vám možnost splatit investici do plynové kotelny formou splátkového kalendáře. 

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference

Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

Komorní rezidenční projekt umístěný do zeleného 
prostředí jen několik minut chůze od stanice metra B. 
Bydlení ve standardu Trigema Chytré bydlení Plus: 
individuální rekuperace VZT nebo příprava systému 
pro inteligentní ovládání bytu.

Prodej zahájen. Dostupné byty v nabídce od 2,5 mil. Kč s DPH. 
PENB: B. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.  
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,  
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

JRM@Lužiny patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydlení.com nebo na lince 800 340 350. www.jeremiasova.cz
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