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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem – sdružením firem spol. Promi-
necon CZ, a. s. a Gabriel, s.r.o., neboť tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro 
potřeby zadavatele k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Revitalizace ve-
řejného prostranství P13 pod evid. číslem veřejné zakázky: 481366 a návrh smlouvy o dílo 
předložený uchazečem 
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem – sdružením firem spol. Promi-
necon CZ, a. s. a Gabriel, s.r.o., neboť nabídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena jako nej-
vhodnější pro potřeby zadavatele k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem 
Revitalizace zeleně ve vnitrobloku P13 pod evid. číslem veřejné zakázky: 481367
a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem ICZ, a.s., neboť byla dle předem zveřejně-
ných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele k podlimitní 
veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení s názvem Digitalizace archivu staveb-
ního úřadu MČ Praha 13 a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. 479394 
a návrh smlouvy o dílo podaný vítězným uchazečem ICZ, a.s.
VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod názvem Zimní údržba a úklid 
komunikací ve správě MČ Praha 13 pod evidenčním číslem P13-43357/2014 
a SCHVÁLILA
výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k této podlimitní veřejné zakázce 
SOUHLASILA
jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 1236/28 a 2228/3, v k.ú. Stodůlky, se stavbou 
Veterinární nemocnice s nonstop pohotovostí Vetcentrum Stodůlky na pozemcích parc. 
č. 1236/30, 1236/104, 1236/105, 1236/108, 1236/233, 1236/234 a 1236/235, v k.ú. Sto-
důlky, dle předložené projektové dokumentace. Souhlas byl vydán za účelem územního sou-
hlasu a stavebního povolení 
SOUHLASILA
jako vlastník pozemků se stavbou Odbočení z Jeremiášovy ulice a úprava Smíchovské ulice, 
Praha-Stodůlky na pozemcích parc. č. 2401/46, 2401/45, 2321, 2312/16 a 2310/3, 
v k.ú. Stodůlky, dle předložené projektové dokumentace, za podmínky, že nebude předělen 
střední dělící pás Jeremiášovy ulice. Souhlas byl vydán za účelem vydání územního souhlasu 
a stavebního povolení
VYHLÁSILA
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem 
Pořízení DPS – opakování
a SCHVÁLILA
oznámení o zakázce na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a zadávací 
dokumentaci
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem CPSystem, a.s., neboť nabídka 
tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvý-
hodnější k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka tonerů do kopírovacích strojů včetně 
zajištění profylaxe a oprav a návrh smlouvy o poskytování služeb předložený uchazečem
SOUHLASILA
s poskytnutím grantů ve 2. grantovém řízení pro oblast sociálních služeb na projekty uve-
dené v předloženém materiálu, v celkové hodnotě 459 600 Kč a s návrhem vzorové Smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
ZVOLILO
v souladu s ustanovením § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů, v platném znění, paní Petru Mikušovou, JUDr. Evu Barešovou, Marii 
Jungwirthovou, Mgr. Darinu Altmanovou, Evu Ficencovou a Zuzanu Vinšovou do funkce 
přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5
SCHVÁLILO
poskytnutí finančního příspěvku na podporu nestátních neziskových organizací zajišťujících 

Sdělení úřadu

Volby do zastupitelstev obcí 
a do senátu

Prezident republiky vyhlásil volby do 
zastupitelstev obcí a do Senátu PČR, které 
se konají v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 
do 22.00 a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 
do 14.00 hodin. Případné 2. kolo voleb do 
Senátu se bude konat v pátek 17. 10. 2014 
od 14.00 do 22.00 a v sobotu 18. 10. 2014 
od 8.00 do 14.00. Na území naší městské 
části budou probíhat volby do Zastupitel-
stva Městské části Praha 13, do Zastupitel-
stva hl. města Prahy a do Senátu PČR. 
Území MČ Praha 13 tvoří pouze jeden 
volební obvod. 
Informace pro voliče byly zveřejněny v mi-

nulém STOPu na str. 21. Najdete je také na www.praha13.cz pod odkazy Volby do zastupi-
telstev obcí 2014 a Volby do Senátu Parlamentu ČR 2014. Tam je zveřejněn i seznam 
volebních místností, ve kterých bude probíhat hlasování. Adresa vaší volební místnosti 
bude uvedena také na obálce, ve které vám budou doručeny hlasovací lístky. 
 Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Knihovna Lužiny zahajuje
V pondělí 6. října v 15 hodin se po dvouleté přestávce otevře knihovna Lužiny, která je sou-
částí sítě poboček Městské knihovny v Praze. Zájemci knihovnu najdou ve 3. nadzemním 
podlaží zrekonstruovaného Obchodního centra Lužiny. 

Knihovna byla poprvé otevřena 15. října 1991 v tehdejším nákupním centru na sí-
dlišti Lužiny. Dvacet let každodenního provozu se na celém objektu nákupního centra 
podepsalo a rekonstrukce byla nezbytná. Již na počátku rekonstrukce bylo jasné, že 
zde knihovna po znovuotevření opět najde své místo. 

Na ploše 996 m² může nyní čtenářům nabídnout 45 000 knih, širokou nabídku 
audioknih, mapy, časopisy, denní tisk, volně dostupnou wi-fi síť, ale také kultovní hru 
Scrabble v „nadživotní“ velikosti. 
Otevírací doba knihovny: po 13–19, út a pá 9–16, st a čt 12–19, so 9–13 hodin.

MKP provozuje v Praze 13 ještě pobočku Stodůlky v KD Mlejn. 
Ta se po otevření knihovny na Lužinách vrátí ke své původní otevírací době:
po 13–19, út a pá 9–16, st a čt 12–19 hodin. Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze

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

dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže: 
TJ Sokol Stodůlky ve výši 1 mil. Kč
SK Motorlet Praha ve výši 1 mil. Kč
HC KERT PARK Praha ve výši 1 mil. Kč
SCHVÁLILO
předložený materiál týkající se návrhu na financování úpravy kuchyně ve Středisku 
sociálních služeb Prahy 13 
a SOUHLASILO
s uvolněním finančních prostředků z prodeje nebytových jednotek na finanční krytí této 
investiční akce v požadovaném objemu 
SCHVÁLILO
převod čtyř kusů pianin v hodnotě 100 000 Kč z majetku MČ Praha 13 na základě darovací 
smlouvy do majetku CMŠ Srdíčko, Podpěrova 1879 
SCHVÁLILO
1. poskytnutí grantů ve 2. grantovém řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 na před-
ložené projekty v celkové hodnotě 459 600 Kč
2. vzorovou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
SCHVÁLILO
pro kalendářní rok 2015 horní hranici paušální částky pro výplatu ušlého výdělku neuvolně-
ných členů Zastupitelstva MČ Praha 13, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném po-
měru, ve výši 300 Kč na hodinu. 
 Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

ŘÍJEN 2014  • www.praha13.cz • tel. 235 011 2272
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Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

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
www.praha13.cz

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická ....................... inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy .................................... janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=
Občanská koalice Prahy 13 ........................................ tel. 606 266 516, panocha@volny.cz 
Občanská demokratická strana ................... tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz
 www.odspraha13.cz
Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 ........ Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz
  Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu, www.snop13.cz
Strana zelených a občané Prahy 13 ................ tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz
  www.praha13.zeleni.cz
TOP 09 ..............................................................................................vseferna@upcmail.cz
 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Milí čtenáři,
přinášíme vám první podzimní a opět zprávami nabitý zpravodaj Prahy 13. Tentokrát se 
trochu více věnujeme stavbám, ať už těm plánovaným či těm nežádoucím. Dočtete se 
třeba o novém sportovním centru, které vznikne na Lužinách. Starosta David Vodrážka 
v Přímé lince uvažuje o možnosti výstavby přírodního koupaliště a v Tématu STOPu po-
pisuje nesnadný boj proti megalomanským projektům. Informujeme o dokončené re-
konstrukci zimního stadionu, zprovoznění dopravního hřiště i nových šaten ve školách. 
Dozvíte se, jaká modernizace čeká v blízké budoucnosti bulvár v Nových Butovicích. Pro-
stor jsme věnovali zprávě o úspěšném projektu energetických úspor v bloku panelových 
domů, ohlédnutí ke 20. výročí provozu polikliniky Lípa i zprávě o první zubní ordinaci ve 
škole. Samozřejmě ve STOPu najdete i reportáže ze zajímavých akcí a program na říjen. 
Pokud jste ještě nenavštívili výstavu stavebnice Merkur na radnici, možná vás naláká za-
jímavý rozhovor Evy Černé se sběratelem Merkuru Jiřím Mládkem. Výstava byla prodlou-
žena do 10. října, ovšem bez herny. A máte-li chytrý telefon, spusťte si přes fotografii 
skupiny Chinaski na str. 9 skvělou reportáž TV13 z Koncertu pro park. Návod, jak využít 
tzv. rozšířenou realitu, najdete na téže straně. Přejeme hezké zážitky se STOPem a fajn 
podzim.

Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 13. 10. 2014 Distribuce: 31. 10. – 7. 11.

Vážený pane starosto, chtěla jsem se ze-
ptat, zdali jste neuvažoval nebo jestli by 
bylo možné v Praze 13 vybudovat biotop, 
koupací jezírko, jako je v Praze-Radotíně? 
Léto v Praze s dětmi je jednodušší, když se 
mohou někde vykoupat, osvěžit.
Koupaliště je skutečně jednou 
z věcí, které na třináctce dost 
chybí. Lidé se o tom zmiňují 
na besedách a my si to na radnici 
samozřejmě také uvědomujeme 
a již delší dobu zvažujeme různé 
možnosti. Praha 13 má přes 
60 000 obyvatel, takže každého 
napadne, že by si zasloužila aqua-

park jako má Barrandov. Jenže 
výstavba aquaparku je mimo-
řádně drahá záležitost a jeho 
provoz je zpravidla silně ztrátový. 
Asi před 15 lety, to jsem ještě 
nebyl starosta, se objevil na rad-
nici člověk, zástupce nějaké 
firmy, s projektem nádherného 
aquaparku na haldě v Centrálním 
parku. Ten projekt vypadal 
úžasně, dokud z toho pána, který 
se původně tvářil jako investor, 

po nějaké době nevypadlo, že 
vlastně přišel na radnici sehnat 
peníze na jeho výstavbu. Myslím, 
že to mělo stát přes miliardu 
korun. Nějaký čas firma tahala 
vedení radnice za nos a tvrdila, 
že s nějakými silnými investory 
jedná a že aquapark bude, ale na-
konec investora nesehnala a ča-
sem přerušila s radnicí kontakt.

Před čtyřmi lety jsme seriózně 
zvažovali výstavbu plaveckého 
areálu na Velké Ohradě. Byl to 
projekt výrazně skromnější 
a na samotnou výstavbu bychom 

bývali peníze měli. Když jsme ale 
nechali udělat podrobný rozbor 
provozních nákladů, zjistili jsme, 
že by provoz bazénu byl neú-
měrně drahý a v rámci rozpočtu 
městské části bychom to ne-
zvládli. Nakonec jsme tedy 
od výstavby ustoupili. 

Byla tu celá řada návrhů, jak 
koupaliště získat - například 
úpravou některého z rybníků 
v Centrálním parku. Jenže to 

jsou retenční nádrže, do kterých 
je svedena dešťová voda ze sídli-
ště, a koupání v nich není z hygie-
nických důvodů možné. Objevil 
se také originální nápad s využi-
tím obrovského kovového pon-
tonu naplněného čistou vodou 
a plujícího na třetí retenční ná-
drži, které se říká Asuán. I tento 
návrh byl spíše z říše fantazie. 

V posledních letech se objevil 
nový fenomén - tzv. biotop, pří-
rodní ekologické koupaliště. Jde 
o jezero, kde se voda čistí biolo-
gicky, prostřednictvím filtrace 
přes kořeny vodních rostlin. Voda 
není chemicky ošetřována a je-
zero se na zimu nevypouští. Kou-
pání v biotopu je příjemnější 
a zdravější než v chlorovaném 
bazénu. Voda nedráždí oči a cho-
roboplodné zárodky jsou účinně 
eliminovány. V Německu, Ra-
kousku a Švýcarsku je biotopů již 
celá řada, u nás je to systém po-
měrně nový – první koupaliště 
tohoto typu v České republice 
vzniklo teprve v roce 2008 
na Znojemsku. Letos v červnu 
byl úspěšně zprovozněn biotop 
v Radotíně, o kterém se zmiňu-
jete. Zajímali jsme se o technické 
řešení projektu, o náklady 
na stavbu, provoz a další detaily. 
Ukazuje se, že by to mohla být 
cesta i pro nás. Máme nyní vyti-
pována asi tři místa na našem 
území, kde by teoreticky bylo 
možno přírodní koupaliště zřídit. 
Musíme podrobně prozkoumat, 
zda je možné projekt v některé 
z těchto lokalit po technické 
stránce realizovat a samozřejmě 

také prověřit všechny ostatní fak-
tory (vlastnictví okolních po-
zemků, příjezdové cesty, 
parkování a podobně). Vybudo-
vat takové koupaliště samozřejmě 
neznamená jen vyhloubit jámu 
a napustit jezero vodou. Je po-
třeba postavit provozní budovu 
se šatnami, sociálním zařízením 
a dalším zázemím. Přesto se 
tento záměr jeví jako celkem 
reálný a cenově přijatelný. Pokud 
se ukáže, že je to možné, rádi by-
chom přírodní koupaliště zařadili 
do plánu investičních akcí 
na další období. Osobně bych byl 
moc rád, kdyby Praha 13 měla 
konečně vlastní koupaliště.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA KONTAKTY

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
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Informace z radnice
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Úřední deska je interaktivní

Radnice Prahy 13 udělala další výrazný krok k modernizaci svých služeb 
a od začátku října spouští novou interaktivní úřední desku. Ta je umís-
těna na plášti radnice u zadního vchodu směrem k parkovišti. Stará 
úřední deska na chodníku Petržílkovy ulice, na které byly vyvěšovány do-
kumenty v papírové podobě, bude nejpozději do konce listopadu zrušena. 
Nová elektronická úřední deska splňuje všechny legislativní podmínky 

dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Výhody nového 
elektronického řešení jednoznačně převažují nad starou a nepřehlednou 
vývěskou, kde nepříznivé počasí občas znemožnilo vyvěšení dokumentu 
nebo způsobilo jeho poškození až k nečitelnosti.

Nová interaktivní úřední deska je přehledná, vyhledání dokumentu 
dle základních stanovených kritérií je jednoduché a srozumitelné. 
Dokument je zobrazován přesně v požadovaných vývěsných termí-
nech platnosti, které jsou zaevidovány a archivovány.

Součástí projektu je také instalace čtyř informačních kiosků, které 
umožňují přístup na novou úřední desku, webové stránky městské části 
a využití internetu. Kiosky jsou umístěny ve vstupních halách poliklinik 
Janského, Hostinského a Lípa a ve foyer Kulturního domu Mlejn.

Projekt „Interaktivní úřední desky“ (CZ.2.16/1.2.00/21550) byl 
finančně podpořen z Operačního programu Praha – Konkurence-
schopnost. Martin Šmíd, vedoucí oddělení e-governmentu a fondů EU
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Občany zajímala obnova vnitrobloku
Mezi lokality, pro které odbor životního prostředí navrhuje revitali-
zaci, patří také vnitroblok Petržílkova v Nových Butovicích. Projekt 
zahrnuje rekonstrukci nevyhovujícího stavu prostoru mezi ulicemi 
Petržílkova a Nušlova. Původní stavební konstrukce i přírodní prvky 
ve vnitrobloku jsou z roku 1993 a dnes dosluhují. Mělo by se jednat 
o rozsáhlou investiční akci ve výši téměř 18 milionů korun, proto je 
podávána žádost o dotaci z fondů EU.

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace záměru je již při-
pravena, svolali jsme v souladu s principy Místní Agendy 21 veřejné 
setkání, aby se obyvatelé dané oblasti mohli k návrhu vyjádřit. Za rad-
nici se setkání zúčastnili – tajemnice Kateřina Černá, Dana Céová 
z OŽP a zastupitelé Vít Bobysud a Jiří Neckář.

Dana Céová a zahradní architekt Martin Černý seznámili účast-
níky s detaily projektu. Před FZŠ Mezi Školami má být zpevněná 
plocha nahrazena trávníkem a stromy. V kaštanové aleji budou ně-
které cesty a jedno hřiště nahrazeny parkovou úpravou. Zastaralé pís-
koviště bude přeměněno na odpočinkovou plochu s lavičkami. Zruší 
se nevyužívané venkovní klepadlo na koberce a sušák na prádlo.

Tři sportoviště budou modernizována, jedno nahradí fitness park 
se stroji pro dospělé mezi stromy. V promenádě u platanů budou vy-
bourány přebytečné zídky a betonové konstrukce. Místo dřevěných 
pyramid budou vysazeny vzrostlé platany. Stromy a keře po jedné 
straně cesty budou zachovány, na druhé straně vznikne stromořadí 
ze sakur. Nevzhledné jehličnany nahradí snadno udržovatelné trval-
kové záhony.
Během následující diskuse zaznělo množství dotazů a připomínek
hostů, z nichž některé budou do návrhu zapracovány.
 Jiří Neckář, koordinátor Místní Agendy 21 v Praze 13

Parkovací místa postupně přibývají
Mezi prioritami vedení radnice Prahy 13 byla v posledních letech vý-
stavba parkovacích míst. Především jsme se zaměřili na nejproblematič-
tější sídliště – Velkou Ohradu, konkrétně na ulice Janského a Tluma-
čovská, kde vznikla nová parkoviště. Další nová místa jsme chtěli získat 
v Červeňanského ulici. Parkovací zálivy, včetně rekonstrukce betonového 
chodníku podél původní zástavby Velké Ohrady a nového chodníku 
u hromadných garáží, mělo financovat hlavní město Praha. Výstavbu ně-
kolikrát odložilo a nakonec od ní ustoupilo. Přestože kompetentní osoby 
ve svém vysvětlení uvádějí, že prioritou je dokončení splaškové kanalizace 
v městských částech, které ji dosud nemají, myslím si, že doprava v klidu 
by pro město měla být stejně důležitá. 

Přestože naše finanční možnosti jsou oproti hlavnímu městu mini-
mální, nechceme jít stejnou cestou a tyto stavby odkládat. Budeme 
v rámci našich možností postupovat malými kroky, jako např. v Zá-
zvorkově ulici, kde přibylo 20 nových míst. Máme vytipována nová 
místa ve Stodůlkách, na Lužinách nebo v Nových Butovicích. Nejde 
o velkokapacitní parkoviště, ale např. o rozšíření stávajících parkova-
cích zálivů nebo výstavbu nových, v závislosti na našem rozpočtu.

Od září ROPID v Červeňanského ulici nově zavedl režim autobu-
sových zastávek Červeňanského a Ohradské náměstí „na znamení“. 
Tímto krokem vyšel vstříc cestujícím, kteří upozorňovali, že mimo do-
pravní špičku některé spoje zbytečně v zastávkách zastavují, přestože 

nikdo nevystupuje ani nenastupuje. Zavedení režimu „na znamení“ 
se zvýší plynulost dopravy, uspoří se pohonné hmoty a sníží hlučnost.

Závěrem bych ještě chtěl poděkovat Společenství vlastníků Hůrka I, 
které navázalo na opravy realizované Technickou správou komunikací 
hl. města Prahy a nechalo v létě opravit svou plochu před metrem 
Hůrka. Novou podobu uvítali všichni obyvatelé Nových Butovic, 
z nichž mnozí stav prostranství před stanicí metra kritizovali. 

Aleš Mareček, zástupce starosty



Nevhodným projektům se bráníme
Jedno z témat, které mezi lidmi budí největší emoce, je výstavba. 
Na jedné straně se stále mluví o tom, že je nezbytné stavět byty pro 
mladé rodiny. Jakmile se ale ti, kteří už bydlí, dozvědí, že by se mělo 
stavět v sousedství, okamžitě vyrážejí do protiútoku. Já tomu samo-
zřejmě rozumím. Když se nastěhujete do klidného místa a zvyknete si 

na okolní prostor, přejete si, aby to tak zůstalo navždy (stejně jako váš 
soused, který tam bydlel před vámi a kterému jste zastínili výhled). 

Na druhé straně si ale musíme uvědomit, že Praha 13 je součástí 
rozvojového území hl. města a že není možné tady výstavbu úplně za-
stavit. Důležité je, aby šlo o rozumnou výstavbu, která je v souladu 
s územním plánem a stavebními předpisy a nenarušuje území ne-
úměrnou hmotou nebo výškou. 

Pro někoho se slovo „developer“ stalo téměř nadávkou. Já s takovým 
zjednodušováním nesouhlasím. Jsou developerské společnosti, které 
slyší na naše argumenty, umějí ustoupit a jsou navíc ochotny investo-
vat i do zvelebení veřejných prostranství a vybavenosti. Samozřejmě 
ale existují i takoví developeři, kterým jde jen a pouze o maximalizaci 
zisku a je jim jedno, zda projekt lokalitu obohatí nebo znehodnotí. 
Takoví stavebníci jsou velmi špatnými partnery pro jednání.

Velmi mi vadí vyjádření některých lidí, že radnice „chce zastavět 
všechny volné plochy“ nebo že „spolupracuje s developery proti oby-
vatelům“. Není to pravda. Přestože rozhodnutí nemá v kompetenci 
samospráva, ale stavební úřad, všechny projekty posuzujeme a po zralé 
úvaze k nim vydáváme stanoviska, v mnoha případech negativní. Sta-
vební firmy za mnou někdy přicházejí se svými záměry ještě před tím, 
než se obrátí na stavební úřad. Mnohdy jsou to projekty megaloman-

ské, obrovské, které se do zamýšlené 
oblasti vůbec nehodí. Někteří inves-
toři, když jim sdělím náš zásadní 
nesouhlas, projekt stáhnou. Jednu 
z takových staveb, mimochodem my-
šlenou zcela vážně, vidíte na vizuali-
zaci. Je to jeden ze 41 nevhodných 
stavebních záměrů, kterým se mi po-
dařilo zabránit. 

Před několika lety se objevil šokující 
projekt Rezidence Nové Stodůlky. Šlo 
o původně sedm, později pět výško-
vých domů vměstnaných do travna-
tého svahu nad zimním stadionem 
nedaleko stanice metra Luka. V místě 
by došlo k neúměrnému zahuštění zá-
stavby a snížení odstupových vzdále-
ností mezi domy pod únosnou mez. 
S tímto záměrem zásadně nesouhla-
síme a od počátku děláme všechny zá-
konné kroky, abychom mu zabránili. 
Investor ale na záměru trvá. 
Pokusili jsme se prosadit změnu 

územního plánu na dané ploše na zeleň, která tam v současné době fy-
zicky je a měla by tam podle nás zůstat. Změnit územní plán se nám 
sice podařilo, ale nejvyšší správní soud změnu bohužel zrušil z důvodu 
možného poškození investora. Letos v červnu vznikla z iniciativy okol-
ních obyvatel petice proti výstavbě Rezidence Nové Stodůlky. Bez váhání 
jsem podepsal a stejně tak řada mých kolegů. V současné době je pod 
peticí přes 500 podpisů. Podpisem to však nekončí. Máme dostatek ná-
strojů, jak v tomto případě výstavbě zabránit. Ujišťuji vás, že uděláme 
vše pro to, aby věžáky u metra Luka nevyrostly.

Druhá oblast, která mi velmi leží na srdci, je Vidoule, oblast okolo 
přírodní památky s krásnými skalami, kam rádi chodíme na pro-
cházky. Možná jste v polovině září zaregistrovali v televizi reportáž 
z jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které smetlo návrh na vyřazení 
Vidoule ze seznamu oblastí, kde by v budoucnu mohlo dojít ke změně 
územního plánu a zástavbě celé lokality. Proto jsem hned vyzval dopi-
sem primátora hl. města, aby ustoupil od úmyslu nechat Vidouli na-
pospas developerům, kteří ji znehodnotí a znepřístupní. Vidoule leží 
těsně za hranicemi Prahy 13 a pro mnohé naše obyvatele je prostorem 
pro rekreaci. A tak by to mělo také zůstat. 

Nemám v oblibě ty, kteří bojují proti všemu. Ale tam, kde je možné 
zabránit velké škodě, je třeba se ozvat.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13

Téma STOPu

Návrh umístění objektů Rezidence Nové Stodůlky

Jeden z projektů, kterým jsme zabránili

Tak měla vypadat stráň nad zimním stadionem
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Třebonické hry tentokrát 
v Centrálním parku

Přestože se letos kvůli opravě rybníka výjimečně nesoutěžilo v Třebo-
nicích, ale u horní retenční nádrže v Centrálním parku, počet i pořadí 
pěti ošemetných disciplín 14. ročníku Třebonických letních her byl 
zachován. Po předání ohně na radnici bohyní Athénou Yvetou Kvapi-
lovou místostarostovi Davidu Zelenému, pak z ručky do ručky štafetě 

běžců a slavnostním zapálení neochotných plamenů starostou Davi-
dem Vodrážkou následoval slalomový transport na kolečku, řezání 
klády současně s rozšroubováním šroubů, přechod vratké lávky nad 
hlubinou, záchrana tonoucího z kánoe a pití piva či limonády na čas. 
Zúčastnilo se pět tříčlenných družstev, z nichž po lítém boji vystou-
pila na stupně vítězů tři nejlepší. Na třetím místě tým Městské policie, 
na místě druhém Harojuku a zlatou příčku vybojoval Alfa Team. Ví-
tězové byli ověnčeni slávou a věcnými cenami, všechna družstva zís-
kala diplom a hrnky s logem Třebonických letních her 2014. A jaké to 
letos bylo? Všichni souhlasili s tím, že strávili sobotu 23. srpna v čino-
rodém ruchu. Dan Novotný

Na Vltavě po Vltavě 
Každoročně pořádá Praha 13 výlet pro členy klubů seniorů. Letos 
pozval starosta David Vodrážka stojednapadesát zástupců všech devíti 
klubů na tříhodinovou plavbu parníkem Vltava. 

Poté, co je spolu se svými zástupci Petrem Zemanem a Davidem 
Zeleným přivítal na palubě, odrazil parník od břehu a dříve, než do-
plul ke Štvanici, byla zábava v plném proudu. Povídalo se, zpívalo, 
zaznělo pár skvělých vtipů a přidáme-li k tomu pohled na nádherná 
místa po obou vltavských březích, vydařené počasí a skvělé občerst-
vení, neměl čtvrtek 18. září chybu. 

„Máme velmi aktivní kluby seniorů, které mají naši plnou podporu 
a každoroční společný výlet je poděkováním ze jejich celoroční čin-
nost,“ řekl starosta. „Navíc je tu i zpětná vazba, protože při neformál-
ním setkání se dozvím, co koho trápí, co by se dalo zlepšit, kde 
pomoci... Městská část se snaží naše dříve narozené spoluobčany ma-
ximální měrou zapojit do zdejšího dění a dát jim tak najevo, že i v se-
niorském věku mohou přispět k rozvoji Prahy 13, že nejsou a nikdy 
nebudou na druhé koleji a že si jich vážíme. Máme tady devět aktiv-
ních klubů seniorů a přesto to nestačí. Zájemců je daleko víc. Samo-
zřejmě uvažujeme o tom, že by vznikl v pořadí již desátý klub. Praha 13 
se neustále rozvíjí, vzniká nová výstavba u stanice metra Stodůlky, 

takže si dovedu představit, že by zrovna tam mohl nějaký vzniknout.“ 
Plavba na Vltavě po Vltavě se všem líbila, jenom škoda, že ty tři 

hodiny tak rychle utekly. Eva Černá
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Cyklozvonění potěšilo a poučilo
Osmý ročník Pražského cyklozvonění společně připravili pracovníci 
radnice Prahy 13 a o.s. NaKole ve spolupráci s celou řadou dalších 
partnerů. Asi 500 lidí ze šestnácti městských částí a Průhonic se 
13. září sjelo na „třináctku“, aby tu společně strávili zábavné odpole-
dne. Čtyři pelotony vedli zkušení cyklisté. Dlouhatánský had žlutých 
triček dojel k hornímu rybníku, kde je uvítali starosta David Vodrážka 
a místostarosta Aleš Mareček, pod jehož záštitou akce proběhla. Cy-
klisté si společně zacyklozvonili a štafetový zvonek putoval do rukou 

zástupkyně starosty Prahy 5, protože Praha 5 bude hlavním organizá-
torem cyklozvonění 2015. Poté Praha 13 pohostila účastníky koláči se 
znakem městské části.

Že jde o rodinnou akci, bylo vidět již na přijíždějícím pelotonu – 
nejmladší cyklisté se vezli na přívěsných vozících, starší jeli na propo-
jených kolech s dospělými. Přijelo množství dětí na malých kolečkách. 
Nechyběl ani pejsek Dana Mourka z Nadace Partnerství, který se 
účastní pravidelně. 

V nádherném Centrálním parku za příjemného počasí proběhlo 
odpoledne ve znamení sportu, cyklistiky a ochrany životního pro-
středí. Moderovala herečka Mirka Součková, která se pro cyklozvo-
nění úplně nadchla. K poslechu hrálo několik místních hudebních 
skupin. Návštěvníky zaujala exhibice bike trialu a flyboardingu, zkusili 
si plavbu na lodi z PET lahví. Děti se na kánoích dostaly do tajem-
ného světa na ostrově s vrbou a vyzkoušely si chození po hladině při 
aquazorbingu. Rodinná soutěž na devíti stanovištích, které se zúčast-
nilo na 200 soutěžících, nebyla vůbec snadná. Úkolem bylo třeba 
opravit kolo v pojízdné cyklodílně BikeAzyl, u stánku Lesů 
hl. m. Prahy poznat zvíře podle kožešiny, projet jízdu zručnosti, jízdu 
na elektrokole, roztřídit odpad, procvičit první pomoc nebo dopravní 
předpisy. Nakonec bylo vylosováno padesát výherců cen – cyklistic-
kých a sportovních potřeb. Poté se většina cyklistů vracela do vzdále-
ných i blízkých koutů Prahy a z úsměvů účastníků i pořadatelů se dala 
číst velká spokojenost.     Dana Céová

Prvňáci dostali slabikáře
Do deseti základních škol v Praze 13 se letos zapsalo celkem 763 prv-
ňáků. Radnice uspořádala pro své nové školáky i letos 1. září v Cent-
rálním parku zábavnou akci proti obavám z nástupu do školy. 
Prvňáčci si užili kolotoče a další atrakce, soutěže a scénky, starosta jim 
natočil zmrzlinu a společně se svými zástupci rozdal drobné dárky. 
Ve škole obdrželi všichni prvňáci zdarma slabikáře s věnováním. 

Městská část nakoupila slabikáře za 196 000 korun podle požadavků 
škol, částečně i pro čtení tzv. genetickou metodou. 

V závěru programu se starosta David Vodrážka a jeho zástupci 
David Zelený, Petr Zeman a Aleš Mareček polili kýblem studené 
vody a tím nejen pobavili děti, ale také se přihlásili k celosvětové akci 
„ledová výzva“ (Ice Bucket Challenge) na podporu výzkumu léčby 
amyotrofické laterální sklerózy (ALS).               Samuel Truschka
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Dětem se nové šatny líbí 
Na začátku školního roku příjemně překvapily žáky pěti základních škol 
nové šatny. „O skříňku se dělíme ve dvojici s kamarádem a jsme rádi, že 
se dá pěkně uzamknout,“ pochvalují si například školáci ze ZŠ Mohylová. 
Starosta David Vodrážka a jeho zástupce David Zelený se byli 24. září 

podívat na výsledek nejnáročnější přestavby šatny v ZŠ Janského na Velké 
Ohradě. Tam musela být kvůli nestabilnímu podloží provedena pilotáž, 
aby podlaha „neujížděla“. Nová šatna vypadá velmi hezky a dětem se líbí. 
Starosta i ředitel školy Miroslav Foltýn jim kladli na srdce, aby se k no-
vým skříňkám chovali slušně. Nyní už tedy mají moderní šatny vybavené 
skříňkami všechny základní školy městské části. Samuel Truschka

Festival vytáhl lidi ven 
Druhý Festival volného času Prahy 13 opět dokázal, že na třináctce žijí 
aktivní lidé, kteří si své volno umějí užít. Během festivalu, který pod zá-
štitou místostarosty Petra Zemana a zastupitele Víta Bobysuda probíhal 
od 5. září až do 5. října, se uskutečnily desítky setkání nejrůznějšího za-
měření. Proběhlo několik velkých akcí (např. Pražské cyklozvonění, ho-
kejbalový turnaj, Svatováclavský jarmark neziskových organizací nebo 
seniorská sportovní Lukiáda v Lukáši). Své návštěvníky ale měly i ko-
mornější akce jako Den zdraví spojený se Dnem medu, oblíbená Voříš-

kiáda nebo Klubo-
braní. Pěvecké a ta-
neční soubory se 
představily na 
vystoupeních 
ve Mlejně, sportovní 
kluby, stejně jako 
Dům dětí a mládeže 
Stodůlky, pořádaly 
soutěže a exhibice, 
hasiči a skauti před-
vedli svou činnost 
v parku, Liga lesní 
moudrosti tábořila 
na Makču Pikču… 
Přestože zářijové 
počasí bylo velmi 
vrtkavé a mnohdy 
také zapršelo, 
na akce přicházely 
celé rodiny a ná-
vštěvnost byla 
slušná. Velké poděkování zaslouží Bohdan Pardubický z kanceláře sta-
rosty, který většinu akcí organizačně a technicky zabezpečoval, jeho 
pomocníci a všechny organizace, které se do festivalového programu 
zapojily. Samuel Truschka

Vystoupení Domu dětí a mládeže Stodůlky

Oblíbenou soutěž voříšků nezkazil ani déšť

Sportovní soutěže v režii TJ Stodůlky

Řeporyjští včelaři slavili výročí a Den medu
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Kaleidoskop

Nový koníček – pétanque
Hrají teprve rok, ale díky pravidelným tréninkům se neuvěřitelně 
zlepšili. Mluvíme o seniorech z Prahy 13, kteří se každé úterý odpole-
dne v létě i v zimě scházejí v areálu Domu sociálních služeb Lukáš. 
Celé to nastartovalo slavnostní otevření nového hřiště na podzim 
roku 2013 a první ročník turnaje O pohár starosty MČ Praha 13, 
který zorganizovalo ve spolupráci se zdejším střediskem sociálních 
služeb občanské sdružení Pétanque pro Vás. 

Tým Prahy 13 sbíral první zkušenosti na 3. ročníku Zimní Ubuligy 
a v srpnu 2014 dokonce postoupil do semifinále Ligy pétanque pro 
seniory (www.LPPS.cz). Na 2. ročníku turnaje O pohár starosty 
MČ Praha 13 obsadil tým první a třetí místo z celkem 12 soutěžících 
trojic. V individuální soutěži o nejpřesnější ruku a nejpevnější nervy 
(specifické pro Prahu 13) zvítězila Jiřina z Prahy 8, když porazila ve 
finále Pepu z Prahy 13. Pétanque je skvělý sport, ve kterém se můžete 
zlepšovat v jakémkoli věku. A také bezvadná zábava, při které se 
setkáte s příjemnými lidmi. Máte-li zájem se přidat k tréninkům 
s profesionálním trenérem, kontaktujte nás prostřednictvím 
www.petanque-pro-vas.com nebo www.sssp13.cz.           Petr Fuksa

Dost dobrej koncert
Letošní Koncert pro park, patřil rozhodně mezi nejlepší ve čtrnácti-
leté historii této kulturní akce, konané tradičně v poslední prázdni-
nový den. O zahřívací jízdu na pódiu pod širým nebem se 31. srpna 
postarala country kapela Blue Ground se skvělou zpěvačkou Klárou 
Tibitanzlovou. Po devadesáti minutách muziku přitvrdila hardrocková 
skupina Dilated. Velmi příjemným překvapením byl pro mnohé vyni-
kající rockový projev skupiny Votchi se dvěma špičkovými zpěváky 

a virtuózním flétnistou, chvílemi připomínajícím zvuk Jethro Tull. 
Rozhodně nezklamal Bohouš Josef, který s kapelou Burma Jones 
vystupoval v parku už podruhé a opět s velkou energií a ve svižném 
rytmu. Vřelého přivítání již celkem početného publika se dostalo le-
gendě české populární hudby – Petře Janů. Přestože jí vystoupení 
zkomplikovaly technické potíže se zvukem, znovu dokázala, že je 
držitelkou jednoho z největších hlasů a posluchači ji ocenili bouřli-
vým aplauzem.

To hlavní, na co všichni čekali, ale přišlo až na závěr. Vynikající ho-
dinové vystoupení skupiny Chinaski, ve kterém zazněly největší hity 
kapely, která baví fanoušky už 20 let. Přeplněné hlediště zpívalo také 
a vůbec nikomu nevadilo, že docela silně prší. Nadšené bylo nejen 
publikum, ale i frontman kapely Michal Malátný, který po koncertě 
ochotně poskytl rozhovor naší TV13, pozdravil diváky a prvňáčkům 
popřál, aby měli učitele, na které nikdy nezapomenou.
 Samuel Truschka

BONUS pro čtenáře, kteří mají rádi techniku      
 

Chcete se podívat na reportáž TV13 z Koncertu pro park 

přímo na této stránce? Máte chytrý telefon? 

Stáhněte si pomocí QR kódu nebo v Obchodě Play 

(Android) či Appstore (iOS) ZDARMA do telefonu aplikaci 

Junaio. Pak už jen stačí pomocí Junaio oskenovat fotku 

Chinaski z této stránky a reportáž se rozběhne.

Užijte si rozšířenou realitu! Více informací v příštím STOPu 

a na stránkách www.3drealita.cz.
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Kamarádství s benefity – 
zjednodušení vztahů?
Dobrý den, paní doktorko. Poznala jsem nového kluka, zval mě ven, občas 
mě dovezl večer z práce autem domů, oba jsme po sobě koukali, líbil se mi, 
začala jsem se zamilovávat. Bylo to milé. Najednou otevřel facebookový roz-
hovor, že „by do toho šel“, ale nechce se teď zrovna vázat. Nabídl mi kama-
rádství s benefitem, to znamená - budeme spolu spát, budeme spolu trávit 
čas, ale vše striktně nezávazně. Byla jsem z toho smutná. Rozloučili jsme se.

Ano, moderní doba nese s sebou i modernizaci vztahů. Dávno ne-
platí, že muž je živitel rodiny, žena je hospodyně, která vychovává 
děti a pečuje o domácnost. Ženy zastávají vysoké manažerské po-
zice a muži zůstávají na rodičovské dovolené. Variabilita možností 
je ve všech oblastech obrovská, vztahy nevyjímaje. Stejně jako 
ve velkém výběru zboží, v různorodých možnostech studia i život-
ních cestách, se liší naše možnosti výběru typu partnerského vztahu. 
V žádném případě se nechci vyjadřovat k tomu, která verze je lepší 
a proč. Pro každého z nás jiná.

Jen pozor na rizika citová! „Kamarádi s benefitem“ je nový feno-
mén mladší generace, která se nechce vázat, jen si užívat sex bez ci-
tové zainteresovanosti a bez příslibu monogamního vztahu. 
Zastánci tohoto vztahu tvrdí, že k sobě citově nic necítí. O tom 
bych si dovolila pochybovat. Ke každému kamarádovi přece něco 
cítíme kromě intimních pocitů. A přidá-li se ke kamarádství vnitřní 
prožitek sexu, jsou tam i ty intimní pocity.

Jsou tu rizika: Opakovaný sex s kamarádem s benefitem může pře-
růst v lásku, ale i zklamání, pokud emoce jednoho druhý neopětuje.

Dlouhodobější zvyk nezávazně partnery střídat bez jakýchkoli zá-
vazků je sice rychlé a pohodlné, ale může to způsobit potíže najít si 

a udržet stálého partnera, až už ho budeme chtít. Nebo má jít o nezá-
vazné střídání partnerů bez vztahů na celý život, bez emočního zakot-
vení? I takové klienty mám ve své ordinaci – např. urostlý, atletický, 
navenek velmi atraktivní muž, 38 let – vztahy mu vydrží max. 3-4 mě-
síce a vlastně – je nešťastný. Pořád hledá blízkost, opakovaná zklamání 
ho citově devastují. Z obavy před další emoční bolestí pro jistotu vystu-
puje navenek tvrdě, emočně chladně a s nadhledem. Spokojený není.

Dnešní článek není moralizace nebo obhajoba některého typu 
vztahu před jiným. Každému dle jeho přání. Za svoji volbu ale mu-
síme následně nést zodpovědnost, a to hlavně sami před sebou.

   Všechny naše zážitky jdou naším životem s námi. Všechny se zapi-
sují do naší soukromé historie, která je naší součástí. Všechny nás nějak 
ovlivní. U všeho něco cítíme. A nic nejde vymazat a dělat, že to nebylo.

Moje klientka z úvodu článku nabídku kamarádství s benefitem od-
mítla. Rozhodla se, že by pro sebe ráda jiný typ vztahu a s chlapcem, který 
se jí nyní líbí, nepůjde. Vztah bez emocí, resp. jednostranně emoční, by 
pro sebe nechtěla. Snad můžu dodat svůj osobní názor – je lepší, abychom 
„něco“ cítili, i když to někdy nevyjde, než abychom necítili nic.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Jak se změní Nové Butovice?
Část Nových Butovic mezi ulicemi Seydlerova a Petržílkova pro-
chází v současné době radikální proměnou. Staví se zde kancelářský 
komplex Metronom Business Centre. Mezi ním a poliklinikou 
Lípa Centrum byla zahájena výstavba rezidenčního  projektu 
Smart byty. Investoři těchto projektů ale nestaví jen byty a kance-
láře. Jsou připraveni zapojit se také do proměny navazujícího veřej-
ného prostranství mezi stanicí metra a radnicí Prahy 13 a přetvořit 
ho ve skutečnou promenádu, kde bude prostor i pro umění, ob-
chody a odpočinek. Zatímco společnost HB Reavis (Metronom) 
dokončuje nyní výraznou rekonstrukci dosud spíše nevábného pro-
stranství okolo západního vestibulu metra, společnost Trigema 
(Smart byty) jedná s vedením městské části o možné podobě revi-
talizace navazující pěší zóny. Proměna bulváru by mohla být do-
končena ve druhé polovině roku 2016. 

V rámci projektu Smart byty vzniknou ve dvou etapách dva by-
tové domy s téměř 300 byty a prostorami pro komerční využití, pro 
které bude vybudováno podzemní P+R parkoviště. Na obnovené 
pěší zóně v těsné blízkosti bytového domu vznikne mezi pásy ze-

leně prostor pro dočasné instalace uměleckých děl růz-
ných autorů, studentů i návštěvníků Nových Butovic. 
Centrem uměleckého života se stane Czech Photo 
Centre, galerie české fotografie spojená s kavárnou. Před 
galerií budou vybrané historické fotografie přeneseny 
do kamenné mozaiky chodníku, soudobá fotografie se 
zobrazí přímo na LED stěnu fasády a v rámci parteru je  
navržena i velká plastika fotoaparátu.

V bezprostředním sousedství galerie vyroste odpočin-
kově-vzdělávací zóna s množstvím míst pro sezení a rela-
xaci pod pohyblivými plachtami, určenými k zastínění 
a ochraně celého prostoru. Parter by měl ještě být dopl-
něn vodním prvkem, lavičkami, odpadkovými koši a sto-
jany na kola.

Obyvatelé Nových Butovice ocení nárůst parkovacích 
míst v okolí polikliniky Lípa a v jihozápadní části Seydle-
rovy ulice, kde by mohlo v prostoru pod bulvárem vznik-
nout několik desítek nových veřejných parkovacích stání.

Radikální obnova veřejného prostranství promění Nové 
Butovice, které jsou už dnes místem zaměstnání mnoha 

obyvatel Prahy i okolí, na moderní a dynamické centrum bydlení, zábavy, 
umění, nákupů a odpočinku.               -red-

Zimák opraven, bruslení povoleno
Školní zimní stadion Bronzová musel koncem loňského a v letošním 
roce z technických a bezpečnostních důvodů projít poměrně rozsáh-
lou rekonstrukcí. V zimě tedy bohužel nemohl být v provozu. Nyní 
jsou již všechny plánované práce dokončeny a stadion může opět 
sloužit svému účelu, tedy především veřejnému bruslení. Má zcela 
novou ledovou plochu, chladící technologii, nové izolace a vzducho-
techniku. V areálu byly položeny kanalizace a vodovod, byla postavena 
protihluková stěna, nové oplocení, vybudována nová příjezdová ko-
munikace a osazeno osvětlení v areálu. Kolem poloviny listopadu tedy 
může stadion opět otevřít své brány všem bruslařům.     Samuel Truschka          

Dopravní hřiště je v provozu
V úterý 16. září starosta David Vodrážka slavnostně otevřel nové 
dopravní hřiště v areálu základní školy v Bronzové ulici. Zúčastnili 
se také ředitel školy Nikolaj Hladík, strážníci městské policie a žáci 
školy, kteří hřiště hned vyzkoušeli.   

„Jsem rád, že si naši školáci mohou v praxi vyzkoušet, co se naučili 
při dopravní výchově,“ říká starosta David Vodrážka. „Koupili jsme 
pro školu 45 různě velkých dětských kol a koloběžek, a také cyklis-
tické přílby. To vše zde mohou děti využít.“ 

Hřiště bude k dispozici všem zdejším základním školám, příp. škol-
kám. Do budoucna se uvažuje o možnosti využívání organizacemi 
a sdruženími, které působí v Praze 13.     Samuel Truschka          
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Začátkem srpna byla v atriu radnice na Slunečním náměstí zahájena 
výstava legendární stavebnice Merkur. Návštěvníci této zcela uni-
kátní výstavy si mohli prohlédnout řadu menších i rozměrnějších 
modelů, dokumentace, stavebnic, z nichž některé jsou z doby po-
čátků výroby Merkuru. Výstava, která se mohla uskutečnit jen díky 
velké vstřícnosti největšího sběratele stavebnice Merkur Jiřího 
Mládka, přilákala několik tisíc lidí. Měla skončit 28. října, ale pro 
velký zájem byla prodloužena (už bez herny) do 10. října. Využili 
jsme příležitosti a pana Mládka trochu vyzpovídali.

Stavebnice Merkur brzy oslaví devadesátiny. Můžete nás v krátkosti 
seznámit s historií dírkovaných plíšků, které dělají radost už několika 
generacím?  
Tuto legendární stavebnici začal v roce 1920 vyrábět pod názvem 
Inventor Jaroslav Vancl v Polici nad Metují. O pět let později při-
chází výrobce s novým systémem, kde jsou kovové části stavebnice 
už spojovány šroubky a matičkami, a také s novým názvem staveb-
nice. Merkur je už téměř devadesát let hrou, která podporuje a roz-
víjí tvořivou práci a fantazii dětí u nás i v zahraničí. V různých 
údobích procházel nejrůznějšími inovacemi i podobami. Tady, v bu-
dově radnice, se samozřejmě nedá vystavit všechno. Jsou zde takové 
typické vzorky, aby lidé věděli, jak Merkur vypadal před čtyřmi až 
pěti generacemi v roce 1925, je tady první vyrobený Merkur a další 
modifikace jako byly stavebnice Populár, Metropol, Elektrus... 
Mohu říci, že Merkur je jediná stavebnice na světě, která má tak bo-
hatou historii. Její výroba se od roku 1925 do současnosti, kromě asi 
dvouleté přestávky, v podstatě nezastavila. Dokonce se vyrábí na jed-

nom a tom samém místě - v Polici nad Metují. Zkraje roku 1990 byl 
Merkur zprivatizován zaměstnanci a ti výrobu vedli tak, že byl 
na továrnu Merkur vyhlášen první konkurz v novodobých dějinách 
Čech. Naštěstí ji koupil Jaromír Kříž, současný majitel, rozjel výrobu 
znovu a samotné stavebnici vtisknul úplně novou tvář se spoustou 
inovací. Takovou, že se tam vyrábí i Merkury, coby výukové po-
můcky pro základní, střední i vysoké školy. Už jsou to všechno sofis-
tikované stavebnice na bázi robotiky a mechanotroniky, čili děti si 
třeba mohou ze stavebnice sestrojit malého robota, kterého na dálku 
ovládají chytrým mobilním telefonem, což je úžasné. Merkur má 
stále předstih před světovým vývojem. Firma v podstatě reaguje 
na jakoukoli zajímavou možnost, jak Merkur zviditelnit. Třeba 
v roce 2001, kdy bylo stoleté výročí vzletu letadla bratří Wrightů, 
zvaného Flyer I, tak k němu byla ve spolupráci s NASA vyrobena 
speciální stavebnice, z které se jejich letadlo dalo zkonstruovat. Z té 
stavebnice se ale dalo postavit dalších sto modelů letadel včetně 

Concordu. Já se ještě na chvíli vrátím o krok zpět, do minulého století. 
Tehdy bylo ve světě přes 250 výrobců dírkovaných stavebnic nejrůzněj-
ších velikostí. Třeba švýcarská firma Stokis vyráběla stavebnici, která 
měla tak mini rozměry, že to snad byla stavebnice pro budoucí hodináře. 
Dalo se z ní postavit autíčko, které se málem vešlo do krabičky od zápa-
lek. Naopak belgická firma Gigant vyráběla stavebnici, kterou člověk 
sám neunesl, tu asi přepravovali vysokozdvižným vozíkem. Obsahovala 
tak obrovské moduly, že si z toho děti mohly postavit šlapací auto nebo 
velký domeček, dokonce jsem viděl i aplikaci autobusu pro šest dětí, po-
háněného elektromotorem. Ale samozřejmě, jak rychle firmy vznikaly, 
stejně rychle i zanikaly. Kdežto náš vynálezce Jaroslav Vancl, hluboce se 
před ním skláním, to byl nesmírně moudrý a osvícený člověk. Když 

dával dohromady stavebnici Merkur, každé sou-
částce vtiskl podobu, on to musel v sobě vidět, 
všechno do sebe neuvěřitelně pasuje. Pan Vancl si 
stavebnici nechal patentovat a jako první na světě 
zavedl tzv. dekadický systém - dírky jsou od sebe 
vzdáleny jeden centimetr (ostatní stavebnice byly 
palcové - na jeden palec byly dvě dírky), první 
na světě použil barevnou úpravu autolakem 
(ostatní byly zinkované, černěné nebo z mosazi), 
první na světě zavedl metrické šroubky (Märklin 
nebo americký Erector mají dodnes závit). Při vý-
voji této stavebnice měl spoustu prvenství, proto 
také předběhl dobu. Z Merkuru postavíte cokoli, 
na co si vzpomenete. Já jsem ho povýšil na náš ná-
rodní poklad, protože nikdo se něčím takovým ne-
může pochlubit. Cizina nám ho samozřejmě závidí 
a dodnes dělá všechno proto, aby přestal existovat. 

Rozhodl jste se splnit si svůj dětský sen a to, co jste 
jako dítě mít nemohl, máte nyní opravdu ve velkém. 
Jak začala ta vaše sběratelská vášeň?
Podnět už byl v raném dětství, kdy jsem někdy 
ve věku čtyř let dostal od strýce malou dírkatou 

stavebnici, ale dál už nic. Nikdy jsem ji neobjevil ani pod stromečkem, 
což bylo pro mě takové dětské trauma. Spolužáci stavěli z Merkuru 
a ve škole pod lavicí se tím chlubili a Mládek nic. Naštěstí jsem měl 
v domě kamaráda, který měl doma spoustu stavebnic Merkur, nehrál 
si s nimi, protože ho bavily vláčky, takže vznikla taková symbióza. Já 
jsem stavěl nádraží, šraňky, přechody přes trať a různé nádražní bu-
dovy, no a on si tahal koleje a vláčky... Takže jsem se u něj dost vyblb-
nul. Ale taková ta dětská křivda, ta ve mně zůstávala. Mládek neměl 
Merkura. Stále jsem snil o tom, že až budu velký, budu vydělávat a mít 
peníze, tak si koupím tu největší stavebnici, která na trhu bude. Ono 
k tomu sice došlo, ale ne hned. Oženil jsem se a měl jiné starosti. 
I když ten Merkur v pozadí vystrkoval růžky... Pak přišel na svět syn 
Honza a už to začalo. Koupil jsem prvního Merkura, druhého, třetího 
... Stavěli jsme spolu menší i větší stavby. To už začala ta Merkurová 
éra, ale ještě ne v plné šíři. Ta nastala, když jsem odešel do invalidního 
důchodu a najednou měl spoustu času. Merkur byl k dispozici a ten 
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obrovský časový prostor, ten mě podnítil k tomu, že jsem si začal plnit 
sen z dětství - postavit Ocelové město. 

Proč právě Ocelové město?
Rodiče mi sice nekupovali Merkura, ale vždycky jsem pod stromeč-
kem našel Verneovku. No a jeho Ocelové město, to bylo stěžejní. 
Vždycky jsem si představoval, jak postavím Býčí věž, továrny a už jsem 
viděl, co všechno se tam bude vyrábět - ponorky, Nautilus... Projekt 
Ocelového města jsem začal realizovat v roce 2000.

Je už dokončený?
Ani zdaleka. V Muzeu Merkur v Polici nad Metují, kde ho můžete 
vidět, zabírá plochu asi 26 m² a váží 1 200 kg. Chtěl bych ho dodělat, 
ale zatím chybí prostor. Po dokončení by Ocelové město zabralo 
60 m² a vážilo by 5 000 kg. Dozvěděl jsem se, že se muzeum snad 
bude rozšiřovat, tak uvidíme.

Jsou nějaké modely, které stavíte nejraději?
Mám rád mostní konstrukce, ty mě fascinují. Věže jsou si dost po-
dobné, ale mosty? Každý je svým způsobem jiný. V mostech mám ur-
čité rekordy - nejvyšší most, to byl model Viaduktu Garabit, což je 
obloukový železniční most, který vede přes řeku Ruynes en-Marge-
ride v provincii Cantal ve Francii. Ten jsem postavil speciálně pro 
druhou výstavu v Muzeu hl. m. Prahy. Jeho výška byla 3,5 metru, 

na délku měřil 7 metrů. Nejdelší model mostu, bratislavský Most 
Františka Jozefa, je nyní na Slovensku. Není moc vysoký, asi 70 nebo 
80 centimetrů, ale na délku měří 13 metrů. 

A co máte v plánu teď? 
Obří továrnu, kde všechny stroje budou v pohybu. Dosavadní mo-
dely byly dost statické. Je pravda, že v Ocelovém městě jezdí na-
příklad obrněný vlak nebo mašinka, která přetahuje výklopní 
vagonky na rudu nebo uhlí, ale všechno ostatní je statické, takové 
bez života. V obří továrně by mělo být všechno v pohybu – stroje, 
pásy... Měla by mít také svoji „hudbu“ – cvakání, ťukání...

Jiří Mládek se narodil v roce 1946. Nejprve se vyučil soustružníkem 

kovů, pak vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a Strojírenský 

institut v Praze. Dvacet let pracoval v nástrojárně a pět let v údržbě 

v pražském ČKD. Po roce 1990 začal podnikat ve stavebnictví. 

Od r. 1998 je v invalidním důchodu a staví z Merkuru.

Stavebnice Merkur pomohla i vědeckým pracovníkům. Například oční čočky - 
na jejich výrobě měla velkou zásluhu. 
V roce 1958 byl ředitelem vzniklého Ústavu makromolekulární 
chemie Československé akademie věd jmenován profesor Otto 
Wichterle. Protože se budova ústavu teprve stavěla, prováděl ně-
které pokusy doma. Je známo, že pan profesor si jako malý s touto 
stavebnicí hrál. Když přemýšlel, jak udělat jednoduchý polopro-
vozní strojek na výrobu čoček, byl to první odrazový můstek. 
Na Štědrý den 1961 si doma z Merkuru sestavil prototyp odstředi-
vého odlévacího zařízení, které poháněl dynamem z jízdního kola 
zapojeným na zvonkový transformátor. Na něm odlil první čtyři 
kontaktní čočky, které byly ještě ten den s úspěchem vyzkoušeny. 
A vidíte, dnes je používá zhruba 100 milionů lidí. My jsme si do-
volili postavit jeho tři repliky. Jedna z nich ještě s malou výstavou 
Merkuru putuje po celém světě, konkrétně po českých centrech 
při našich ambasádách. V současné době je v Tokiu.

Máte představu z kolika součástek se vaše modely skládají?
Přiznám se, že je nepočítám. Když něco postavím, dám to na váhu 
nebo na decimálku. Mám takový katalog, z kterého se dovím, co 
jsem kdy postavil a kolik to vážilo. Ale psát počty součástek, to 
snad ani není možné. Každý model, to jsou tisíce dílů. Například 
Ocelové město zatím váží 1 200 kilogramů a jediné, co jsem spočí-
tal, byly šroubky a matičky. Bylo jich 150 tisíc. Když jeden šroubek 
s matičkou váží jeden gram, tak těch 150 000 váží půldruhého me-
tráku. Nikdo tomu nechtěl věřit. Když jsem se díval do součtu, 
kolik jsem toho postavil, tak váha je přes pět tun modelů.

Daří se vám ještě dnes získávat nějaké původní stavebnice?
To už je hodně složité. Získával jsem je na inzeráty, teď využívám in-
ternet. Věřila byste, že se například při aukci může cena některé staré 
stavebnice Merkur vyšplhat na částku kolem deseti tisíc? To už je ale 
pro mě opravdu moc. Nicméně doufám, že časem bude moje sbírka 
kompletní.

Viděl jste někdy postavený model, který vás překvapil? 
Mám jednoho příznivce z Ústí nad Labem a ten mě svými modely 
doslova fascinuje. Má rád starou nákladní automobilovou techniku, 
parní válce... On ty své modely dokáže domyslet, má úžasný smysl 
pro detail, nápaditost, schopnost kombinovat součástky. Před ním 
smekám. Znám ještě několik dalších stavitelů, kteří mě dokáží pře-
kvapit. Víte, Merkur je variabilní, z jedné hromádky součástek se 
dá postavit stovka věcí, záleží na invenci. Když jsem tady v herně 
viděl, jak jsou děti šikovné, že nepotřebují předlohové knížky, pro-
tože dávají spíš prostor své fantazii. Věřím, že mě překvapí ještě 
hodně modelů. Eva Černá
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Na Lužinách roste 
moderní sportovní centrum
Objekt bývalého nákupního střediska Billa, později autosalonu Nissan 
u Jeremiášovy ulice, byl teď řadu let nevyužívaný a postupně chátral. 
Jeho zkáze se podařilo zabránit. V současné době zde rozsáhlou re-
konstrukcí a přístavbou vzniká jedno z nejkomplexnějších a nejmo-
dernějších sportovních zařízení v Praze. Bude se jmenovat Jeremi 
sport a staví ho společnost Credendo Vidos, s.r.o. 
   Na ploše 7 500 m2 vnitřní a 3 000 m2 venkovní plochy budou mít 
návštěvníci možnost všestranného sportovního vyžití, relaxace a zá-
bavy. Nejvýraznější vnější dominantou sportovního centra bude kom-
pletně zastřešená vytápěná horolezecká hala, která bude patřit mezi 
nejvyšší a nejzajímavější v České republice. Unikátním sportovištěm 
centra bude multifunkční plně klimatizovaná hala s 15 badmintono-
vými hřišti, čtyřmi squashovými kurty a čtyřmi stoly pro stolní tenis. 
Hala je uzpůsobena pro jednotlivá individuální utkání, ale i pro velké 
sportovní turnaje. Nový objekt nabídne multifunkční sály a tělocvičny 
s možností provozování širokého spektra sportů. Od klasických 
aerobních aktivit jako je spinning, alpinning, aerobik až po speciální 
sporty, jako je například box nebo bojové sporty. Samozřejmostí je 
plně vybavená posilovna. Dostatek sportovního vyžití poskytnou 
i venkovní plochy sportovního centra.

Do budoucna je na venkovním prostoru plánovaná výstavba florba-
lové haly, ale především pevné haly s beach volejbalovými kurty. 
Ta bude vskutku unikátní, protože díky svému zateplení v zimě 
a klimatizaci v létě umožní celoroční hraní za optimálních podmínek. 
Venku se také připravuje vybudování jednoho 
z prvních kurtů na stále více oblíbený padel. 
   Klienti najdou v centru nejen špičková sporto-
viště, ale také místo pro společenské setkávání 
nebo pořádání sportovních i kulturních akcí, ať 
už soukromých či veřejných. Sportovní středisko 
bude disponovat bohatým zázemím a širokou na-
bídkou doplňkových služeb. Kromě recepce s ob-
čerstvením a příjemným vyškoleným personálem 
poskytne hostům sportbar a kvalitní nekuřáckou 
restauraci s posezením nebo klubové zázemí. 
Restaurace se netají ambicemi stát se jednou 
z nejlepších v okolí a bude lákat mimo jiné 
i na zdravou výživu a jídelníček vhodný pro spor-
tovce. Servis a prodej sportovních a turistických 
potřeb a náčiní a rovněž výživových doplňků tvoří 
doplňkový sortiment služeb. Pestrost nabízených 
služeb vhodně doplní wellness zóna pro nerušené 
chvíle odpočinku a regeneraci. Její součástí bude 
klasická sauna, ale i mezi sportovci stále oblíbe-

nější kryosauna, která využívá extrémně nízkých teplot k rychlé rege-
neraci. K dispozici budou solária a masáže. Kvalitu veškerého servisu 
a služeb ve sportovní hale budou garantovat zkušení sportovní a výži-

voví poradci. Vzhledem k tomu, že centrum je ur-
čeno i pro rodiče s dětmi, je v nabídce služeb také 
dětský koutek s hlídáním dětí. 
   Jednou z priorit sportovního centra bude podpora 
dětí a mládeže. Budou zde probíhat cenově dostupné 
školičky a akademie, tréninkové kurzy a turnaje pro 
začátečníky i pokročilejší. Odborné vedení budou 
zajišťovat kvalifikovaní trenéři se zkušenostmi s prací 
s dětmi a mládeží. Komplexní sportovní areál pod-
poří svou nabídkou jednotlivé oddíly při základních 
školách, které nebudou závislé na nedostatečných 
sportovních kapacitách. 
   Poloha na křižovatce ulic Jeremiášova a Mukařov-
ského zaručuje centru výbornou dopravní dostup-
nost. Od stanice metra Luka nebo Lužiny je to 10 
minut pěší chůzí, autobusová zastávka je hned vedle 
centra. Velkou předností sportovního centra bude 
parkovací dům s dostatečnou kapacitou míst pro 
sportovce a ostatní návštěvníky komplexu. 
   Cílem sportovního centra Jeremi sport, které by 
mělo být dokončeno a otevřeno na přelomu letoš-

ního a příštího roku, je vytvoření volnočasového centra, jež se díky své 
komplexnosti a nabídce služeb doslova pro celou rodinu stane vyhle-
dávanou a hlavně přirozenou součástí komunitního života v naší 
městské části.  Eva Matulová
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Rozestavěné sportovní centrum... 

   ...a takhle bude vypadat po dokončení

V areálu bude i moderní restaurace
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Důležitá je kvalita výuky
V Praze 13 působí na dvou školách sportovní akademie Special One 
Academy. Ve FZŠ Mezi Školami můžete přihlásit své dítě na fotbal, 
v ZŠ Bronzová na gymnastiku. Special One Academy se zaměřuje 
na kvalitu výuky a hledá skrytý potenciál dětí. Chce nabídnout šanci 
i méně talentovaným dětem a docílit toho, aby dosáhly stejných vý-
sledků jako jejich talentovanější vrstevníci. Akademii mohou navště-
vovat věkové kategorie chlapců i dívek okolo 5 až 16 let. 
Více na tel. 737 773 918, www.specialone.cz, special1academy@email.cz 
nebo na www.facebook.com/specialoneacademy. Jan Bůžek 

Porazila i světovou jedničku

Škola Taekwondo WTF
Škola Taekwondo WTF klub Praha + Hornet, vyučuje děti tomuto 
bojovému sportu již šestnáctým rokem. Tréninky jsou dvakrát týdně 
během celého školního roku a jsou vhodné pro všechny – od pětile-
tých dětí po dospělé. 

Kde cvičíme? ZŠ Klausova 2450 (po 18.00–19.00, st 17.30–18.30), 
FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 17 (út 16.30–17.30, 
čt 16.30–17.30), ZŠ Mládí 135 (út 18.30–19.30, čt 18.00–19.00), 
FZŠ Mezi Školami 2322 (po a st 19.00–20.00).

V našem klubu se soustředíme především na praktické využití 
prvků tohoto bojového sportu. Žáci se tak naučí bránit případnému 
fyzickému napadení, klademe důraz na posílení koncentrace, kama-
rádského chování a sportovní etiky. Máte-li zájem, rádi vás přivítáme 
na jakémkoli tréninku. 
Více na www.taekwondo-praha.cz, tel. 603 805 004. Martin Břeň, trenér

Víkend nabitý hokejbalem
V sobotu 6. a neděli 7. září se na hokejbalovém hřišti na Lužinách 
konal hokejbalový turnaj starších žáků a minipřípravek o pohár sta-
rosty Prahy 13 Davida Vodrážky. Turnaje starších žáků se zúčastnilo 
6 týmů z celé republiky – kromě domácího Kert Parku a pražského 
Kova také Kladno, Most, Stříbro a Jihlava. Atraktivní turnaj pro hráče 
i diváky nabídl 15 utkání všech týmů se všemi soupeři. Vítězem tur-
naje se stalo neporažené Kladno, druhou příčku obsadil domácí Kert 
Park a na třetí pozici skončilo západočeské Stříbro. V sobotu se usku-
tečnil malý turnaj minipřípravek, v němž se kromě domácích utkaly 
týmy Kladna a Ústí nad Labem. Zde hrálo prim mužstvo Kert Parku, 
které dokázalo porazit v napínavém duelu Kladno 2:1 a poté Ústí nad 
Labem 10:4, a tak mohlo slavit první místo v turnaji.

Všechny kategorie Kert Parku již vstoupily do nové sezony. Extrali-
gový A-tým porazil na domácí půdě Třinec 5:0, B-tým podlehl South 
Parku po nájezdech 2:3, starší žáci převálcovali Nové Strašecí 8:2 
a mladší žáci udolali České Budějovice 5:3.

Rozpis extraligy hokejbalu nabídne v následujícím měsíci hned 
3 sobotní domácí utkání – 11. 10. od 17.00 přivítáme Most, 19. 10. 
od 17.00 hrajeme proti Plzni a 1. 11. od 16.00 hostíme Letohrad. 
Také ostatní kategorie mají nabitý zápasový program, který naleznete 
na www.kert-park.cz.

Rádi v našich řadách přivítáme nové zájemce o hokejbal. Probíhá 
celoroční nábor dětí ročníků 2000 – 2010. 
Více informací na www.kert-park.cz/nabor/. Michal Pěch

Možná ani mnozí žáci Základní školy Mládí, kde učí sympatická češ-
tinářka Pavla Mrázová, nevědí, že jejich učitelka patří ve své kategorii 
(50+) ke světové tenisové špičce. Letošní sezonu ukončila na 6. místě 
světového seniorského tenisového žebříčku. Nejlepších výsledků do-
sáhla na turnajích nejvyšší kategorie v Německu, vyhrála turnaj 
v Bad Breisigu, ve finále porazila Němku Veismann. Následovalo 
velmi cenné vítězství na Mezinárodním  tenisovém mistrovství seni-
orů Německa v Rottachu-Egernu – ve finále se jí podařilo porazit 
světovou jedničku v této kategorii – Ingrid Gutmann-Resch z Ra-
kouska. Úspěšná byla i na dalších turnajích, na Mezinárodním mist-
rovství České republiky seniorů v Karlových Varech prohrála až 
ve finále po velkém boji s Belgičankou Van Baarle, která v uplynulých 
sezonách neprohrála v této kategorii žádný zápas.

„K mým letošním úspěchům patří i vítězství na Czech Senior 
Grand Prix Praha, vážím si i semifinálového úspěchu v Barceloně,“ 
vypočítává s uspokojením Pavla Mrázová. „V nejlepší světové konku-
renci jsem prohrála až se světovou jedničkou Gutmann-Resch, zápas 
byl i v tisku ohodnocen jako předčasné finále. Zvítězila jsem také 
ve všech zápasech v 1. třídě dospělých v týmu v Rudné, svými výhrami 
jsem přispěla družstvu TK Hanspaulka k výbornému umístění v ta-
bulce ve veteránské lize. Teď se spolu s trenérem Martinem začínám 
usilovně připravovat na nadcházející sezonu. Chci se zase přiblížit 
svému snu – stát se světovou jedničkou ve své kategorii.“ -red-

Pavla Mrázová (vlevo)s Belgičankou Klaartje van Baarle na Mezinárodním 
mistrovství ČR v Karlových Varech



Inzerce

Z UMAKARTOVÉ LUXUSNÍ
Co s koupelnou v paneláku?

REKONSTRUKCE
BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!!

Obkladové desky 122 x 244 cm
v provedení jako obkladačky,

vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

spol. s r.o.

V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

pondělí 10 - 18 hod.

úterý -čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

www.koupelnyza3dny.cz

tel.: 274 810 848

LINEA
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Dům s hodinami dostal cenu
V kategorii „Realizace“ internetové hlasovací soutěže TOP Panel 2014, 
kterou vyhlásilo vydavatelství Net Press Media, získala první místo revi-
talizace bytového domu Bronzová 2024 – 2026 nedaleko od stanice 
metra Lužiny. Revitalizovaný panelový dům je zajímavý barevným řeše-
ním fasády a především originálními slunečními hodinami, které jsou 
jeho hlavní dominantou. Revitalizaci provedla v roce 2010 společnost 
Kasten. O vzniku a výrobě slunečních hodin se více dozvíte v článku je-
jich spoluautora Pavla Marka na www.slunecnihodiny.wz.cz. -red-

Úspěšná rekonstrukce hřiště
V letních měsících proběhla na fotbalovém hřišti TJ Sokol Sto-
důlky rekonstrukce dětského hřiště. Touto cestou chceme poděko-
vat Městské části Praha 13, místním firmám Stavoperfect, 
Hadostav a OK-Seto za nemalé finanční příspěvky, které větší část 
této rekonstrukce pokryly. Zvláštní poděkování patří pánům Fran-
tišku Radovi a Adamu Vargovi, kteří se do této dobrovolné akce 
pustili a také ji zdárně dokončili. 
 Miloš Procházka

Úspory na topení v panelových 
domech
Bytový dům SVJ U9 v Seydlerově ulici v Nových Butovicích se ve spolu-
práci s odborníky zapojil do inovativního projektu úspor díky moderni-
zaci systému vytápění. U9 je panelový bytový dům z 80. let o jedenácti 
vchodech s osmi až deseti patry. Celkově je zde více než 400 bytů. V roce 
2011 došlo k výměně oken a zateplení fasády, což přineslo úspory ve výši 
přibližně 30 % energie na vytápění. Jak se však ukazuje u mnoha zateple-
ných budov, obyvatelé postupně začínají více větrat a díky tomu spotřeba 
energie opět roste. Navíc dodávky tepla z výměníkových stanic mnohdy 
nereflektují skutečnost, že došlo k výraznému snížení tepelných ztrát 
stavby. Je proto nutné změnit množství dodávaného tepla do budovy 
podle skutečné potřeby. V ideálním případě je vhodné zároveň moderni-
zovat celý systém tepelného hospodářství budovy. 

Taková modernizace se realizovala právě v U9 ve spolupráci s odbor-
níky z ČVUT, v Praze zabývajícími se moderními postupy regulace vy-
tápění velkých budov, a firmou Feramat Cybernetics, s.r.o. sídlící v Pra-
ze 13. Moderní systém regulace byl na panelové domy použit poprvé, 
dosud se aplikoval jen na kancelářské budovy. Jde tedy o velmi cenný 
pilotní projekt.

Tvorba vlastního regulátoru zabere jistý čas – 1–2 měsíce (nejlépe 
v topném období) se v domě pouze sbírají informace o teplotách a dalších 
veličinách. Zásadním článkem celé modernizace je instalace regulace te-
ploty vody ústředního topení. Regulátor každých 20 minut ze znalosti 
předpovědi počasí (teplota, sluneční osvit), aktuálního počasí, teplot uvnitř 
domu (bezdrátové senzory ve vybraných bytech), teplot vody v potrubí 

a „chování budovy“ vypočítá, jak teplá má být voda vedená do ústředního 
topení, aby byl dodržen požadovaný teplotní komfort s minimem energie 
(resp. financí). Hodnoty teplot i odhady spotřeb na dalších 24 hodin vidí 
správce v grafu na internetu. Regulátor se navíc sám provozem dovede 
průběžně učit a zpřesňuje svou činnost. Tím je zajištěno, že dodávané 
množství tepla je vždy minimální, aniž by to ovlivnilo tepelný komfort 
v bytech. Šetří se tedy tím, že regulátor „vidí“ dopředu (předpovídá cho-
vání domu a spotřebu). Tak může efektivně využívat zdroje tepla. Když 
např. „ví“, že druhý den se ochladí, tak vodu zvolna předtápí a tím se 
vyhne velkým a rychlým změnám, které jsou náročné na dodanou energii. 
Tak minimalizuje potřebnou energii a šetří náklady. 

Společenství vlastníků i správce budovy mají lepší kontrolu nad vytá-
pěním a spotřebou, včetně vyladění vytápěcí soustavy. Regulace byla po-
prvé v chodu v období leden – březen 2014. Úspory energie na vytápění 
za toto období provozu se pohybují kolem 26 % oproti stejnému období 
roku 2013. Přesnější čísla přinese nastávající topná sezona. Ondřej Nývlt

Před čtyřmi lety zahájila Praha 13 ve spolupráci se společností ENESA, 
a.s. projekt zaměřený na úsporu energie ve školních budovách. Díky 
kombinaci zateplení a přeměně topných systémů ve školách se daří kaž-
doročně ušetřit až 50  % původních nákladů za energie. Rok 2013 byl 
v úsporách zatím nejúspěšnější. Proto se vedení Prahy 13 rozhodlo rozší-
řit projekt o další dva školské objekty a investovat také do rekonstrukce 
osvětlení 8 tělocvičen. 

 „S dosaženými úsporami jsme velmi spokojeni, proto jsme se rozhodli 
zahrnout do projektu také MŠ Vlasákova a ZŠ Mládí,“ říká starosta 
David Vodrážka. V obou školních budovách byl letos instalován systém 
regulace, který umožňuje dálkově nastavit teplotu v učebnách podle jejich 
momentálního využití. 

Projekt Odpovědné školy Prahy 13 je financován metodou energetických 
služeb se zaručenou úsporou (EPC). Dodavatel projektu, společnost 
ENESA, ručí za dosažení úspor a nese veškerá rizika. Pokud se podaří 
uspořit více, než bylo sjednáno, získá smluvní prémii. Loni za ni ENESA 
koupila a věnovala školám Prahy 13 dvě interaktivní tabule a 19 tabletů. 
Letos se ENESA rozhodla radnici přispět na pořízení nového konden-
začního kotle v MŠ Vlasákova, což zvýší účinnost kotelny o 10  % a sníží 
náklady na opravu a údržbu. Dalším navrženým opatřením je úprava sys-
tému měření a regulace ve 12 školách, která zvýší úsporu zemního plynu 
o dalších 3,5 až 5  %. Nový kotel pro MŠ Vlasákova a zmíněná regulační 
opatření budou stát přibližně 1 milion korun, z toho Praha 13 uhradí 640 
tisíc korun a ENESA přispěje částkou přibližně 420 tisíc Kč. Samuel Truschka

Energetické úspory v dalších dvou školách
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Inzerce

možnost parkování

přímo u stanice
metra B - Lužiny

Pronájem kancelářských 
prostor od 18 do 740 m2

 
+420 724 822 515

email: info@ocluziny.cz
 www.ocluziny.cz

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5

Tel.: 235 518 827
Tel.: 777 922 056
www.auto-styl.cz

Dny výhodné zimní péče
u autorizovaných servisních
partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY
ZAČÍNAJÍ U NÁS

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz
náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA
na zimní sezonu v našem autorizovaném
servisu. Zkontrolujeme funkčnost
topení, částí podvozku a důležitých
prvků elektrické instalace. Právě nyní
u nás za výhodné ceny pořídíte také
kompletní zimní kola včetně ŠKODA
Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi
jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola
a uskladnění těch letních.
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účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

Tel. 602 282 357
E-mail: Lucaa@volny.cz

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

                          Přijmu nové 

         distributory na roznos STOPu.

Bližší informace na tel. 603 728 140

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše

s 12ti letou tradicís 122titi letetouo ttradidiccí

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

Jak to vidím – hodnocení 
uplynulých 4 let
Volební období končí a také já bych se rád při-
pojil k rekapitulaci a zhodnotil tuto dobu ze-
jména z pohledu priorit, se kterými jsem před 
4 lety vstupoval na radnici jako zastupitel, ale 
i jako neuvolněný člen rady.

Parkování je jedno z palčivých témat Prahy 13. Jsem potěšen, že 
se nám podařilo vybudovat nová parkovací místa na Velké Ohradě, 
Lužinách a na dalších místech městské části. Životní prostředí nám 
není lhostejné, proto jsme iniciovali letos dokončenou revitalizaci pra-
meniště Prokopského potoka. Dále se nám podařilo prosadit výstavbu 
dětského dopravního hřiště a stojíme i za výstavbou bezbariérové 
stezky pro vozíčkáře, která ve spolupráci s Klubem českých turistů 
vznikla v Centrálním parku. 

Vnímáme sociální aspekty soužití různých skupin, proto jsme po-
mohli na svět projektu montáže plošiny pro bezbariérový přístup 
do učeben druhého stupně Fakultní základní školy Mezi Školami, 
na nějž přispěli sponzoři jak z podnikatelské, tak neziskové sféry.

Za důležitou jsme vždy považovali zájmovou a spolkovou činnost 
a jsme rádi, že se podařilo realizovat obnovu areálu fotbalového hři-
ště TJ Sokol Stodůlky. Kromě toho jsme podporovali rekonstrukci 
dětských hřišť ve vnitroblocích a průběžně napomáhali rozvoji spol-
kové činnosti prostřednictvím schvalování grantů pro volnočasové 
aktivity mládeže a neziskových organizací. Naší snahou bylo přispět 
k efektivnímu využívání projektů financovaných evropskými fondy, 
jako jsou např. revitalizace zeleně nebo zateplení školních zařízení. 
Podpořili jsme také vybavování základních škol audiovizuální tech-
nikou, mimo jiné pro zlepšování možností výuky cizích jazyků. 

V otázce regulace či omezování hazardu se díky našemu postoji po-
dařilo snížit počet výherních hracích přístrojů v městské části. I když 
je zdejší parkování problémem, nesouhlasili jsme se záměrem zavést 
na území Prahy 13 parkovací zóny. Nechceme, stejně jako řada dal-
ších zastupitelů, nerozumné zahušťování městské části, a proto jsme 
jako oni nesouhlasili s výstavbou výškových bytových domů u stanice 
metra Lužiny. 

Do budoucna bychom chtěli v Praze 13 vybudovat kvalitní domov 
pro seniory a dokončit výstavbu bezpečnostního kamerového systému. 
Chtěli bychom rovněž dořešit i záměr napojení dálnice D5 na Radlic-
kou radiálu. Je tedy stále o co usilovat.

Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem, kteří nám v tomto sna-
žení pomáhali a upevnili mé přesvědčení, že 4 roky práce byly pro ob-
čany smysluplné. Ing. Vítězslav Panocha, člen rady MČ Praha 13

INZERCE
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Do školy se vrací zubní ordinace
Ve Fakultní základní škole prof. O. Chlupa byla 16. září slavnostně 
představena zmodernizovaná školní zubní ordinace. Prezentace se 
zúčastnili starosta Prahy 13 David Vodrážka, ředitelka školy 
Blanka Janovská, provozovatel ordinace MUDr. Vladimír Dvořák 
a zubařka MUDr. Alexandra Beníšková, která v ordinaci působí.

Ordinaci provozuje od začátku školního roku Stomatologické 
centrum Lípa, působící v nedaleké poliklinice Lípa. Vznik ordi-
nace podpořilo vedení školy, radnice Prahy 13 a Všeobecná zdra-
votní pojišťovna. Cílem je obnovit pravidelné preventivní pro-
hlídky žáků školy, využívat preventivní metody ochrany zubů 
(fluoridace), samozřejmě ošetřovat kazy a jiné problémy a zajistit 
žákům případnou pomoc specialistů v ostatních stomatologických 
oborech (ortodoncie, stomatochirurgie, péče o dásně a sliznice, 
protetika).

„Zubní ordinace dříve ve školách byly a sloužily. Jejich rušení 
bylo velkou chybou,“ říká Vladimír Dvořák. „Veškerá péče tak byla 
přenesena na rodiče. Mnozí z nich si ani neuvědomovali, že 
i o mléčné zuby je třeba se starat, že je třeba je ošetřovat. Včasnou 
nápravou malých anomálií v postavení zubů můžeme také předejít 
vážným problémům skusu v dospělosti. Proto jsme se s podporou 
radnice rozhodli školní ordinaci obnovit.“
 Samuel Truschka

Zdravotnictví

Poliklinika Lípa slouží dvacet let
Koncem letošního roku uplyne 20 let od zahájení provozu polikli-
niky Lípa Centrum Nové Butovice. Vlastníkem objektu je 
MČ Praha 13, správu objektu zajištuje správcovská firma Centra a.s. 

V roce 1994 zde bylo pouze několik odborných ambulancí a ordi-
nací praktických lékařů pro dospělé a děti. V následujících letech se 
objekt naplnil dalšími specialisty a praktickými lékaři. Dnes je tato 
poliklinika nejnavštěvovanějším zdravotnickým zařízením v Praze 13.

V roce 2001 se z polikliniky odstěhovalo oční oddělení MUDr. Já-
na Leštáka do nedaleké vlastní budovy na Slunečním náměstí. Toto 
pracoviště se dále rozvíjelo a v současné době je zde Klinika JL, která 
má velké a špičkově vybavené oční oddělení a řadu dalších pracovišť. 
Klinika JL se také specializuje na nejmodernější zobrazovací techniky 
typu CT a MRI. Pro potřeby našeho regionu i okolí je zde k dispozici 
moderní nukleární magnetická rezonance a 64 spirálový tomograf, 

jeden z nejmodernějších přístrojů v Evropě.
V samotné poliklinice Lípa Centrum působí ambulantní zaří-

zení specialistů, a to prakticky ve všech ambulantních oborech, ale 
také ordinace praktických lékařů poskytujících základní zdravotní 
péči pro spádovou oblast čítající téměř 100 tisíc obyvatel. 

Specializované ambulance jsou samostatné nebo spojené do vět-
ších celků, jako např. naše Chirurgické obory Praha, s.r.o., které 
sdružují chirurgii, ortopedii, urologii a radiodiagnostiku. Toto spo-
jení umožňuje poskytovat neomezený servis 5 dní v týdnu, protože 
je schopno zajistit zastoupení v případě nemoci nebo dovolené ně-
kterého ze specialistů. Chirurgické obory jsou největším pracoviš-
těm v poliklinice Lípa i ve spádové oblasti. V roce 2013 jsme 
na našich odděleních evidovali celkem 75 tisíc ošetření.

Stomatologickou péči poskytuje několik samostatných ambu-
lancí a od roku 2003 je v provozu velké a velmi dobře vybavené 
Stomatologické centrum Lípa. Společnost Salubra se mimo jiné 
věnuje gastroenterologii a závodní preventivní péči. Nesmíme ale 
zapomínat i na ostatní odborné ambulance, jmenujme alespoň kar-
diologii, neurologii, revmatologii a diabetologii.

Poliklinika Lípa je tedy pro Prahu 13 bez nadsázky „ambulantní 
nemocnicí“, neboť je zde prakticky všechno potřebné pro stan-
dardní diagnostickou a léčebnou ambulantní péči pro celou spádo-
vou oblast i okolí. Současně jsme schopni poskytnout základní 
výkony ve všech operačních oborech a stomatologii. Zbývající dvě 
polikliniky a ambulance specialistů poskytují péči na stejné úrovni, 
i když v menším rozsahu.

Vedení MČ Praha 13 rozvoj zdravotnictví v poliklinice vždy 
podporovalo a má o tuto problematiku zájem. Jednalo se jak 
o podporu organizační, tak zejména o velké investiční výdaje 
na rekonstrukce objektů všech poliklinik v Praze 13 i o finanční 
příspěvky na různé dílčí opravy. Ze zkušenosti je možno uvést, 
že tento vstřícný a nekomplikovaný přístup radnice je v současné 
době vzácný. Díky tomu má Praha 13 budovy zdravotnických zaří-
zení moderně zrekonstruované a s ohledem na vybavení a poskyto-
vanou péči má jeden z nejmodernějších systémů ambulantní 
zdravotní péče v Praze.

Chtěli bychom tímto i za obyvatele poděkovat vedení MČ Praha 13 
za dlouholetou pomoc a vynikající spolupráci. Věříme, že i obyva-
telé Prahy 13, tedy naší spádové oblasti, vnímají, že mají centrali-
zovanou ambulantní zdravotní péči, která odpovídá požadavkům 
21. století. Vedení radnice pro to udělalo maximum.

 MUDr. Josef Doležal, Chirurgické obory Praha, s.r.o., poliklinika Lípa Centrum Nové Butovice
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Pomáhají druhým

Finanční pomoc dává Petrušce šanci
 
Jen velmi obtížně se nám, rodičům, hledají ta správná slova, která by 
vyjádřila naše poděkování za vaši finanční pomoc. Náš dík patří lidem, 
kteří mají srdce na pravém místě. Především panu starostovi Davidu 
Vodrážkovi, Radě MČ Praha 13 a následně všem dárcům, kteří při-
spěli naší dcerce Petrušce Němcové na intenzivní rehabilitační pobyt 
v Piešťanech, který jí velmi pomáhá. Pomaličku se přibližujeme 
k tomu, že bude stát na vlastních nožičkách.

Vzácné genetické onemocnění Petrušky (DEND syndrom) s sebou 
nese spoustu dalších zdravotních problémů – diabetes, Westův syn-
drom – epilepsie, opožděný psychomotorický vývoj – a jeho léčba je 
velmi nákladná.

Pokud budete chtít i Vy, můžete také pomoci, a to zakoupením 
charitativního stolního kalendáře na rok 2015 – Prianie z Adeli, 
ve kterém je vyfocena i Petruška. Výtěžek z jeho prodeje bude použit 

na její další rehabilitační pobyt. Cena kalendáře je 200 Kč a objednat 
si ho můžete na petruska.kalendare@seznam.cz. Mnohokrát děku-
jeme za Vaši pomoc. Ilona Němcová

Granty podporují 
sociální služby
Městská část Praha 13 každoročně vyhlašuje 
několik grantových řízení, ve kterých ze svého 
rozpočtu rozděluje finanční prostředky přede-
vším neziskovým organizacím. Jedno z granto-
vých řízení je přímo zaměřené na podporu 
širokého spektra sociálních služeb. Granty 
v sociální oblasti jsou nástrojem podpory péče 

o spoluobčany při řešení problémů spojených s jejich zdravotním stavem 
nebo sociální situací. 

V minulém desetiletí byly sociální služby plánovány metodou ko-
munitního plánování. Od této metody se postupně ustupuje k pros-
tému plánování sociálních služeb. To ale neznamená, že do jejich 
rozvoje nejsou zapojováni poskytovatelé sociálních služeb a jejich uži-
vatelé. Stejně tak je nutné znát základní demografické údaje a potřeby 
jednotlivých cílových skupin, například seniorů, zdravotně postiže-
ných či lidí tzv. sociálně vyloučených osob.

Finanční prostředky městská část uvolňuje na podporu služeb pro 
všechny cílové a věkové skupiny od dětí po seniory. Podporovány tak 

jsou, s ohledem na zákon o sociálních službách, např. osobní asistence, 
raná péče, odborné sociální poradenství, terénní programy, aktivizační 
programy pro rodiny s dětmi či seniory, rekondiční pobyty nebo hos-
picová péče. 

Objem finančních prostředků na „sociální granty“ se postupně zvy-
šuje. V roce 2012 činila celková částka na granty 530 000 Kč, letos 
bylo rozděleno 900 000 Kč. S narůstajícím počtem obyvatel městské 
části, s jejich stárnutím a zvyšujícím se povědomím o sociálních služ-
bách roste i poptávka, což se projevuje i výrazným nárůstem žádostí 
o grant. V roce 2014 jich bylo 49, oproti 28 v roce 2010. 

Podpora jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb však neběží 
pouze prostřednictvím grantového řízení. Klíčové služby pro více 
klientů jsou podporovány i dalšími finančními příspěvky, dary nebo 
zvýhodněnými nájmy. 

V současnosti v České republice neexistuje jednotný systém pravi-
del pro grantovou podporu projektů, tato pravidla si stanovuje každá 
obec samostatně. O udělení grantů rozhoduje tříčlenná Grantová ko-
mise, zřizovaná radou městské části. Jednotlivé granty jsou standardně 
vyúčtovávány a kontrolovány.

Závěrem bych chtěl popřát všem co nejméně starostí, obtíží a životních 
strastí. A pokud nastanou, tak naopak přeji co nejvíce kvalitních a profe-
sionálních poskytovatelů sociálních služeb. Aleš Mareček, zástupce starosty

Oběd v Líchovech
Začátkem července proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných 
bezbariérových koupelen v pobytovém středisku neziskové organizace 
PROSAZ, společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním 
postižením. Slavnostního oběda v Líchovech se zúčastnili také zá-
stupci sponzorů a další hosté. Příjemným zpestřením bylo vystoupení 
zdravotně postižených dětí, které si v rámci tábora připravily divadelní 
představení Z pohádky do pohádky. Tomáš Chmelař

Klub JednaTrojka
Klub se nachází v Centrálním parku naproti golfovému hřišti v ulici 
K Zahrádkám (blízko bus zastávky Mládí a metra Luka). Je otevřený 
každé úterý, středu a čtvrtek od 14 do 20 hodin. Dětem a mládeži 
ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení volného 
času. K dispozici je sportovní a výtvarné vybavení, internet i příjemné 
posezení. Klub poskytuje bezplatné informace, podporu a pomoc v ži-
votních tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alko-
hol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka doučování). 

Informace o říjnovém programu získáte na www.proximasociale.cz 
nebo na facebooku: klub jednatrojka. -red-

Víčka pro Kristýnku
Žáci FZŠ Trávníčkova nashromáždili v loňském školním roce celkem 
17 pytlů plastových víček a přispěli tím na zakoupení dýchací tech-
niky pro předčasně narozená miminka. Letos sbírají víčka dál. Chtějí 
přispět na léčbu Kristýnky Kačabové, které je 11 let a s rodiči bydlí 
v Radotíně. Kristýnka čtyři měsíce po narození onemocněla dětskou 
mozkovou obrnou a má za sebou několik operací. 

I vy můžete pomoci – na č. ú. Kristýnky 43-7605020217/0100 
nebo můžete přinést plastová víčka do vrátnice naší školy. 
Více na www.facebook.com/VickaPomocProKristynku. 

 Jitka Vašíčková
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ANGLIČTINA ŽÁKŮM PROBLÉMY NEDĚLÁ. V ZŠ Mohylová se an-
gličtina učí již od první třídy. Po dva roky sice není samostatný předmět, 
nicméně děti se v audio-orální přípravě naučí mnoho anglických písní, 
básniček a základní sestavu slovíček. Své znalosti si mohou prohloubit 
v odpoledních kroužcích. V 5. ročníku se mohou zapojit do nepovinného 
on-line testování. Zjistí tak, zda opravdu splňují požadavky evropského 
referenčního rámce pro jazyky (požadovaná úroveň po ukončení 5. roč-
níku je A1). Na konci minulého školního roku se testu zúčastnilo 
15 žáků, z toho 4 dosáhli na úroveň A2 (konec 9. třídy) a jeden dokonce 
na úroveň B1 (cca 2. ročník střední školy). Ostatní dosáhli požadované 
úrovně A1. I když nejsme jazyková škola, naši absolventi se dobře uplat-
ňují i na víceletých gymnáziích.                           Matylda Sloupová

LETNÍ TENISOVÁ ŠKOLA. Poslední prázdninový týden se v areálu FZŠ 
Trávníčkova konal již 10. ročník Letní tenisové školy. Tohoto příměst-
ského tábora se zúčastnilo 25 dětí, v mnohaleté historii prozatím nejvíce. 
Ač je z názvu patrné, že hlavní náplní je především sportování, konkrétně 
tenis, zkrátka nepřišly ani děti, které se rády věnují i kulturním aktivitám. 
Bližší informace o volných místech v TK FZŠ Trávníčkova se dozvíte 
na tel. 605 238 566, případně každé odpoledne přímo na tenisových 
dvorcích v areálu FZŠ Trávníčkova.  Vojtěch Dohnal, šéftrenér TK FZŠ Trávníčkova

MLADÍ FILMAŘI PŘED POROTOU. V úterý 17. června byly 
ve Světozoru za účasti místostarosty Aleše Marečka předány ceny nej-
lepším tvůrcům amatérských filmů v soutěži AntiFetFest 2014 aneb 
jde to i jinak! Městskou část Praha 13 reprezentoval v celopražském 
finále pozoruhodný snímek „Mimo svou kontrolu“ od tvůrců z FZŠ 
prof. Otokara Chlupa.                Petr Syrový

LVI V ZOO PRAHA. Do Prahy přicestovala trojice lvů indických. 
Pražská zoo se hodlá na chov této šelmy v budoucnu ještě více zamě-
řit. Na lvech indických má dlouhodobý zájem. Evropské chovy trpí 
tím, že po dvacet let nebyly oživeny novou krví. Navázala proto spo-
lupráci přímo s indickými partnery. Pražský výběh dočasně oživí 
nová rodina lvů, která přicestovala z německého Magdeburgu. 
 Jana Ptačinská Jirátová, Zoo Praha
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KAPLIČKA JE OPĚT KRÁSNÁ. 
Práce na opravě historické kap-
ličky na návsi v Třebonicích pro-
běhly v srpnu. Zahrnovaly opravu 
vnější i vnitřní fasády, vymalování 
a sanační nátěry, výměnu střešní 
krytiny a osazení nových dveří 
a okna. Byly provedeny také sa-
nační práce a drenáže. Celkově 
oprava stála 320 tisíc korun. Ne-
malá část těchto prostředků byla 
hrazena z finančního daru, který 
byl poskytnut městské části právě 
na tento účel. Iva Říhová, OMBAIFO
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PRVNÍ ZVONĚNÍ. Poprvé se vydaly do školy děti z prvních tříd FZŠ 
Brdičkova. S úsměvem, plné očekávání, některé s kytičkou pro paní 
učitelku, některé s aktovkou, ale všechny nedočkavé. Jaké to v té škole 
bude, jaká bude moje paní učitelka, jací mí spolužáci a co všechno se 
budeme učit? Vždyť ve světě kolem nás je plno zajímavých věcí a my 
je chceme společně objevovat, poznávat a zkoumat. Naši prvňáčci 
zvládli první dny ve škole na výbornou. A my jim přejeme, aby i ty ná-
sledující byly plné pohody, radostné práce, úspěchů a hezkých chvil. 
 Milana Svojanovská

UČENÍ HROU. O prázdninách proběhl ve FZŠ Trávníčkova kurz čes-
kého jazyka. Byl určen hlavně pro děti z cizojazyčného prostředí. Zábav-
nou formou si opakovaly pravidla českého pravopisu a poznávaly 
zajímavosti Prahy 13. Při hře si pak procvičily paměť, při sportu i tradič-
ním výstupu na Makču Pikču zase tělesnou zdatnost. Účastníci navštívili 
také radnici Prahy 13 a prohlédli si výstavu stavebnice Merkur, kde si vy-
zkoušeli svoji zručnost a fantazii. lektorky Hana Žďárská a Helena Bumbálková

UTKALI SE U STOLU. V pátek 12. září se ve SportCentru Nové Buto-
vice konal turnaj smíšených dvojic ve stolním tenise O pohár místosta-
rosty Prahy 13 Aleše Marečka. Celkem 12 dvojic hrálo ve dvou 
skupinách každý s každým, poté byly dvojice nasazeny do herního „pa-
vouka“. Po urputných bojích na dva vítězné sety skončil na 3. místě pár 

Michal a Zdenka 
Wdowyczynovi. Druhé 
místo získala dvojice 
Tomáš Vojta a Nikol Po-
razilová. Vítězný pohár 
předal místostarosta Aleš 
Mareček Jitce Herclové 
a Raphaelu Veigovi, který 
přijel do ČR pracovně 
z Brazílie a aktivně se 
tady zapojil i do sportov-
ního dění. Jaroslav Matýsek

PARNÍKEM PO VLTAVĚ. 
Druhou zářijovou středu pozval 
zástupce starosty Aleš Mareček 
dvě stovky našich seniorů 
na výlet parníkem Cecilie 
po Vltavě. Loď vyplula od 
Čechova mostu a namířila si to 
k soutoku Vltavy a Berounky. 
Na Cecilii panovala skvělá ná-
lada, kterou ještě umocnila hu-
dební skupina Piňakoláda. Ta 
po celou plavbu hrála k posle-
chu známé písně všech žánrů. 
Není tedy divu, že loď znějící 
hudbou a s nezvykle velkým 
počtem seniorů na palubě 
vzbuzovala obrovský zájem tu-
ristů. Obzvlášť vytrvalým má-
váním nás zdravili z Karlova 
mostu japonští turisté. Všichni 
se dobře bavili, nikdo neumřel 
hlady ani žízní, nepřepadl přes 
palubu, takže to byl prima výlet. 
Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

ODPOLEDNE NETRADIČNÍCH DISCIPLÍN. V pátek 19. září se 
na zahradě Domu sociálních služeb Lukáš konalo Rodinné odpoledne 
netradičních sportovních disciplín. Bylo určeno nejen pro seniory. 
Vítáni byli všichni bez rozdílu věku. Akce se aktivně zúčastnilo celkem 
44 sportovců. Soutěžilo se v kroketu, soft baseballu, pétanque a házení 
koulí na cíl. Mezi dospěláky si nejlépe vedla paní Věra Mareková, která 
zvítězila ziskem 248 bodů, mezi dětmi nenašel přemožitele malý Radí-
mek. Ten obsadil první místo ziskem 245 bodů. Nad akcí, kterou při-
pravily Městská část Praha 13, občanské sdružení Pétanque pro vás 
a Středisko sociálních služeb Prahy 13, převzal záštitu zástupce starosty 
Aleš Mareček.  Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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V září otevřelo svoji druhou pobočku v Česku Centrum rozvoje dětí 

mezinárodní sítě FasTracKids. Jeho program se snaží maximálně vy-

užít toho, že mozková aktivita dětí je oproti dospělým dvojnásobná. 

Koncept předškolního vzdělávání FasTracKids je unikátní svým 

zaměřením na děti již od půl roku věku. „Ve věku, kdy dětem začíná 

tradiční výuka je již nejdůležitější období pro vývoj mozku dítěte ne-

návratně pryč. Vědecké studie potvrzují, že dětský mozek nejvýkon-

něji pracuje v předškolním věku,“ vysvětlila Eva Holá, majitelka 

FasTracKids v Praze 13. 

Měkké dovednosti
Děti od šesti měsíců do osmi let se učí rozvíjet kreativní myšlení, řídit 

tým, řešit problémy a uplatňovat znalosti a dovednosti v každodenním 

životě. Získají komunikační a řečnické schopnosti a osvojí si i další 

nezbytné dovednosti současného světa. 

„Cílem je rozvíjet u dětí především měkké dovednosti, tedy komuni-

kační dovednosti, kreativní řešení problémů, ochotu pracovat ve sku-

pině a podobně,“ upřesnil Martin Chalupský, zakladatel FasTracKids 

v Česku. 

To vše se děti učí formou zábavného interaktivního dobrodružství. 

„Výuka kombinuje výpočetní techniku, projekci, interaktivní tabuli 

a dotykové ovládání. Učebny jsou plné barev, aby se děti cítily pří-

jemně. K dispozici je i zázemí pro rodiče, kteří mohou čekat nad šál-

kem kávy nebo využít plně vybavenou pracovnu s Wi-Fi a tiskárnou. 

Herna pro děti je samozřejmostí,“ popsala Eva Holá.

Dvě hodiny týdně stačí 
Ve FasTracKids je kladen velký důraz na individuální potřeby a mož-

nosti každého dítěte, protože každé dítě má talent, který je potřeba 

objevit a rozvíjet. V případě základního programu FasTracKids, který 

je určený pro děti od tří do osmi let, děti navštěvují školu jednou 

týdně na dvouhodinový program. Ve třídě je maximálně osm dětí 

a kompletní výukový cyklus trvá dva roky. 

Jednotlivé tematicky zaměřené programy jsou dvouměsíční. Začít je 

možné prakticky kdykoliv. I když se na první pohled mohou dvě ho-

diny týdně zdát málo, National Institute on Out-of-School Time 

ukázal, že děti navštěvující hlavní výukový program FasTracKids, 

zlepšily svou slovní zásobu a sociální dovednosti o 100 až 150 procent 

rychleji, než jejich vrstevníci. 

FasTracKids, V Hůrkách 2145, Praha 13, Praha5@FasTracKids.cz, 

604 815 472, www.fastrackids.cz

Nové Centrum rozvoje předškoláků je zaměřeno 
na komunikaci a kreativitu

Vyplnili dotazník, dostali tablet
V červnovém STOPu vyhlásila radnice anketu pro občany městské 
části o zabezpečení majetku. Tato dotazníková akce byla první částí 
projektu Městská část Praha 13 – Stop krádežím vloupáním, uskutečně-
ného ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. 

Tři z těch, kteří dotazník vyplnili a odeslali na radnici, se stali vý-
herci hezké ceny. Koncem srpna byli ze 104 doručených dotazníků 
vylosováni Daniel Hejcman, Jana Kűhnelová a Andrea Pechová. Kva-
litní tablet GoClever Orion jim 3. září na radnici předal starosta 
David Vodrážka společně s Tomášem Koníčkem z odboru prevence 
Ministerstva vnitra. Ministerstvo přispělo Praze 13 na ceny grantem. 
Na základě výsledků ankety připraví odbor prevence čtyři odborné se-
mináře pro veřejnost o zabezpečení majetku, které se uskuteční v prů-
běhu listopadu. O jejich konání vás budeme informovat v příštím 
STOPu a na webových stránkách. Autoři projektu děkují všem účast-
níkům ankety za spolupráci. Samuel Truschka

INZERCE
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  Dne 8. září dopoledne rozbil neznámý pachatel sklo 
pravých zadních dveří vozu VW a ze zadní sedačky odci-
zil pánskou koženou tašku s finanční hotovostí, brýlemi, 
kreditními kartami, pasem, občanským průkazem 
a kartou zdravotní pojišťovny. Okradený muž uvedl, že 
před vloupáním v autě několikrát byl, vždy ho odemkl 
a opět zajistil. Pachatel využil prodlevy, kdy muž u svého 
vozidla nebyl. Při šetření budeme kromě dalších infor-
mací o pachateli spoléhat i na kamerové záznamy. 
Škoda, která vznikla poškozením vozidla i odcizením 
věcí se pohybuje ve výši 100 000 Kč.

  Začátkem září jsme přijali oznámení majitele bytu, 
který se domnívá, že nájemce zřídil v jeho bytě 
pěstírnu konopí. Policistům předložil nájemní 
smlouvu, z které vyplynulo, že jméno nájemce je smy-
šlené. Vyšetřování převzala kriminální služba, majiteli 
zůstal zdevastovaný byt.

  Začátkem září oznámil muž krádež mobilního tele-
fonu. V ranním metru usnul a dosud neznámý pachatel 
mu rozřízl kapsu kalhot. Poškozený tak přišel o telefon 
v hodnotě 3 000 Kč. Vyšetřování bude probíhat dnes běž-
nými prostředky, které mohou k nalezení telefonu po-

moci, odcizený mobil může také za určitých podmínek, 
se kterými je poškozený seznámen, policie zablokovat.

  Dne 4. září jsme ve spolupráci s hlídkou Městské po-
licie Praha 13 prošetřovali činnost sprejera, který na ve-
řejném sportovním hřišti pomaloval část betonové zdi. 
Pachatel se hájil také tím, že plocha je určena k legál-
nímu sprejování. Podle našeho zjištění ale Praha 13 
zatím takovou plochu nemá. Přečin poškození cizí věci 
jsme zpracovali ve zkráceném přípravném řízení a pře-
dali k rozhodnutí státnímu zástupci.
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Nezvyklé zápolení dobrovolných hasičů
V sobotu 6. září se uskutečnil 12. ročník Stodůleckého vodníka, mi-
mořádné soutěže v požárním sportu, která je svým rozsahem jediná 
v Praze. Ve dvoukolovém závodě, který se skládá z rychlostní plavby 
na raftu a požárního útoku, čili sestavení a natažení funkčního hasič-
ského potrubí, soutěžilo letos 10 sedmičlenných družstev dobrovol-
ných hasičů. Domácí SDH Stodůlky zvítězilo, druhé místo si odvezli 
hasiči z Dolních Měcholup a bronz patřil družstvu hasičů z Řeporyj. 
V kategorii žen vyhrálo družstvo z Řep a v kategorii mužů nad 35 let 
zvítězili staří páni ze Zličína.

O týden později v Třebonicích na Memoriálu Jiřího Holečka ob-
sadili naši muži druhé místo. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Nejmenší hasiči vybojovali stříbro
S příchodem nového školního roku se rozjíždějí tréninky dětí, tré-
ninky sportovního družstva žen i větší aktivita zásahové jednotky. 

Ale ještě než tohle všechno vypukne, pořádali jsme ve spolupráci 
s městskou částí Třebonické letní hry, které se letos netradičně usku-
tečnily v Centrálním parku.

Do bojů o poháry a medaile se jako první pustily 13. září děti, 
a rovnou ty nejmenší. V Cholupicích se totiž konal Festival přípra-
vek, který byl určen pro nejmladší účastníky ve věku 3 – 6 let. Naši 
mrňousci se umístili na stříbrné a bramborové pozici. Hned druhý 
den předvedly i mladší děti a ženy, jak mají natrénováno. Při vyhlá-
šení si jak děti, tak ženy odnášely diplom za 4. místo. 

V neděli 21. září se náš sbor ve spolupráci s SDH Stodůlky za-
pojil do Festivalu volného času v Centrálním parku, kde oba sbory 
předvedly zájemcům svou techniku, práci s dětmi i činnost zása-
hové jednotky.  Monika Malá, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

Centrální park není noclehárna
S ohledem na trvající problémy s osobami 
bez domova a kriminálně závadovými oso-
bami provedli strážníci obvodního ředitelství 
3. září hodinu po půlnoci komplexní kon-
trolu v Centrálním parku Prahy 13. V prů-
běhu této první zářijové kontroly byla 
nalezena jedna osoba hledaná Policií ČR. 
Ostatní osoby přespávající v prostorách 
parku byly z místa vykázány. Účelem těchto 
kontrol je zamezit bezdomovcům v budo-
vání trvalých nočních stanovišť v parkové 
vegetaci, pod tubusem metra a poblíž veřej-
ných staveb. Dalším neméně významným 
důvodem je nedopřát klidu ostatním záva-
dovým osobám při jejich nočním pohybu 
po parku.

Strážník zadržel sprejera
Dne 4. září ráno přistihl okrskář v Podpěrově 
ulici mladíka ve věku 22 let při tvorbě graffiti. 

Stříkal malbu stříbrnou barvou ve spreji na 
zeď oddělující hřiště od okolního prostranství. 
Vedle něho ležel batoh, bunda a další připra-

vené spreje. Do malování byl tak za-
brán, že si blízkosti strážníka vůbec 
nevšiml. Ten přišel až těsně k němu 
a vyzval ho, aby svého jednání zane-
chal, neboť se dopouští přečinu poško-
zení cizí věci podle § 228 odst. 2 
trestního zákoníku. Reakce sprejera 
byla poměrně překvapivá. Dobrovolně 
předložil strážníkovi doklady totož-
nosti, ke všemu se přiznal a sám ozna-
čil celý rozsah svého díla. Pachatel byl 
předán policistům z místního oddělení 
PČR Stodůlky.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Z policejního deníku



Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

Důvěřujte.
Prověřujeme my

Odjeďte bez obav. Program
ŠKODA Plus Vám zaručuje,
že je koupě ojetého vozu
zcela transparentní
a bezpečnou záležitostí
s možností výhodného
financování.

Výhody při nákupu vozu: ŠKODA Plus – Roční vozy:

www.skodaplus.cz
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Nejlepší vesmír máme v Praze
Planetárium označuje nejen budovu, ale hlavně 
projekci hvězd, Slunce, planet a dalších vesmír-
ných objektů. Hvězdárna a planetárium 
ve Stromovce zahájily pravidelnou činnost už 
20. listopadu 1960. S promítací kopulí o prů-
měru 23 metrů a nejvyšším bodem 15 metrů 
nad podlahou patří k největším planetáriím 
na světě. Díky dokončené modernizaci nového 
projekčního systému s nejmodernější obrazo-
vou technologií 8K, s 3x vyšším rozlišením 
a 4x vyšším jasem, se může pyšnit od poloviny 
září největším rozlišením obrazu v Evropě 
a bezkonkurenčně nejlepší digitální oblohou 
v České republice. Do optomechanického pla-
netária sálu Cosmorama byly ke dvěma stávají-

cím nainstalovány ještě čtyři další datové 
superprojektory. S použitím technologie 8K 
má divák dojem, že sleduje již zcela realistický 
obraz. Ten je doprovázen základní, široko-
úhlou, panoramatickou, celooblohovou i lase-
rovou projekcí. Výrobek Carl Zeiss Jena, insta-

lovaný v roce 1991, ukazuje hvězdy a planety 
nejen tak, jak jsou vidět při pohledu ze Země, 
ale umí ukázat postavení hvězd třeba před 
5 000 lety. Ve hvězdárně pracují další dvě digi-
tální planetária. Od září 2009 pracuje v sále 
Cosmorama i nový digitální projekční systém 
SkySkan Definiti, řízený 12 počítači, který 
umožňuje např. sledovat východ Země z povr-
chu Měsíce. V sále Starvid promítá digitální 
systém Digistar 3 hvězdnou oblohu a vesmírné 
objekty na širokoúhlé plátno. Pro děti je při-
praveno představení Skřítek a nové plane-
tárium, pro dospělé na odpoledne a večer 
projekce Mars a Noční obloha. Otevřeno je 
každý den kromě pátku. Více najdete na 
www.planetarium.cz. Dan Novotný

Stalo se v říjnu

Muž, který dostal pomník omylem
Takhle nějak po r. 1880 se čeští přírodopiscové usnesli, že uctí pomníkem památku vy-
nálezce lodního šroubu Josefa Ressela. Objevili však ve Vídni jeho chudé potomky a pe-
níze jim věnovali. Neobsazený pomník na Karlově náměstí, nedaleko botanické zahrady, 
rezervovali akademici biologu Janu Svatopluku Preslovi. Jenomže tehdy už, z příspěvků 
našich i zahraničních zahradníků, zhotovil sochař Zoula pomník jistému Benediktu 
Roezlovi. Sešla se rada a přijala vyvážené rozhodnutí. Ušetřit finanční náklady, obsadit 
pomník. A dostane ho ten Roezl. Stojí tam dodnes. Ale kdo to byl? Narodil se 13. srpna 
1824. Když mu bylo dvaadvacet, ovládal 8 jazyků a měl fotografickou i sluchovou 
paměť. Učil se v děčínských zahradách hraběte Thuna i u hraběte Pawlikovského v Haliči. 
Život zasvětil dvěma láskám, orchidejím a ramii. To je rostlina z čeledi kopřivovitých. 
Žádná krasavice, ale jemnější i pevnější než bavlna a lze ji pěstovat v chladnějších kra-
jích. V květnu 1855 přijíždí do New Orleans, zaplaveného rozvodněnou Mississippi. 
Z lodního nákladu vzácných sazenic orchidejí a ramií přežil jen pytel ramiových semen. 
Odplouvá na Kubu. Tam zavedl ramiové plantáže, postavil přádelny i tkalcovny a Kuba 
začala dodávat světu batist jemný jako ten čínský. Ve 44 letech mu stroj rozdrtil pravou 
ruku až po loket. Je z něj El Moches – Jednoruký. Je po kariéře. V Mexiku zatčen pro špio-
náž. Je velitelem obrany v přístavu Santecomapanu. Když se po 23 letech vracel domů, 
pojmenovali po něm nejkrásnější nábřeží: Callé de don Benito. Mexický prezident Tejada 
jej požádal o založení sadů, alejí a vodotrysků v hlavním městě Méxicu. Benek je stvořil 
za 8 měsíců. Dodnes se mu proto říká "Město v eukalyptech“. V botanice je s Roezlovým 
jménem spojeno přes 40 rostlin a jeden druh orchidejí Roezliana. Umírá 14. října 1885 
na Smíchově v č.p. 516 ve věku 61 let. Muž, který si pomník zasloužil, a přesto jej dostal 
omylem. Benedikt Roezl. Dan Novotný

Okolo devíti pražských knihoven
Tentokráte vás zveme na podzimní pro-
cházku po zajímavých místech jihový-
chodní části Prahy, kde můžete narazit 
na celkem devět poboček Městské 
knihovny v Praze. Vycházka začíná u po-
bočky v Modřanech, kam se dostanete 
tramvají č. 17, zastávka Sídliště Modřany. 
Ze zastávky projdete podchodem a zah-
nete vpravo. Od knihovny se vydáte podél 
Lhoteckého potoka k Zátišskému potoku. 
Doporučujeme si vzít s sebou staré pečivo 
nebo jablíčka. V zahrádkářské kolonii totiž 
půjdete okolo pozemku, na němž žijí po-
hromadě např. slepice, kozy, pštrosi a pra-
sátka. V Hodkovičkách vás zaujme vila se 
sochami a bývalým ateliérem sochaře Jana 
Hány. Uvidíte prvorepublikové sluneční 
lázně se skleněnou kupolí, známé z Hříš-
ných lidí města pražského. Projdete sadem 

s pomníkem M. Alše z r. 1914. Následuje 
secesní hotel z r. 1912 a bývalé sanatorium, 
dnes je zde Kojenecký ústav. Vilka Kamila, 
ve které žil Olbracht, je dnes prázdná 
a chátrá. Ulici Nad Havlem prý nechal 
vydláždit sám prezident Masaryk. V Krči 
v lokalitě Společenská zahrada je také uni-
kátní archeologické naleziště. Bylo zde na-
lezeno velké množství keramiky, kostí, 
kamenných nástrojů a přes 1 200 zahlou-
bených objektů kultury s vypíchanou kera-
mikou z mladší doby kamenné. Projdete 
pod Jižní spojkou, půjdete kolem moder-
ních budov na Pankráci a podejdete pod 
magistrálou, abyste se pak opět ponořili 
do zeleně před Divadlem Na Jezerce. Nej-
prve to byla viniční usedlost, poté zámeček 
s rybníkem, ve 20. stol. restaurace s krytou 
terasou a výletní místo. Přes Spořilov nebo 

okolo Hamerského rybníka se pak vydáte 
na Chodov. Na dětském hřišti před par-
kem u Chodovské tvrze najdete červený 
klikující autobus Davida Černého. 
Na Chodovské tvrzi si pak můžete dát 
černé i světlé Svijany nebo Michelskou 
synagogu, o které moc lidí neví. Přejeme 
hezký výlet.

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

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Zaznamenal Matěj Tůma
Léta Páně 1866 v měsíci 
dubnu šla pověst, že nám 
nastane co nejdříve válka 
s Prusem a skutečně na za-
čátku června Prusové naše 
hranice překročili. Naše 
armáda se jim postavila 
u Mnichova Hradiště, Podolí, 
Trutnova, Jičína, Náchoda, 
Králové Hradce a Skalce. 
To jsou místa, v kterých se ty nejkrutější bitvy strhly. Z naší obce Stodůlek vyjelo 
14. června 1866 do té války 13 povozů s vedoucím Matějem Tůmou, pisatelem 
těchto řádků. Dne 15. června se vyjelo z Prahy s vojskem a se zásobami na vozech 
pro armádu. Od těch dob jsme stáli nebo leželi v plné 33 dní, v poli mnohé ne-
snáze s vojskem zároveň trpějíce a časem jsme byli ve dne v noci sem tam od ne-
přítele honěni. Mnohé z nás zajali, kteří se dříve nebo později navrátili. Byl jsem 
očitým svědkem několika hrozných bitev. Nejhorší příhoda se mně stala u Jičína 
28. června, kdež jsem byl vehnán do vody, ve které se mnoho vojska našeho, jak 
jízdy, tak pěšího utopilo. Pode mnou se utopil kůň vojenský, na kterém jsem něko-
lik dní předtím jezdil. Možná, že byl střelen ve vodě, neb do nás kulky a granáty fi-
čely. Já šťastně jsem vyplaval, byl jsem tehdy 28letý, a chvála Bohu, bázeň velká 
mě nikdy nenapadla. Dne 3. srpna jsem se navrátil domů sám, poněvadž jsem 
v bitvě u Králového Hradce od našich byl odtržen. Vybral Dan Novotný 



ŘÍJEN 2014  • www.praha13.cz • tel. 235 011 22728

Životní prostředí

Ježek patří do přírody, 
ne do záchranné stanice!
Počátkem září začnou lidé sbírat všechny ježky, bez ohledu na jejich váhu 
a stáří a chtějí, aby se o ně postaraly záchranné stanice pro handicapovaná 
zvířata. Nechápou, že tak ubližují samotným ježkům. Touto dobou mladí 
ježci opouštějí svá hnízda a učí se samostatně si vyhledávat potravu. Jest-
liže teď takového ježka lidé seberou, způsobí mu velký problém. Také zá-
chranáře vracení ježků do přírody velmi zatěžuje. Až do druhé poloviny 
října není dobré nezraněné ježky z přírody brát, nejedná-li se o malého 
kojence, který je poblíž zničeného hnízda. Více na www.zvirevnouzi.cz 
v sekci poradna ( Ježčí kalendář) nebo na lince 774 155 185.    
Pražská zvířecí záchranka pomohla od roku 2009 téměř dvěma tisícům 
zvířat a dalším radou po telefonu. Podpořte záchranu volně žijících živo-
čichů jakoukoli částkou zaslanou na účet 33223355/0800 v.s.: 1111. 
Děkujeme!  Marcela Mikesková,  Český svaz ochránců přírody

Rybník už nebude přetékat
Rekonstrukce hráze a odtokového potrubí Třebonického rybníka měla 
původně začít již na jaře. Práce ale nemohly být zahájeny podle plánu, 
protože se bohužel nepodařilo včas zajistit potřebné souhlasy Praž-
ských vodovodů a kanalizací. Získání těchto dokumentů, nezbytných 
pro stavební povolení, se bohužel protáhlo až do léta, takže stavební 
práce mohly začít až v září. Dělníci rozbourali staré brouzdaliště, 
opravují hráz, pokládají nové odpadní potrubí o větším průměru a vy-
budují nový bezpečnostní přeliv. To vše do budoucna zabrání přeté-
kání rybníka a zaplavování okolí při větších deštích. Podle sdělení 
pracovníků Lesů hl. m. Prahy, kteří stavbu provádějí, by rekonstrukce 
měla být hotová do konce října.  Samuel Truschka

Proměny třináctky v obrazech
Odbor životního prostředí vyhlásil v únoru fotografickou soutěž pro oby-
vatele městské části s názvem Proměny třináctky v obrazech, nad kterou 
jsem převzal záštitu. Jejím prostřednictvím jsme chtěli motivovat veřej-
nost, aby se zajímala o své okolí, pamětihodnosti, zajímavá místa, přírodní 
památky a stavby, které se v Praze 13 nacházejí. 

Podmínkou soutěže bylo nalézt historickou fotografii místa v Praze 13 
a pořídit novou fotografii tak, aby bylo možné porovnat proměnu 
místa v průběhu času. Do uzávěrky, která  byla 31. srpna, se do soutěže 
přihlásilo jedenáct amatérských fotografů z Prahy 13 a jeden z Řepo-
ryj. Zaslané snímky hodnotila desetičlenná komise složená z pracov-
níků odboru životního prostředí a redakce STOPu. Hodnocení bylo 
těžké a členové poroty se mnohdy hodně rozcházeli.  
Zde je pořadí výherců:
1. místo  – Luboš Rota (42 bodů) 
Pan Rota zaslal doslova nepřeberné množství snímků z roku 2003 a z roku 
2014. Fotil kulturní dům, školy, polikliniky, panelové domy a zajímavá zá-
koutí. Jeho fotografie byly pozoruhodné i tím, že opravdu dokázal nalézt 
stejné místo, ze kterého se fotil původní snímek.
2. místo – František Kocmich (29 bodů) 
Fotografie pana Kocmicha jsou velmi cenné pohledy na budování Centrál-
ního parku ze strany Lužin.
3. místo – Jana Koutecká (21 bodů) 
Paní Koutecká velmi zdařile zachytila budování prostranství před základní 
školou Brdičkova a okolí stanice metra Lužiny.
4. místo – Vladimír Jindřich (17 bodů) 
Panu Jindřichovi jsme umožnili účast, přestože není občanem Prahy 13. 
A tak jsme získali zajímavé snímky z Řeporyj na počátku 20. století 
v porovnání se současností.
5. místo – Irena Zofová (16 bodů) 
Paní Zofová také zachytila výstavbu sídliště Lužiny. 

Dalšími účastníky soutěže byli Vladimír Kudlík (13 bodů), Irena Tümerová 
(7 bodů), Eva Reinová (3 body) a manželé Rajmanovi, Anna Kubátová, 
Lukáš Hoch (po 1 bodu). Jejich fotografie zachytily neméně zajímavá 
místa z Velké Ohrady, Stodůlek i Lužin. 

Tři nejlepší fotografové dostanou přenosné disky na ukládání dat, soutěžící 
na 4. a 5. místě obdrží USB flash disky a ostatní účastníci fotografické 
knihy. Nejlepší fotografie všech účastníků budou představeny v rámci vý-
stavy Proměny třináctky v obrazech. Ta se uskuteční na radnici 1. – 30. 10. 
Přijďte se podívat. Soutěžícím děkuji za účast.  
 Aleš Mareček, zástupce starosty

Proměna školy a domů v Bronzové ulici na snímcích Luboše Roty
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů

 Harmonogram sběru biologického odpadu

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, 
odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

Hlavní město Praha zajišťuje sběr biologického odpadu (listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu). NE živočišné zbytky!
Bioodpad lze odložit na níže uvedených stanovištích.

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla a WC mísy. Nelze odložit nebezpečný a živnostenský 
odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Informace naleznete také na internetových stránkách www.praha13.cz. Michaela Líčková, tel. 235 011 470

Datum Stanoviště Čas přistavení

úterý
14. 10. 

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

křižovatka ul. K Řeporyjím – K Brůdku 15.30 – 15.50

čtvrtek
23. 10.

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20

ul. Mládí (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50

ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20

Datum Stanoviště Čas přistavení

čtvrtek
23. 10.

ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50

ul. Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20

ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50

ul. Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. 
(u č. 1511)

18.40 – 19.00

Ulice Stanoviště Datum
přistavení

Amforová proti č. 1895 16. 10.

Běhounkova parkoviště proti č. 2463   7. 10.

Bellušova parkoviště proti domu č. 1804   9. 10.

Böhmova parkoviště u kotelny 10. 10.

Borovanského –
Kurzova

na chodníku 10. 10.

K Hájům křižovatka s ul. Okruhová   6. 11.

Fantova parkoviště před provozovnou Barum 14. 10.

Chlupova u DDM – proti č. 1800   5. 11.

Janského rozšířený chodník proti č. 2370 31. 10.

Janského parkovací záliv u lékárny u č. 2254   6. 11.

K Fialce u bývalé prodejny potravin 21. 10.

K Opatřilce křižovatka s ul. K Jihu 22. 10.

Kettnerova proti č. 2053   9. 10.

Lýskova křižovatka s ul. Chalabalova
(chodník u Grafotechny)

23. 10.

Melodická křižovatka s ul. Operetní   3. 11.

Ulice Stanoviště Datum
přistavení

Nušlova rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269 13.10.

Ovčí hájek parkoviště proti č. 2159    4. 11.

Pavrovského křižovatka s ul. Přecechtělova
(u kont. na směsný odpad)

24. 10.

Pod Viaduktem křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru 17. 10.

Podpěrova před MŠ 24. 10.

Prusíkova křižovatka s ul. Janského
(rozšířený chodník u č. 2437)

27. 10.

Přecechtělova křižovatka s ul. Prusíkova
(odstavná plocha)

   8. 10.

Sezemínská parkoviště u trafostanice 31.10.

Suchý vršek křižovatka s ul. V Hůrkách
(odstavná plocha u polikliniky)

29. 10.

Trávníčkova rozšířený chodník proti č. 1764 15. 10.

V Hůrkách na chodníku vedle parkovacího
zálivu proti ul. Seydlerova

17. 10.

Šostakovičovo nám. na chodníku proti č. 1511 20. 10.

Zázvorkova parkoviště proti č. 2003 30. 10.

Ulice Stanoviště Datum Hodina přistavení

K Fialce odstavná plocha u býv. potravin   1. 11.   9.00 – 12.00

K Řeporyjím u kapličky   8. 11.   9.00 – 12.00

5. máje proti domu č. 325   8. 11. 13.00 – 16.00

U Kašny odstavná plocha   9. 11.   9.00 – 12.00

Chalabalova parkoviště u č. 1611 25. 10.   9.00 – 12.00

Ulice Stanoviště Datum Hodina přistavení

Pod Zličínem u retenční nádrže 18. 10.   9.00 – 12.00

K Hájům křižovatka s ul. Okruhová
(zpevněná plocha)

25. 10.   9.00 – 12.00

K Opatřilce křižovatka s ul. K Jihu   1. 11. 13.00 – 16.00

K Řeporyjím křižovatka s ul. V Brůdku   9. 11. 13.00 – 16.00

nám. Na Lužinách 15. 11. 13.00 – 16.00
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se sluzbami pro seniory

www.srklamovka.cz
724 323 418, 257 314 216
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USA

www.smart-byty.cz / 70 % prodáno

inteligentní bydlení energetická úspornost

= jen několik metrů od stanice metra

= kompletní občanská vybavenost bez nutnosti dojíždění 

=  jen 15 minut do centra Prahy nebo na letiště

= tři parky v docházkové vzdálenosti

= energeticky úsporné byty (energ. náročnost budovy sk. B) 

= ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací

= modulové bydlení (spojení bytů podle potřeb majitele)

= příprava technologií pro inteligentní ovládání bytu

= společensky zodpovědná, plně česká společnost

= pro více informací volejte zdarma 800 340 350

www.smart-byty.cz / Praha, Nové butovice / 68 % prodáno

Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), tel. +420 800 340 350, email: smart@trigema.cz / www.smart-byty.cz / byty.trigema.cz / www.trigema.cz
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Čtenářská gramotnost
Je tu začátek školního roku a s ním i nemálo povinností, které na nás 
čekají. Ráda bych se alespoň na chvilku vrátila k tomu loňskému. 
V poslední době se klade stále větší důraz na rozvoj čtenářské gramot-
nosti žáků. V naší ZŠ Mohylová se ji snažíme naplňovat formou pro-
jektu Čtení nuda není. Jeho cílem je vyvolat u žáků zájem o čtení 
a také podpořit jejich tvůrčí psaní. Letos bylo cílem žáků 4. tříd vytvo-
řit svoji vlastní encyklopedii na libovolné téma. Rodiče tak opět měli 
možnost zhlédnout prezentaci prací svých dětí. Odměnou za jejich 
práci a vynaložené úsilí jim byl nejen potlesk všech rodičů, ale také 
hezké závěrečné hodnocení jejich prací. Bylo to pro nás pro všechny 
milé a příjemné zakončení školního roku.  Anna Cudráková

Šance pro všechny
Ve FZŠ Brdičkova v tomto školním roce pokračuje projekt Šance pro 
všechny, na který škola získala grant v rámci Operačního programu 
Adaptabilita. Cílem je rozšíření působnosti psychologické poradny 
v naší škole, vzdělávání učitelů a předávání zkušeností učitelů v oblasti 
práce s dětmi se specifickými poruchami učení, ale hlavně pomoc 
dětem s poruchami učení, logopedickými vadami a s adaptací žáků, 
jejichž mateřským jazykem není český jazyk. 
  Do projektu je zapojeno asi 150 dětí školy a všichni pedagogové. Žáci 
navštěvují psycholožky, terapeutická sezení, dětem se převážně v odpo-
ledních hodinách věnují učitelé a pomáhají jim s přípravou na výuku. 
  Naší snahou je podat dětem pomocnou ruku při jejich vzdělávání, 
naučit je, jak se učit a jak se nebát bojovat se svými problémy.
 Kamila Hubalovská

Kolik barev má svět
V Základní škole Klausova na Velké Ohradě budou probíhat 
Školičky pro budoucí prvňáčky, letos na téma Kolik barev má svět. 
Termín: středy 15. října, 26. listopadu a 7. ledna vždy od 17 hodin. 
S rodiči a dětmi se sejdeme před novou budovou.  
Více na tel. 732 222 953, www.klausovazs.cz.  Helena Hejnová

Za třídění nápojových kartonů 
do Švédska
Zatímco Češi vytřídí přes pětaosmdesát procent papíru, nápojových 
kartonů jen zhruba pětinu. Přitom obaly od mléka či džusů, které 
skončí ve speciálních kontejnerech, jsou při recyklaci zdrojem velice 
kvalitní suroviny pro výrobu papíru. Zapojte se i vy do třídění nápojo-
vých kartonů a zúčastněte se akce Kam s nápojáčem, v níž můžete vy-
hrát tablet, poukazy na nákup a jako hlavní cenu letecký zájezd pro 
dvě osoby do Švédska, evropské „pravlasti“ nápojových kartonů.
Pražané mají v třídění nápojových kartonů velké rezervy, ale přesto 
na tom nejsou ve srovnání s dalšími částmi republiky vůbec špatně. 
Z letošního červnového průzkumu vyplývá, že 65 % obyvatel Prahy 
nápojové kartony alespoň občas třídí. Zatímco v prvním pololetí roku 
2013 lidé vytřídili 448 tun nápojových kartonů, letos za stejné období 
to bylo o téměř 8 tun víc.

Nicméně více než třetina Pražanů pořád nenašla cestu alespoň 
k jedné z 2 736 nádob na nápojové kartony, které jsou ve městě roz-
místěny. Pokuste se to zlomit, odměnou vám pak může být nejen 
dobrý pocit, že pomáháte životnímu prostředí, ale možná i výhra 
v akci Kam s nápojáčem. Více informací získáte 
na www.kamsnapojacem.cz v sekci Soutěž. 
Co možná nevíte:
■   vloni Češi spotřebovali 17 tun nápojových kartonů, vytřídili 

zhruba pětinu z nich
■   průměrný obyvatel EU vytřídí 42 % nápojových kartonů, nejlépe 

jsou na tom v Lucembursku a Belgii, kde vytřídí 80 %   
nápojových kartonů 

■   více než 70 % nápojového kartonu tvoří kvalitní papír, který  
je po recyklaci cennou surovinou pro výrobu dalšího papíru

■    4 455 obcí ČR, v nichž bydlí 9,47 milionu obyvatel (90 %),
umožňuje svým obyvatelům třídit nápojové kartony. Tomáš Kasal

Hrajeme si na školáka
Zveme vás do FZŠ Trávníčkova na přípravný kurz pro budoucí žáky 
prvního ročníku. Jeho cílem je usnadnit dětem přechod z mateřské 
školky do prvního ročníku základní školy. Děti si vyzkouší, jaké to 
ve škole je, co vše již umí a v čem je potřeba se ještě zlepšit. Kurz, 
rozdělený do 5 hodin, je určen pro děti a jejich rodiče. Hodiny jsou 
zaměřeny například na posílení grafomotorických dovedností, rozvíjení 
zrakového a sluchového vnímání, početních představ, rozvoj hrubé 
a jemné motoriky. Jednotlivé hodiny: 6., 13., 20., 27. 11. a 4. 12.  
 Eva Křivanová

Kam s nepotřebným oblečením?
Babí léto nám letos přálo, nicméně podzim s chladnými rány již klepe 
na dveře. Je to ideální čas k přeměně šatníku.Než tedy uschováte letní 
věci do zadních šuplíků a skříní, projděte je a zamyslete se nad tím, 
jestli jste je v jarní a letní sezóně využili. Kam s oblečením, obuví 

nebo doplňky, které již nepotřebu-
jete? Do popelnice rozhodně nepatří! 
Využijte textilní kontejner POTEX. 
Kontejnery na textil v Praze a blíz-
kém okolí už mají, nebo brzy dosta-
nou, nový kabát, který vám hned 
napoví, co se s odloženým oblečením 
stane a kterým organizacím tak po-
máháte. Pokud se chcete dozvědět, 
proč je recyklace textilu tak důležitá 
nebo kde se ve vašem okolí kontej-
nery nachází, doporučujeme 
nahlédnout na stránky 
www recyklujemetextil.cz.                   
 Anna Bezdomniková 
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Inzerce

 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 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 Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 

správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 

e-mail: opravycompu@seznam.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 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,

fl ádrování, 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 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 Stříhání psů, Neústupného 1838, u metra Luka. 

Objednávky na tel. 739 029 625.

 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 Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. – 

Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké 

vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-

kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 

E-mail: olaolda@volny.cz. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 

metodou profi  stroji. Ručně čistíme kožený nábytek, 

myjeme okna a podlahy. Zbavíme Vás špíny, prachu, 

roztočů, alergenů a skvrn různých původů. Rychle, kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818, 

www.cistimekoberce.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 Hodinový opravář - nabízím práci všeho druhu 

u vás doma nebo na chatě . Tel. 777 317 278, 

www.hodinovy-opravar.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 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. 

 o Masáže u Vás doma, kdykoliv, i o víkendech. 

1. masáž ZDARMA! Více na www.masaze-honza.cz, 

nebo tel. 721 961 134. 

Služby

 
 

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

       www.TVSERVIS.cz

OPRAVY PC DVD
 

733 311 747    733 608 454     v.siebert@volny.cz

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství   
Lakýrnictví                                                    

                       Madla na zábradlí
            Podlahy - Zednictví                   

ostatní pro byt a dům
www.balkap.cz

 tel. 777 70 80 35                        tel. 777 70 80 34
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 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, PLYN, TOPENÍ, 

kanalizace. Tel. 608 606 379, petr.stojovsky@seznam.cz. 

 o Pedikérka nabízí své služby. Přijedu i za vámi! 

Tel. 775 925 581.

 o Sdružení řemeslně-stavební, tel. 776 056 550, 3XM.eu.

 o Modeláž nehtů, gellak, www.gel-nehty.cz, 

tel. 603 890 000.

 o Kamenické práce - písmo do kamene, skla. 

Obnova písma a zhotovení pomníků. Tel. 778 020 829.

 o Masáže relaxační, regenerační, ruční lymfodre-

náže, lávové kameny, www.evavojackova.cz. 

Tel. 775 968 051.

 o STOMATOLOGIE Ridet, s. r. o., PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY. 

U METRA CHODOV na adrese Holušická 2253/1, 

Praha 4 - Chodov. Objednání na čísle 211 222 211 nebo 

www.ridet.cz. 

 o KPK Zděnek Veselý – www.kpkpodlahy.cz.

Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 

a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 

v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – 603 419 485, 

nardelli@chello.cz.

 o ZAMĚŘOVÁNÍ A PASPORTIZACE bytů, domů. 

Tel. 724 304 603.

 o Nabídka svezení na koni, www.jslucca.cz, 

tel. 778 020 829.

 o PIZZA PER TUTTI - VÁŠ NOVÝ SOUSED 

(Hábova 2345, OC PAPRSEK) Stodůlky nabízí denně 

11 - 23 hod. pizzu s sebou, rozvoz zdarma, sud. vína, 

burčák. Zavolejte 605 783 787 nebo rovnou přijďte! 

TĚŠÍME SE NA NÁVŠTĚVU. FB: Pizza per tutti.

 o Změna telefonního čísla oční ordinace 

MUDr. E. Machálková a spol. Nový tel. 211 140 360. 

 o Zkušená učitelka doučuje angličtinu. Tel. 608 684 522.

 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 

Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o KUŘÁCI, ODVYKNETE AŽ NA 90 %! 

Tel. 224 214 617, 604 207 771.

 o Kvalitní výuka hry na klavír. Tel. 608 684 522.

 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 

Tel. 733 363 404.

 o Sídlo pro s. r. o., místo podnikání OSVČ od 190 Kč/měs. 

Tel. 728 991 247, www.sidloprofi rmupraha.cz.

 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava 

na maturitu. Tel. 777 278 891.

 o English for kids (1. - 8.třída) s kvalifi kovaným 

rodilým mluvčím na Hůrce za akční nabídku, tel. 603 925 391.

 o Vyučuji hře na klavír v ZŠ Mezi Školami v Nových 

Butovicích. Tel. 774 614 728.

 o SOUKROMÁ VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA - pro děti 

a dospělé. Vyučované obory: KYTARA, ELEKTRICKÉ 

KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ. 

Výuka probíhá zábavnou a individuální formou. 

INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec.

 e-mail: radostnahudba@seznam.cz, tel. 602 646 628.

 o Doučování českého jazyka, úroveň ZŠ a SŠ. 

Další předměty dle dohody. Cena 250 Kč za 60 minut 

výuky. Hodina probíhá u lektora. Nedojíždím. Dlouholetá 

zkušenost s výukou. Kontakt: email:ivanadi@seznam.cz, 

Mgr. Divišová, tel. 603 507 775.

 o Doučování středoškolské matematiky, možnost 

zasílání vypočítaných příkladů s výkladem mailem. 

Cena dohodou. Kontakt: bborek@seznam.cz.

 o JÍZDA NA KONÍCH PRO DĚTI - Farmička Jinočany, 

30 min/200 Kč. Tel. 727 710 550, FB: Naše Farmička 

Jinočany.

 o Matematika ZŠ, SŠ. Doučování, příprava 

na zkoušky, přijímačky. Tel. 602 249 638.

 o Hledám vhodnou zemědělskou půdu k chovu tažných 

koní. Tel. 778 020 829.

 o Hledám spolehlivou studentku nebo paní na 

doučování a hlídání žákyně 6. třídy. Tel. 602 760 254.

 o Pozitivně laděná, 70 let, hledá kamaráda nebo 

kamarádku. Tel. 603 983 914.

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM

 
 www.studio-ambra.cz

Ordinační hodiny 
Po: 8:00—13:00, Út: 13:00—18:00 
St: 7:30—12:30, Čt: 12:00—17:00 

Pá: 7:00—12:00 

MUDr. Helena Korčeková 
Praktický lékař pro dospělé 

Přijímáme nové pacienty 

Hostinského 1536/7 
155 00 Praha 5—Stodůlky 
7. patro 

Tel.: 226 633 950 
E-mail: ordinace@hmmedic.cz 

www.hmmedic.cz 

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

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

POMOHU VÁM ZHUBNOUT
sestavení individuálního jídelníčku s ohledem  

      na věk a fyzickou aktivitu  
na základě analýzy složení těla  
včetně Vašich oblíbených potravin
žádné potravinové doplňky 
první konzultace zdarma

www.fit-gourmet.cz 
martina@fit-gourmet.cz          tel. 728 176 243

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

Seznámení



Inzerce

 o Hledáme spolehlivou paní na úklid rodinného 

domku s kanceláří v Praze - Staré Stodůlky, 

2 NP, 1x týdně. Požadujeme čistý RT, spolehlivost, 

reference, ŽL. Nabídky na tel. 602 386 368, 

e-mail: ekobena@ekobena.cz. 

 o Ordinace na Lukách přijme na částečný úvazek prak-

tickou lékařku pro dospělé (2 - 3 dny v týdnu). Nástup 

v lednu 2015. Dlouhodobá spolupráce vítána, možno

i na dobu určitou. Platové podmínky a ordinační doba 

podle dohody. Více na telefonu 602 334 522, 

e-mail: semetilo@seznam.cz.

 o Hledám paní na pravidelný úklid velkého bytu 

(metro Hůrka) + žehlení - 1x týdně 6 hodin. Preciznost 

+ spolehlivost. Odpovědi nejlépe s fotografi í na e-mail: 

bertap7@seznam.cz.

 o DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastníka, převody 

bytů do vlastnictví, SVJ, družstevní právo. 

Tel. 724 304 603.

 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 druž-

stva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěho-

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

privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované 

případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní 

výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávně-

ně 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 Pronajmu případně prodám garážové stání,  

Petržílkova 2570, stanice metra Hůrka. 1 500 Kč/měs. 

Vstup na karty. Tel. 602 328 974.

 o Pronajmu garážové stání na Velké Ohradě, 

Bašteckého ul. Kontakt: 732 676 221.

 o Pronajmu garážové stání. Stanice M - Hůrka. 1000 Kč. 

Tel. 731 338 558.

 o Nabízíme k pronájmu bývalou kočárkárnu s přímým 

vstupem z chodníku. Ulice Brdičkova, směrem do rondelu. 

Informace e-mail: sv-brdickova@seznam.cz nebo 

tel. 602 345 122.

 o Pronájem nebytového prostoru 67 m2 pro kancelář, 

ateliér, učebnu. Volné od října 2014. Modrá 1977, 

Praha 13. Prostory s příslušenstvím a kuchyňkou. 

Kontakt: 728 766 819.

Prodej – koupě – pronájem

Byty

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. 777 228 091 - NEJLÉPE, 222 967 064 
251 615 428 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

Již 18 let s vámi na Praze 13 
Čištění koberců – oken – čalounění 
Úklid bytových domů a dalších prostor 
Půjčovna strojů na praní koberců 

Vyklízíme sklepy a jiné objekty 
 
 

Zaměstnání

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

tel: 774 055 525
železo - hliník - měď - mosaz - nerez- 

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

V H rkách 1296/10, 158 00, Praha 13
tel./fax: 296 186 126, 721 222 343

KUPON NA SLEVU

ELEKTROSERVIS VOLF
opravy: myčky, pračky, sporáky. 
Tel.: 251 622 255, 776 184 186

www.elektroservisvolf.cz
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Program klubů seniorů říjen 2014
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  6. 10. Den seniorů členové klubu

  Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

13. 10. Cestujeme po světě - Singapur Karel Marek

20. 10. Jízdní řád – jak v něm hledat  Bohumil Fořt

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

27. 10. Oslavy 28. října členové klubu

Každou schůzku 15 minut cvičení pro zdraví Viera Mareková

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 7. 10.  Oslavíme svátek Věry a narozeniny členů narozených

v říjnu. Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

14. 10. Přednáška IKEM MUDr. Petříková

21. 10. Zacvičíme si – zahrajeme společenské hry

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených
civilizačními chorobami
  1. 10.  Den seniorů – program zajišťuje

Městská část Praha 13

  8. 10.  Zahraje a zazpívá nám Salonní orchestr

Václava Vomáčky       

15. 10.  Zahraje a zazpívá nám Branické duo Michala Kotase 

22. 10. Beseda s herečkou Danou Vackovou

29. 10. Přednáška o chorobách ORL MUDr. Marie Ripová

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, 
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, 
že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci 
U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR – územní organizace 
pro Prahu 5, 13, 16 a 17
 1. 10.  Promítání videa

  8. 10.  Nabídka rehabilitace

15. 10.  Následky diabetu

22. 10.  Co je diabetes

29. 10.  Promítání videa

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, 

Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. 

Každou středu je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace 

služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Kulturní dům Mlejn zve 30. 10. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 37.
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Po šedesáti letech
Když žáci končí povinnou školní docházku, většinou si slíbí, že se 
budou scházet, že se jeden druhému nikdy neztratí. Podaří se to ale 
málokdy, protože další životní etapy je zavedou mezi jiné lidi, 
do jiných koutů republiky nebo světa. O to příjemnější jsou pak 
jejich setkání po letech – deseti, dvaceti, třiceti... 

My, bývalí spolužáci, narození v roce 1940, kteří jsme společně 
navštěvovali dnešní Základní školu Mládí, jsme se sešli dokonce 
po šedesáti letech. Je to neuvěřitelné, ale skutečně už uplynulo 60 let, 
kdy jsme společně ukončili školní docházku ve stodůlecké škole. Naše 
setkání samozřejmě začalo právě tam. Díky současnému řediteli 
Jaroslavu Vodičkovi jsme si mohli prohlédnout naši bývalou třídu 
i celou školu, za což moc děkujeme. 

Bylo to milé a radostné setkání. Po návštěvě školy jsme poseděli 
v restauraci Mlejn a vzpomínali. Na spolužáky, kteří mezi nás již 
nikdy nepřijdou, ale také na učitele, hlavně na našeho pana učitele 
Mazánka. Dnes je mu přes 90 let. Rozcházeli jsme se se slibem, 
že se příští rok sejdeme zase. za spolužáky František Voříšek

Počítačová učebna opět 
modernější
Notebook, tablet, hardware, software, Windows, Word, Excel, 
PDF, e-mail, www.seznam.cz, www.praha13.cz, www.sssp13.cz, 
www.heureka.cz, složka, soubor, USB. Ne, nespletl jsem se – tyto 
pojmy na seniorskou stránku právem patří. Senioři, kteří 
pravidelně navštěvují výuku na počítačích ve středisku sociálních 
služeb, je dobře znají. Zájem o počítače u seniorů je v současnosti 
značný. Začal daleko dříve, vlastně díky zájmu seniorů 
o Univerzitu třetího věku, o což se zasloužil bývalý ředitel střediska 
Petr Weber. 
Městská část vloni 
významně 
podpořila rozvoj 
výuky IT 
technologií 
u seniorů, když 
financovala 
zakoupení serveru, 
na který bylo 
připojeno všech 10 
stolních počítačů. 
Letos byla 
modernizace PC učebny pro seniory dokončena. Začátkem září 
byla učebna osazena výkonnými a moderními počítači. Finanční 
náklady na modernizaci byly kolem 100 tisíc korun. Výměnu, která 
byla z technologického hlediska nutná, protože staré počítače již 
technicky ani výkonově nekorespondovali s moderním serverem, 
opět finančně podpořila městská část. Modernizovanou učebnu jsme 
slavnostně otevřeli 22. září. Senioři se tak mohou v „novém 
seniorském školním roce“ vzdělávat a zdokonalovat daleko 
příjemněji, protože moderní technologie umožní daleko snadnější 
výuku než doposud. Aleš Mareček, zástupce starosty
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Inzerce

F O O D I E  M A R K E T

Sklizeno Rudná
Masarykova 1008
252 19 Rudná U Prahy
tel.: 313 105 396 (prodejna)
rudna@sklizeno.cz

Sklizeno - foodie market, Rudná

Otvírací doba
Po - Pá: 07.00 - 19.00

So: 08.00 - 19.00
Ne: 09.00 - 19.00

Najdete nás v areálu
erpací stanice

Šafránka v Rudné

NABÍZÍME

KRYTÉ PARKOVIŠT

Regionální eské produkty
Poctivé uzeniny vyrobené z masa
Sezonní zelenina, ovoce, bedýnky

Farmá ské mléko, jogurty, sýry, vejce, máslo
Bezlepkové potraviny

Kvalitní vakuované hov zí, vep ové, dr beží maso
Výb rová, erstv  pražená káva doubleshot

NAVŠTIVTE NAŠI
NOVOU PRODEJNU
OPRAVDOVÝCH
POTRAVIN
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Kdo si zpívá, nezlobí
Chcete se naučit 
zpívat? Zpíváte 
a potřebujete udržet 
svůj hlas v dobré 
kondici? Baví vás 
improvizovat a hrát 
si s hudbou? Potře-
bujete poradit, jak 
pečovat o svůj hlas, 
který zatěžujete 
ve své profesi? Hle-
dáte vhodnou vol-
nočasovou aktivitu 
pro své děti před-
školního věku? 

Studio JAMini rozjíždí první sezonu. Přijďte se seznámit s lektory 
a vezměte s sebou své ratolesti, kamarády a známé.

Konzultujeme: út 14. 10. 16.30 – 19.30, čt 16. 10. 17.00 – 20.00 
v budově ZŠ Kuncova, vchod A1. Těšíme se na vás! 

 Jitka Blahůšková Fajfrová

S písničkou jde všechno líp
Každé pondělí bývá na Slunečním náměstí díky farmářským trhům 
nezvykle rušno. V pondělí 22. září odpoledne se zde navíc sešli příz-
nivci Jožky Šmukaře a cimbálové kapely, Žatečanky, Karla Štědrého 
nebo Pavlíny Filipovské. Na všechny, kteří si program s názvem Se-
jdeme se u muziky v Praze 13 nenechali ujít, čekala pořádná porce 
více či méně známých písniček, ale své předvedlo i počasí. Sluníčko 
vystřídal vítr, pořádný liják i kroupy. I když to už chvíli vypadalo bez-
nadějně, 
počasí se 
umoudřilo 
a diváky, kteří 
vydrželi, od-
měnili účinku-
jící skvělým 
vystoupením. 
Akce se konala 
pod záštitou 
starosty Da-
vida Vodrážky.  

 Eva Černá FO
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DIVADLO

30. 10. čt 18.00  DEZERTÉR Z VOLŠAN – Emil Arthur Longen

Staropražská fraška a nejúspěšnější komedie proslulého scénáristy, herce, malíře 
a bohéma. Hraje Divadelní společnost Julie Jurištové.
Zvýhodněné vstupné pro seniory.

  5. 11. st 19.30  FER PLAY – Cirkus Mlejn        PREMIÉRA

Akrobatická performance železného muže a dvou kujných žen.

15. 11. so 19.00  NOC CIRKUSOVÝCH DIVADEL 2014

Večer plný ukázek nejen českých novocirkusových souborů.

DĚTI

  5. 10. ne 15.00  KÁJA V CIRKUSE – De Facto Mimo Jihlava 

Léčivá pohádka plná atrakcí a písniček.

12. 10.  ne 15.00  SÁVITRÍ – Divadlo Líšeň 

Loutková stínohra o lásce a síle překonávající zlý osud.
Inscenace se od svého vzniku s úspěchem účastní festivalů v ČR
i v zahraničí, kde získala i řadu ocenění. Pro děti i dospělé.

19. 10.  ne 15.00  NEŠIŠLEJ – Amálka K. Třebická 

Interaktivní představení s logopedickými písničkami ze stejnojmenného CD 
pro odvážné děti a jejich rodiče.

  9. 11.  ne 15.00  ZELENÉ PRASÁTKO – De Facto Mimo Jihlava 

Pravdivá pohádka ze života v přírodě.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 

   1. 10. 9.00, 10.30   VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ – Divadlo Drak

Výpravná inscenace o cestě na Planetu ztracených balonků.

13. 10. 9.00, 10.30   SÁVITRÍ – Divadlo Líšeň

15. 10. 9.00, 10.30  ČERVENÁ KARKULKA – Divadlo Applause

Muzikálová pohádková komedie s tvořivými a hravými nápady.

22. 10. 9.00, 10.30  NEZMAŘI – koncert pro děti

23. 10. 9.00, 10.30  NEZMAŘI – koncert pro děti

   6. 11. 9.00, 10.30  HODINA „HUDEBKY“ JINAK – Tokhi El Ritmo

Speciální program v rámci hudební výchovy – zábavná hodina HV metodou DrumCircle.

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.

KONCERTY

 1. 10. st 19.30   MRAKOPLAŠ KONTRA ALZHEIMER aneb
Nezapomeňme na sebe

Koncert na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby. 
Účinkují: MRAKOPLAŠ, PETR SKOUMAL, ONDŘEJ KONRÁD a další

 8. 10. st 19.30   KLÍČ kvartet 

 9. 10. čt 12.00   SKUTEČNÁ LIGA – 10. ročník hudební soutěže

v živém hraní pro kapely všech žánrů

Více na www.skutecnaliga.cz.

10. 10. pá 19.30    FLERET Vizovice

Koncert k 4. výročí otevření nového Mlejna.

15. 10. st 19.30    PAVEL DOBEŠ a TOMÁŠ KOTRBA

Koncert s velkou dávkou humoru a dobré muziky.

16. 10. čt 12.00    SKUTEČNÁ LIGA

22. 10. st 19.30    NEZMAŘI – křest nového CD

23. – 28. 10. 12.00    SKUTEČNÁ LIGA

29. 10. st 19.30    OZVĚNY PORTY 2014

Učinkují: CHOROŠI, ŠEGINY, ZDENĚK BARTÁK, HONZA ADAMČÍK

   5. 11. st 19.30    SAMSON + HOP TROP

Hudebně přátelské setkání. Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727.

   7. 11. pá 19.30    VZPOMÍNKA NA FOLKOVOU OHŘI

Hrají: POUTNÍCI a hosté.

   8. 11. so 12.00    SKUTEČNÁ LIGA

 RŮZNÉ

16. 10. čt 18.30    KURZ VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ

Víte, že šátek vám udělá hned několik služeb? Šátky a šály zapůjčí lektorka, 
nebo si můžete přinést vlastní. 

  6. 11. čt 16.00    TŘINÁCTKA BEZ HRANIC – NEJSME SI CIZÍ

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na www.mlejn.cz 
nebo na facebooku.
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Úterý 5. 8. – pátek 10. 10.
Výstava MERKUR byla pro velký zájem 
prodloužena
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice

Do 10. října je v atriu a ve 2. poschodí radnice k vidění vý-
stava věnovaná historii i současnosti oblíbené stavebnice 
MERKUR, jejíž exponáty zapůjčil největší světový sběratel 
Merkuru Jiří Mládek. Do konce září byla výstava otevřena 
denně, přístupná byla také herna. V říjnu si můžete výstavu 
(herna v provozu nebude) prohlédnout pouze v úředních 
hodinách radnice. 

Středa 1. – čtvrtek 30. 10.
Proměny třináctky v obrazech
Atrium radnice, Sluneční nám., 
Nové Butovice

Přijďte se podívat na nejlepší fotografie všech účastníků 
soutěže Proměny třináctky v obrazech, kterou pro obyvatele 
naší městské části vyhlásil v únoru odbor životního pro-
středí. Podmínkou soutěže, nad kterou převzal záštitu zá-
stupce starosty Aleš Mareček, bylo nalézt historickou 
fotografii místa v Praze 13 a pořídit novou fotografii tak, 
aby bylo možné porovnat proměnu místa v průběhu času.

Sobota 4. 10.
Od knihovny ke knihovně
Start před knihovnou MKP Modřany, Vazovova 1, 
Praha 4

Jménem KČT Praha-Karlov, oddíl TurBan zveme všechny 
milovníky procházek a túr na pochod pro pěší Od knihovny 
ke knihovně. Můžete si vybrat ze tří tras od 14 km do 25 km. 
Start je před knihovnou (tramvaj č. 17, zastávka Sídliště 
Modřany) od 8.00 do 11.00. Na startu dostanete popis trasy. 
Poznáte mimo poboček Městské knihovny v Praze 4, 11 a 12 
mnoho kulturních a přírodních zajímavostí. Také zjistíte, 
co se skrývá v MKP pod pojmem Oskar. 
Více na www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz 
nebo na pobočce MKP Stodůlky v KD Mlejn. 

Sobota 4. 10. 
Den otevřených dveří Studia JAMini
V budově ZŠ Kuncova (vchod A 1)

K návštěvě můžete využít dopolední (9.00 – 12.00) nebo 
odpolední (14.00 – 18.00) blok. 
Studio JAMini nabízí: 
Výuku zpěvu – vyšší populár, muzikál, opereta, opera.
Určeno zájemcům všech věkových kategorií, začátečníkům 
i pokročilým, profesionálům i těm, kteří chtějí zpívat jen pro 
radost.
Hlasový coaching – vedení, poradenství, hlasová hygiena 
a rehabilitace pro ty, jejichž profese klade na hlasový projev 
zvýšené nároky.
Hry s hudbou –  jednak lidová říkadla, písně, rytmizace 
a tanečky pro rodiče s dětmi předškolního věku, instrumen-
tální a vokální skupinové improvizace pro dospělé.
Body tuning, mantring – ladění těla, nejdokonalejšího 
hudebního nástroje: „Ve zdravém těle zdravý vzduch!“. 
Pro zájemce pravidelné mantrování.
Podrobnější informace o zaměření Studia JAMini najdete 
na www.jamini7.webnode.cz a nebo vám je podají Michal 
Klamo, tel. 734 279 550, klamo.michal@centrum.cz 
a Jitka Blahůšková Fajfrová, tel. 608 639 464. 

Sobota 4. 10. • 11.00 – 19.00
Ohrada Food Fest 
Ohradské náměstí, Velká Ohrada

Ohrada Food Fest, festival dobrého jídla, představí špičko-
vou pražskou gastronomii. Pod patronátem Romana Vaňka 
a záštitou starosty Prahy 13 Davida Vodrážky se zde před-
staví přední pražské restaurace Kastrol, Na Kopci, Na Konci, 
Dish, Wine Food Market a The Real Meat Society. Dalšími 
účastníky bude pivovar Chotěboř, Vinařství Nechory a ka-
várna Bílá Vrána.

Restaurace zde budou servírovat typická jídla reprezentující 
jejich menu, v nabídce bude klasická česká kuchyně v mo-
derním pojetí, italská kuchyně, hamburgery či moderní 
sendviče. Možná, že právě zde bude Roman Vaněk podepi-
sovat svoji novou knihu Snadno & Rychle (aneb 111 receptů 
pro všední den). 
Cílem je vytvořit příjemnou akci pro milovníky dobrého jídla 
nejen z okolí, ale i z celé Prahy, která jim umožní na jednom 
místě ochutnat vybrané pochoutky předních pražských re-
staurací. Průběžné informace o festivalu, 
vstupenkách i jednotlivých restauracích najdete na webu 
www.ohrada-food-fest.cz.

Neděle 5. 10. • 16.30
Velký bazar
Restaurace K Zahrádkám, K Zahrádkám 1047/21a 

Co někomu překáží, může se jinému hodit. Každou první 

neděli v měsíci vezměte deku a „krámy“ a sejdeme se před 
hospůdkou. Více na tel. 603 105 731.

Pondělí 6. 10. • 15.00
Den rekordů
Sluneční nám., Nové Butovice

Soutěžíte rádi? Pak neváhejte a přijďte. 
V rámci této akce proběhnou silové soutěže, soutěže v jídle, 
v dovednosti s míčem, a to za účasti velmistra Jana Webera. 
Hudba i občerstvení zajištěno. Nad akcí převzal záštitu sta-
rosta David Vodrážka.

Sobota 11. 10. • 7.00
Výlov mezi paneláky
Horní retenční nádrž v Centrálním parku

Nenechte si ujít již tradiční výlov, který je zajímavou 
podívanou nejen pro děti. Výlov pořádá Český rybářský svaz, 
místní organizace Praha 5 - Jinonice.

Sobota 11. 10. • 9.00 – 17.00
Flerjarmark na Lukách
Prostory křesťanského centra Třináctka, 
Mukařovského 1986

Na jarmarku budou k zakoupení originální šperky ze všech 
možných materiálů, oděvy, módní i bytové doplňky, floristické 
výrobky, přírodní kosmetika, svíčky, papírové výrobky, hračky, 
keramika a mnoho dalšího. Tvůrci všech těchto nádherných 
výrobků budou v tento den zároveň i jejich prodejci.
Součástí jarmarku budou výtvarné workshopy, kde si mů-
žete vytvořit hodnotné výrobky. Nedílnou součástí bude 
i výborné domácí občerstvení. Přijďte se inspirovat, nakou-
pit a podpořit tradici Handmade jarmarků v Praze 13. 
Vstup je zdarma. Více na http://ekoplanta.cz/flerjarmark/
index.php, www.facebook.com/flerjarmarknalukach.

Sobota 11. 10. • 10.30 – 15.30
Podzimní výprava
Sraz v ulici Arnošta Valenty 
(zastávka autobusů Doležalova) 

Zajíček na koni, o.p.s, zve na podzimní výpravu z parku 
Na Čeňku v Praze 9 do parku v Dolních Počernicích spojenou 
s jízdou na konících, hrami a podzimním tvořením. Trasa 
není dlouhá a je vhodná i pro kočárky. Sraz je v ulici Arnošta 
Valenty u parkoviště pro autobusovou zastávku Doležalova - 
bus č. 223, 273, 296. S sebou helmu (stačí cyklistická) a vel-
kou svačinu. Přihlášení u Jitky Nehasilové na 
tel. 605 014 765 nebo j.nehasilova@zajiceknakoni.cz nutné. 
Více na www.zajiceknakoni.cz.
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Sobota 11. 10. • 13.30
Jízda k ukončení sezony
Dobříč (na náměstí)

Cyklistický spolek Stodůlky zve fanoušky cyklistiky na Jízdu 
k ukončení sezony. Start je v obci Dobříč. Jede se po známé 

trase – Dobříč, Loděnice, Sv. Jan, Bubovice a dále pak přes 
Rudnou směr Sobín, kde je u restaurace Na hrázi cíl. Délka 
vyjížďky je cca 40 km, trasa není náročná a jede se v jedné 
skupině. V případě špatného počasí se akce koná v neděli 
12. října od 10.00. Více informací na css@csstodulky.cz.

Pondělí 13. 10.
17.30 – 19.00 
Zápis do kurzů keramiky
Kettnerova 18

V nově otevřené keramické 
dílně Hliněný střep (dříve ate-
lier KeramB) je možné vždy 
v pondělí navštěvovat kurzy 
pro děti i dospělé. Bližší infor-
mace na tel. čísle 602 157 539, 
hlinenystrep@centrum.cz nebo 
na www.facebook.com/hlinenystrep.

Pondělí 13. 10. 
19.30
Podzimní Třináctého 
na třináctce
Komunitní centrum 
sv. Prokopa, 
Nové Butovice 

Srdečně zveme na první 
poprázdninový koncert 
z cyklu Třináctého na třináctce. Slávek Klecandr si tentokrát 
pozval muzikanty par excellence, o pódium se tohoto večera 
podělí s triem Norbi Kovács – Olin Nejezchleba – Šimon 
Kotek, kteří si říkají dle počátečních písmen svých hudebních 
nástrojů Kybabu. Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový 
vstup. Místa si můžete rezervovat do 12. října mailem na 
13na13@centrum.cz. Více informací najdete na webových 
stránkách www.trinactnatrinact.blog.cz. Koncerty cyklu 
dlouhodobě podporují Ministerstvo kultury ČR, Městská část 
Praha 13, nadace Život umělce a Český hudební fond.

Čtvrtky 16. 10. a 13. 11. • 18.30
Kurz vázání šál a šátků
KD Mlejn, Kovářova 4, služební vchod, 
místnost 206

Na kurzu se naučíte uvázat 12 originálních uzlů. Všechny 
šátky k vázání vám lektorka Iva Fukalová zapůjčí. Pokud 
máte doma nějaký šátek a nevíte si s ním rady, přineste 
ho s sebou, ráda vám poradí. Uzly jsou velmi jednoduché 
a zvládne je uvázat bez problémů každý. Domů si odnesete 
instruktážní brožurku k vázání uzlů a mnoho dalších tipů. 
Pokud vám některý šátek na kurzu učaruje, můžete si ho za-
koupit. Listopadová lekce je nezávislá na první lekci (další 
tucet uzlů). Cena: 290 Kč/lekci. Rezervace: tel. 724 022 138, 
www.vazanisatku.cz.

Pátek 17. 10. • 10.00 – 18.00
Petr Rychlý – autogramiáda
Prodejna Sleep Centrum, Jeremiášova 2722/2a, 
Lužiny (zezadu budovy Prokopský vrch)

Zveme vás na autogramiádu Petra Rychlého alias Dr. Sleepa. 
Navíc Vám Petr Rychlý alias Dr. Sleep a jeho speciální tým 
poradí při výběru matrace přesně pro vaše záda.

Sobota 18. 10. • 8.00 - 14.00
Halové hry dětí
Plavecký bazén a hala SK Motorlet, 
Radlická 289

Zveme všechny děti na v pořadí již 16. ročník halových her. 
Soutěžit se bude v plavání, lehké atletice a v míčových 
hrách. Na závěr proběhnou kolektivní sporty (fotbal, vybí-
jená, vyrážená). 
Plavecká část bude od 8.30 do 10.00, 
atletická část začíná od 10.15. Je možné se zúčastnit pouze 
jedné části. Vstup na akci je zdarma. Více informací 
na www.dskmotylek.info, info@dskmotylek.info.

Sobota 18. 10.
Turnaj BA Sparta 
Nafukovací hala, Kovářova 

Zveme vás na turnaj nejmladších minižáků BA Sparta Praha. 
Přijďte se podívat, jak si umí poradit s basketbalovým 
míčem a hlavně – přijďte fandit. 

Neděle 19. 10. • 14.00 – 16.00
Burza nejen pro dvojčátka
Základní škola Janského 2189, Velká Ohrada

Nenechte si ujít již tradiční podzimní burzu pro dvojčátka 
a ostatní děti. Bližší informace na tel. 251 627 543.

Sobota 25. 10. • 16.00 – 19.00
Pět tváří zdi
Komunitní cent-
rum sv. Prokopa, 
N. Butovice

Mezinárodní vězeň-
ské společenství vás 
zve na benefiční 
koncert s rozhovory 
na podporu obětí 
trestných činů, rodin 
odsouzených a propuštěných. Vystoupí hudební skupiny 
Aquavita (Švýcarsko) a Drom of Life (ČR). 
Více na www.prisonfellowship.cz, www.facebook.com/mvscr.

Pátek 31. 10. • 17.00
Podzimní pohádka
Divadlo Hybernia, Praha 1

Zveme vás na desátý Mezinárodní soutěžní festival dětí 
a mládeže Podzimní pohádka. Bude pro vás připraven slav-
nostní galakoncert s představením moderního a klasického 
tance a folklórním a pěveckým vystoupením. 
Více na www.children-festivals.com.

Sobota 1. 11.
a neděle 2. 11.
Kuchtíci v akci
Centrum rozvoje 
FasTracKids, 
V Hůrkách 2145

V listopadu zahaju-
jeme v Praze 13 
pro děti ve věku 
3 – 10 let víkendové 
kurzy vaření s ná-
zvem Kuchtíci v akci. 
Sobotní kurz, určený 
dětem ve věku 
5 – 10 let, bude probíhat od 9.30 do 12.30, v neděli 
od 10.00 do 12.00 budou do tajů kuchařského umění 
pronikat děti ve věku 3 – 5 let.
Více na www.varenisdetmi.cz nebo na tel. 602 572 075.

Neděle 2. 11.
Rozloučení s podzimem
U hasičské zbrojnice v Třebonicích

Čeká vás nejen výroba, ale hlavně pouštění draků. 
Ten správný vítr je objednán, tak neváhejte a přijďte.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Úterý a pátky – 8.30 – 11.30
Dopolední blok – miniškolička (od 2,5 let)
Úterky – 16.00 – 17.00
Odpolední kurz - výtvarné hrátky (od 3,5 let) 

Zápis do kurzů probíhá po celý rok. 
Více informací získáte na tel. 604 289 820 
nebo na www.mcstodulka.cz.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 - Řepy
Středa 1. 10. – pátek 31. 10. 
Zátiší a zákoutí – refektář

Zveme vás na výstavu fotografií Jaroslava Páska – fotografa 
s nevšedním poetickým pohledem a schopností vidění 
zdánlivě obyčejných věcí. 

Sobota 4. 10. • 20.00 
Spirituál kvintet – kostel sv. Rodiny

Benefiční koncert legendární české folkové skupiny 
Doporučené vstupné 100 Kč.

Neděle 12. 10. • 17.00
Duo Dacapo – kostel sv. Rodiny

Flétna - Kateřina Hlaváčová – Macourková, klavír - Michal 
Macourek. Na programu J. S. Bach, F. Schubert a A. Dvořák.
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Čtvrtek 16. 10. • 18.30
Pěvecký sbor Besharmonie – kostel sv. Rodiny

Sbor se pod vedením Libora Sládka představí s repertoárem 
od středověku po jazzovou hudbu (na programu skladby 
Jana Nováka, Zdeňka Lukáše, Kirbyho Shawa a dalších). 

Sobota 18. 10. • 15.30
Tomášské dechové kvinteto – refektář

Na programu Krb krále René od Daria Milhauda a části ze 
suity pro dechové kvinteto od Marca Lavryho, součástí pro-
gramu je přednáška s promítáním o mnišském státě Athos 
na východě Řecka.

Neděle 26. 10. • 17.00
Valčíky a jiné tance – kostel sv. Rodiny

Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením 
Michala Macourka, na programu B. Smetana, J. Strauss ml., 
J. Brahms a A. Dvořák.

Středa 29. 10. • 15.30
Procházka muzikály – refektář

Zpěv Daniela Radosa a Tamer Bunni, klavírní doprovod 
Šárka Knížetová. Na programu budou melodie z muzikálů 
Fantom Opery, West Side Story, Bídníci...

Neděle 2. 11. • 17.00
Dušičkový koncert – kostel sv. Rodiny

Dušičkový koncert smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného nad 
Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova pro 
nemocné seniory.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Pondělí 3. 11. • 16.00 
Halloweenské 
odpoledne

Přijďte se s námi bát, 
bavit, hrát, malovat, 
vyrábět, zkoušet čaro-
vat… V maskách, bez 
masek, s rodiči, souro-
zenci nebo s kamarády. 
Na děti čeká výtvarná 
dílna, halloweenská 
kuchyně, plnění straši-
delných úkolů a na odvážné i stezka odvahy. Vstupné 60 Kč.

Pátek 7. 11. • 16.00
Cesta světel

Je připravena vlastnoruční výroba světýlek na cestu 

světel a krátké stínové divadlo v podání dramatického 
kroužku DDM. V 17.30 se společně vydáme na cestu. 
Zde se mohou připojit i ti, kdo si přinesou světýlko vlastní. 
Na závěr světelné cesty si můžete u horní nádrže v Centrál-
ním parku prohlédnout osvětlenou, vlastnoručně vyrobe-
nou, plující lodní flotilu našich lodních modelářů. 
Vstupné 30 Kč.

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

Navštivte nové centrum rozvoje pro děti od 6 měsíců do 
8 let. Ve FasTracKids děti rozvinou kreativní myšlení, naučí 
se vést tým, řešit problémy, uplatňovat znalosti a doved-
nosti v každodenním životě, získají komunikační a řečnické 
schopnosti a osvojí si i další nezbytné dovednosti součas-
ného světa.

Více informací o našich programech a rezervace 
termínů ukázkových hodin na www.FasTracKids.cz, 
tel. 604 815 472.

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, 
i info@hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Středa 1. – středa 15. 10.
Podzimní exkurze do bylinkové zahrádky 
Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus Třebonice  

Pro všechny zájemce o pěstování bylinek možnost indivi-
duálního termínu po předchozí dohodě. Poradenství, prodej 
sazenic bylin, bambusu a knih na místě. Vstupné 100 Kč 
dospělý, 50 Kč dítě. Prosíme přihlásit předem u MDS. 

Pátky 3., 10., a 17. 10. • 9.30 – 11.30 
Herna pro děti s cvičením

Dopolední program pro děti do 3 let a jejich rodiče – říkadla, 
pohybové a hudební aktivity i výtvarné tvoření. Stále hle-
dáme nové posily týmu pro vedení páteční herny. V termínu 
podzimních prázdnin (pátky 24. a 31. 10.) herna nebude.

Pátek 10. 10. • 10.30 – 11.30 
Bylinky pro děti a maminky s M. Dobromilou

Bílá ředkev a její využití v kuchyni a při léčení. Prosíme 
o přihlášení předem u MDS. V rámci páteční herny bude 
od 10. října vždy 2. pátek v měsíci pokračovat cyklus 
Bylinky.

Více na www.mcprokupek.cz. Přihlášky předem 
na akce Magdalény Dobromily Staňkové (MDS): 
SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka - křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt 9 – 12 hod.

Pondělky a úterky –  téma měsíce jsou barvy – říkanky, 
výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka.... 
Během dopoledne od 10.30 navíc: 
13. 10. – diskuze na téma Lásku dávat a přijímat
21. 10. – kazatel David Novák – Priority v rodině
Středy – 9.30 – pohybové nebo hudební okénko pro děti 
(s doprovodem dospělého) – střídá se co týden, 10.30 
– konverzační angličtina pro dospělé se Stacy Nofzinger – 
přihlášení na první hodině 1. 10., cena 1 000 Kč/pololetí 
nebo 100 Kč/lekci, hlídání dětí zajištěno
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy, Mirkou 
a papouškem Petem, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti
Pátek 17. 10. • 9.30 –11.30
Kreativní dílna pro dospělé

Vyrábění Kanzashi kytiček. Jednoduché tvoření pod vede-

Kalendář akcí říjen
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ním Jitky, cena 100 Kč (v ceně materiál, káva, čaj a hlídání 
dětí). Přihlášení týden předem na rybicky.13ka@gmail.com 
je nutné.

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

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – RODINNÉ 
CENTRUM PŘI ZŠ JANSKÉHO
Janského 2189, Velká Ohrada, vchod zezadu od hřiště

Pondělky – volná herna, cvičení pro těhulky 
Úterky –  volná herna s hudební chvilkou, cvičení s miminky      

(od 3 měsíců), cvičení rodičů s dětmi, cvičení
školkových dětí, bodystyling

Středy – orientální tance pro maminky s dětmi, volná herna 
Čtvrtky a pátky – volná herna

Pátek 10. 10. • 16.00
A zase ti Skřítci...

Podzimní dílna - pro děti v doprovodu. Vstupné 90 Kč.

Pátek 14. 11. • 16.00
Dýňování, Strašidýlková cesta

Vytváření dýňových strašidýlek, putování za světýlkem, 
které nás dovede k pokladu. Pro děti v doprovodu. 
Vstupné 90 Kč.

Více informací, podrobný program s daty, 
časy i přihlášky na skritciveskole@email.cz, 
www.skritcipraha.cz, 723 607 070 (K. Šrámková).

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 frantisek.duda@gmail.com. 

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory

Více na 604 442 535, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson

Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. V říjnu se 
zúčastníme i megaakce „Příliv" – podívejte se na 
www.klubrobinson.cz. Vedoucí Daniel Jokl, 
tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

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

Happy Mondays – každé říjnové 
pondělí mají vstup za korunu adoptivní rodiče zvířat 
v Zoo Praha. 

Komentovaná krmení a setkání – o víkendech 
na několika místech v zoo.

Sobota 4. 10. 
Svátek zvířat

Oslavte Mezinárodní den zvířat v zoo dopoledním rejem 
masek.

Neděle 5. 10. 
Zooškola pro dospělé – zbavte se fobií

Máte strach z hadů nebo pavouků a chtěli byste mu čelit? 
Pak je tento den určen právě vám! Nutno předem objednat 
na zooskola@zoopraha.cz.

Úterý 7. 10. 
Děti za korunu 

V rámci podzimní kampaně, ve které společně oslavujeme 
zařazení Zoo Praha na 7. místo mezi všemi zoologickými 

zahradami světa, zveme každého sedmého v měsíci do zoo 
děti jen za korunu!

Neděle 12. 10. 
Den rohů a parohů

Rohy či parohy jsou nápadnou ozdobou mnoha zvířat v Zoo 
Praha. Máte jedinečnou možnost se s nimi blíže seznámit.

Pátek 24. – neděle 26. 10. 
Diwali – svátek světel

Zažijte zoo jinak! Oslavte s námi lampionovým průvodem 
hinduistický svátek Diwali, svátek vítězství světla nad tmou.

Happy Mondays – každé listopadové pondělí má vstup 
za korunu každý, kdo odevzdá starý mobil a podpoří tak 
ochranu goril ve volné přírodě.

Pondělí 3. 11. 
Den Strážců pralesa II

Setkání všech mladých Strážců pralesa na velkém soutěž-
ním dnu.

Pátek 7. 11. 
Děti za korunu

V rámci podzimní kampaně, ve které společně oslavujeme 
zařazení Zoo Praha na 7. místo mezi všemi zoologickými 
zahradami světa, zveme každého sedmého v měsíci do zoo 
děti jen za korunu!

Sobota 8. 11. 
Den chovatelů želv 

Den plný povídání o želvách doplní oblíbená chovatelská 
poradna. 

Neděle 9. 11. 
Oslava u goril

Oslavte s námi Richardovy 23. narozeniny.
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      

Kalendář akcí říjen
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Autor: Pavel Talaš

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

TO JSOU TEDA FÓRY

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
 Út 7. 10. STRAHOV A HŘEBENKA. Během procházky projdeme vilovou čtvrtí, která 

zde vyrostla v prvorepublikovém období. Na svahu pod strahovským stadionem mezi star-
šími usedlostmi byla během 20. století postavena řada objektů, z nichž si připomeneme 
výrazné sídlo sochaře Vosmíka s romantickou hradní věží, Šaldovu vilu, vlastní vilu archi-
tektů Machoninových i stavby A. Belady, F. Kavalíra, aj. Začátek akce v 17.00 na stanici 
autobusu č. 191 Stadion Strahov. Cena 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

 Čt 9. 10. BŘEVNOVEM PODÉL BRUSNICE. Při naší procházce Břevnovem poznáme 
řadu zajímavostí této čtvrti. Pražským unikátem je určitě bývalý klášterní větrný mlýn. 
Zajdeme na břevnovský hřbitov, kde je pohřben písničkář K. Kryl, jehož dvojnásobné ži-
votní výročí si letos připomínáme, a další známé osobnosti veřejného života. Dále vy-
stoupíme na svah k usedlosti Ladronka a uvidíme některé kapličky poutní cesty z Lorety 
do kláštera v Hájku, navštívíme vesnickou lokalitu Tejnka, kontrastující se soudobými vi-
lami stavěnými na dosah bývalých pražských hradeb – třeba Kuthanovy vily od slavného 
architekta V. Miluniče. Začátek akce v 17.00 na stanici tramvaje č. 1, 18 Větrník (ve směru 
z centra). Cena 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

 Ne 26. 10. NA NÁVŠTĚVU K BOROMEJKÁM DO ŘEP. Vycházka s výkladem o his-
torii Řádu milosrdných sester sv. Karla Boromejského a jejich působení u nás, včetně ná-
vštěvy klášterní zahrady a kostela sv. Rodiny, vyzdobeného unikátní beuronskou školou. 
A když do Řep, tak také ke hrobu legendárního loupežníka Václava Babinského. Začátek 
akce v 10.15 na zastávce autobusu č. 264 Škola Řepy (autobus jede v 9.55 ze Zličína 
a v 9.51 z Bílé hory). Cena 100/70 Kč + 30 Kč příspěvek na Domov seniorů. Eva Sokolová.

Vyprodané vycházky a další podrobnosti naleznete na www.prazskevychazky.cz.
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@prague.eu

 Horský průvodce říká:
„... kdyby se dámy na chvilku ztišily, slyšeli bychom řev vodopádů...”

  Baví se dva kámoši v hospodě:
„Ty bláho, včera jsem se pohádal s manželkou.”
 „Jak to dopadlo,” ptá se druhý.
 „Připlazila se za mnou po kolenou,” odpovídá první.
 „A co říkala?” 
„Vylez zpod té postele, ty srabe!”

 Nový bankovní úředník se ptá svého šéfa: 
„Proč visí na stěnách jen obrazy trestanců?”
 „To proto, abyste věděl, jak dopadli vaši předchůdci.”

 Potkají se dva kamarádi: 
„Manželka teď poslední tři měsíce drží nějakou brutální dietu.
Lednička pořád prázdná, už mě to moc nebaví.” 
„No, a má aspoň nějaký výsledky?”
 „Jo, shodila za tu dobu 15 deka.”
 „Tak aspoň něco, ne?”
 „No jo, ale já shodil 10 kilo a náš pes umřel hlady!”

 Přestal jsem pít, kouřit, myslet na ženy.
To bylo nejhorších patnáct minut mého života.

UMÍME SI PORADIT

Také v říjnu vám v rubrice nápadů a rad přinášíme pár fíglů, které můžete příležitostně 
vyzkoušet a napsat nám, jak se osvědčily. Zároveň se můžete s ostatními čtenáři podělit 
o vlastní nápady nebo zkušenosti. 

 Také se vám po vyprání a usušení zdají ručníky, prostěradla nebo ponožky z froté 
drsné? Zkuste je před praním na pár minut namočit do teplé octové vody.

 Už se vám stalo, že jste se podívali na hodinky a přes poškrábané sklíčko jste 
přesný čas jen odhadovali? Máme radu – poškrábané sklíčko náramkových hodinek 
přeleštěte zubní pastou. Budete překvapeni. Nejen, že šrámy zmizí, ale sklíčko bude 
i čisté a krásně hladké. 

 Sotva začala škola, už se na dětském oblečení objevují stopy od propisovačky. 
Pomůže nám lak na vlasy. Počmárané místo lakem postříkáme, necháme ho chvíli 
působit a pak oblečení běžným způsobem vypereme.

 Paní Jana Přikrylová z Lužin se s námi podělila o způsob snazšího odmrazování 
mrazničky nebo ledničky a také nám poradila, jak snadno dosáhnout vysokého lesku 
chromových kuchyňských nebo koupelnových baterií. 
Když je lednička hodně namražená, posype námrazu solí. Je-li v ní jenom ledový 
škraloup, potře ho teplým silným solným roztokem. Potom samozřejmě lednici důkladně 
vymyje octovou vodou.
A její fígl na chrom? Ten leští hadříkem poprášeným moukou. 
V obou případech je prý výsledek dokonalý

 A když už jsme byli u ledniček – pach z jídla odstraní například rozkrojené jablko 
nebo mletá káva, kterou nasypeme na talířek. připravila Eva Černá 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Milé kachny, půjdete-li pořád rovně, dojdete do Centrálního 
parku a tam je trochu větší rybník. Tuto fotografii nám poslala paní Jitka Nová-
ková. Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. Za všechny, 
které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.
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Čtenářská soutěž

Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Říjnová křížovka

Tento měsíc se vrátíme mezi české autory knih pro děti a mládež. Jméno, které tento-
krát hledáme, nebude opravdu těžké uhodnout. Autor byl významnou osobností 
českého skautského hnutí, redaktorem několika dětských časopisů. Pod svou skaut-
skou přezdívkou Jestřáb vedl po značnou část svého života chlapecký skautský oddíl, 
Pražskou Dvojku. V roce 1934 se zúčastnil s knihou Modrý život Jiřího Dražana soutěže 
o nejlepší knihu pro mládež, vyhlášenou nakladatelstvím Melantrich. Spolu s dalšími 
dvěma autory získal první místo. Součástí vítězství bylo i vydání knihy. Pod novým ná-
zvem Přístav volá tak vyšla jeho první kniha. Mezi jeho další známé knihy patří napří-
klad Hoši od Bobří řeky. Těsně po válce redigoval časopis Junák, brzy však odtud 
odešel do časopisu Vpřed. Spolupracoval také s časopisem ABC. 
Jistě již víte, na koho se ptáme. A z obrázku poznáte název knížky.

V září správně odpověděli ti, kteří uvedli J. K. Rowlingovou  a knihu 

Harry Potter.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 

v Galerii Butovice získává:
Irena Tomášková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Sonia Eliášová, Stodůlky
Milan Rickl, Nový Bor
Miloslava Rakovanová, Praha 6

Soutěžní otázky na říjen:
1) Kde a kdy proběhne Výlov mezi paneláky?
2)  Na jakém místě ukončila letošní sezonu světového seniorského tenisového žebříčku 

Pavla Mrázová?

3) Co je Ohrada Food Fest?

Správné odpovědi na zářijové otázky: 

1) Do kdy bude přístupná výstava stavebnice Merkur?
Výstava Merkur byla přístupná do neděle 28. 9. (pak byla prodloužena).

2) Kde se letos konaly Třebonické hry?
Třebonické hry se letos konaly v Centrálním parku Prahy 13.

3) Uveďte alespoň jeden film, který letos nabídne Kinobus?
Kinobus nabídl filmy: Revival, Bathory, Vejška, Babovřesky.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Michaela Matínková, Zličín

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. října na adresu redakce: 
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 
nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465. připravila Petra Fořtová
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Křížovku připravil: Petr Šimek
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Prohřátí zádových svalů a jemné protažení páteře, tlakovou masáž, tepelnou terapii 
infračervenými paprsky, terapii magnetickým polem, ionizaci, myostimulaci. To vše 
můžete zažít v prodejním a předváděcím sále firmy Nuga Best. Tato neobyčejná 
masáž je výbornou prevencí, ale i podpůrnou metodou pomoci (viz. tajenka) ale 
i jiných potížích jako např. při bolestech hlavy, chronické únavě, bolavých kloubech, 
problémech s chůzí a dalších. Je skutečně mnoho důvodů, proč se o tuto vyspělou 
technologii pro zdraví zajímat. Masáž odstraňuje nervové a svalové napětí, zlepšuje 
krevní a lymfatický oběh, stimuluje obranyschopnost, zlepšuje držení těla. Myslete 
na své zdraví. Tři výherci dostanou poukaz na masáž. 
Nuga Best, Jeremiášova 2722/2b, Praha 13, otevřeno: po - pá 9 – 17 hod.

Nápověda: ARE, RI

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. října.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 
soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Zářijová tajenka: MAJÍ BÝT VAŠE DĚTI DO ŠKOLY VYBAVENY
Výherci:  Anna Haladová, Stodůlky; Tereza Poláková, Nové Butovice
Vladimíra Hartmannová, Velká Ohrada  připravila Petra Fořtová




