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Zprávy ze zasedání rady

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA  
– rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2014 – rozbor hlavní činnosti, rozbor 
zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací 
(ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb 
Prahy 13) 
− účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2014 
SCHVÁLILA 
– výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, 
s.r.o., IČ: 495 51 281, se sídlem Nuselská 132, Praha 4 k podlimitní veřejné zakázce  
na stavební práce vyhlášené v otevřeném řízení s názvem Regenerace TI polikliniky  
Hostinského - II. a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. 488262, neboť  
nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií 
vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele  
– návrh smlouvy o dílo podaný vítězným uchazečem VLTAVÍN HOLDING stavební  
podnik, s.r.o. 
VZALA NA VĚDOMÍ provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2014 včetně nedo-
statků zjištěných odborem kontroly Úřadu MČ Praha 13, rekapitulaci navržených opatření 
a jejich dodržování u hlavních zjištění
VZALA NA VĚDOMÍ
− předloženou zprávu o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 za uplynulé období k ter-
mínu 15. 8. 2014 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 27. 8. 2014 
− splnění uložených úkolů
SCHVÁLILA
− výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem společností CDV služby, s.r.o., 
se sídlem Radlická 3185/1c, Praha 5, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem 
zveřejněného hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadava-
tele k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Zimní údržba a úklid komunikací 
ve správě MČ Praha 13 pod ev. číslem veřejné zakázky P13-43357/2014 
− návrh smlouvy o dílo podaný vítězným uchazečem 
SCHVÁLILA
− výběr nejvhodnější nabídky, podané uchazečem IKON, spol. s r.o., se sídlem 
Nehvizdská 22/8, Praha 9, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele k nadlimitní 
veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení s názvem Zajištění správy 
a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha 13 
a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem 487661
− návrh příkazní smlouvy o výkonu správy objektů a zajištění služeb podaný vítězným 
uchazečem IKON, spol. s r.o.
SCHVÁLILA uzavření darovací smlouvy mezi společností FORSEA, s.r.o., a MČ Praha 13, 
jejímž předmětem je darování pomníku padlým odbojářům z 2. světové války, který byl 
umístěn v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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.

Zimní stadion otvírá 15. listopadu
Veřejné bruslení na zrekonstruovaném Školním zimním stadionu Bronzová začne 
v sobotu 15. listopadu. Jedině v případě výjimečně vysoké teploty vzduchu by mohlo 
dojít k posunutí tohoto termínu. Veřejné bruslení bude mít stejný režim jako dříve, 

to znamená, že ve všední dny bude otevřeno od 14.30 do 19.00 a o víkendech a svátcích 
od 9.00 do 19.00. Po dvou (o víkendu po třech) hodinách probíhá půlhodinová úprava 
ledu. Dospělí platí za hodinu 30 Kč, za dvě 40 a za tři hodiny 50 Kč,  děti zaplatí 15,  
20 nebo 25 korun.

Parkoviště pod ledovou plochou bude nyní k dispozici návštěvníkům zimního 
stadionu. Parkovat na něm budou moci ve všední dny od 14.00 do 19.30 a o víkendech 
od 8.30 do 19.30, po uzavření stadionu bude nutné parkoviště s vozidlem opustit. 
Do budoucna se uvažuje o pronájmu parkovacích míst, v první fázi ale proběhne zku-
šební provoz parkoviště a průzkum jeho využití uživateli zimního stadionu.

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 22. 1. 2015 
od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 23. ledna 2015 od 13.00 do 17.00 hodin. 

Veletrh základních škol 
Především rodičům současných i budoucích žáků základní školy je určen Veletrh základních 
škol, který se bude konat v úterý 25. a ve středu 26. listopadu od 14.00 do 18.00 hodin 

v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí. Návštěvníci budou mít příležitost seznámit 
se s vzdělávacím programem, se zaměřením, ale i s nabídkou volnočasových aktivit  
jednotlivých škol Prahy 13. Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 

Upozornění pro dlužníky – držitele psa
V nejbližších dnech budou rozesílány urgence (dodatečné složenky) dlužníkům, 
kteří nemají za psa uhrazeny poplatky. Upozorňuji, že každý, kdo takovou složenku 
obdrží, je v naší evidenci veden jako dlužník! 

Pokud dlužník již psa nemá (pes uhynul, byl předán jiné osobě, apod.), je nutné 
jej z naší evidence odhlásit, a to buď při osobní návštěvě našeho pracoviště nebo  
písemně. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost i nadále trvá. 

Nebude-li obdržená složenka uhrazena, bude počátkem příštího roku následo-
vat vymáhání dluhu, včetně jeho navýšení o násobky (sankce za nedodržení 
termínu splatnosti).

Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13 a lze jej provést na bankovní 
účet dlužníka či jeho manželky/manžela, na spoření, na mzdu, na důchod, na některé 
sociální dávky a v krajním případě i předáním soudnímu exekutorovi. Doporučujeme 
tedy všem dlužníkům, aby dlužný poplatek neprodleně uhradili.

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní 
a poplatků, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411; fax 235 011 414;  
e-mail cizam@p13.mepnet.cz. Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

12. 11. od 10.30 do 13.30 15. 12. od 14.30 do 17.00

Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, 
kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, 
způsobu placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plyná- 
renské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky  
v následujících termínech:

 
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.  
Bližší informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202, 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.

Pražská plynárenská přijede za vámi
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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
Webové stránky úřadu: www.praha13.cz

Vážení čtenáři,
podzim pokročil a listí na stromech se obarvilo, stejně jako javor na obálce vašeho lis- 
topadového zpravodaje, který máte před sebou. Možná vám sychravé počasí alespoň 
umožní přerušit práci, sednout si v teple do křesla a něco si přečíst, třeba právě STOP. 
A co vám v něm přinášíme? Například ohlédnutí za festivalem volného času a úspěšnou 
výstavou stavebnice Merkur, potěšující zprávu o neohroženém zásahu statečného ob-
čana proti pachateli loupeže. Také o odhalení pomníku odbojové skupině z jinonického 
akcízu, o kterém jsme psali v květnu. O pár stránek dále nabízíme rozhovor s autorem 
pomníku, sochařem Milanem Váchou a ještě jeden se zpěvačkou Petrou Janů. Nechybí 
pravidelné pozvánky na sportovní a kulturní akce. Tentokrát zveme také na odborný se-
minář věnovaný otázce zabezpečení majetku proti vloupání, který navazuje na anketu 
z červnového čísla. Vyberte si některý ze čtyř termínů v pozvánce na str. 18. Tam je také 
zveřejněn první díl seriálu na stejné téma. 
Vždycky mě překvapí, když se koncem září objeví v obchodech čokoládoví Mikuláši 
a další vánoční zboží. Tím vás ve STOPu stresovat nechceme, ale vánoční tematiky se 
dotkneme. Máte-li doma nějaký hezký ručně vyrobený betlém, prosíme o jeho zapůj-
čení na vánoční výstavu betlémů na radnici. Více na str. 4. Přejeme vám příjemný listopad.
 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 10. 11. 2014 Distribuce: 28. 11. – 05. 12.

Mám dotaz ohledně termínu spuštění 
světelné signalizace na křižovatce  
Poncarova – Jeremiášova, jelikož sema-
fory jsou již delší dobu vybudovány, 
nicméně stále vypnuty. Situaci sleduji  
ze stanice metra Stodůlky a zejména 
ve všedních dnech ve špičce pozoruji den 
co den stále narůstající provoz a kolony 
automobilů a nákladních aut čekajících 
ze směru z Jinočanské spojky, že se snad 
zařadí na Jeremiášovu ulici ve směru 
na Řepy.
Tento dotaz adresovaný odboru 
dopravy jsem se rozhodl zařadit 
do Přímé linky, protože mě zmí-

něná křižovatka také velmi zajímá 
a zprovoznění světelné signali-
zace na ní považuji za mimo-
řádně potřebné. Od zprovoznění 
Jinočanské spojky (dnes Ponca-
rovy ulice) v říjnu 2013 opako-
vaně žádám investora komunikace, 
tedy Magistrát hl. m. Prahy, aby 

na křižovatce vybudoval světelné 
signalizační zařízení. Třičtvrtě 
roku nemělo hl. město na světel-
nou křižovatku finanční pro-
středky. Na jaře letošního roku 
byly semafory na křižovatce osa-
zeny, ale zůstaly vypnuté. 
Na naše dotazy a urgence bylo 
sděleno, že je potřeba ještě pro-
vést nějaká technická opatření. 

Křižovatka leží v místě výraz-
ného klesání Jeremiášovy ulice, 
kde mnozí řidiči jedoucí ve směru 
od Řep navzdory omezení rych-
losti na 50 km/h jezdí poměrně 

rychle. Bezpečné odbočení do-
leva, ať už z Jeremiášovy ve směru 
od Lužin nebo z Poncarovy ulice, 
je pak možné jedině po delším 
čekání, až všechna vozidla přeje-
dou. Po ročním provozu si už 
velká část automo bilistů na křižo-
vatku zvykla a zvolní, stále se ale 

najdou mnozí bezohlední řidiči, 
kteří jedou rychle a na odbočující 
vozidla neberou ohled. Snadno 
by tak mohlo dojít k dopravní 
nehodě. Proto jsme rok po uve-
dení křižovatky do provozu znovu 
urgovali na magistrátě spuštění 
semaforů. Zde je téměř doslovná 
odpověď z odbo ru strategických 
investic Magistrátu hl. města 
Prahy: 

„Na uvedené křižovatce jsou osa-
zeny stožáry a namontovány sema-
fory, které však nejsou funkční, 
jelikož nejsou nainstalovány řadiče 

a související prvky, které 
zajišťují ovládání světel-
ného signalizačního zaří-
zení (dále SSZ) 
a komunikaci v rámci  
systému řízení dopravy. 
Z důvodu dodatečných po-
žadavků Policie ČR a od-
boru dopravních agend 
MHMP bylo nutné pro-
vést aktualizaci projektové 
dokumentace SSZ na výše 
uvedené křižovatce 
i na sousední křižovatce 
Poncarova – K Třeboni-
cům. Důsledkem zapraco-
vání těchto požadavků 
na SSZ je navýšení jejich 
ceny o cca 800 000 Kč. 

U křižovatky Ponca-
rova – K Třebonicům je navíc 
nutná oprava kabelů, které slouží 
k napájení SSZ a veřejného osvět-
lení, jelikož v několika úsecích došlo 
ke zcizení kabelů uložených v zemi, 
přičemž předběžná cena této opravy 
je 560 000 Kč.
Vzhledem k nutnosti zajištění f i-

nančních prostředků na pokrytí 
zvýšené ceny SSZ a s ohledem 
na ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách je předpoklad dokončení 
a zprovoznění předmětného SSZ 
ve 2. čtvrtletí 2015.“

Vzhledem k tomu, že tato in-
vestice je zcela v rukou hl. města 
Prahy, můžeme v tuto chvíli 
jenom doufat, že alespoň tento 
uvedený termín bude dodržen. 
Požádám Městskou policii, aby 
na vhodném místě v okolí prová-
děla namátkové měření rychlosti 
a všechny čtenáře, kteří tudy jezdí, 
prosím o zvýšenou opatrnost 
a ohleduplnost.

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

Nová úřední deska je v provozu 
Ve středu 1. října byl za přítomnosti starosty Davida Vodrážky a ta-
jemnice úřadu Kateřiny Černé zahájen zkušební provoz nové elektro-
nické úřední desky. Čtyři interaktivní monitory jsou umístěny na 
plášti radnice u zadního vchodu směrem k parkovišti v Petržílkově 
ulici, takže úřední deska je pro občany přístupná 24 hodin denně. 
Úřad MČ Praha 13 tak udělal další výrazný krok k modernizaci  
svých služeb.

Ve srovnání s původní vývěskou papírových dokumentů má elektro-
nická úřední deska celou řadu výhod. Je přehledná, vyhledání doku-
mentu podle stanovených kritérií je jednoduché a rychlé. Uživatel 
ovládá desku pěti dotekovými tlačítky podle srozumitelného návodu. 
Dokumenty jsou zobrazovány přesně v požadovaných vývěsných ter-

mínech platnosti, 
které jsou zaevido-
vány a archivovány. 
Nový systém tak spl-
ňuje všechny legisla-
tivní podmínky sprá- 
vního řádu. 

Dnem 1. listopadu 
končí zkušební pro-
voz a elektronická 
úřední deska se stává 
oficiální úřední deskou. Původní vitríny na chodníku u Petržílkovy 
ulice, na které byly dosud vyvěšovány dokumenty v papírové podobě, 
přestávají plnit úlohu úřední desky a budou sloužit jen jako běžná  
vývěska.

V rámci projektu „Interaktivní úřední desky“ (CZ.2.16/1.2.00/21550), 
který byl finančně podpořen z Operačního programu Praha – Konku-
renceschopnost, byly navíc instalovány čtyři informační kiosky ve vstup-
ních halách poliklinik Janského, Hostinského a Lípa a ve foyer Kultur- 
ního domu Mlejn. Kiosky umožňují přístup na novou úřední desku, 
na webové stránky městské části a na internet.

 Samuel Truschka

Jak jsme volili?
Ve dnech 10. a 11. října proběhly v České republice komunální volby 
a první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. V našem volebním 
obvodu se uskutečnily volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do 
Zastupitelstva hl. města Prahy. 

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 13
K volebním urnám přišlo celkem 16 024 voličů, což je 37,16 % z cel-
kového počtu oprávněných voličů. V komunálních volbách kandido-
valo v Praze 13 celkem 15 volebních stran. Pouze šest z nich ale 
překročilo pětiprocentní hranici pro zisk mandátu v zastupitelstvu.  
Po přepočtení hlasů jsou tedy výsledky následující:
Nejvíce hlasů získala Občanská demokratická strana (20,01 %) a má 
tedy 9 mandátů. Hnutí ANO 2011 získalo 18,22 % hlasů a 8 man-
dátů, strana TOP 09 obdržela 14,65 % hlasů a 7 mandátů, pět man-
dátů má koalice Zelení a Piráti pro 13 se ziskem 11,18 % hlasů. 
Následuje Česká strana sociálně demokratická s 8,48 % hlasů  
a čtyřmi mandáty. Dva mandáty získala Komunistická strana Čech  
a Moravy (5,11 %).  
Volby do Zastupitelstva hl. města Prahy
Z 31 kandidujících stran si všech 65 mandátů rozdělilo pouze 7 vo-
lebních stran. Nejvíce hlasů (22,08 %) a 17 mandátů obdrželo hnutí 
ANO 2011. Strana TOP 09 získala v zastupitelstvu 16 křesel, po osmi 

křeslech obsadí Trojkoalice SZ, KDU – ČSL a STAN, Česká strana 
sociálně demokratická a Občanská demokratická strana. Po čtyřech 
mandátech mají Komunistická strana Čech a Moravy a Česká pirát-
ská strana.

Kompletní výsledky komunálních voleb najdete na www.volby.cz 
v oblasti Zastupitelstva obcí – 2014, výsledky senátních voleb v oblasti 
Senát Parlamentu ČR – 2014.  -red-

Půjčíte nám betlém na výstavu?
Na předvánoční dobu připravujeme výstavu betlémů, kterou si budete 
moci prohlédnout v atriu radnice od 16. prosince až do Tří králů. 
Máte doma zajímavý betlém, ať už vlastnoručně vyrobený nebo vzešlý 
z lidové tvořivosti? Můžete-li ho na Vánoce postrádat, zapůjčte nám 
ho na výstavu! Rádi vystavíme i zdařilé betlémy vytvořené vašimi 
dětmi a betlémy z přírodních materiálů. Nechceme ale sériově vyrá-
běné betlémy, které se běžně prodávají v supermarketu nebo v tržni-
cích. Betlém přineste prosím nejpozději do pátku 12. prosince do 
informací radnice.

S případnými dotazy mě kontaktujte na pardubickyb@p13.mepnet.cz 
nebo na tel. 235 011 210.

Bohdan Pardubický
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Přijďte si půjčit knížky 
Po dvouleté přestávce byla v pondělí 6. října znovu otevřena pobočka 
Lužiny Městské knihovny v Praze. Slavnostního otevření knihovny 
v OC Lužiny se zúčastnili představitelé hl. města Prahy, Městské části 
Praha 13, ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák a další hosté. 
Knihovna se po rekonstrukci celého objektu přestěhovala do krásně 
upravených prostor ve 2. nadzemním podlaží, které navrhl architekt 
Tomáš Hořava. Prostor knihovny je rozčleněn na menší oddíly regály 
sestavenými do kruhu nebo trojúhelníku. Vzniklo tak plno zákoutí, 
která přímo zvou, aby se člověk posadil a něco si přečetl nebo posle-
chl. Všude je dostatek pohodlných sedadel, k dispozici je pevný inter-
net i wi-fi zdarma, kávovar, televize nebo box na vracení knih mimo 
provozní dobu. Lákadlem je hra scrabble v nadživotní velikosti v oddě-
lené prosklené místnosti, zvané akvárium. 

Pobočka má otevřeno v pondělí 13 – 19, v úterý a pátek 9 – 16,  
ve středu a čtvrtek 12 – 19 a v sobotu 9 – 13 hodin. 

Knihovna rozhodně stojí za návštěvu, tak se zajděte podívat. 
 Samuel Truschka

Pivovar Lužiny už vaří pivo 
Možná už v listopadu budeme moci ochutnat pivo z nového místního 
Pivovaru Lužiny. Pivovar sídlí v přízemí rekonstruovaného Obchod-
ního centra Lužiny a má již v objektu v provozu restauraci a pivní bar. 
V létě byly do prostoru pivovaru nastěhovány a nainstalovány techno-
logie a 8. října začal hlavní sládek Michal Novotný vařit lužinské pivo. 
V polovině října byla plná spilka třináctky, dvanáctky i jedenáctky. 

Pokud vše proběhne podle plánu, mělo by se pivo koncem listopadu 
začít točit. Datum se včas dozvíte na webu www.pivovar-luziny.cz. 

V pivovarské restauraci se rozběhl seriál pravidelných Koncertů 
na třetí galerii, které se budou konat každý čtvrtek od 19.30, a to až 
do Vánoc a pak i po Novém roce. Budou se střídat různí interpreti, 
hráči na saxofon či klarinet, sólisté i skupiny. K poslechu budou hrát 
evergreeny z rockové klasiky, jazzu, R´n´B a populární hudby.

 Samuel Truschka
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V srpnu se montovala technologie... ...a dnes už sládek vaří pivo
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Festival možností pro volný čas 
Druhý ročník Festivalu volného času Prahy 13 skončil v neděli 5. října 
komponovaným vystoupením všech oddělení Základní umělecké školy 
Stodůlky. V průběhu jednoho měsíce se na různých místech městské 
části uskutečnily desítky akcí, pořádaných zájmovými organizacemi 
ve spolupráci s městskou částí. O mnohých z nich jsme psali již v mi-
nulém čísle. 

Předposlední víkend festivalu byl ve znamení sportu a dobročin-
nosti. V sobotu 27. září uspořádal Sokol Stodůlky otevřený nohejba-
lový turnaj, v Centrálním parku proběhl turnaj v malé kopané 
a odpoledne se závodilo na in-line bruslích a v kuželkách. V neděli  

28. září se na Slunečním náměstí uskutečnil Svatováclavský jarmark 
pořádaný občanským sdružením Prosaz, Farní charitou Stodůlky, Komu-
nitním centrem sv. Prokopa, Muzeem hl. m. Prahy, Lesy hl. m. Prahy 
a neziskovými organizacemi ze sociální oblasti. Malí i velcí si mohli 
vyzkoušet různé výtvarné techniky, procvičit irský tanec, zasoutěžit si 
a poslechnout si Notečku nebo Melodiku.

„Festival byl úspěšný a rozhodně zvýšil povědomí veřejnosti o mož-
nostech, jak aktivně trávit volný čas,“ říká zástupce starosty Petr Zeman. 
„Chtěli bychom ho určitě uspořádat i v příštím roce.“ Samuel Truschka

Na památku odbojářů z akcízu 
Na veřejném prostranství u stanice metra Nové Butovice se můžete 
zastavit u nového pomníku protinacistické odbojové skupině, která 
působila v někdejším jinonickém akcízu. V pátek 3. října pomník slav-
nostně odhalil starosta David Vodrážka společně s Janou Dolejšovou, 
manažerkou společnosti HB Reavis, která zhotovení a instalaci po-
mní ku financovala. Zúčastnili se také pamětníci z Jinonic.

„Hrdinové z akcízu, kteří pro svou vlast obětovali život, si zaslouží, 
aby se na jejich statečnost nikdy nezapomnělo,“ řekl starosta David 
Vodrážka. „Naší povinností je uchovat jejich památku a připomínat  
ji i dalším generacím.“ 

Pomník byl odhalen v den 73. výročí osudného zásahu gestapa v ak-
cízu v říjnu 1941, který tragicky ukončil činnost odbojové skupiny ne-
komunistické protinacistické organizace ÚVOD. Působila v akcízu 
od ledna 1941 a odvysílala téměř 8 500 šifrovaných depeší o dění 

na území protektorátu do centrály zahraničního odboje v Londýně. 
Při zásahu gestapa se telegrafista Jindřich Klečka v bezvýchodné situa- 
ci zastřelil, ostatní členové skupiny - Miroslav Prokop, Karel Prokop, 
Stanislav Medřík a Antonín Němeček byli ihned nebo později zatčeni 
a popraveni. 

Budova akcízu byla bohužel v roce 2001 v souvislosti s novou vý-
stavbou zbořena. Původní pamětní deska je v opatrování členů Sokola 
Jinonice. Protože památník hrdinů z akcízu si zaslouží důstojnější 
umístění, dohodl se starosta David Vodrážka se společností HB Rea-
vis, která vstřícně financovala zhotovení nového pomníku a jeho umís-
tění na bulváru u stanice metra. Pískovcový pomník s bronzovou pamětní 
deskou je dílem akademického sochaře Milana Váchy. Rozhovor s ním 
přinášíme na str. 10 – 11. Městská část převezme pomník do své péče 
a bude se o něj starat.  Samuel Truschka
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Merkur potěšil děti i dospělé
Výstava  stavebnice Merkur byla nepochybně největší výstavou, kterou 
kdy hostila radnice Prahy 13. Trvala od srpna až téměř do poloviny října 
a její návštěvní kniha se zaplnila pochvalnými až nadšenými komentáři 
stovek návštěvníků. Velcí i malí obdivovali monumentální mosty, jeřáby 
a vlaky pana Mládka a mnozí zatoužili si také hned něco postavit. A tak 
byla herna v obřadní síni často obležená šroubujícími konstruktéry. Nej-
zdařilejší výrobky byly vždy do vyčerpání součástek vystaveny. Organizá-
toři výstavy Vít Bobysud a Bohdan Pardubický jejich tvůrce na několik 
etap pozvali a ocenili drobnými dárky. Samuel Truschka

Václavská pouť a pohoda
Místní i přespolní Pražané si ve čtvrtek 25. září odpoledne nenechali 
ujít příjemnou podzimní procházku. S úsměvy na tvářích až do večer-
ních hodin pak odměňovali svou pozorností Václavskou pouť v Centrál-
ním parku. Zábavné odpoledne s houpačkami, poníky, soutěžemi, dět skou 
dílnou a celou škálou dalších atrakcí pro děti a hudebním programem 
pro dospělé připravila Praha 13. Zanotovala Staropražská muzika Šmrnc, 
nestárnoucí melodie připomněl Waldemar Matuška Revival a Schovanky 
nenechaly nikoho na pochybách, že country je v Čechách pro muže 
i ženy rovnoprávným žánrem. Finále rozechvělo vzduch melodií, ryt-
mem, zvukem a stylem, který umí tak skvěle jen Yo Yo Band. A nálada 
byla veselá až pouťová, no prostě václavská.  Dan Novotný

Zadržel pachatele loupeže
Mimořádně statečný čin ocenil starosta David Vodrážka. Občan 
Prahy 13 Jaroslav Škoula ve čtvrtek 2. října večer bez váhání zabránil 
v útěku pachateli, který krátce předtím přepadl na ulici starší paní 
a odcizil jí kabelku s osobními věcmi a finanční hotovostí. Pan Škoula 
ho zadržel až do příjezdu policejní hlídky, která si pachatele převzala. 

„Vracel jsem se domů z práce a najednou jsem zaslechl volání 
o pomoc a uviděl běžícího pachatele,“ vyprávěl Jaroslav Škoula. „Hla-
vou mi proběhlo pár myšlenek a rychle zvítězil zájem, že by to pacha-
teli nemělo projít.“ 

„Dnes si lidé málo všímají okolí a když se něco děje, raději se rychle 
odvracejí,“ řekl starosta David Vodrážka. „Samozřejmě, ne každý má 
tu odvahu a fyzické předpoklady pro zadržení pachatele, ale každý 
může alespoň vzít telefon a zavolat policii, je-li svědkem trestného činu. 
Důležité je neodvrátit hlavu a nedělat, že nic nevidím. Pan Škoula je 
příkladem pro všechny a patří mu velký dík.“

„Nemůžu říct, že bych určitě znovu fyzicky zasáhl, to záleží na mno- 
ha faktorech - na místě, době, kondici, síle pachatele,“ říká realisticky 
Jaroslav Škoula. „Určitě bych se ale neobrátil zády.“ 

Starosta při osobním setkání na radnici 8. října poděkoval Jaroslavu 
Škoulovi za statečný čin a předal mu dárkový koš. Samuel Truschka
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Jeremiášova 3
155 00 Praha 5

Tel.: 235 518 827
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Změna provozní doby se nám nelíbí
Velice nás rozzlobilo, že jste zrušili sobotní dopolední otevírací dobu 
pobočky knihovny ve Stodůlkách. Jsme s manželem oba dva pracující 
a velice těžko stíháme otevírací doby ve všední dny, a proto jsme inten-
zivně navštěvovali knihovnu v sobotu. Ta je pro nás důležitá, v klidu 
jsme mohli knihy vracet, vybírat si a půjčovat. Totéž platí o naší dceři. 
Jak je to možné? Určitě nebudeme sami, kteří jsou z této skutečnosti 
hodně rozčarovaní a nevyhovuje jim. Pokud vím, knihovny jsou veřejné 
instituce, mají veřejnosti sloužit a tudíž se také lidem, kteří v této pře-
technizované době mají zájem o tištěné slovo, přizpůsobit a ne jim 
ztížit komunikaci s pobočkou. PhDr. Šárka Hampeisová

Dobrý den,
těší mne, že Vám knihovny nejsou lhostejné. Městská knihovna 
v Praze provozuje v oblasti Prahy 13 dvě pobočky – Stodůlky 
a Lužiny. Pobočka Lužiny byla z důvodu rekonstrukce OC Lužiny 
i samotného prostoru knihovny dlouhodobě uzavřena. To bylo dů-
vodem, proč byla v roce 2010 rozšířena provozní doba pobočky 
Stodůlky. Tento důvod 6. října otevřením pobočky Lužiny pominul. 
Tato pobočka je dopravně lépe dostupná, má větší prostor i nabídku 
titulů a má samozřejmě otevřeno i v sobotu od 9 do 13 hodin. Po-
bočka Stodůlky se tak vrátila ke své původní provozní době, která 
odpovídá knihovně této velikosti. Knihovnu Lužiny najdete přímo 
u stanice metra Lužiny v již zmíněném OC Lužiny (www.mlp.cz/
kontakty/pobocky/luziny). O opětovném rozšíření provozní doby 
pobočky Stodůlky neuvažujeme, protože provozovat dvě knihovny 
se sobotní otevírací dobou v jedné městské části není bohužel v sou-
časné době možné. Věřím, že si najdete na Lužiny cestu a děkuji 
za pochopení. Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze

Pošta na Lužinách bude
Nedávno byla v Obchodním centru Lužiny slavnostně otevřena pobočka 
městské knihovny. Ale pošta v provozu stále není a už se o ní i přestalo 
mluvit. Počítá se s ní vůbec ještě? Žofie Dvorská, Lužiny

Můžeme vás uklidnit, že pošta v OC Lužiny stoprocentně opět 
bude. Co zatím není jisté, je přesný termín zahájení provozu. Protože 
dotazy na budoucnost pošty jsou po otevření knihovny velmi časté, 
položili jsme tuto otázku také vedení OC Lužiny. Manažer obchod-
ního centra nás ujistil, že dohoda s Českou poštou je nezvratná a že 
pobočka v centru otevřena bude. Bude umístěna ve vyznačeném pro-
storu v 1. patře, mezi kadeřnictvím a prodejnou KiK. Termín zahá-
jení provozu byl několikrát posunut kvůli řadě různých faktorů. 
Nyní je už zřejmé, že do konce listopadu se to zcela určitě nestihne. 
Vedení obchodního centra i pošty ale tvrdí, že dělají vše pro to, aby 
mohla pošta začít poskytovat služby svým klientům co nejdříve. 
Přesnější informace přineseme v příštím čísle.
 Samuel Truschka, šéfredaktor STOPu     

Poděkování od Palaty    
Chtěli bychom za náš Domov pro zrakově postižené Palata moc 
poděkovat za umožnění účasti a bezchybnou přípravu Svatovác-
lavského jarmarku. Ten se v rámci Festivalu volného času Prahy 13 
konal v neděli 28. září na Slunečním náměstí. 

My, co jsme již takové akce také připravovali, si dovedeme před-
stavit, jaký kus práce za tím stojí. Společnosti pro sociální rehabi-
litaci občanů se zdravotním postižením PROSAZ a dalším podíle- 
jícím se organizacím děkujeme.
 Za Domov Palata Marta Dzúrová

Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Pomocník při smutné náladě – mechanický plán

Dobrý den, paní doktorko, 
mívám v poslední době období, kdy mám pocit, že nic nemá cenu 
a do ničeho se mi nechce. Většinou to bývá, když jsem sama doma. Ne-
můžu se pak rozhodnout, co dělat. Končí to tím, že jen tak sedím 
a koukám. K ničemu to není, nakonec je mi většinou ještě hůř. Možná 
by mi pomohlo, kdybych šla třeba ven se psem, ale to vše mne napadá, až 
když tenhle nepříjemný stav přejde.

Dobrý den,
všichni máme některý den lepší a jiný horší. Nemusí hned jít 
o vážné onemocnění, ale jen o výkyvy nálady. Odborné terapeu-
tické postupy se dají použít v obou případech, jsou velmi jedno-
duché a fungují poměrně efektivně.

Když máme psychicky „slabší“ den nebo celé období, většinou 
nám pomůže, když nám někdo řekne něco pěkného, někdo se 
na nás jen tak usměje, případně nás někam pozve nebo vezme 
s sebou. Správná kamarádka/kamarád funguje tak, že vyslechne, 
povzbudí a nabídne společnou aktivitu pro rozptýlení – např.: 
„Hhm, to je opravdu těžké, tak pojď, půjdeme spolu – 1) vyvenčit 
psa, 2) koupit tričko, 3) zacvičit si...“ Je to podobné, jako když 
pláče malé dítě – dospělý ho vezme za ruku, řekne mu, ať už se 
nebojí a nabídne, že půjdou něco dělat spolu (odvede pozornost). 
Co ale dělat, když zrovna všichni naši kamarádi jsou někde pryč 
a musíme si poradit sami? Připravit se předem.

V době, kdy máme ještě dost energie, nebo hned po odeznění 
nepříjemného stavu (přijde totiž pravděpodobně další), si napí-
šeme mechanický plán. Je to stejné jako školní rozvrh, jen bude 
na všech sedm dní v týdnu od rána až do hodiny, kdy jsme zvyklí 
chodit spát. Vepíšeme si do jednotlivých okének předem známé 
aktivity (včetně jídla, přípravy jídla, osobní hygieny, koníčků...) 
Do volných políček si naplánujeme pravděpodobné aktivity pro 
danou chvíli – procházka, nákup, srovnání psacího stolu atd. 
Lepší jsou aktivity, které nevyžadují soustředění a přemýšlení, 
protože při zvýšeném stresu se nám pozornost může narušit 
a třeba plánované čtení knížky bychom nemohli realizovat. Dokud 
se cítíme dobře, není problém aktivity prohazovat či měnit. Me-
chanický plán je náš pomocník, který je třeba mechanicky dodr-
žovat v momentě, kdy se cítíme špatně. Je to naše „kamarádka“, 
která nás vezme s sebou do aktivity, o které nemusíme přemýšlet, 
vymýšlet ji, rozhodovat se. Je už přece rozhodnuto – podívám se 
do daného okénka – den a hodina – např. procházka se psem. Nic 
nezpochybňujeme, neracionalizujeme a jen mechanicky vyplníme 
plán – jdeme se psem. Je třeba se poslechnout, bez toho samo-
zřejmě nefunguje nic. Když odmítneme kamarádce nabízenou 
pomoc, tak nám taky k ničemu nebude, že měla snahu. Ne, že by 
nás v obtížné psychické situaci procházka se psem (nebo jiná plá-
novaná aktivita) nějak zvlášť rozradostnila. Ale určitě nám po ní 
nebude hůř.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji pohodové a příjemné 
podzimní i zimní měsíce, a kdyby náhodou přece jen nějaké 
chmury přišly, vyzkoušejte – funguje to :-).
 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog 

 tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Kdy vás poprvé napadlo, že byste chtěl být sochařem?
Na střední škole Václava Hollara, kdy jsem se poprvé seznámil  
se sochařstvím. Do té doby jsem kreslil a maloval.
Studoval jste u skvělého mistra Vincence Makovského. Jak na něj  
vzpomínáte?
Vzpomínám na něj moc rád. Byl to vzácný člověk. Díky profesoru 
Makovskému jsem se naučil klasickému sochařskému řemeslu.
Bývalý režim umělcům moc velký prostor nedával. Kontrolovali vás třeba, 
na čem pracujete?
Normalizace po roce 1968 se projevila tak, že nás komisaři vyhazo-
vali s našimi sochami od komisí, ale my jsme se stejně snažili dělat 
po svém. Bylo vypisováno hodně soutěží na různé státní zakázky, 

kterých jsme se zúčastňo-
vali. Já jsem si prosazoval 
vždycky svůj názor, tak jsem 
častokrát neuspěl. Jelikož 
jsme ale ovládali řemeslo, 
tak jsme se mohli živit prací 
na restaurování památek. 
Já jsem dělal například re-
konstrukci a kopii svatého 
Václava na Zbraslavském 
zámku nebo kopii Vimme-
rovy kašny na Uhelném trhu 
v Praze. 
Měl jste i soukromé zákazníky, 
třeba ze zahraničí?
V roce 1985 jsem dělal do 
Holandska pro soukromého 
zákazníka sochu „Svědectví  
o tom, že jsme tady byli“. 
Znáte film Pupendo? Je to po-
dobné tehdejší realitě?

Film se mi líbil, až na tu filmovou nadsázku, kdy sochař vyráběl  
na obživu kýče. S tím jsem se ani u kolegů nikdy nesetkal.
Dělal jste si i nějaké sochy „do šuplíku”? Jen tak pro radost?
Ano, vždycky jsem si dělal malé skicy s myšlenkou na pozdější rea-
lizaci v materiálu. V uplynulých letech se mi podařilo řadu nápadů 
„ze šuplíku“ zrealizovat v kameni nebo ve dřevě.   

Sochařina se nedá ničím ošidit
Milan Vácha je sochař každým coulem. Je umělec a řemeslník zároveň  
a svoji práci miluje. Vystudoval střední výtvarnou školu a poté sochařství 
na Akademii výtvarných umění u Vincence Makovského. Protože si rád 
rozhodoval o své tvorbě sám, míval za socializmu občas problémy se 
zakázkami. Tehdy se jako kamenosochař věnoval obnově řady pražských 
památek. Přes 25 let působil na Fakultě architektury ČVUT, v roce 1991 
byl jmenován docentem. Absolvoval řadu sochařských sympózií a měl 
více než čtyřicet výstav, ať už samostatných či společných, např. s malířem 
Rudolfem Riedlbauchem nebo malířem a grafikem Jiřím Altmannem. Vět-
šina výstav se samozřejmě uskutečnila až po roce 1989. Vystavoval doma, 
ale i v Německu, ve Francii či v Rumunsku. Realizoval množství drobných 
i rozměrných plastik. Své náměty zpracovává nejraději z kamene nebo ze 
dřeva. Rád ztvárňuje téma rodiny, živlů, mateřství. Je autorem několika 
soch sv. Jana Nepomuckého i bronzové pamětní desky Milady Horákové. 
Jedním z jeho nejmohutnějších děl je „Dukla“ (1988), plastika tvořená 
dvěma vysokými, nahrubo otesanými pískovcovými kvádry, kterou může-
te vidět před vestibulem stanice metra Nové Butovice. Ta byla totiž v roce 
1988 uvedena do provozu pod názvem Dukelská. Po listopadu 1989 se 
ovzduší pro práci umělců výrazně zlepšilo. Od roku 1993 tvoří Milan Vácha 
na volné noze. Přestože v prosinci oslaví sedmdesátiny, nezahálí ani chvíli 
a každé ráno vezme do ruky kladivo a majzlík a alespoň chvíli „sochá“.  
V letošním roce se ujal realizace pomníku hrdinům z jinonického akcízu  
a zhostil se tohoto nesnadného úkolu se ctí. Krásný pískovcový pomník byl 
instalován jen několik metrů od již zmíněné „Dukly“ v Nových Butovicích. 
Skromný umělec přivezl své dílo stařičkým mikrobusem Barkas, do kterého 
se všechno vejde a který nikdy nenechal svého majitele na holičkách. 
Milan Vácha je svérázný sympaťák, který se dívá na svět optimisticky a má 
rád lidi i svoje sochy. 

Milan Vácha při práci na soše M. Jana Husa

Rodina
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V osmdesátých letech jste dostal zakázku na „Duklu”, velkou plastiku, 
která stojí u stanice metra Nové Butovice. Měl jste obavy, že budou chtít 
partyzána se samopalem. Jak to tehdy celé proběhlo?
Tehdy to nebyla zakázka ale konkurz, do kterého jsem byl vyzván. 
Zadání této plastiky jsem pojal po svém. V roce 1988 byla politická 
situace už velmi uvolněná, a tak jsem se svým návrhem nakonec 
uspěl. 
Co je na práci sochaře nejtěžší – najít námět, sehnat vhodný materiál 
nebo dílo zrealizovat?
O náměty a témata nemám nouzi, ale v dnešní době je asi nejtěžší 
sehnat zákazníka, který má o sochy zájem.   
Sochařina je těžká fyzická práce. Nenapadlo vás někdy: vykašlu se na to  
a budu dělat třeba perokresbu?
Máte pravdu, je to hodně těžká práce, ale mě těší. Rád dělám z ka-

mene, ale také rád pracuji se dřevem. Každá socha si řekne z jakého 
má být materiálu. A ke všem svým sochám mám niterný vztah.  
Účastníte se sochařských sympózií a potkáváte mladé umělce.  
Liší se dnešní mladí autoři od vaší generace?
Myslím, že se neliší, protože sochařina se nedá ničím ošidit. 
Čím se zabýváte v současné době? 
Teď právě dělám ze dřeva další figury, velké 140 centimetrů, do 
Betlémského výjevu, který jsem vytvořil vloni na Vánoce pro naše 
Lysolaje. Do Lysolaj jsem se přiženil a bydlím tady už 49 let. Pochá-
zím ze Smíchova, tam bylo taky hezky, ale v Lysolajích je víc volné 
přírody a to mi ohromně vyhovuje. 
Letos jste vytvořil pomník pro odbojovou skupinu z Jinonic. Bylo to pro 
vás něco nového? Byla to zajímavá práce? 
Tento pomník jsem dělal s velkým zaujetím. Chtěl jsem, aby se 
propojil se stávajícím pomníkem dukelským hrdinům. Je to kvádr 
povrchově stejně zpracovaný, s bronzovou deskou se jmény a připo-
mínkou místa zatčení radistů – odbojářů. Modelovanou desku  
s reliefem budovy akcízu doplňuje trnová koruna vytesaná v kameni. 
Na zadní straně pomníku je kříž, který tvoří tušená lidská figura za 
mřížemi. Bronzovou pamětní desku odlila slévárna Bronz Lysolaje, 
písmena vytvořil grafik Pavel Fexa.
Pokud byste se chtěli dozvědět více o díle Milana Váchy, navštivte jeho 
stránku www.milanvacha.cz.                                                                                          Samuel Truschka

Instalace sochy M. Jana Husa u hradu Krakovec

Milan Vácha s kolegy osazuje pamětní desku na pomník

Česká krajina
Výstava na Skalce v roce 2009

Mateřství
Čakry
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Co je to rozšířená realita?
V minulém STOPu jsme vám u článku o Koncertu pro park nabídli mož-
nost vyzkoušet si s pomocí chytrého telefonu tzv. „rozšířenou realitu“. Nevím, 
kolika z vás se podařilo stáhnout si aplikaci Junaio a skutečně si v telefonu 
spustit avizovanou televizní reportáž z koncertu. Komu se to nepovedlo, 
může ji najít na Facebooku Šťastná třináctka. Ale slíbili jsme, že o rozší-
řené realitě prozradíme víc. Požádal jsem o vysvětlení Tomáše Mayera, 
který před třemi lety, ještě jako student, společně se dvěma dalšími nadšenci 
založil f irmu, zabývající se právě podobnými 3D technologiemi.

Co se vlastně dnes označuje pojmem rozšířená realita?
AR - Augmented Reality je označení používané pro reálný obraz světa 
doplněný počítačem vytvořenými objekty. Jinak řečeno, jde o zobrazení 
reality (např. pivní tácek) a následné přidání digitálních prvků jako je 
náš poslední projekt 3D pivo, které vyskočí z mobilního telefonu nebo 
tabletu, když zaměříte objektiv na reálný tácek.
Jak to funguje? 
Po spuštění aplikace Junaio, která je volně ke stažení do většiny chyt-
rých telefonů a tabletů, namíříte na leták, časopis či již zmiňovaný tácek, 
kde je nastavená rozšířená realita (většinou je tam znak AR). Kliknete 

na tlačítko „SCAN“, čímž se oskenuje daný objekt a aplikace sama roz-
pozná, jaký digitální prvek má spustit – třeba video (jako ve STOPu) 
nebo nějakou trojrozměrnou prezentaci.
K čemu se to využívá v praxi?
Nejvíce je asi rozšířená tato aplikace v Německu, kde se využívá ve vět-
šině známých časopisů. V praxi to vypadá tak, že si listujete svým ob-
líbeným časopisem a nestačí vám jenom fotka auta. Tak si zapnete 
Junaio, oskenujete fotku a už si auto prohlížíte ve 3D, můžete se dívat 
do interiéru, měnit barvy, a to přímo na stránce, kterou jste četli. Nebo 
si pustíte video, kde auto různě testují. Tištěné učebnice mohou být 
zase doplněny 3D objekty, které promění statickou publikaci v zábav-
nou interaktivní pomůcku. Heslo J. A. Komenského „Škola hrou“ 
tak dostává nový rozměr.
Čím se vaše firma zabývá?
Zpracováváme rozšířenou realitu na letáky, časopisy, trička, reklamní 
materiály a nastavujeme virtuální realitu, která se má zobrazit. Napří-
klad oskenujete krabici od koupené skříně a už se díváte na podrobný 
videonávod sestavení. Pořádáme také soutěže, kde se po oskenování 
200 Kč bankovky zúčastníte soutěže o 200 Kč vouchery. Více se o mož-
nostech rozšířené reality můžete dozvědět na www.3drealita.cz.
 Samuel Truschka

  Dr.TONER
 Renovace cartridgi,prodej cartridgi,

   inkoustů,toneru,pásek,kopírování

  Areál Avion Shopping park Zličín

  Dr.toner@email.cz    723 576 756
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Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

Ztratila se fena stafordšírského bullteriéra 

Adélka - odměna 50 000 Kč.
Číslo čipu - 900088000538966

tel. 777 037 579     michaelavystejnova@seznam.cz
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Vzpomínáte si na to, když vás ve škole poprvé nutili zpívat před lidmi? 
Mě nemuseli nutit, já jsem byla exhibicionista od malička. Zpívala 
jsem na besídkách a moc ráda. Babička se mnou zpívala a já jsem  
chtěla všem ukázat, jak mi to jde. Trému mám větší teď. Alespoň 
vždycky před nějakou velkou důležitou akcí, jako je Lucerna. To mám 
strašnou trému. Nikomu bych nepřála ty mrtvičné stavy, než vlezu  
na jeviště. Ale jak už tam jsem, tak je to v pohodě. 
Když jste začínala, měla jste nějaké vzory? 
V pubertě jsem měla ráda Martu Kubišovou, Evu Pilarovou, milovala 
jsem Vaška Neckáře, Karla Kahovce, Vláďu Mišíka – celou silou svých 
čtrnácti let. 
Působila jste v Semaforu, v „líhni“ všech známých umělců. Čím to podle 
vás je, že je Semafor tak jedinečný? 
Semafor byl prostě pojem, meta, na kterou je člověk pyšný. Pro mě 
to byla moc důležitá léta, vlastně moje konzervatoř. Byla jsem tam 
šest sezon a konzervatoř trvá taky šest let. Co jsem se tam naučila, 
používám dodnes. Byla to pro mě škola a ještě příjemná, takže na to 
s láskou vzpomínám. 
Na koho tam vzpomínáte nejvíc? 
Na Jiřího Císlera, protože to byl geniální muzikant a měl, chudák,  
absolutní sluch, takže občas trpěl jako zvíře. Ten mi dával na začátku 
strašlivé kapky. Po každém představení mě posílal zpátky do Náchoda, 
odkud jsem přišla. Když jsme se pak skamarádili, tak jsem se ho jed-
nou ptala, proč mě tak strašně deptal. A on povídá: „Já jsem věděl, že 
v tobě něco je, ale ty jsi byla takový tele, že sis nic jinýho nezasloužila.“ 
A já jsem mu do dneška vděčná, že mi nic nedal zadarmo.  
V Semaforu jste se vlastně poprvé setkala s muzikálem… 
Ano, Kytice byla můj první muzikál. Když jsem se později dala na só-
lovou dráhu, tak mi divadlo scházelo. Takže jakmile po změně režimu 
přišla nabídka od Adama Nováka, který přivezl Bídníky, tak jsem 
po tom samozřejmě skočila a byla jsem ráda, že si zase zahraju divadlo. 
Začínala jste jako rocková zpěvačka, ale později jste přešla spíše k popu-
lární hudbě. Došlo u vás k nějakému přelomu nebo se to prostě postupně 
vyvinulo? 
Já si myslím, že to je přirozený vývoj. Rocková muzika, to je energie, 
ale výrazové prostředky tam nejsou tak bohaté jako v muzikálu nebo 
středním proudu. Ten rockový kabátek mi začal být trochu těsný  
a řekla jsem si, že je načase, abych si zazpívala i něco jiného. Já jsem 
se ničeho nezřekla, ale rozšířila jsem si rozptyl. V repertoáru mám 
rockové věci, muzikálové skladby, operetu, kantilény nebo Gershwina. 
Kromě dechovky zpívám všechno.  
Také jste si zahrála v několika filmech, první byl Koncert v roce 1980. 
Režisér Honza Schmidt měl příběh a chtěl k tomu rockovou kapelu. 
Není to žádné velké dílo, ale pro mě je důležité, že jsou tam autentické 
záběry z mého koncertu. I ta brána, kterou vyvalilo publikum, když je 
nechtěli pustit. Štáb to zaskočilo, ale naštěstí to natočili. Druhý film 
byl Můj hříšný muž, to zase byla první spolupráce s Míšou Kocábem, 
kterého si nesmírně vážím a obdivuji jako hudebníka.  
Prý jste za komunistů byla asi dva roky omylem na černé listině… 
To si mě jeden soudruh spletl s Janou Kratochvílovou a zařadil mě 
do tzv. nové vlny. Nikdo mi nic neřekl, jenom média dostala oběž-
ník, že mám stopku. Najednou mi „kamarádi“ přestali volat, někteří 
přecházeli na druhý chodník, když mě viděli… Alespoň se poznali 
ti opravdoví přátelé. Ale Pragokoncert se za mě tehdy postavil, takže 
jsem mohla aspoň koncertovat. 
Kdy to embargo skončilo? 
Po delší době mě František Polák z televize jednou vzal s Borisem 
Hybnerem do pořadu Možná přijde i kouzelník. Prostě to zkusil. Tam 

jsem ale nemohla zpívat rock, tak mi Zdeněk Rytíř napsal text na ital-
skou píseň Maldita Primavera. A tak vznikla Moje malá premiéra, byl 
to takový přestupní můstek ke střednímu proudu. Já jsem se za to 
trochu styděla, ale divákům se to tak líbilo, že si vydupali vydání singlu. 
A když už jsem začala s „krasozpěvem“, tak jsem nazpívala 12 písní 
oceněných Oskarem. 
V devadesátých letech začala vaše éra muzikálů. V čem je to jiné než  
koncertování? Co je těžší? 
Já mám moc ráda divadlo, takže mě to hodně bavilo, hrála jsem cel-
kem ve 13 muzikálech. Ale pak jsem si řekla, že chci, aby lidi chodili 
na mě. V muzikálu jste kolečko ve stroji, který musí fungovat. Je sa-
mozřejmě hezké, když celý ten stroj má úspěch, ale když vystupujete 
sám za sebe, je to úplně něco jiného – lidé si koupí lístky na vás, znají 
vaše písničky… Začala jsem vystupovat zase sama a nelituji toho. 
Se kterými skladateli a textaři se vám nejlépe spolupracovalo? 
Půlka jich je bohužel mrtvých. Karel Svoboda byl velmistr, Pavel 
Vrba, Zdeněk Rytíř… Eda Krečmar naštěstí ještě zůstal. Ale dobrou 
historku mám k písničce, kterou mi napsali bráchové Kučerové, jeden 
je mistr světa ve hře na akordeon. Tenkrát jsme hledali autory skladeb 
na desku a ozvali se různí grafomani, otravovali a nosili šílené věci.  
A do toho přišel takový skromný kluk s kazetou, že složili s bráchou 
písničku. A manžel, jak už byl otrávený, tak ho vyhodil. Ta kazeta 
tady ležela, pak jsme si ji nějak pustili a užasli – byla to skvělá písnička 
A pak že je to hřích. Mobily tenkrát nebyly, začali jsme hledat telefon 
a naštěstí ho našli.  
Co děláte ve volném čase? 
Mám zahrádku, běhám po lese a paradoxně mě uklidňuje taky cviče-
ní. Dvakrát týdně chodím do posilovny, večer na eliptickém trenažeru 
koukám na televizi a teď jsem začala chodit na kruhový trénink. 
Jakou muziku nejraději posloucháte? 
Žádnou. Já mám nejradši ticho. Proto utíkám na chalupu do lesa.  
To je pro mě nejkrásnější hudba. Ptáci, šumění lesa, déšť, všechno… 
Já té hudby mám tolik, že nepotřebuji nic poslouchat. Jenom v autě si 
občas pustím rádio. A čím jsem starší, tím je pro mě ticho důležitější.  
Budete mít společné turné s Věrou Špinarovou. Jak k tomu došlo? Kdysi 
jste spolu nahrály písničku…  
Ano, skoro před třiceti lety, byla to písnička To máme mládež v roce 
1986. Měla tehdy velký úspěch. To turné vzniklo tak, že jsem loni 
jezdila s Evičkou Pilarovou. A producentka Míša Kocourková navrhla, 
že bychom mohly oslovit Věru Špinarovou. A dopadlo to dobře. Bude-
me mít deset vystoupení, první 9. listopadu v Brně. A zájem je velký, 
koncerty 10. a 11. prosince v pražské Lucerně už jsou vyprodané.   
Posluchači se mohou těšit na její největší hity, moje největší hity, dva 
velké hlasy a spoustu energie… 
Někde jsem četl, že vy a Věra Špinarová máte největší hlasy u nás.  
Co na to říkáte? 
To je hezký. Tak uslyší dva největší hlasy! (směje se)  
Tak vám přejeme úspěšné turné.                                            Samuel Truschka

Nejkrásnější hudba je ticho
Petra Janů (vlastním jménem Jana Petrů) patří mezi stálice české populární hudby. Zpívala od dětství,  
v 70. letech působila v Semaforu, v roce 1978 vydala první album Motorest. Od rockové hudby postup- 
ně přešla ke střednímu proudu, třikrát získala Zlatého slavíka. Celkem natočila 25 desek a mnohé  
její písně se staly všeobecně známými hity. Na Koncertu pro park v Praze 13 vystoupila letos  
poprvé a publikum ji ocenilo velkým potleskem. Přestože je stále v jednom kole, rozhovor  
nám ochotně poskytla.



Přijímáme rezervace na Silvestra 2014Živá hudba-kapela KIXVstupné 390,-pohoštění a přípitek v ceně

www.pivnicebunkr.cz

- každý měsíc živá hudba
- nepasterizovaný Gambrinus točíme výhradně z tanků !!!
- Pilsner Urquell
- NOVĚ - studené i teplé pochutiny

100m od metra Lužiny !!!

Zázvorkova 3, 150 00 Praha 5 - Lužiny
PIVNICE BUNKR
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Zrodí se nová kulinářská tradice?
První ročník gurmánského festivalu Ohrada Food Fest pořádala v so-
botu 4. října restaurace Kastrol. Ohradské náměstí zaplnilo téměř 
1 500 milovníků dobrého jídla. 

„Pouštěli jsme se do prvního ročníku Ohrada Food Festu s tím, že 
chceme oživit trochu ospalé Ohradské náměstí a přivést do této části 
Prahy to nejlepší z pražské gastronomie,“ říká ředitel festivalu a spo-
lumajitel restaurace Kastrol Pierre Memme. „To, že kromě sousedů 
a lidí z okolí přišli lidé z celé Prahy v tak hojném počtu, nás velmi pří-
jemně překvapilo.” 

Velký zájem lidí příjemně překvapil nejen pořadatele, ale i zúčast-
něná restaurační zařízení. Restaurace Kastrol, Na Kopci, Na konci, 
Dish, Gao Den a Wine Food Market celý den servírovaly hostům to 
nejlepší ze své nabídky. Účastníci festivalu si pochutnali kromě jiného 
na tradičním kančím se šípkovou omáčkou a foie gras z Kastrolu, legen-
dárním tataráku z restaurace Na Kopci či krevetách na kari z její ses-

terské restaurace Na Konci. Dish 
nabídl tradičně variaci hamburgerů, 
tzv. sliderů. Wine Food market serví-
roval italskou pastu a variaci ital-
ských sýrů a šunek. Vycházející hvěz- 
da pražské gastronomie, restaurace 
Gao Den nabízela tradiční vietnam-
ské plněné bagety Manh Mi a resto-
vané kuřecí maso s nudlemi a kře- 
pel čím vejcem. Pivo obstaral pivovar 
Chotěboř, víno Vinařství Nechory 
a filtrovanou kávu progresivní street 
café MyDav Filterlab.

Akci zahájil starosta Prahy 13 
David Vodrážka, který převzal záštitu. Patron festivalu, známý kuchař 
Roman Vaňek, představil svoji novou knihu Snadno a rychle aneb 111 
receptů pro všední den a 30 podepsaných výtisků rozdal vybraným 
dámám. První ročník byl úspěšný a snad se ze sousedského festivalu 
stane příjemná tradice. Kateřina Hlatká
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Sport

Báře to v září vyšlo 
Bára Patočková, atletka TJ Stodůlky Praha, začala nabité září skvěle. 
Na European Kids Athletics Games v Brně vybojovala ve své oblíbené 
třístovce časem 42,14 vteřiny stříbro. 

O dva týdny později pak na mistrovství republiky žactva v Plzni 
získala v téže disciplíně časem 41,05 vteřiny bronzovou medaili. Na-
vázala tak na stříbrnou medaili z halového mistrovství a zároveň si za-
jistila nominaci do žákovské reprezentace ČR na mezistátní utkání 
ČR-Chorvatsko-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko. To proběhlo 
27. září v Mariboru. Česká reprezentace skončila druhá, těsně za tra-
dičně silným Maďarskem. Bára Patočková, ač limitovaná svalovým 
zraněním, přinesla na konto týmu 4 body za 7. místo. To vybojovala 
časem 41,43 vteřiny. Michal Němec

Přespolní běh ovládli gymnazisté 
Také letos se studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského zúčastnili 
přeboru škol Prahy 13 v přespolním běhu. Poslední zářijový čtvrtek  
se před budovou gymnázia sešel hvězdný tým skládající se ze samých 
běžeckých es. Počasí nebylo nic moc, od svítání lehce poprchávalo 
a z cestiček v Prokopském údolí se staly rozdupané bahenní břečky. 
Možná díky nepříznivým podmínkám a o to větší vůli naši studenti 
obsadili první místa v kategoriích mladší žákyně, mladší a starší žáci 
a druhé místo v kategorii starší žákyně. Vítězná družstva se tak 
za Prahu 13 kvalifikovala do krajského kola v pražské Stromovce. 
Všem studentům děkujeme a přejeme úspěch v celopražském kole. 
Držte jim palce. Kuba Koráb 

Bitva u nízké sítě 
Ve Sportcentru Nové Butovice se v pátek 26. září konal badminto-
nový turnaj dvojic pod záštitou zástupce starosty Aleše Marečka. 
Celkem se přihlásilo 16 soutěžních smíšených dvojic. Po tři hodiny 
probíhaly na pěti kurtech tvrdé souboje. Zvítězil pár Martin Šmíd  
a Šárka Nakládalová. Na druhém místě skončili Wdowyczynovi,  
na třetím Kozákovi. Jaroslav Matýsek 

Hřiště na Lužinách žije hokejbalem 
Nová sezona, kterou hokejbalisté Kert Parku odstartovali v září,  
je nyní v plném proudu. Extraligový A-tým zatím nezažívá úplně 
dobrý start. Z pěti odehraných utkání dokázali hokejbalisté v nejvyšší 
tuzemské soutěži vyhrát pouze dvě. O něco lépe si vede B-tým, který 
v regionu středních Čech momentálně zaujímá druhé místo v tabulce. 
Vůbec nejlépe jsou na tom starší žáci. Ti zatím, vyjma utkání  
v Ústí nad Labem, poráží každého soupeře, když se jim v 5 utkáních 
podařilo nastřílet hned 33 gólů. Špatně si také nevedou mladší žáci. 
Tým, který je částečně poskládán z „hokejbalových nováčků“, se drží 
uprostřed své tabulky, když ze čtyř utkání dokázal dvě zvítězit.  
Nejmladší „Kerťáci“ v kategorii minipřípravka, kterým se daří nabírat 
nové členy, mají za sebou již dva turnaje. V prvním v Hostivaři  
skončili čtvrtí, v druhém v Berouně skončili šestí. 

 

Přijďte fandit!  
Extraligový A-tým přivítá 1. 11. od 16.00 Letohrad a podzimní část 
na domácí půdě zakončí 22. 11. od 16.00 proti Pardubicím.  
B-tým hostí 1. 11. od 13.00 Kladno.  
Starší žáci přivítají 1. 11. od 10.30 Ďábly Praha, 9. 11. od 11.00  
Kovo Praha, 15. 11 od 11.00 Kladno a 22. 11. od 13.00 Nové Strašecí. 
Mladší žáci se 8. 11. od 14.00 utkají s Kelty 2008 a 22. 11. od 10.30 
s Dobřany.  
Kompletní rozpis naleznete na www.kert-park.cz. 
Hokejbalisté pořádají neustálý nábor do svých řad. Přijďte si hokejbal 
vyzkoušet každé pondělí a středu od 17.00 na hokejbalové hřiště  
na Lužinách. Více informací na www.kert-park.cz/nabor. Michal Pěch
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www.smart-byty.cz / 75 % prodáno

inteligentní bydlení energetická náročnost sk. B

= 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

= předprodej II. etapy projektu www.smart-byty2.cz

= pro více informací volejte zdarma 800 340 350

www.smart-byty.cz / Praha, Nové butovice / 75 % 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

Linea, STOP 2014
91,5 x 129 mm
listopad 2014

Co s koupelnou v paneláku?
Z UMAKARTOVÉ LUXUSNÍ
REKONSTRUKCE JÁDRA

BEZ BOURÁNÍ !!

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

3_Linea-STOP-14:Linea-stop-08  13.10.2014  20:45  Stránka 1
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Diakonie ve Vlachově ulici slouží už 20 let

V září jsme oslavili dvacet let fungování  
Diakonie ve Stodůlkách. Středisko Diakonie 
dlouhodobě podporuje rodiny dětí a dospě-
lých s postižením tak, aby mohly žít v co nej-
vyšší míře běžným způsobem života. 

V budově bývalých jeslí dnes sídlí speciální 
škola, denní a týdenní stacionář pro klienty, 
tým rané péče i sociálně terapeutická dílna – 

to jsou sociální 
služby, které stře-
disko v současnosti 
poskytuje občanům 
Prahy a dalším 155 
rodinám z regionů. 
Při slavnosti u pří-
ležitosti 20. výročí 
jsme zároveň ote-
vřeli zrekonstruova-
nou část schodiště  
a haly, která umo-
ž ní klientům snad-
nější přístup do 
rozlehlé zahrady. 
Oslava, jíž se zú-
častnili zástupci 
městské části, zakla-

datelka střediska a mnoho dalších hostů,  
se však neohlížela pouze za vykonaným 
dílem. Současně také naznačila, kterým  
směrem bychom rádi v činnosti pokračovali,  
aby naši klienti mohli i nadále žít a pracovat 
ve svém přirozeném prostředí.  
Více informací na www.diakoniep13.cz. 

 Adéla Muchová

Pomáhají druhým

Poděkování za spolupráci
V úterý 30. září přišlo na radnici městské 
části přes 20 zástupců neziskových organizací 
zajišťujících sociální služby občanům z Prahy 
13. Zástupce starosty Aleš Mareček a před-
sedkyně komise sociální a zdravotní Eva 
Montgomeryová jim poděkovali za přínos  
a dosavadní spolupráci. Přítomní poskytova-
telé sociálních služeb zase ocenili aktivní pří-
stup radnice, která v posledních dvou letech 
výrazně navýšila objem finančních prostředků 

do sociální oblasti, což je znát i na výši pod-
pory jednotlivým projektům v grantovém  
řízení.

Ve čtvrtek 2. října se místostarosta Aleš 
Mareček sešel na neformálním setkání s ve-
doucími klubů seniorů Prahy 13 a poděkoval 
jim za práci v klubech a za organizaci volno-
časových aktivit pro využití volného času  
seniorů.

 Petr Syrový

Tísňová linka Života 90 

Žít doma i ve vysokém věku, bez obav  
a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde 
pomoc – to umožňuje seniorům a zdravotně 
postiženým propracovaný systém tísňové 
péče Života 90. V případě, že se uživateli 
udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je 
týrán, okraden nebo potřebuje jinou pomoc, 
stačí jen zmáčknout tlačítko, které u sebe 
nosí. Operátorky dispečinku zjistí, co se stalo, 
a podle situace zorganizují potřebnou pomoc 

– zavolají rodinu, záchrannou 
službu, policii apod. Uživatel má 
také čidlo pohybu, které po pře-
dem nastavené době nehybnosti 
samo spustí alarm a volá dispe-
čink. Vyloučí se tak riziko, že by 
uživatel ležel na zemi svého bytu 
zraněn a bez pomoci i několik dní 
a dokáže zachránit život. Čidlo 
navíc může sloužit i jako zabezpe-
čovací systém v bytě v době nepří-
tomnosti uživatele. Další jedineč- 
ností služby je pravidelné volání – 
operátorky dispečinku jednou 
týdně všem uživatelům volají.

Díky dotaci od Nadace České spořitelny 
nemusejí žadatelé o službu nově hradit  
poplatek za zařízení, který byl v řádech tisíců 
korun.

Chcete se dozvědět víc? Máte o službu 
zájem? Kontaktujte nás v pracovní dny  
od 8 do 16 na tel. 222 333 546, 601 559 580, 
pište na e-mail zajemciosluzby@zivot90.cz 
nebo navštivte www.tisnovapece.cz.

 -red-

Prokůpek hledá 
koordinátorku

Rády bychom nabídly možnost uplatnění 
novým aktivním maminkám, které by chtěly 
být užitečné ostatním rodinám s dětmi. 

Pro Mateřské centrum Prokůpek hledáme 
maminku, dobrovolnici, která by převzala or-
ganizační záležitosti týkající se vedení páteční 
herny se cvičením. Herna je umístěna v krás-
ných prostorech Domu sociálních služeb 
Lukáš blízko metra Luka. Je zde vybavená 
herna pro nejmenší děti s možností využití jí-
delny a venkovního prostoru. Je tady také 
místo pro mezigenerační setkávání seniorů 
s dětmi a jejich rodiči. Mateřské centrum je 
nezisková organizace a její činnost zajišťují 
samy maminky. 

Více informací na tel. 605 451 060,  
mcprokupek@gmail.com, www.mcprokupek.cz
 Eva Doláková

Klub JednaTrojka 
v listopadu
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 vy-
bavení, internet i příjemné posezení. Klub po-
skytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování). 

Program:
út 4. 11. Klub je zavřený – školení  
  pracovníků
st 5. 11. Klub je zavřený – školení  
  pracovníků
čt 6. 11. Kreslení v klubu
út 11. 11. Filmový klub
st 12. 11. Karaoke party 
čt 13. 11. Prostě klub
út 18. 11. Miniturnaj v basketu  
st  19. 11. Co někam ven?
čt 20. 11. Stolní hry – odpočíváme
út 25. 11. Muzika v klubu
st  26. 11. Budeme jíst!
čt 27. 11. Zimní výtvarná dílna 
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 451, facebook: klub jednatrojka.
 Těší se na vás Marek



Věnujte pozornost zabezpečení svého majetku!
V červnu byla ve STOPu vyhlášena anketa o zabezpečení majetku  
v rámci společného projektu Prahy 13 a Ministerstva vnitra  
Městská část Praha 13 – Stop krádežím vloupání. Do konce čer-
vence byly odevzdány celkem 104 dotazníky. Došlé odpovědi byly 
analyzovány a vyplynuly z nich následující výsledky: 

  Převážná část respon-
dentů (98 %) uváděla své 
poznatky k zabezpečení 
bytu, skoro 60 % řešilo  
zabezpečení sklepa, přes 
12 % se vyjádřilo k zabez-
pečení garáží a téměř 6 % 
uvádělo své zkušenosti se 
zabezpečením rodinného 
domku. 
  Téměř 89 % respon-
dentů uvedlo, že věnují 
zabezpečení zvýšenou po-
zornost, své objekty má 
pojištěno skoro 90 %  
občanů, ovšem pravidelně 
aktualizuje pojistné 
smlouvy pouze 39 %  
dotazovaných.
  Dobrou bilanci ukazuje 
dotaz na certifikované 

vstupní bezpečnostní dveře. V bytě je má 60 % dotázaných, 65 % má 
vstupní dveře opatřeny dvěma zámky s certifikovanou cylindrickou 
vložkou a dokonce 96 % má dveře opatřeny panoramatickým kukát-
kem a 49 % bezpečnostním řetízkem. Na druhou stranu pouze 12 % 
tázaných občanů, kteří bydlí v přízemí, má prosklené plochy zabezpe-
čeny mříží či bezpečnostní folií. Pro společný pocit bezpečí v domě je 
důležité, že 83 % všech společných prostor bytového domu je vhodně 
zabezpečen proti vstupu cizích osob v domě nebydlících. 
  U sklepů bylo dosaženo následujících výsledků od odevzdaných  
cca 60 % respondentů: jen 38 % má společné vstupní dveře ke sklepům 
zabezpečeny certifikovanými bezpečnostními dveřmi, skoro  
96 % respondentů má nějakým způsobem zabezpečenu vlastní sklepní 
kóji (např. visacím zámkem).
  Dvě závěrečné otázky na spokojenost občanů s prací policie a MP 
dopadly skoro stejně – průměrná spokojenost je u Městské policie 3,4 
a u Policie ČR je 3,38 (nejvyšší spokojenost byla 5 bodů).
 
Na základě analýzy byly zpracovány preventivní texty, které obsahují 
možná řešení bezpečnostních rizik na území Prahy 13 a budou 
ve zkráceném znění postupně zveřejňovány ve STOPu. Také je pro 
vás připraven seminář s odborníky na zabezpečení majetku a policisty, 
který se bude konat v listopadu čtyřikrát, v obřadní síni radnice.  
Vybrat si můžete některý z termínů v níže uvedené pozvánce.
 
Stop krádežím vloupáním
Vloupání do obydlí představuje pro oběť katastrofu, kterou nelze chá-
pat pouze ve finanční rovině. Cena, kterou je v takovém případě nutno 
zaplatit na emotivní úrovni, je obrovská. Pro oběti vloupání je obvykle 
velice těžké překonat počáteční šok. Vloupání považují občané 
za „velmi závažný trestný čin” a tedy i za jednu z forem kriminality, 
která způsobuje nejhlubší traumata.

Statistika podílu druhů trestných činů na celkové zjištěné krimina-
litě neustále ukazuje, že největším problémem je stále majetková kri-
minalita – stejná čísla platí i pro oblast Prahy 13. 

Závěr tedy zní: musíte kvalifikovaně čelit majetkové kriminalitě, vě-
novat větší pozornost zabezpečení obydlí, více si chránit i ostatní ma-
jetek a zdraví, lépe dodržovat pravidla bezpečného chování.

Z policejních statistik sestavených podle způsobů vniknutí do ob-
jektů vyplývá, že pachatelé se do objektů dostávají nejčastěji okny, 
hlavními dveřmi, dveřmi z chodby, zadními dveřmi, přes mříže, přes 

okenice, výlohou, přes plot, sklepem, dveřmi z balkonu, stěnou, podla-
hou a stropem.

Dveře a okna jsou tedy ta nejvíce zranitelná místa objektů. Na ně je 
třeba se zaměřit a vhodně je zabezpečit. Ale pozor, musíte se zaměřit 
na celé tyto stavební otvory – prostory. 

Jak pracují pachatelé vloupání do bytů, domů, rodinných domků, 
rekreačních objektů? Běžní zloději si vybírají zejména příhodné okol-
nosti - dům, který se nezamyká, nedostatečné osvětlení, nepořádek, 
obyčejné zámky a vložky, bakelitová kování, vstupní papundeklové 
dveře bytů apod.

Zkušenější zloději si objekt již tipují důkladněji. Obhlížejí terén, 
možnosti přístupu či vniknutí do domu, počty nájemníků, rozdílnost 
zabezpečení jednotlivých domácností apod. Před samotným vloupá-
ním do bytu si zvoněním ověřují nepřítomnost osob v bytě.

U organizovaných skupin zlodějů, pracujících mnohdy na objed-
návku, je jejich důkladná příprava naprostou samozřejmostí. Nejprve 
provedou vytipování vhodného objektu podle toho, jak je byt vybaven, 
jaké jsou v něm cennosti a jak je zabezpečen proti vloupání. Tito pa-
chatelé vlastní potřebné nástroje (akumulátorové vrtačky, diamantové 
hroty, pily, rozbrušovačky, vyrážečky vložek, hydraulické hevery), které 
jim usnadňují vniknutí do bytu, a mají podrobně promyšlený i odbyt 
kradených předmětů. Jejich příprava probíhá v rozmezí několika dnů 
až měsíců. 

Pachatelé vloupání do rekreačních objektů se rekrutují ze tří skupin 
osob. Prvá skupina zlodějů jsou lidé bez domova, bez práce, kteří se 
spokojí s přespáním a nalezením něčeho k snědku a k napití. Poté na-
vštíví další rekreační objekt. Pachatelé druhé skupiny (recidivisté) vyu-
žívají relativní klid v chatařských oblastech během zimy a v chatách se 
skrývají. Třetí skupina pachatelů, která škodí nejvíce, jsou opět členové 
organizovaných skupin, pracujících na objednávku. 

Všem těmto zločincům bohužel pomáhají sami občané tím, že si 
nedávají pozor na svůj majetek. Základní bezpečnostní opatření uve-
deme v příštím čísle. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

Prevence

Městská část Praha 13 vás zve na seminář

STOP KRÁDEŽÍM VLOUPÁNÍM
pořádaný v rámci stejnojmenného projektu  

komplexního zabezpečení majetku.

Seminář se bude konat v následujících termínech:

středa 5. 11., čtvrtek 6. 11., úterý 11. 11., středa 12. 11. 2014  

vždy od 17.00 v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí.

Semináře zaměřené na téma zabezpečení majetku jsou určeny pro širokou 

veřejnost a zástupce společenství vlastníků a bytových družstev.

V průběhu každého semináře proběhne losování  

účastníků o hodnotné dárkové poukazy.
Přednášet a odpovídat na vaše dotazy budou pracovníci odboru prevence 

kriminality Ministerstva vnitra, Cechu mechanických zámkových systémů ČR, 

příslušníci Policie České republiky  

(služba kriminální policie a vyšetřování OŘ Praha II, Místní odd. PČR Stodůlky)  

a strážníci Městské policie hl. m. Prahy (OŘ Praha 13).

Dalšími partnery akce jsou: Asociace technických bezpečnostních služeb 
Grémium Alarm a Česká asociace pojišťoven. 
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Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Ruční granát nalezen na sídlišti
Dne 29. září před 19. hodinou přijalo ope-
rační středisko MP na linku tísňového volání 
oznámení o nálezu ručního granátu v Kettne-
rově ulici. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, 
že několik desítek metrů od obytných domů 
leží v trávě ruční granát. Strážníci Městské 
policie neprodleně uzavřeli stometrový okruh 
od nálezu pomocí vymezovací pásky, uvědo-
mili o vzniklé situaci občany žijící v přilehlém 
panelovém domě a požádali je, aby se nepři-
bližovali k oknům. Poté přivolali kolegy 
z Policie ČR. Pyrotechnik po prohlídce 

konstatoval, že se může jednat o zcela funkční 
výbušninu a nalezený granát bezpečně pře-
pravil k likvidaci.

Občan zadržel pachatele loupeže
Ve čtvrtek 2. října ve večerních hodinách 
zasahovala hlídka Městské policie v ulici 
Mezi Školami proti pachateli loupežného 
přepadení. Čtyřiadvacetiletý cizinec tam 
na ulici napadl se šroubovákem v ruce sedm-
desátiletou ženu, kterou zranil a okradl 
o osobní věci. V době příjezdu hlídky  
byl pachatel loupeže již zadržen jedním 

z náhodných kolemjdoucích a držen 
na zemi. Hlídka Městské policie cizince 
spoutala a omezila na osobní svobodě. Poté 
ho převezla na místní oddělení Policie ČR 
Košíře pro podezření ze spáchání zločinu 
loupeže. Napadené ženě museli strážníci 
přivolat sanitku rychlé záchranné služby, 
která ji převezla na traumatologické oddělení 
FN Motol. Tímto chceme také poděkovat 
duchapřítomnému a odvážnému svědkovi 
loupeže, bez jehož významné pomoci 
by k zadržení pachatele bezprostředně 
po činu jistě nedošlo. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Za MOP Stodůlky zpracovala nprap. Eva Chábová

Malí hasiči opět bodovali
Druhým říjnovým víkendem skončily dětem 
závody venku. Na Zličínském dvojboji se jim 
moc nedařilo, ale hned druhý den na Memo-
riálu Jany Dobiášové u nás v Třebonicích se 
vylepšily. Měli jsme zastoupení ve všech ka-
tegoriích – přípravka, mladší i starší děti. 
Největší obdiv bezpochyby patří vedoucím 
přípravek, protože naučit mrňousky ve věku 
3–5 let přelézt břevno, přeběhnout lávku, 
spojit hadice, zapojit do rozdělovače, připojit 
proudničku a doběhnout do cíle, není úplně 
jednoduché. Výsledek ale stojí za to, škoda 
jen, že pro tyto malinké děti není v Praze 
více závodů.

Na začátku září se vedoucí s dětmi 
sbalily a vyrazily na víkendovku 
k Mnichovu Hradišti, kde se celý 
víkend připravovaly na Závod po-
žárnické všestrannosti. Příprava se 
vyplatila a následující víkend 
v Kunraticích děti dokázaly znalosti 
zúročit. Přípravka si odnesla pohár 
za druhé místo a mladší děti vybo-
jovaly 3. místo z 28 kolektivů. Starší 
děti druhý den sice neobsadily me-
dailové pozice, ale i 13. místo z 23 
je úžasné, už proto, že patřily mezi 
nejmladší ve své kategorii. Kluci ze 
zásahové jednotky vyrazili před zi- 
mou projet člun na Vltavu, pomá-

hali při volbách a Pavel Drda se zúčastnil 
semináře preventistů. Monika Malá, SDH Třebonice

Roční kontrola komínů je povinná 
Prvním dnem roku 2011 vznikla většině 
vlastníků nemovitostí nová povinnost. 
Vstoupilo totiž v platnost Nařízení vlády 
č.91/2010 o podmínkách požární bezpeč-
nosti při provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv, které předepisuje pravi-
delné čištění a kontroly všech spalinových 
cest. Povinnost se týká kouřovodů, komínů 
a všech spotřebičů, které produkují spaliny,  
bez ohledu na to, jaké palivo spalují, či zda 
se spaliny vypouštějí komínem nebo napří-

klad kouřovodem na fasádu. Přestat nyní 
číst mohou tedy jenom ti, kteří k vytápění 
používají pouze elektřinu, solární nebo 
termální energii. 
Nejdůležitější body kontroly:
  Kontrola průchodnosti (důkladné vyčiš-
tění komínu a kouřovodu ručně nebo pomo cí 
komínové frézy, vybrání tuhých částic, kont-
rola odtoku kondenzátu, prohlídka průduchu 
zrcátkem nebo komínovou kamerou. 
  Kontrola požární bezpečnosti (u komínů 
na tuhá paliva vzdálenost hořlavých staveb-
ních materiálů min. 5 cm od líce komíno-
vého pláště, především pak krovů, dřevěných 
podlah a střešních latí). 
  Kontrola vybíracích, vymetacích nebo 
čistících otvorů (jejich správné umístění 
a počet, zajištění dvířek proti vypadnutí, 
přítomnost dvojitých dvířek u tuhých paliv, 
nehořlavá podlaha okolo těchto otvorů). 
  Bezpečnost přístupu ke komínovému ústí 
(trvalý a bezpečný přístup k ústí u komínu, 
který nelze vymetat čistícím, či vymetacím 
otvorem). 
  Kontrola technického stavu spalinové 
cesty (posouzení celistvosti zdiva a spár, 
kontrola spojů, vyloučení napadení korozí 
a případné dodatečné provedení kontroly 
těsnosti kouřem). 
Více na www.fdpstodulky.eu.
 Vladimír Kos, SDH Stodůl

 Od 1. července 2014 probíhá celorepubliková amnes-
tie na zbraně vyplývající ze zákona č. 170/2013 Sb. 
Do konce prosince 2014 mohou občané beztrestně a bez 
jakéhokoli vysvětlení odevzdat na Policii ČR zbraně, je-
jich díly a střelivo. Po uplynutí doby amnestie by se ob-
čané, kteří nadále zbraně bez příslušného oprávnění 
přechovávají, dopouštěli přečinu dle § 279 trestního  
zákoníku, za který hrozí trest odnětí svobody až do výše 
dvou let. 
 V září a začátkem října se ve vilových částech Prahy 13 
rozmohly krádeže měděných okapů a měděných svodů. 
Pachatelé je strhávají většinou pomocí žebříků, které 
majitelé nebo jejich sousedé nechávají nezajištěné 
u svých domů. Svody zcizují hlavně v místech, kde na ně 
není vidět. Díky všímavosti sousedů byli v Řeporyjích za-

drženi dva pachatelé. Na místním oddělení Stodůlky jim 
bylo sděleno podezření z krádeže a omezování domovní 
svobody. Jeden z nich se navíc zdržoval na území Prahy 
i přes vydaný zákaz pobytu. Muži byli předáni do cely 
předběžného zadržení, kde setrvali do rozhodnutí soudu.
 Upozorňujeme na časté krádeže xenonových světel 
motorových vozidel, ke kterým dochází hlavně v noč-
ních hodinách. Spolupracujeme s kriminální policií, 
která se na tuto problematiku zaměřila. Pachatelé, kteří 
xenony kradou, musí rozbít okénko nebo rozříznout 
podběh. Proto žádáme spoluobčany o všímavost. Uvi-
díte-li podezřelé osoby, které se pohybují okolo vozidel, 
volejte na bezplatnou linku Policie ČR (158), Městské 
policie (156) nebo na linku Integrovaného záchranného 
systému (112). 

 Opakovaně bylo v měsíci září nahlášeno vloupání 
do vozidel zaparkovaných na oplocených pozemcích  
u rodinných domů. Pachatel většinou překoná plot, 
vnikne do málokdy zamčených vozidel a odcizí uvnitř 
uložené věci.
 Zatím neznámý pachatel kradl v rozrůstající 
se zástavbě bývalé zahrádkářské kolonie pod Velkou 
Ohradou. V jedné z ulic prostříhal drátěný plot, vnikl 
na pozemek a odcizil rozvodovou elektrickou skříň. 
Majiteli způsobil škodu 7 000 Kč.
 Dne 22. 9. oznámil zástupce Dopravního podniku  
hl. m. Prahy poškození skla na tubusu metra ve stanici 
Luka směrem ke Kettnerově ul. Neznámý pachatel rozbil 
bezpečnostní sklo o rozměrech 1250 x 970 mm. Škoda, 
kterou vandal způsobil, byla vyčíslena na 3 920 Kč.
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DEN REKORDŮ. Na Slunečním náměstí proběhly 6. října pod zášti-
tou starosty Davida Vodrážky nejrůznější soutěže v jídle i síle, v šikov-
nosti s míčem a dalších dovednostech. Zasoutěžili si kluci i holky, 
dospělačky i dospěláci a vítězům náleželo i množství nejrůznějších 
cen. Velkou pozornost si získala exhibice Jana Webera, několikaná-
sobného mistra světa ve footbagu a freestyle fotbalu. O hudební oži-
vení se postaral Vladimír Hron. -dn- 

HUDEBKA VE MLEJNĚ. Ve středu 17. září navštívili žáci 2.−5. tříd 
FZŠ Trávníčkova představení Hodina hudební výchovy jinak v Klubu 
Mlejn. Děti pod vedením zkušeného instruktora strávily část dopole-
dne pohybem všeho druhu. Hrály na barevné trubky v různých rytmech 
a na závěr si vyzkoušely bubínky. Všichni vytvořili jeden velký orche-
str. Pro děti i učitele byla hodina zajímavým zážitkem.
 Helena Bumbálková, Ludmila Blechová

MONGOLSKÝ PREZIDENT OCENIL ZÁCHRANU KONÍ. Ředitel 
Zoo Praha Miroslav Bobek obdržel u příležitosti 83. výročí založení 
pražské zoologické zahrady nejvyšší státní vyznamenání prezidenta 
Mongolska Cachjágína Elbegdordže za záchranu koní Převalského. 
Medaili Přátelství uděluje prezident Mongolska zahraničním organi-
zacím a občanům, přispívajícím k rozvoji země nebo k ochraně mon-
golského dědictví. Jde o nejvyšší možné ocenění, které lze od hlavy 
státu získat. Vyznamenání předal řediteli Zoo Praha Miroslavu Bobkovi 
velvyslanec Mongolska v ČR pan Dorjdamba Zumberellkham. 
 Jana Ptačinská Jirátová

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI. Pěkného počasí využili koncem září  
prvňáčci ZŠ Mohylová k návštěvě nového dopravního hřiště v areálu  
ZŠ Bronzová. Nejprve se seznámili se všemi dopravními značkami 
a záludnostmi na „trati“ a pak už nasedat a vyrážíme. Všichni byli 
nadšeni a určitě jsme zde nebyli naposledy. Petra Jiránková 

NAUČNÁ STEZKA SE ROZROSTLA. Dne 1. října byla na pozemku 
Základní školy Mládí slavnostně otevřena další část ornitologické na-
učné stezky. Tvorba panelů naučné stezky je vyústěním dlouhodobé 
spolupráce se společností Ornita. Ilustrace na panelech jsou čistě au-
torským dílem žákyň ze ZŠ Mládí. Projekt mapující život a význam 
ptáků v prostředí města mohl vzniknout díky finanční 
podpoře MČ Praha 13. Jaroslav Vodička, ředitel školy

ODPOLEDNE SE SPORTEM A POZNÁNÍM. Sedmý ročník tra-
diční akce se pro žáky školy konal poslední zářijovou sobotu. Děti 
a někteří rodiče se vydali tentokrát Centrálním parkem přes Makču 
Pikču, kolem nově revitalizovaného prameniště Prokopského potoka 
až k potoku Motolskému. Po cestě děti vyslechly některé zajímavosti 
vážící se k danému místu, dotvářely pohádkový příběh o ještěru a vy-
plnily si jednoduchý testík. Podle chuti se zúčastnily některých spor-
tovních disciplín připravených v cíli. Nechybělo závěrečné zhodnocení 
a ocenění drobnými cenami. Ráda bych tímto poděkovala městské 
části za finanční podporu naší akce. 
 Alena Panochová, předsedkyně OS při FZŠ Mezi Školami
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POPRVÉ VE SLUNÍČKU. Výchovu ke čtenářství si naše ZŠ Mohylová 
dala za úkol už dávno a jednou z jejích podob je předčítání starších 
zkušenějších čtenářů nejmenším dětem, které ještě číst neumějí. Proto 
se začátkem října vypravily děti z pátých ročníků do blízké školky Slu-
níčko pod střechou. S předškoláčky se rychle seznámily a ve skupinách 
jim pak četly a také si o přečteném textu povídaly. Malí měli z velkých 
kamarádů radost a velcí školáci zjistili, jak je těžké někoho zaujmout 
tak, aby poslouchal. Příběh o bojácném žabáčkovi Jeronýmovi se líbil 
nejen dětem z oddělení „žabiček“, ale i zkušeným čtenářům. Míša Houšková

PRVÁCI SE SEZNAMOVALI. V letošním školním roce vyrazili nej-
mladší studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského na oblíbený sezna-
movací kurz do severních Čech současně. Studenti primy A a primy 
C byli společně ve Sloupu v Čechách, prima B v nedalekém Maxově. 
Během čtyř dnů studenti absolvovali výlety na hrad Sloup, skalní útvar 
Slavíček, kozí farmu, podívali se také do malé i velké Cikánské jeskyně, 
Modlivého dolu a sklárny v Novém Boru. Večerní program pak sloužil 
k vytvoření přátelských vazeb mezi studenty. Mimo nabitý program 
studenti vyplňovali volný čas stolním tenisem, fotbalem, ringem nebo 
přehazovanou. Podle reakcí studentů splnil seznamovací kurz svůj vý-
znam maximálně. Kuba Koráb 

STRÁŽNÍCI POUČILI PŘEDŠKOLÁKY. V úterý 7. října přijeli 
do sportovního areálu FZŠ Trávníčkova strážníci Městské policie 
z útvaru prevence, útvaru psovodů a jízdní hlídky obvodního ředitelství 
z Prahy 5. Přivezli s sebou mobilní dopravní hřiště, kde si předškoláci 
procvičili své znalosti dopravních značek a vyzkoušeli si dovednost 
jízdy na malých kolech. Spolu se žáky prvních tříd zhlédli ukázky 
psovodů a jízdní hlídky. Při zdařilé akci pomáhali žáci 5. A.
 Helena Bumbálková

UČÍME SE ETICE. Ve čtvrtek 25. září se žáci z 2. B ZŠ Mohylová  
setkali v rámci etické výchovy s paní doktorkou Novákovou. Pomocí 
příběhu o kamenech, který děti znaly již z loňského roku, a povídání 
o zvířátkách se dozvěděly, jak ve třídě co nejlépe udržovat hezké a kama-
rádské vztahy, jak spolu komunikovat a vzájemně si pomáhat. 
 Veronika Toralová

VÝPRAVA ZA KNÍŽKAMI. Děti z FZŠ Mezi Školami se 18. září 
společně s vychovatelkami zúčastnily 2. ročníku dětského knižního řá-
dění s názvem Bookni si aneb za knížkami do továrny. V rámci interak-
tivní dílničky si zasoutěžily o hezké knížky, zahrály si na reportéry 
v rádiu, vyslechly autorské čtení a nakonec zhlédly divadélko. 
 Marta Šefčíková

VZPOMÍNKA NA PETRA SKOUMALA. Moc, která nás přesahuje, 
tomu chtěla jinak. Skvělý hudebník a skvělý člověk Petr Skoumal 
opustil náš svět nedlouho před připravovaným říjnovým koncertem 
v Komunitním centru sv. Prokopa. Poprvé v historii koncertů Třinác-
tého na třináctce se z tohoto smutného důvodu měnil program, ale 
všichni pozůstalí hudebníci přišli a zahráli. Na Petra Skoumala vzpo-
mínal Slávek Klecandr, který představil i skladby z natáčeného alba 
Oborohu, a především Skoumalovi spoluhráči, skvělí muzikanti Olin 
Nejezchleba, Norbi Kovács a Šimon Kotek, vystupující v triu Kybabu 
(kytara, basa, buben). Jejich vystoupení bylo postaveno na repertoáru 
výborné sólové desky Noční lov Olina Nejezchleby, na jeho skvostně 
civilním pěveckém projevu, na virtuozitě jeho baskytary i violoncella 
a virtuózní kytaře Norbi Kovácse. Bubeník Šimon Kotek vyměnil 
v komorním prostředí bicí soupravu za kytaru a klarinet a velká hudba 
se přetavila ve velký zážitek. Snad i Petr Skoumal tu byl někde s námi. 
Cyklus koncertů dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury, nadace 
Život umělce a MČ Praha 13. Petr Linhart
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Rodiče vítáni 
Základní škola Mohylová si zakládá na výtečné spolupráci školy a ro-
dičů. Rodiče nám ve škole nejen pomáhají, ale dovolují nám podívat se 
na jejich zaměstnání velmi, velmi zblízka. Během tří let jsme se tak 
díky nim už podívali do oční optiky (děti si vyzkoušely nejrůznější 
druhy brýlí), spolu se studenty Pedagogické fakulty UK jsme se zúčast-
nili semináře hudební výchovy, měli jsme ve škole na návštěvě paní 
doktorku, ale i hady a cvičené psy. Úspěšná byla návštěva v mateřské 
škole, v poslední době ale kraluje dopolední návštěva zbrusu nové re-
staurace. Málokdo má možnost prožít velkou přestávku za barem. Jsme 
moc rádi. že se naše škola může pyšnit takovými rodiči, kteří se nebojí 
postavit se před třídu zvídavých dětí a ukázat jim něco ze svého pro-
fesního života. Takhle vypadá v praxi naplnění hesla – rodiče vítáni.
 Jana Moravcová

S tablety v tabletce
V úterý 16. září pořádalo občanské sdružení TIB společně s FZŠ Tráv-
níčkova tvořivé počítačové odpoledne nazvané Megabajty, už víme, jak 
na ně. V průběhu odpoledne mohli návštěvníci vidět prezentace o au-
torských právech, kyberšikaně, sociálních sítích, bezpečném internetu, 
ale též 3D tiskárnu, ukázky soutěžních programů dětí a další. V počí-
tačových učebnách probíhaly workshopy a práce s tablety v „tabletce“, 
nové učebně, která tímto zahájila svůj provoz.
 Zuzana Kocíková

Studentská filmová soutěž
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o., se v letoš-
ním školním roce rozhodlo uspořádat první ročník Filmové soutěže na 
téma Konec lidstva na filmovém plátně. Krátké, maximálně desetimi-
nutové filmy s postapokalyptickou tématikou bude hodnotit nejen od-
borná porota, ale také lidé prostřednictvím webových stránek gymnázia. 
Slavnostní vyhlášení a promítání těch nejlepších snímků proběhne na 
Filmové noci gymnázia v únoru 2015. Přihlásit se mohou žáci druhého 
stupně základních škol, studenti víceletých gymnázií a všech středních 
škol z celé České republiky.  
Uzávěrka přihlášek je 12. prosince 2014. Více na www.gmvv.cz.
 Jan Havlíček, třídní učitel 4.C

Zábavné poznávání 
Poslední zářijové úterý navštívili naši ZŠ Janského předškoláci z Ma-
teřské školy Balónek se svou učitelkou. Při aktivitách ve školce si vy-
právěli o lidském těle a tak není divu, že chtěli vidět „opravdickou 
kostru“. Proto pro ně učitelky s dětmi připravily zábavné úkoly, aby  
se jejich znalosti upevnily a rozšířily. Děti procházely stanoviště, kde 
podle modelu skládaly kostru, obkreslovaly se a na papír lepily srdce, 
plíce, svými smysly poznávaly různá jídla, na pracovních listech vybí-
raly zdravé potraviny... Za své výkony dostaly diplom a draka, kterého 
mohou vyzkoušet na naší drakiádě. Děkujeme žákům 5.A, kteří své 
mladší kamarády doprovázeli a s plněním úkolů jim pomáhali.   
 Marcela Kolářová

Projekt přináší změny
Základní škola Janského je jednou z 32 základních škol, které se 
účastní projektu „Pohyb a výživa“. Jeho hlavním cílem je ověřit, jakým 
způsobem můžeme zkvalitnit pohybový a výživový režim našich dětí. 
Program dětem objasňuje šest priorit - pravidelnost, pestrost, přiměře-
nost, přípravu, pravdivost a pitný režim. V oblasti pohybu se vedle tělesné 
výchovy zařazují tělovýchovné chvilky, učení spojené s pohybem, pohy-
bově rekreační přestávky, celoškolní sportovní projekty, sportovní 

kroužky a další pohybové aktivity. V oblasti výživy se škola snaží zajis-
tit vhodný stravovací a pitný režim žáků. Školní jídelna změnila jídel-
níček, ve kterém je více zeleniny, obilovin a luštěnin. Důležitá je spo lu práce 
rodiny a školy. Rodiče se v září zúčastnili přednášky o výživě, po níž 
ve školní jídelně následovala soutěžní ochutnávka zdravých pomazá-
nek, které vyrobili žáci za pomoci třídních učitelek a kuchařek. 
Na ukázku byly připraveny i svačinové boxíky s nutričně vyváženou 
svačinou. Celou akci hodnotila lektorka pro výživu v projektu Pohyb 
a výživa Alexandra Košťálová: „Celému kolektivu školy, dětem i rodi-
čům děkuji za krásný a příkladný vstup do projektu a držím pěsti, aby 
se idea projektu i po ukončení pokusného ověřování stala přirozenou 
součástí školy.“ Více informací na www.pav.rvp.cz  
a na www.zs-janskeho.cz. Marcela Kolářová

Jak se žilo na venkově 
Národní muzeum připravilo pro žáky základních škol v paláci Kin-
ských krásnou výstavu nazvanou Venkov. V září ji postupně navštívili 
učitelé Základní školy Klausova se svými třídami 2.A, 2.B, 3.A, aby tak 
dětem zpestřili hodiny prvouky. Po úvodním slově paní průvodkyně si 
děti nazuly dřeváky, oblékly se do lněných košilek a vstoupily do cha-
lupy. Seznámily se s různým náčiním a nářadím, vyzkoušely si podojit 
krávu a další práce na statku. Nakonec si v tvořivé dílničce mohly vyro-
bit dřevěnou hračku nebo malované prostírání.
 Zdeňka Novotná, Jiřina Přikrylová 
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Den nejen epropských jazyků 
Na území států EU se každoročně 26. září slaví Evropský den jazyků. 
Jeho cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků 
v zemích Evropy. Při této příležitosti ve FZŠ Brdičkova uspořádali 
projekt, který se opíral o tzv. Speak dating, neboli zábavnou interak-
tivní minilekci z různých jazyků. Žáci druhého stupně, kteří skvěle 
ovládají cizí jazyk, vytvořili 14 jazykových skupin. Ty měly za úkol 
představit svým spolužákům kromě jazyka kulturu země, z níž pochá-
zejí. Zastoupeny byly angličtina, arabština, bulharština, vietnamština, 
švédština... Svou prezentaci „lektoři“ podle uvážení obohatili různými 
typickými předměty své rodné země. Žáci tak mohli zaslechnout ka-
zašskou hymnu, ochutnat polské „krowky“, seznámit se s rozmanitými 
reáliemi a pamětihodnostmi. Nakonec si všichni účastníci mohli vy-
zkoušet on-line kvíz a zapojit se tak do soutěže o ceny. Velké poděko-
vání patří i rodičům, díky nimž byli „lektoři“ na Speak dating skvěle 
připraveni.  -red-

Hrajeme si na školáka
FZŠ Trávníčkova vás zve na přípravný kurz pro budoucí žáky prvního 
ročníku. Cílem je usnadnit dětem přechod z mateřské školky do školy 
základní. Děti si vyzkouší jaké je to ve škole, co vše už umí a v čem je 
potřeba se zlepšit. Termín: 6., 13., 20., 27. 11. a 4. 12. Jednotlivé hodiny 
s názvy  Pohádková matematika, Nebojím se písmenek, Svět kolem 
nás, Já jsem muzikant a malíř a Adventní dílnička začínají vždy v 17.00.  
 Eva Křivanová
Babička a dědeček do školky
Obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem odstartovala na 
podzim projekt Babička a dědeček do školky. Účastnit se jej bude jedna 
třída dětí, za kterými přijde babička či dědeček v pohádkovém kos-
týmu a přečte jim jeden z pohádkových příběhů. Prarodiče budou 
dětem nejen číst pohádky či příběhy, ale budou si s nimi také o kníž-
kách a jejich hrdinech povídat. Pravidelné hlasité předčítání v dětském 
věku přináší rozvoj jazyka, podněcuje uvažování, zlepšuje představi-
vost, ale také třeba schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí  
i úctě ke starší generaci. Do projektu, který odstartoval ve druhé polo-
vině září, se zapojila také jedna školka z Prahy 13, a to MŠ U Bobříka. 
Další školky, které by se ještě chtěly zapojit, mají možnost. Více na 
www.celeceskoctedetem.cz. -če-

Dar čtyřnohým pomocníkům 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského věnovalo Středisku výcviku vodicích 
psů v Jinonicích celkem 10 000 korun, které studenti získali sběrem dru-
hotných surovin (papír, karton, PET víčka a hliník). Sponzorský dar po-
stupně předali zástupci tříd 2.a a 2.b. „V polovině září jela naše třída do 
výcvikového střediska předat sponzorský dar 5 000 Kč,“ říká student 
David Orel z 2.b. „Tuto částku jsme získali sběrem papíru v loňském 
školním roce. A protože naše třída byla z celé školy nejlepší, mohli jsme 
tento dar předat pejskům osobně. Ve středisku jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavostí o výcviku i co všechno musí takový pes zvládnout, aby mohl 
pomáhat nevidomým lidem. Měli jsme možnost část výcviku i vidět.“                                                  
  -red-

Desatero sov  
Občanské sdružení Ornita připra-
vuje už deset let výukové programy 
pro školy. Pro ten letošní připravilo 
přednáškový cyklus nazvaný „Desa-
tero sov“. Program představil žákům 
ZŠ Mládí jednotlivé druhy sov, které 
žijí na území České republiky, a to 
nejen slovně a na videích, ale tra-
dičně i s ukázkami ochočených sov.   
„Začátkem září jsme se mohli dově-
dět mnoho zajímavých informací 
o nejhezčích sovách, které u nás žijí,“ 
říká Tereza Holíková z 9.A. „Jako vždy nám pan Viktor Čahoj přivezl 
i pár živých sov - puštíka obecného, výra velkého, úchvatnou sovici 
sněžní... Program Ornity byl určitě velmi zábavný a poučný, každý se 
dozvěděl něco nového nejen o kulíškovi nejmenším a kalousovi uša-
tém, ale i o dalších sovách.“ Norbert Tlustý 

Přijďte si pro první jedničku
Zveme rodiče s předškoláky do FZŠ Mezi Školami 2322 na cyklus 
přípravných školních dílniček. V jejich rámci si budoucí prvňáčci vy-
zkouší roli žáka a formou didaktických her vyřeší zajímavé úkoly  
z matematiky a jazykové výchovy, nakreslí si obrázek a možná si odne-
sou i svoji první jedničku. Rodiče budou mít příležitost se blíže sezná-
mit s prostředím a pedagogy školy. Dílničky se budou konat v pavilonu 
školy, a to 9. a 26. 11., 3., 10. a 17. 12., 7. a 14. 1. Začátek je vždy  
od 16.00. Zúčastnit se můžete jednotlivých dílniček i celého cyklu.  
Více na tel. 251 613 247, 730 826 141, www.fzsmeziskolami.cz,  
na facebooku - FZŠ Mezi Školami, zastupce@fzsmeziskolami.cz.
 Marta Šefčíková
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Deratizace hlodavců je nezbytná
Potkani a krysy žijí  po celém světě. Jsou všežravci, sdružují se v kla-
nech. Po deseti týdnech života jsou již schopni rozmnožování. Mladé 
mají několikrát do roka. Za svůj život tak může jediný pár přivést 
na svět i 600 potomků. Zdržují se na vlhkých místech, v kanálech, 
v husté neprostupné zeleni a třeba i pod neudržovanými okapovými 
chodníčky kolem paneláků.

V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně souvisejících předpisů, zajišťuje náš úřad 
na více než 100 hektarech ploch svěřených MČ Praha 13 každoročně 
na jaře a na podzim ochrannou deratizaci. Pravidelnou deratizaci na 
svých plochách provádí i Magistrát hl. m. Prahy, majitelé kanalizač-
ních sítí, kolektorů apod. Zvýšení počtu potkanů pomohla i letošní 
teplá zima. Radikální zásah a jejich hubení je tedy naprostou nutností. 
Proto připomínáme  majitelům objektů, nemovitostí a správcům jejich 
zákonnou povinnost provádět pravidelně a na své náklady ochrannou 
deratizaci. Provádět ji smějí výhradně specializované firmy, které mají 
zkoušky odborné způsobilosti. Dodržování správného postupu prací 
lze konzultovat s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. 

Zároveň upozorňujeme občany, kteří sypou do keřů jídlo pro ptáky 
nebo odhazující zbytky jídel vedle kontejnerů, aby od tohoto jednání 
upustili. Majitelé domů a správci kontejnerových stání by měli nepo-
řádek u kontejnerů neprodleně uklízet, jinak nevědomky zajišťují 
trvalou potravu pro hlodavce, kteří pak nemají důvod své oblíbené 
místo opustit.
 Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Fotografické proměny oceněny
V minulém STOPu jsme vás informovali o výsledcích fotografické 
soutěže Proměny třináctky v obrazech. Účastníci zaslali do soutěže 
dvojice fotografií ze svého okolí – jednu starší a jednu novou, která 
měla být pořízena tak, aby bylo možné porovnat proměnu místa 
v průběhu času. Soutěž proběhla pod záštitou místostarosty Aleše 
Marečka, který 6. října společně s vedoucí odboru životního prostředí 
Janou Gilíkovou předal ceny výhercům. Výstava byla v atriu radnice 
k vidění až do konce října.  -st-

Ve vnitrobloku bude posilovna
V minulém STOPu jsme vás informovali o dalších připravovaných 
projektech revitalizace tří veřejných prostranství na sídlišti Lužiny 
a části vnitrobloku v Nových Butovicích. Vzhledem k tomu, že se  
na projekty podařilo získat dotaci z evropských fondů – konkrétně 
z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, je možné 
provést další kroky k tomu, aby se plány proměnily ve skutečnost. 
Na všechny záměry nechal odbor životního prostředí již dříve zpraco-
vat projektovou dokumentaci, zajistil potřebné souhlasy a stavební 
úřad vydal příslušná stavební povolení. Nejmenším z projektů je pro-
měna nevzhledného prostoru po bývalém dětském hřišti v rohu 
vnitrobloku Fingerova. Pákové houpačky byly již nefunkční a nebez-
pečné. Odstraněno musí být i nevhodné oplocení z betonových bloků. 
Po bouracích pracích proběhnou terénní úpravy. Ve vyčištěném 
prostoru pak vznikne venkovní posilovna s trenažérem lyžování, 
veslování, běhu na lyžích a rotopedem. Celek doplní pergola a lavičky. 
Jakmile bude schválen výběr dodavatele stavby a podepsána smlouva, 
mohou stavební práce začít. Hotovo musí být do léta příštího roku.
 Samuel Truschka

Poznejte nejhezčí dětská hřiště
Přibližně před dvěma lety vznikl nekomerční projekt, který si dal 
za cíl zmapovat nejzajímavější dětská hřiště v hlavním městě. Vznikla 
tak databáze 130 atraktivních dětských hřišť z celé Prahy. Na webové 
prezentaci projektu Hřiště Praha najdete nejen fotografie a informace 
o každém hřišti (povrch, herní prvky, vybavení, dopravní spojení), 
ale také nabídku bezprostředního okolí hřišť (možnosti občerstvení, 
muzea, sportoviště, naučné stezky apod.). Filtry obsahují také mož-
nost vybrat si konkrétní část Prahy, takže se můžete podívat, která dět-
ská hřišťě v Praze 13 se autorům projektu zdála nejzajímavější.Některá 
hřiště vám tam třeba budou chybět, o jiných zase možná ani nevíte. 
Podívejte se na www.hristepraha.cz. -red-
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Jana Gilíková a Dana Céová z odboru životního prostředí 
ukazují na místě plánek budoucí posilovny
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Životní prostředí
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

Životní prostředí

Mobilní sběrný dvůr

ulice stanoviště datum hodina

K Řeporyjím u kapličky  7. 11. 16–20

Píškova parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)  7. 11. 16–20

Pod Zličínem u retenční nádrže 10. 11. 16–20

Drimlova parkovací záliv vedle kontejnerů 
na tříděný odpad 11. 11. 16–20

Volutová parkoviště proti č. 2518 12. 11. 16–20

Běhounkova parkoviště proti č. 2463 13. 11. 16–20

Přecechtělova křižovatka s ul. Prusíkova 
(odstavná plocha) 13. 11. 16–20

Bellušova parkoviště proti domu č. 1804 14. 11. 16–20

Kettnerova proti č. 2059 14. 11. 16–20

Böhmova parkoviště u kotelny 18. 11. 16–20

U Jezera parkoviště proti č. 2039 19. 11. 16–20

Fantova parkoviště před provozovnou 
Barum 20. 11. 16–20

Nušlova parkoviště proti č. 2289 20. 11. 16–20

5. máje proti č. 325 21. 11. 16–20

Amforová proti č. 1895 21. 11. 16–20

Klausova parkoviště proti č. 1361/13a 24. 11. 16–20

V Hůrkách na chodníku (vedle parkovacího 
zálivu proti ul. Seydlerova) 25. 11. 16–20

ulice stanoviště datum hodina

Nad Dalejským 
údolím záliv v komunikaci 26. 11. 16–20

K Fialce u bývalé prodejny potravin 27. 11. 16–20

Hábova parkoviště před č. 1564 28. 11. 16–20

Chalabalova parkoviště u č. 1611 28. 11. 16–20

Pavrovského křižovatka s ul. Přecechtělova 
(u kontejnerů na směsný odpad)  1. 12. 16–20

Podpěrova u č. 1879 (před MŠ)  2. 12. 16–20

Prusíkova křižovatka s ul. Janského
(rozšířený chodník u č. 2437)  3. 12. 16–20

Husníkova parkoviště u trafostanice  4. 12. 16–20

Janského rozšířený chodník proti č. 2370  5. 12. 16–20

Zázvorkova parkoviště proti č. 2003  5. 12. 16–20

Bronzová chodník u trafostanice  8. 12. 16–20

Trávníčkova rozšířený chodník proti č. 1764  8. 12. 14–18

Melodická křižovatka s ul. Operetní  9. 12. 16–20

Ovčí hájek parkoviště proti č. 2159 10. 12. 16–20

Chlupova u  DDM – proti č. 1800 11. 12. 16–20

Jaroslava Foglara parkovací záliv u č. 1333/8 11. 12. 14–18

Šostakovičovo nám. na chodníku proti č. 1511 12. 12. 16–20

Janského parkovací záliv u lékárny (u č. 2254) 12. 12. 16–20

ulice stanoviště datum hodina 

Mládí parkoviště proti prodejně  
Auto Kelly  5. 11. 13–19

K Sopce částečně zpevněná plocha proti 
bývalé restauraci U Šimáčků 19. 11. 13–19

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým  
pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová 
společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno  
a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. 

MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou 
zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy.

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Rybáři měli napilno
První říjnovou sobotu uspořádal Český rybářský svaz MO Jinonice 
již tradiční otevřené rybářské závody. Na hrázi Nepomuckého ryb-
níku se sešlo celkem třiatřicet rybářů, z toho šest dětí. Po zhruba pěti 
hodinách byli známi ti nejúspěšnější. Mezi dospělými si nejlépe vedl 
Josef Kopřiva z Loun, v kategorii dětí Lukáš Lander z Prahy 13. Ceny 
nejen vítězům předal zastupitel Vít Bobysud. 

Závody skončily, ale na jinonické rybáře čekaly hned dva výlovy. 
V úterý 7. října to byl výlov retenční nádrže Nová Ves 1, kterou 
známe jako Asuán, o čtyři dny později pak horní retenční nádrže 
v Centrálním parku. Tady se na hrázi poprvé objevil i prodejní stá-
nek. Zájem o čerstvé ryby byl opravdu veliký, prodalo je jich kolem 
200 kilogramů. Při těchto dvou výlovech bylo sloveno zhruba 13 q ryb. 
Menší část putovala do Nepomuckého rybníku, zbytek do Vltavy. 
Více na www.rybarijinonice.cz.  Eva Černá
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TOULKY

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Sbírka francouzského umění slaví 90 let
Elegantní kolekce Národní galerie se sídlem 
ve Veletržním paláci, přístupná veřejnosti 
až do konce roku, vznikla se záměrem před-
stavit proměny francouzského umění od ro-
mantizmu 19. století k umělcům otevírajícím 
cestu umění 20. století. Je spjata s rozvojem 
moderního českého umění a charakterizuje 
ji mimořádná kvalita děl. V roce 1923 česko-
slovenský stát zakoupil soubor obrazů, plas-
tik, kreseb a grafik z rozsáhlé výstavy 
Francouzské umění 19. a 20. století pořádané 
Spolkem výtvarných umělců Mánes. Protek-
torem se stal prezident T. G. Masaryk, výbě-
rem byli pověřeni historik a kritik V. V. Štech 
a Václav Nebeský, sběratel Vincenc Kramář, 
malíř Emil Filla a předseda Mánesa archi-
tekt Otakar Novotný. Ve 30. letech obohatila 
sbírku některá díla Pierra Bonnarda, Marca 
Chagalla a Maurice Utrilla. V roce 1937 při-
bylo stěžejní dílo Paula Gauguina z r. 1889 

Bonjour, Monsieur Gauguin. Po druhé svě-
tové válce se podařilo získat několik důleži-
tých děl Edgara Degase, Claude Moneta 
a Henriho Laurense. Roku 1960 významně 
obohatila soubor část proslulé kolekce  
Vincence Kramáře o díla kubistického  
období Pabla Picassa, Georgese Braqua 
a Andrého Deraina. Aktuálním přírůstkem 
se stala v roce 2009 malba Paula Signaca  
z r. 1901 Parník L'Hirondelle na Seině. 
Na výstavě prezentují své dílo také Eugène 
Delacroix, Jean-Baptiste Camille Corot,  
Camille Pissarro, Auguste Rodin, Claude 
Monet, Edgar Degas, Henri de Toulouse-
-Lautrec, Vincent van Gogh, Henri Rou-
sseau, Paul Cézanne, Henri Matisse a další. 
Návštěvníci mohou zároveň obdivovat sou-
bor děl Pabla Picassa, který díky svému roz-
sahu a kvalitě patří mezi středoevropské 
unikáty. Otevřeno je denně mimo pondělí 
od 10 do 18 hodin. Základní vstupné v rámci 

prohlídky Veletržního paláce a jeho stálých 
expozic moderního a současného umění  
pořídíte za 200, snížené za 100 a rodinné 
za 250 korun.  
Více najdete na www.ngprague.cz.  Dan Novotný

Stalo se v listopadu
Jak Doppler díky Palackému změnil fyziku
V úterý 29. listopadu 1803 se v Dopplerovic kamenické dílně v Salzburku narodil druhý 
syn jménem Christian Andreas. Klučík v prašném prostředí často stonal a čas, který 
trávil mezi hřbitovními motivy, jenom podpořil jeho melancholickou povahu. Po lyceu 
a polytechnice absolvoval studium fyziky na vídeňské univerzitě. Rozladěn bídou 
a množstvím neúspěšných konkurzů na profesorské místo se rozhodl pro emigraci 
do Ameriky. V posledním okamžiku ale dostal nabídku profesury na pražské stavovské 
reálce. Bydlel v Jungmannově ulici, na Karlově náměstí i v Dlouhé. Zásluhou Františka 
Palackého byla v té době obnovena aktivita Královské české společnosti nauk 
a Doppler přicházel na její zasedání s novými nápady. Ve středu 25. května 1842 nastal 
hvězdný okamžik fyziky 19. století. Ve Vlasteneckém sále pražského Karolina předložil 
Christian Doppler poněkud zmateně a fantasticky zdůvodněnou myšlenku svého 
principu. V čem vlastně vězí? Prostě přijíždějící auto zní vyšším tónem, vlny jsou kratší 
a frekvence vyšší, než když odjíždí, kdy jsou vlny delší a tedy frekvence nižší. A jak 
to tenkrát měřili? Na lokomotivu posadili trubače a hudebníci s vycvičeným sluchem 
odhadovali měnící se tón trubky, jak se lokomotiva blížila a vzdalovala. Dopplerův 
efekt se dnes široce uplatňuje např. v lékařské ultrazvukové sonografii i množství dal-
ších oborů. „Nejvděčnější výzkumy jsou ty, které přinášejí objeviteli radost z myšlení 
a zároveň užitek lidstvu.“ Jo, a pokutu za rychlou jízdu kolem radaru zaplatíte taky 
díky Christianu Andreasi Dopplerovi a jeho efektu, k jehož vysvětlení došlo právě 
v Praze. Dan Novotný

Za krásami Medníku
Tentokrát vás pozveme na vycházku po na-
učné stezce kolem Medníku. Na počátek 
cesty se dostanete vlakem z Prahy hlavního 
nádraží. Výstupní stanicí je Petrov. Zde je 
také úvodní tabule naučné stezky. Po přecho - 
du mostu přes Sázavu vstoupíte do Pikovic. 
Naučná stezka vede nejprve společně se zele-
nou a červenou značkou, které se postupně 
odpojí a na konci cesty se zase připojí. 

Stezka je značena zelenobílým psaníčkem 
a jsou na ní umístěny informační tabule 
s mnoha cennými informa cemi o rostlinstvu, 
zvěři a o geologii. 

To nejdůležitější, co tu najdete, je klid, 
protože příroda v okolí Pikovic a na kopci 
Medník je opravdu nádherná. Na vrcholu 
Medníku je pyramida z kamenů, které sem 

z údolí vynesli turisté. Ve schránce naleznete 
vrcholovou knihu, do které můžete zazna-
menat své zážitky z výletu. Pokud zachováte 
ticho, můžete v lese potkat i zvěř. 

K občerstvení na trase vám poslouží i ně-
kolik udržovaných studánek. Z místa, kde 
opustíte zelenou značku, uvidíte v lese zelené 
moře – zajímavé vlny porostlé nízkou vege-
tací. Roste zde také vzácný kandík, ten ale 
bohužel na podzim kvést neuvidíte. První 
a poslední úsek cesty půjdete kolem řeky Sá-
zavy, což je nádhera. Při návratu budete mít 
za sebou jen 7 kilometrů, ale také spoustu 
dojmů z vycházky krásnou přírodou. Cestou 
vlakem do Prahy si krásně odpočinete 
a vstřebáte tu krásu. 

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha–Karlov, oddíl TurBan

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Na statku
Na statku obyčejně sloužil 
pohůnek, nebo také skoták, 
který zároveň jezdil s voly, 
čeledín nebo kočí, 
starší děvečka – staršinka 
a mladší děvečka – mladšinka. 
Čeledínové a starší děvečky 
měli ročně pouze 12 zlatých 
platu ke stravě. Později stoupl 
plat námezdního dělnictva 
na 36 zlatých ročně a o výroč-
ních trzích pak dostávali pří-
davkem šátek. Ještě asi před 
padesáti lety, tj. před první 
světovou válkou, se čeledí-
nům a děvečkám platilo ročně 
40 – 50 zlatých. Za prvé repub-
liky měla zemědělská rodina 110 Kč týdně a deputát, tj. byt, nebo lépe řečeno jednu 
místnost ve špatném stavu, palivo, mouku, brambory a mléko. Bez deputátu měla 
dospělá chasa průměrně 700 Kč měsíčně. Vybral Dan Novotný
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Inzerce

 o Lidé se potkávají všude, a tak se kdysi potkali 
i naši rodiče v Řeporyjích u Džbánků na „čajích”. 
7. 11. 2014 oslaví Jaroslav a Věra Klíčovi 50-ti leté 
výročí svatby. Do dalších společných let jim přejí 
jejich děti s rodinami hodně zdraví, spokojenosti 
a elánu. Věra, Mirek, Jára, Mirka, David, Natálka 
a Štěpán. 

 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, 
fládrování, tel. 736 691 087, www.malirina.cz.

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

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

 o 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, Neustupného 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 GRAFIK nabízí sazbu časopisů, knih, plakátů, 
letáků, atd. Montáž pro tisk.  
E-mail: johny.prochazka@email.cz.

Blahopřejeme

Služby

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  
opravy v doMácnosti.    tel. 723 207 010.

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

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

LEDEN 2013 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22922

Inzerce

 o Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko a ať 
ti ještě dlouho svítí sluníčko... Dne 17. 12. 2012 
oslavila 65. narozeniny paní Marie Šulcová. Vše 
nejlepší přejí Renata, Martin, Dan a kočičáci.

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

 o ZÁMEČNICTVÍ FER-MET – Stodůlky, tel. 739 612 745.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, plyn, 

kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné

ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy 
a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

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

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

 o Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké,
rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kan-
celářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, 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. Tel. 604 516 344.

 o OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK – EXNER.
Tel. 608 928 283.

 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 Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (pvc,
koberec, korek, plovoucí podlahy), práce i so+ne.
Tel. 603 271 240.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.
 o Malování, štukování, tapetování, lakování /okna,

dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupel-
ny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653.

 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 Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, levně,  
i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 
Tel. 602 817 588.

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

 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.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 Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jisti-
čů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, 
rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

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

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových mož-
ností. Volejte 774 901 193.

 o Hodinový manžel údržba domácnosti. 
www.hodinovy-manzel-michal.cz Tel. 608 926 974. 

 o Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu,
levně. Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci.
Tel. 777 227 840. 

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

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 606 662 223. 
 o Elektrikáři Kilián – Švarc.

Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

 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 Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 2228, 
P-5. Nízké ceny-dám. kr. vl. 270, pán. 100 Kč. 
Tel. 602 151 310.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpra-
cování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 
daní. Kontaktní místo na Praze 4 a 5, tel. 739 577 820,
e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

 o VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZPRAC.DPH, MEZD 
A DAŇ.PŘIZNÁNÍ. Tel. 733 153 590, 251 623 003, 
www.ucetnictvi-strejcova.cz,
strejcovajana@seznam.cz.

 o Přístrojová pedikúra, vhodná pro lidi s onemoc-
něním dolních končetin, diabetiky. P. Švástková, 
Neústupného 1830/26 Studio Moneka. 
Tel. 733 192 553, www.pristrojova-pedikura.cz.

 o Chůva a hospodyně nabízí pomoc s péčí o děti 
od 1 měsíce i s domácností.Vzdělání,praxe,čas.fl ex., ŘP, 
vl. auto, doporučení k disp. Tel. 775 296 647.

 o I vy si můžete dopřát krásné vlasy! 50 % sleva na 
střih a foukanou platí každé úterý mezi 9 - 15 hod. Objed-
návky na tel. 777 870 586, www.kadernictvimatrix.cz. 
Čtvrtky 14 - 20 hod jsou u nás i bez objednání! Máme 
otevřenou i každou lichou sobotu. Těšíme se na vás. 
Trávníčkova 7, Praha 13, 4 minuty  do metra Luka.

 o Certif. účetní expert s 20letou praxí nabízí vedení 
účetnictví (zkušenosti i s bytovými družstvy a SVJ) 
a služby v oblasti finančního řízení (plánování, rozbory 
nákladů, kalkulace, řízení Cash flow atd.) Tel. 602 193 513.

 o Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou. 
Tel. 606 527 091.

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

Blahopřání STAVEBNÍ FIRMA
 KUBÍK A HRAD, s.r.o.
Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích 

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům, 
obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce, 

elektrikářské práce včetně revize,
výroba kuchyňských linek, klempířské práce,

střechy rodinných i panelových domů.

 Tel./fax: 251 818 196, 602 305 195, 602 305 215

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM
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DĚTSKÉ FUNKČNÍ OBLEČENÍ PODZIM / ZIMA

Pro MALÉ i VELKÉ

www.promaleivelke.cz

kojící a těhotenská móda, přírodní kosmetika,
zavinovačky, látkové pleny, retro hračky, dárky a další 

Nová prodejna v OC Luka

S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 5% NA CELÝ NÁKUP

Inzerce

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

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

 o Psí salon Píškova 32,Lužiny, tel. 603 890 000.
 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. 

 o Rekonstrukce koupelen, www.sadrokartony.webz.cz. 
Tel. 732 129 822.

 o Pedikérka nabízí své služby. Přijedu i za vámi! 
Tel. 775 925 581.

 o Sdružení řemeslně-stavební, tel. 776 056 550, 3XM.eu.
 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě  

i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz.

 o Modeláž nehtů, gellak, www.gel-nehty.cz,  
tel. 603 890 000.

 o Masáže relaxační, regenerační, ruční lymfodre-
náže, lávové kameny, www.evavojackova.cz.  
Tel. 775 968 051.

 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 Jóga - nově na Velké Ohradě. Tel. 723 888 442.
 o Ohlídám Vaše dítě kdykoliv. Jsem v důchodu.  

Tel. 241 431 479 - záznamník.
 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 za 

měs. Tel. 728 991 247, www.sidloprofirmupraha.cz.
 o Doučuji češtinu, ruštinu a němčinu.  

Tel. 608 446 162.

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

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

Různé

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

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

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

SERVIS LYŽÍ 299,- 

       www.tvservis.cz
opravy televizorů všech značek a druhů, i v bytě
opravy pc monitorů, videorekordérů, dvd, satelitů, elektroniky, ovladačů
antény, satelity opravy, montáže, prodej přijímačů
733 311 747    733 608 454     v.siebert@volny.cz

 KADEŘNICTVÍ          PEDIKÚRA     
  KOSMETIKA           MANIKÚRA www.studio-ambra.cz
přímo u metra B Hůrka      Tel. 251 612 425

KVĚTEN 2012 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel.: 235 011 22930

Inzerce

ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální � vertikální � venkovní žaluzie, sítě
proti hmyzu � venkovní plastové a hliníkové rolety

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

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 

www.topfitnessluziny.cz 
www.facebook.com/TopFitnessLuziny

NOVĚ OTEVŘENÝ 
FITNESS v OC LUŽINY

PRO VAŠI SKVĚLOU KONDICI

od 
499 Kč za 1 měsíc

LUŽINY
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 o Hledáme pečlivou a spolehlivou paní na úklid bytu  
a žehlení každý druhý pátek. Nabídky s životopisem 
prosím na email: tbasista@atlas.cz, tel. 737 201 512.

 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 Koupím byt 2kk, 2+1 ve Stodůlkách a okolí. OV - DV, 
případné problémy, dluhy vyřešíme. Tel. 601 576 411. 

 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 Najmu volný sklep. Tel. 605 472 802. 
 o Pronajmu případně prodám garážové stání,   

Petržílkova 2570, stanice metra Hůrka. 1 500 Kč/měs. 
Vstup na karty. Tel. 602 328 974.

 o Pronájem boxu v garáži Běhounkova.  
SMS na tel. 723 970 850.

 o Pronajmu dlouhodobě garážová stání přímo u metra 
Hůrka, nájem + služby 1 200 Kč/měs. Tel. 607 753 091.

 o Nabízíme k pronájmu volné prostory v přízemí 
panelového domu v ulici Sezemínská, Praha 13, Lužiny. 
Velikost pronajímané plochy je 67 m2.  
Prostor je zkolaudován jako obchod s nepotravinářským 
zbožím. V případě zájmu volejte tel. 605 243 576 nebo 
pište na info@sezeminska2030.cz. 

 o Prodám garážové stání na metru Hůrka.  
Tel. 606 630 348.

Prodej – koupě – pronájem

Byty

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie, sítě  
proti hmyzuvenkovní 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

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

 

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

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

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

AU T O D O P R AVA
Dodávkami (místní i dálková)

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

Fa Kaše
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Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)
  5. 11.   Historie Volyňských Čechů Jiřina Focherová
             Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
10. 11.   Poznámky k českému jazyku Bohumil Fořt
24. 11.   Lobkowiczové v Čechách Petr Baubín
             Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
Každou schůzi 15 minut cvičení pro zdraví Viera Mareková

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

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)
  4. 11.   Pro dobrou pohodu zahraje na heligón Miroslav Stančík
11. 11.   Písně Karla Svobody nám na klavír zahraje Josef Skalička
15. 11.   Procvičíme si paměť
             Informace o prosincových setkáních kulturních domech
18.11.   Posezení u kávy – společenské hry   

První Adventní neděli je koncert v kulturním domě na Smíchově

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
  5. 11.   Na harmoniku nám zahraje Václav Biskup
12. 11.   Beseda s ředitelem OŘ Městské policie Praha 13 
             Hynkem Svobodou  

19. 11.   Biomedica nás seznámí s novými výrobky Jana Koblicová
26. 11.   Společenské hry Roman Kosan 
  Jarmila Žemličková

Helena Hrdoušková, ved. klubu 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
 5. 11.   Sacharidy a chlebové jednotky
12. 11.   Hypoglykemie – hyperglykemie 
19. 11.   Dieta diabetika
28. 11.   Členská schůze
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

Den seniorů oslavili sportem 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 uspořádalo ve středu 1. října, 
tedy na Den seniorů, první ročník sportovního víceboje s mnoha zábav-
nými disciplínami pro seniory - Lukiádu 2014. Příznačně výstřelem 
z luku ji zahájil místostarosta Aleš Mareček. Na zahradě Domu pro 
seniory Lukáš se sešlo 40 seniorů z celé Prahy, kteří soutěžili v 8 disciplí-
nách: ve střelbě z luku, nordic walking biatlonu, hrátkách s pamětí, 
slalomu s překvapením a ve 4 pétanquových disciplínách. Vyhodno-
cení proběhlo odpoledne v rámci oslavy svátku seniorů ve Spolkovém 
domě, kde byl pro účastníky připraven kulturní program a občerstvení. 
Ceny a diplomy vítězům předávali starosta David Vodrážka, místosta-
rosta Aleš Mareček a zastupitel Vít Bobysud. Z mužů vítězství vybo-
joval pan Vladimír Papoušek, vítěznou ženou se stala paní Irena 
Kursová, oba reprezentovali Prahu 13. Lukiáda se uskutečnila ve spo-
lupráci s organizací Senior-Help a sdružením Pétanque pro Vás. 
Praha 13 podpořila uspořádání akce částkou 36 000 korun. Občerst-
vení a zázemí pro sportovce i fanoušky poskytlo Středisko sociálních 
služeb Prahy 13. -red-

Kulturní dům Mlejn zve 20.11. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 33.
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Inzerce

                          Přijmu nové  

         distributory na roznos STOPu.

Bližší informace na tel. 603 728 140

www. spravaBD.cz
Pobočka Praha 13 
- Metro B Luka

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

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

  

PRODEJ BYTŮ 
V KOŠÍŘÍCH
se sluzbami pro seniory

www.srklamovka.cz
724 323 418, 257 314 216
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DIVADLO
13. 11. čt 19.30   KABARET MARCEAU  

studenti katedry pantomimy HAMU
Jemná pantomimická groteska věnovaná významné osobnosti mimického divadla 
Marcelu Marceauovi.

15. 11. so 19.00   NOC CIRKUSOVÝCH DIVADEL 2014
To nejlepší z českého současného cirkusu! Můžete se těšit na ukázky souborů 
Cirkus Mlejn, Cink Cink Cirk, Stéphanie N'Duhirahe, Cirkus TeTy, Divadlo Décalages, 
skupinu Aventyr, Bibi2, Cirkus Fruktus, Hopsej.cz a studenty i absolventy HAMU.

21. 11. pá 19.30   FER PLAY − Cirkus Mlejn            PREMIÉRA

Akrobatická performance železného muže a dvou kujných žen. Kdo je kdo a jaká jsou 
pravidla fer play? Jednou jsi dole, jednou nahoře... jenže kdo bývá často nahoře, chce 
být taky někdy dole, jinak to není fér!

 5. 12. pá 19.30   FER PLAY − Cirkus Mlejn

DĚTI
 2. 11. ne 15.00   SOLDATES − Squadra Sua

Klaunské představení, jehož vznik podpořila HAMU, Nadace Život umělce, Die Etage 
(Berlin).

 9. 11. ne 15.00   ZELENÉ PRASÁTKO − De Facto Mimo Jihlava
Pravdivá pohádka ze života v přírodě.

23. 11. ne 15.00   PATÁLIE PANA PAKA − Divadlo Pohadlo 
Pohádka s tematikou třídění odpadu, která motivuje děti k zájmu o ekologii.

30. 11. ne 15.00   BOMBEROS − Squadra Sua
Klaunerie, gagy, groteska a „tvrdá“ hasičská dřina při čekání na vytoužený požár. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
 6. 11. 9.00, 10.30   HODINA „HUDEBKY“ JINAK − Tokhi El Ritmo

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

20. 11. 9.00, 10.30  ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE − Divadlo D5
Hudební pohádka pro děti na motivy oblíbeného komiksu.

24. 11. 9.00, 10.30   PATÁLIE PANA PAKA − Divadlo Pohadlo
Ekologická pohádka na téma třídění odpadu. 

27. 11. 9.00   HYGIENA KRVE − Divadlo Líšeň
Komponovaný program na téma holocaustu v konfrontaci s projevy rasismu a totality 
v současnosti – pro II. stupeň ZŠ a SŠ.

 4. 12. 9.00, 10.30   HEJ MISTŘE − Divadlo Drak
Rybova mše vánoční originálně propojená s příběhem dvou českých průkopníků 
lyžařství.
Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 
představení pro mateřské, základní střední školy, kde také naleznete kompletní na-
bídku programů pro školy.

KONCERTY
 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

12. 11. st 19.30   SEM TAM
Bluegrassová kapela z Českých Budějovic s hostem.

19. 11. st 19.30   RADIM HLADÍK & BLUE EFFECT
Pohodový večer s rockovou legendou.

20. 11. čt 18.00  STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE − Patrola/Šlapeto
Hudební představení s vánoční tematikou. Obnovená premiéra pořadu Staropražské 
Vánoce, ve kterém zazní romantické staropražské písně Karla Hašlera i speciálně  
upravené staročeské a staropražské koledy. 
Zvýhodněné vstupné pro seniory!!!

22. 11. so 17.30   VZPOMÍNKA NA QUEEN
Vzpomínkový koncert na legendární hudební skupinu – ve spolupráci s Fan Clubem 
Tornádo Queen, o. s. Více info na: www.fcqueen.cz.

28. 11. pá 20.00   HEXAGON
Country zábava. Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727.

29. 11. so 12.00   SKUTEČNÁ LIGA

 3. 12. st 19.30   COP Plzeň

 4. 12. čt 19.00   IRENA BUDWEISEROVÁ V KOSTELE 
Tradiční koncert v kostele sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách.

 6. 12. so 15.00   SKUTEČNÁ LIGA −  finále hudební soutěže

10. 12. st 19.30   LUŇÁČCI −  Vánoční koncert

12. 12. pá 19.30   KAREL PLÍHAL
Koncert s uvedením nové knížky vynikajícího písničkáře.

17. 12. st 19.30  ROBERT KŘESŤAN a POZDNÍ SBĚR

RŮZNÉ
 6. 11. čt 16.00  NEJSME SI CIZÍ 

Multižánrová integrační kulturní akce.

13. 11. čt 18.30   KURZ VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ
Další rady a triky v oblíbeném kurzu. Šátky a šály zapůjčí lektorka, nebo si můžete 
přinést vlastní. Obdržíte i brožurku s návody a můžete si šátky i zakoupit.

13. 12. so  VÁNOCE S LUČINKOU
Tradiční vánoční program plný lidové slovesnosti a vánočních koled. Host: FS Jitřenka  
z Českého Krumlova.

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

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 10.00 hod.
do 18.00 hod. a vždy hodinu před představením  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13

Cirkusový podzim ve Mlejně 
Hra, akrobacie a železo, to je nové představení Cirkusu Mlejn Fer 
Play, na jehož premiéru se můžete těšit již ve středu 5. listopadu. 
Představení inspirované kovem volně navazuje na pouliční perfor-
mance Cirkusu Mlejn Ironické Férrum, do níž přidává prvky vzdušné 
akrobacie na kru hu a řetězu. Tři akrobaté se v něm za pomoci svých 
vlastních těl a kovo vých rekvizit utkají v souboji o toho nejžele zněj-
šího, nejskladnějšího, nejkrásnějšího i nejhloupějšího. Ale pozor 
na pravidla Fer Play!

Třetí listopadová sobota (15. 11.) bude i letos patřit Noci divadel 
a my vás opět zveme na to nejlepší ze současného českého cirkusu. 

Každou celou hodinu se můžete těšit na ukázky souborů Cirkus 
Mlejn, Cink Cink Cirk, Cirkus TeTy, Divadlo Décalages, Skupinu 
Aventyr, Cirkus Fruktus, Hopsej.cz a studenty a absolventy HAMU. 
Kromě toho vystoupí švýcarská akrobatka Stéphanie N'Duhirahe, 
česko-italské duo Bibi2 a nebude chybět ani šansonový kabaret, záso-
bený bar nebo půlnoční projekce. 

Hlavní program Noci divadel letos nově doplní odpolední cyklo-
jízda, která příjemnou projížďkou propojí Klub Mlejn se smíchovským 
MeetFactory. Milovníky cyklistiky zveme již od 16 hodin na ukázku 
z představení Sittam a workshop, na kterém si budou moci na vlastní 
kůži vyzkoušet některou z novocirkusových disciplín.

  Dagmar Roubalová, KD Mlejn



Soboty 1. a 22. a neděle 2. a 23. 11.
Kuchtíci v akci
Centrum rozvoje FasTracKids, V Hůrkách 2145
V listopadu zahajujeme v Praze 13 pro děti ve věku 3 – 11 
let víkendové kurzy vaření s názvem Kuchtíci v akci. Sobotní 
kurz, určený dětem ve věku 5,5 – 11 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. Pro 
pravidelné zájemce 
máme i 10ti dílný se-
riál Svačinoví experti, 
který začíná 23. 11., 
13. 12. organizujeme 
přednášku pro rodiče 

o výživě dětí s výživovou poradkyní. 
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.

Středa 5. a čtvrtek 6. 11. • 17.00
Stop krádežím vloupáním
Obřadní síň radnice, Sluneční nám.
Městská část Praha 13 vás zve na semináře, 
pořádané v rámci stejnojmenného projektu komplexního 
zabezpečení majetku. Semináře jsou určené pro širokou 
veřejnost, zástupce SVJ a BD. Na seminářích budou předná-
šet a vaše dotazy zodpovídat zástupci Ministerstva vnitra, 
Cechu mechanických zámkových systémů ČR, Policie ČR  
a Městské policie. V průběhu každého semináře proběhne 
losování účastníků o dárkové poukazy. 
Stejný seminář se v obřadní síni radnice uskuteční  
v úterý 11. a ve středu 12. 11. od 17.00. 

Sobota 8. 11.
Setkání Baltíků v Praze
FZŠ Trávníčkova 1744 
Občanské sdružení TIB vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejhezčí 
program naprogramovaný v Baltíkovi. Témata soutěže jsou 
Baltíkovy dobroty a Star Wars. Soutěž podpořila městská 
část Praha 13. Více na stránkách http://souteze.tib.cz.

Sobota 8. 11. • 9.00 – 17.00
Flerjarmark
Základní škola Mohylová 1963 
Nenechte si ujít prodejní akci pro nejširší veřejnost, chybět 
nebudou ani minidílny pro děti.

Sobota 8. 11. • 9.30
Setkání pečujících o osoby staré a nemocné 
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Farní charita Stodůlky pořádá další setkání, v rámci kterého 
budete moci využít základní sociální poradenství a zkonzulto-
vat zkušenosti či otázky z pečování o své blízké. Přítomné 
budou všeobecné setry Farní charity, které vám poradí a zod-
poví i specifické dotazy spojené s konkrétním postižením 
nebo chorobou (s výživou, rehabilitačním cvičením, s opatře-
ními důležitými při péči o imobilní pacienty atd.). Chceme 
vám být nápomocni při překonání strachu z tohoto nelehké- 
ho závazku pečovat o své blízké v domácím prostředí a maxi-
málně vám poskytnout všestrannou podporu a pomoc.

Sobota 8. 11. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186  
Přijďte se podívat na Pasáčka vepřů – pohádku, kterou  
na motivy H. Ch. Andersena hraje soubor Divadla Glans. 
Jednotné vstupné 70 Kč (pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení). Na místě bude možno zakoupit 
malé občerstvení. Více na www.divadloglans.cz.

Pondělí 10. 11. • 9.50 – 16.00
Den univerzit 
Německá škola v Praze, Schwarzenberská 1, Praha 5
Zahájení akce přislíbil německý velvyslanec v České repub-
lice Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven. Po celý den 
se nejen žákům školy a jejich rodičům, ale též žákům jiných 
mezinárodních škol v Praze, představí kolem 16 německých 
a českých univerzit. Univerzity se budou prezentovat v rámci 
vzdělávacího veletrhu a prezentačních bloků. Cílem akce je 
představit žákům 10. – 12. ročníků studium na vysokých 
školách, které jsou pro ně vhodné.

Pondělí 10. 11. • 16.00
Vernisáž výstavy s názvem Migrantky
Atrium radnice
Zveme vás na výstavu umělkyň (s migrantskou zkušeností) 
z Prahy 13. Fotografie a obrazy představí Vafa Ashumova, 
Yana Yushkevich, Oxana Herodesová. Výstavu si budete moci 
prohlédnout do 21. listopadu.

Středa 12. 11. • 10.00
Den otevřených dveří 
Německá škola v Praze, Schwarzenberská 1, Jinonice
Program: 10.00 – 16.00 návštěva vyučování a pohovory  
s vedením školy, prohlídky školy a školky, 14.00 v aule uví-
tání a představení vedení školy, 15.10 – 16.45 a 16.45 – 17.30 
možnost návštěvy přípravného kurzu. Po celou dobu akce se 
o občerstvení starají 12. třídy a Kavárna pro rodiče v aule. 
Podrobné informace na www.dsp-praha.cz.

Středa 12. 11. • 16.00
Školička
Základní škola Mohylová 1963
Školička se bude konat celkem pětkrát, a to  12., 19., 26. 11.  
a 3. a 10. 12., vždy od 16.00. Na programu je seznámení 
rodičů se školou, ukázkové hodiny pro rodiče z češtiny, mate-
matiky nebo na téma Člověk a svět. Při posledním setkání 
10. 12. odpovídáme na vaše otázky a navštívíme vánoční 
výstavu.

Středa 12. a čtvrtek 13. 11. • 8.30 – 16.00 
Dny otevřených dveří
Základní škola Mohylová 1963
Využijte možnosti prohlédnout si naši školu a získat odpo-
vědi na všechny vaše otázky. Připraveno je i odpolední  
setkání s rodiči.

Čtvrtek 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  
zakoupit. Cena: 290 Kč/lekci. Rezervace: tel. 724 022 138, 
www.vazanisatku.cz.

Pátek 14. 11. • 9.00 
Pietní akt k výročí 17. listopadu
Kovářova ulice u ZUŠ 
Položení věnce u památníku obětem komunizmu.

Pondělí 17. 11.
Turistický pochod Pražský Minimax
Start – Podbaba nebo Bílá Hora
Již pojedenácté vás kartografické vydavatelství Žaket zve 
na turistický pochod Prahou podle mapy. Dvacetikilomet-
rová trasa startuje od 8.30 do 9.15 od tramvajové smyčky 
Podbaba, z ulice Pod Paťankou. Kratší – desetikilometrová  
– začíná od 10.00 do 10.45 od smyčky tramvaje Bílá Hora, 
z ul. Zličínská. Každý účastník obdrží podrobnou mapu, trať 
není nijak značena! Na mapě jsou též uvedeny kontrolní 
otázky a vyznačena místa, ke kterým se vztahují. Cíl obou 
tras bude letos nově na křižovatce Plzeňské a Slánské, v sídle 
kartografického vydavatelství Žaket a blízko zastávek MHD 
Bílý Beránek a Slánská od 12.30 do 15.30.  
Více na www.zaket.cz.

Středa 19. 11.
Den otevřených dveří 
FZŠ Mezi Školami 2322
V tento den si můžete od 8.00 do 11.00 hod. prohlédnout 
prostory školy, třídy, tělocvičny, odborné pracovny a můžete 
nahlédnout do jednotlivých vyučovacích hodin. 
Program:  

 8.00 – 8.45 - ukázková hodina pro rodiče budoucích žáků 
1. ročníku (nový pavilon školy), třídní ukázkové hodiny 

 9.00 – beseda pro rodiče budoucích prvňáčků v kinosále 
školy, kde budete mít možnost blíže se seznámit se školním 
vzdělávacím programem i dalšími aktivitami školy  

 14.00 – 16.00 – otevřené herny školní družiny pro rodiče 
 15.30 – beseda pro rodiče budoucích prvňáčků v kinosále 

školy (pro rodiče, kteří se neúčastnili besedy v 9.00) 
 16.00 – první dílnička pro budoucí žáky 1. ročníku. 

Bližší informace na tel. 251 613 247/27, 730 826 141  
zastupce@fzsmeziskolami.cz, www.fzsmeziskolami.cz,  
fcb – Fzš Mezi Školami.

Sobota 22. 11. • 10.00 
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186  
Nenechte si ujít Vánoce na blátě – veselou vánoční pohádku 
o tom, jak Peklo chtělo dětem zkazit Vánoce. Hraje soubor 
Divadla Glans. Jednotné vstupné 70 Kč (pokladna je ote-
vřena hodinu před začátkem představení). Na místě bude 
možno zakoupit malé občerstvení. Bližší informace najdete 
na www.divadloglans.cz.
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Úterý 25. a středa 26. 11. • 14.00 – 18.00
Veletrh základních škol 
Obřadní síň radnice Prahy 13
Veletrh je určen především rodičům součas-
ných i budoucích žáků základní školy. Na jed-
nom místě budou mít příležitost seznámit se  
s vzdělávacím programem, se zaměřením, ale i s nabídkou 
volnočasových aktivit jednotlivých škol Prahy 13.

Středa 26. 11. • 8.00
Den otevřených dveří 
Základní škola Kuncova, Stodůlky
Srdečně zveme rodiče, zájemce z řad veřejnosti a bývalé 
žáky. Od 8.00 do 11.40 můžete nahlédnout do výuky,  
od 16.30 do 18.00 proběhne setkání s ředitelem školy, dis-
kuze a komentovaná prohlídka školy včetně zrekonstruova-
ných prostor. Přijďte, budete vítáni!

Sobota 29. 11. • 8.00
Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska v.v.
Fakultní základní škola Brdičkova, Lužiny
SDH Třebonice a ÚMČ Praha 13 vás zvou na 
další ročník volejbalového turnaje amatérských smíšených 
družstev. Prezence 7.30 – 8.00 v tělocvičně školy. Závazné 
přihlášky (do 24. 11. do 14.00) a veškeré informace u Jaro-
slava Matýska (tel. 607 613 652, 235 011 239) nebo Martina 
Šmída (tel. 602 765 024, 235 011 205).

Sobota 29. 11. • 9.00
Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Farní charita Stodůlky spolu s římskokatolickou farností  
sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách vás srdečně zve na další 
setkání. Zahájíme je v 9 hod. společným slavením mše svaté 
s možností přijetí svátosti nemocných, následovat bude 
společenský program.

Sobota 29. 11. • 9.00 – 15.00 
Jarmark na Havaji
MŠ Havaj, Mezi Školami 2482, Nové Butovice 
Kolektiv MŠ Havaj vás srdečně zve na Havajský jarmark, kde 
si můžete nakoupit vánoční dárky pro celou rodinu, pochut-
nat si na domácím občerstvení, poslechnout si koledy a podí-
vat se na divadlo. Těšíme se na hezkou sobotu s vámi. 

Pondělí 1. 12. • (10.00), 16.00 
Farmářské Vánoce 
Sluneční náměstí 
Od 10 hodin budou na Slunečním náměstí 
děti z mateřských škol se svými učitelkami zdobit vánoční 
stromeček. Každá mateřinka dostane od pana starosty jeden. 

Ty nejhezčí budou vybrány v 16 hodin. Potom už dojde na roz-
dávání dárků a zábavný doprovodný program, který navodí 
tu správnou sváteční náladu a zároveň udělá hezkou tečku 
za letošními farmářskými trhy.

Čtvrtek 4. 12. • 11.00 
Vánoční odpoledne v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746

Zveme všechny seniory i neseniory na vánoční odpoledne, 
které je spojeno s rozléváním vánočního punče, výrobou  
adventních věnců, vánočních dárků a na závěr s rozsvícením 
vánočního stromku. Mezi 11.00 – 14.00 můžete začít obě-
dem, na kterém bude rozléván vánoční punč. Od 14.00 
do 16.00 hod. bude probíhat program „Pojďme si vyrobit 
adventní věnec a dárky pro sebe nebo pro své nejbližší“. 
Po 16.00 hodině pak na zahradě rozsvítíme náš vánoční 

smrk „malého Lukáše“. Připijeme si punčem, zazpíváme  
koledy a popřejeme si klidné a krásné Vánoce.

Čtvrtek 4. 12.
Slavnostní koncert Carminy Vocum 
České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1
Srdečně zveme všechny příznivce a ctitele vokální hudby  
na koncert smíšeného pěveckého sboru Carmina Vocum. 
Členové sboru tímto vystoupením chtějí vzdát hold sbor-
mistryni Draganě Novaković-Vitas u příležitosti jejího dese-
tiletého působení v čele sboru a z vděčnosti za její obětavou 

práci. Pod jejím vedením se sbor zúčastnil mnoha koncert-
ních vystoupení, a to jak tuzemských, tak i zahraničních.

Sobota 6. 12. • 13.00 
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky srdečně zve všechny děti 
i jejich rodiče na Mikulášskou nadílku. Od 17 hodin proběhne 
ve Spolkovém domě výroční valná hromada SDH Stodůlky.

Sobota 6. 12. • 9.00
Vánoční Notorcup 2014
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68
Zveme vás na další ročník oblíbeného turnaje v malé kopa- 
né, letos opět hraný v adventním čase. Přihlášky a více  
informací na marazdansky@seznam.cz, tel. 602 226 624.

Úterý 9. – pátek 12. 12. • 9.00 – 16.00
Vánoční výstava
Základní škola Mohylová 1963, Lužiny
Srdečně vás zveme na již tradiční Vánoční výstavu.

Čtvrtek 11. 12. • 8.30 – 16.00 
Den otevřených dveří
Základní škola Mohylová 1963
Využijte možnosti prohlédnout si naši školu a získat 
odpovědi na všechny vaše otázky. Připraveno je i odpolední 
setkání s rodiči.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Úterý a pátky • 8.30 – 11.30 
Dopolední blok – miniškolička (od 2,5 let)

Čtvrtek 27. 11. • 20.00 
Adventní drátování 
Naučíme se základy drátování  
a odrátujeme si adventní svíčku. 
Veškerý materiál i nářadí k dis-
pozici. Cena kurzu je 200 Kč.  
Rezervace mailem nebo sms 
nejpozději den před konáním 
kurzu. 
Více informací o činnosti minicentra nebo o jednotlivých 
akcích získáte na tel. 604 289 820 nebo na  
www.mcstodulka.cz.

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

Sobota 1. 11. – středa 31. 12. 
Od barev podzimu do adventu – refektář
Výstava fotografií Romana Zuzáka zachycující barvy  
podzimu a kouzlo zimy. 

Neděle 2. 11. • 17.00
Dušičkový koncert – kostel sv. Rodiny
Dušičkový koncert smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného nad 
Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha.

Neděle 9. 11. • 17.00
Kdo miluje, zmůže všechno! – kostel sv. Rodiny 
Pokojné ztišení při klasické hudbě v podání souboru Fides  
a čtení biblických textů pastorem Josefem Ceplem. Na pro-
gramu  G. F. Händel, R. Lovland, W. A. Mozart, E. Moricone, 
A. Corelli a další. 

Pondělí 17. 11. • 18.00
VientoMarero Duo – kostel sv. Rodiny
Představí se Michaela Kuřavová – flétna a Jiří Meca – kytara. 
Na programu J. Ibert, G. F. Händel, F. Borne, J. Novák,  
D. Milhaud a další.

Neděle 23. 11. • 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny
Pod vedením Michala Macourka zazní Umění fugy J. S. Bacha. 

Neděle 30. 11. • 17.00
První adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum pod vedením 
Štěpánky Heřmánkové, trubka – Miroslav Laštovka, klavír 
Ramona Lukášová, slovem provází Jaroslava Panýrková.

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 
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čarovat… V maskách, bez masek, s rodiči, sourozenci nebo 
s kamarády. Na děti čeká výtvarná dílna, halloweenská ku-
chyně, plnění strašidelných úkolů a na odvážné i stezka od-
vahy. Vstupné 60 Kč.

Pátek 7. 11. • 15.00 – 17.00 
Odpoledne s discgolfem v Centrálním parku 
Sraz účastníků je u informační tabule o discgolfu, která je  
u sportovního hřiště nedaleko tubusu metra v Centrálním 
parku. Podrobné informace o akci najdete na našich strán-
kách. Vstup je zdarma.

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 svě-
telné cesty si můžete u horní nádrže v Centrálním parku 
prohlédnout osvětlenou, vlastnoručně vyrobenou, plující 
lodní flotilu našich lodních modelářů. Vstupné 30 Kč.

Pátek 14. 11. a sobota 15. 11.
Workshop – Jemná večerní a ranní jóga
V pátek od 18.30 do 20.30 a v sobotu od 9.00 do 11.00 pro 
vás připravujeme jógový workshop. Budeme se věnovat cvi-
čení ásán ve stylu hathajógy. Lekce mají za cíl sladit jemný 
pohyb s dechem, naslouchat svému tělu a mysli a přinést 
více radosti a klidu do každodenního života. Tento kurz není 
vhodný v těhotenství, po úrazu, závažnější operaci nebo při 
zánětu šlach. S sebou vezměte podložku na jógu (pokud 
vlastníte), deku. Přihlásit se můžete v recepci domu dětí 
nebo osobně na pohyb@ddmstodulky.cz. Vstupné na jeden 
den je 150 Kč. Lektor: Eva Šimánková. 

Pátek 28. 11. • 16.00 – 18.00
Zimní dílna 
Vyrobíme si drobnosti, pozornosti, dárky k adventu a vánoč-
nímu času. S sebou si přineste krabičku či košík na výrobky, 
nůžky, lepidlo, tužku. V přízemí nás bude čekat příjemné 

občerstvení. Na závěr dílny rozsvítíme společně ozdobený 
vánoční stromeček a zazpíváme si. Akce je realizována za 
podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Vstupné 50 Kč 
(platí pouze tvořící návštěvník akce).

Sobota 29. 11.
Den plný tance
DDM Stodůlky a Taneční skupina D.A.R. pořádájí již devátý 
Den plný tance. Dopoledne bude patřit tanečníkům od 8 do 
14 let, odpoledne pokročilým nad 14 let. Můžete si zkusit 
moderní taneční styly jako MTV Dance, Disco Dance, Hip 
Hop, ale také výrazový tanec. Každá lekce stojí 50 Kč.  
Více na dar-dance.unas.cz nebo na facebooku. 
 
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. 
Od listopadu otevíráme nové kurzy FasTrack Signing –  
znakování (pro děti 1/2 – 2 roky) a FasTrack Music  
(pro děti 2 – 8 let). 
 
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, komu-
nikaci v angličtině a němčině. 

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

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Pátek 21. 11. – sobota 27. 12.
Válka, která se nás netýká(!)
Zveme vás na výstavu fotografií, která v sále Komunitního 
centra přináší autentický pohled na každodenní realitu ve 
Středoafrické republice očima misionáře Aurelia Gazzery, 
hlavního partnera české neziskové organizace Siriri, o.p.s. 
Výstava je otevřena: po a st 9.00 – 17.30, út 18.00 – 21.00, 
ne 9.30 – 12.00.

Prokopské volnočasové centrum pro 
děti i dospělé
(Program je tvořen nejen pro maminky na MD s dětmi.)
 
Pondělky • 14.30 – 16.00
Lekce keramiky 
Pro děti od 4 do 12 let, cena 750 Kč za průkazku na 12 lekcí 
(průkazka je přenosná) nebo 80 Kč za jednorázovou návštěvu 
kroužku. Při nákupu dvou průkazek pro sourozence zaplatíte 
1 400 Kč. Na lekce je možné se přihlásit i v průběhu roku  
v čase lekce nebo na p-v-c@seznam.cz. 

Každé první pondělí v měsíci • 9.00 – 12.00
Otevřená podpůrná skupina pro nosící  
maminky/rodiče
Setkání pro rodiče, kteří nosí své děťátko na těle v šátku  

či ergonomickém nosítku. Cena: 100 Kč/dospělý (za provoz 
a náklady na malé občerstvení).

Úterky • 9.30 – 11.30
Otevřené společenství maminek na mateřské  
Vítáme i nové maminky, které se s námi chtějí scházet,  
společně se modlit a sdílet navzájem své radosti i bolesti.

Čtvrtky (v případě zájmu i pondělky) • 9.00 – 11.30 
Hudební škola Yamaha
www.yamahaskola.cz/cs/skoly/praha-5-nove-butovice

Každý sudý čtvrtek • 14.00 – 17.00
Kurzy vázání dětí do šátku
Kurz je určen zejména pro těhotné, maminky s novorozenci 
a jejich partnery – max. 4 účastníci. Cena: 350 Kč, partner 
+ 100 Kč. Rezervace míst předem nutná – info@nosimse.cz, 
tel. 725 038 186, www.nosimse.cz. 
Veškeré aktivity budou probíhat v nové klubovně – bývalé 
garáži, která má vchod z parkoviště KC. Dotazy a připomínky 
na p-v-c@seznam.cz. 
 
Více informací získáte na tel. 251 610 850, 251 627 400, 
mail@centrumbutovice.cz, www.centrumbutovice.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM  
PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš,  
Trávníčkova 1746

Sobota 8. 11. • 15.00 – 18.00 
Martinská cesta za světlem pro rodiny s dětmi   
Kemp Drusus Třebonice 
Přijďte si vyrobit lampion a projít cestu tmou vyznačenou 
kouzelnými lucernami za Martinem na bílém koni. Prodej 
třebonického piva a originálních dárků – keramiky, knih a 
bylinek. Prosíme o nahlášení počtu dětí předem. Cena za 
materiál na 1 lampion je 50 Kč. Více na www.pivovartrebo-
nice.com. 

Pátky 7., 14., 21. a 28. 11. • 9.30 – 11.30 
Herna pro děti se cvičením
Dopolední program pro děti do 3 let a jejich rodiče – říka-
dla, pohybové a hudební aktivity i výtvarné tvoření. Stále 
hledáme nové posily týmu pro vedení páteční herny. 

Pátek 14. 11. • 10.30 – 11.30 
Bylinky pro děti a maminky s M. Dobromilou

Jak nám mohou bylinky, koření a vůně zlepšit náladu v pod-
zimním období. Prosíme o přihlášení předem u MDS. V rámci 
páteční herny bude vždy 2. pátek v měsíci pokračovat cyklus 
Bylinky. Prosíme o přihlášení předem. 
 
Více na www.mcprokupek.cz. Přihlášky předem  
na akce Magdalény Dobromily Staňkové (MDS):  
SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz.
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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 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.

Sobota 6. 12. • 15.30
Mikulášská nadílka
Zábavné odpoledne pro děti s doprovodem, které zakončí 
příchod Mikuláše s čertem a nadílkou. Vstupné je 50 Kč.

Pátek 12. 12. • 16.00 – 17.30
Vánoční pečení
Modelování vánočních ozdob a cukroví z barevného těsta – 
poklidné předvánoční tvoření s koledami – pro děti s dopro-
vodem. Vstupné je 90 Kč. 
 
Více informací, podrobný program s daty, časy i při-
hlášky na skritciveskole@email.cz, www.skritcipraha.cz, 
723 607 070 (K. Šrámková).

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

Neděle 9. 11. • 10.00
God of the Gaps? – Bůh v mezerách vědy
V čase pravidelné dopolední bohoslužby Sboru Církve bratr-

ské promluví na toto téma oxfordský profesor, apologeta 
a autor řady publikací John Lennox, který měl v minulosti 
možnost veřejně debatovat s „nejvýraznějšími ateisty sou-
časnosti” – R. Dawkinsem, P. Singerem, Ch. Hitchinsem 
a dalšími. O Johnu Lennoxovi naleznete více na stránkách 
wiki nebo na jeho osobních stránkách. Tlumočení je zajiš-
těno. Další info na www.13ka.cz.

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. Na začátku prosince 
tradiční „Vítání prvního sněhu" na Jizerce – 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 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.

Soboty 22. a 29. 11. 
Adventní dílny
Vánoce se blíží. Přijďte si vyrobit vlastnoruční adventní 
věnec do zoo! Objednání možné od 3. listopadu na  
pr@zoopraha.cz.

Neděle 30. 11. 
Rozsvítíme Vánoce
Oslavte s námi příchod prosince a blížící se Vánoce!

Happy Mondays – každé prosincové pondělí má vstup  
za korunu každý (až do 15. prosince 2014).

Pátek 5. 12. 
Po zoo chodí Mikuláš
Po celé odpoledne můžete v zoo potkat Mikuláše  
s doprovodem.

Neděle 7. 12. 
Děti za korunu
Každého sedmého v měsíci zveme do zoo děti jen za ko-
runu!

Bližší informace nejen o programu získáte  
na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.            
 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

TO JSOU TEDA FÓRY

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
 Ne 9. 11. Z BÍLÉ HORY DO RUZYNĚ. Na vycházce si připomeneme zdejší klášter s kos-
telem Panny Marie Vítězné i Velkou hospodu. Cestou do Ruzyně se zastavíme u památníku 
bitvy na Bílé hoře a kolem tolerančního hřbitova sejdeme k ruzyňským statkům. Začátek akce 
v 9.45 na konečné tramvaje č. 22 Bílá hora. Cena 100/70 Kč. Bohumil Kocourek
 St 25. 11. VLAŠSKÝ ŠPITÁL. Prohlídka mimořádně zajímavého objektu na Malé 
Straně, kde byla poskytována již od 17. století péče nejpotřebnějším: nemocným, opuš-
těným, sirotkům. Špitál měl mnoho vznešených příznivců, takže můžeme obdivovat 
krásu barokní architektury a umění, která tento objekt zdobí. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16.00 
u nároží ulic Vlašská a Šporkova, Malá Strana (zastávka aut. č. 292 Šporkova). 
Jednotná cena 100 Kč. Milada Racková
 So 29. 11. PROTEKTORÁTNÍ PRAHOU PO STOPÁCH UDÁLOSTÍ ROKU 1939. 
Vycházka věnovaná 75. výročí smrti Jana Opletala jde po stopách událostí 28. 10. 1939, který 
vedl k uzavření českých vysokých škol 17. 11. 1939. Začátek akce ve 14.00 u kašny Národního 
muzea. Cena 100/70 Kč. Jaroslava Nováková
 Ne 30. 11. ČESKÝ ARCHITEKTONICKÝ UNIKÁT – KUBISTICKÁ ARCHITEKTURA. Před 
více než sto lety se objevily pod vyšehradskými hradbami stavby ve stylu architektonického 
kubismu. Na vycházce se seznámíme s trojdomem na Rašínově nábřeží, Kovařovicovou vilou, 
činžovními domy v Neklanově ulici od Josefa Chochola i objekty v Podskalí, na jejichž fasádách 
se objevily stopy kubizmu, a to spíše už v poloze dekoru. Začátek akce v 10.00 na zastávce 
tram. č. 3, 7, 17 Výtoň (ve směru do centra). Cena 100/70 Kč. Jarmila Škochová

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

 Pepa přijde pozdě večer domů notně opilý, zůstane stát v obýváku  
a kouká, jak se vše kolem něj točí. Manželka se ptá: „Ty si nepůjdeš lehnout?“ 
„Hned, jen co pojede kolem mě postel!“

 „Doufám, že vás manžel od té doby, co vám musel zaplatit bolestné, už nebije,“  
ptá se lékař pacientky. „Nebije, pane doktore, ale mám takový divný pocit,  
že si na to šetří. Vždycky, když přijdu domů, tak se po mně zuřivě podívá a vztekle 
hodí do pokladničky dvacku!“

 Vyčerpaný lovec se potácí divočinou a na jedné mýtině vidí malé tábořiště  
se dvěma muži sedícími u ohně. Dopajdá k nim a ulehčeně vydechne: 
„Jsem fakt rád, že vás vidím. Před třemi dny jsem zabloudil.“ 
„Moc se neradujte. My jsme zabloudili před třemi týdny.“

 Jedna mlaďoučká dívenka se ptá druhé: „Půjdeme zítra do kina na ten nový film?“ 
„Asi těžko. Za prvé je to do osmnácti nepřístupné a za druhé mi stejně nemá  
kdo hlídat dítě.“

 Potkají se dva kamarádi: „Co kdybychom se šli podívat na fotbal?“  
„Dobrý nápad, koupíme si lahvinku a po každém gólu si dáme jednoho panáka.“ 
 Odchází po výsledku 0:0 a přitom si postesknou: „Příště půjdeme raději  
na košíkovou!“

 Lyžařský nováček si na sjezdovce ve Špindlu zlomí nohu: „Přece ten kurz má vý-
sledky, loni jsem si ji zlomil už při vystupování z vlaku.“

UMÍME SI PORADIT
Už po deváté se setkáváme u rubriky Umíme si poradit. Vás, naše čtenáře, jsme požádali, 
abyste uveřejněné „rady“ vyzkoušeli a podělili se o vlastní dobré a osvědčené nápady nebo 
zkušenosti.   
J Většina z nás dává před umělými květinami přednost živým. Jsou ale místa, kde by 
velmi rychle zvadly, navíc některé umělé květy jsou od živých téměř k nerozeznání. 
Vydrží, ale sedá na ně prach a barva se musí čas od času osvěžit. Jak na to? Naplňte papí-
rový sáček solí, vložte do něj květiny, uzavřete a důkladně protřepejte. Budou zase jako 
„právě utržené“.
J A když už jsme zmínili květiny, poradíme vám, jak vyčistit od usazenin úzkou vázu. 
Stačí, když do ní nasypete suchou rýži, pak nalijete ocet a necháte působit. Po nějaké 
době stačí protřepat. 
J Proutěný nábytek má své kouzlo, ale dost špatně se čistí. Zkuste jednou za rok nebo 
dva použít kartáček namočený v teplé slané vodě.
J Řidiči se už musí připravit na ranní škrábání zamrzlých skel, abyste navíc nemuseli 
řešit zamrzlý zámek, vyzkoušejte radu pana Jedličky z Lužin. Dejte na něj magnetku. 
Funguje to.
J Také vás před šitím děsí představa, jak budete „hodinu“ navlékat nit? Už nemusí. Stačí 
roztřepený konec nitě postříkat lakem na vlasy, uhladit a je to.
J A protože podzim a s ním doba častých nachlazení je tady, poradíme vám, co vám 
může ulevit. Je to antioxidant jménem rozmarýn - zlepšuje odvodnění, tlumí zánět
vedlejších nosních dutin... Přidejte ho do omelet, k pečené drůbeži a bramborám nebo 
si z něj uvařte čaj. Paní Jiřině z Jinonic, když jí je pod psa, pomáhá.

Eva Černá 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Počasí umí být velký kouzelník. Klidně nechá zmizet spodní 
poschodí domů. Fotografie Jaroslava Krejbicha z Lužin je toho důkazem. 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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Listopadová křížovka Čtenářská soutěž
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Knihkupectví Kanzelsber-
ger v OC Lužiny vám nabízí 
kompletní sortiment 
titulů ... TAJENKA, učebnic 
a cizojazyčných publikací. 
Přijďte si vybrat! 3 výherci 
se mohou těšit na hit 
posledních týdnů a svě-
tový bestseller – knihu 
Analfabetka, která uměla 
počítat.

Otevírací hodiny knihkupectví Kanzelsberger v OC Lužiny jsou po−ne: 9−21 hodin, 
více informací na www.dumknihy.cz. V listopadovém čísle se vydáme hledat jméno autora velmi známé dětské knihy 

do Francie. Mezi jeho nejznámější díla patří například Země lidí nebo Kurýr na jih. 
Byl spisovatel, ale také letec. Vojenskou službu nastoupil roku 1921 a na vlastní žádost 
byl přidělen k letectvu. O deset let později byl jmenován Rytířem Čestné legie. Začát-
kem druhé světové války nastoupil do vojenské služby v hodnosti kapitána na letišti
v Toulouse. Přestože byl lékaři prohlášen za neschopného válečných letů, usiloval, aby 
se mohl aktivně zapojit, což si nakonec prosadil. Podle svědků z jeho jednotky byl 
jeden z nejodvážnějších, bojoval s velkým nasazením a bez ohledu na riziko. V roce 
1943 mu vyšla proslulá filozofická pohádka, jejíž název vám napoví obrázek. Jeho
památník najdete na letišti v korsickém městě Bastia.
Znáte již jméno spisovatele a název knihy?

V říjnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Jaroslava Foglara a knihu
Záhada hlavolamu.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s  
v Galerii Butovice získává:
Eva Faitová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Iva Halášková, Stodůlky
Petra Konopásková, Nové Butovice
Vladimír Dvořák, Stodůlky

Soutěžní otázky na listopad:
1) Jaké výročí oslavila v září Diakonie ve Stodůlkách?
2) Kdy a kde se bude konat Veletrh základních škol?
3) Jaké vyznamenání získala Zoo Praha?

Správné odpovědi na říjnové otázky: 
1) Kde a kdy proběhne Výlov mezi paneláky?
Výlov mezi paneláky proběhl 11. 10. na horní retenční nádrži 
v Centrálním parku.
2) Na jakém místě ukončila letošní sezonu světového seniorského 
tenisového žebříčku Pavla Mrázová?
Pavla Mrázová skončila na 6. místě.
3) Co je Ohrada Food Fest?
Ohrada Food Fest je festival dobrého jídla.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Marie Knappová, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu 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

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

Říjnová tajenka: PŘI RŮZNÝCH PROBLÉMECH SE ZÁDY
Výherci: Kateřina Voborská, Nové Butovice, Kateřina Třísková, Stodůlky,  
Ilona Linhartová, Nové Butovice
 připravila Petra Fořtová
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz i náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA na zimní sezonu 
v našem autorizovaném servisu od 13. 10. do 31. 12. 2014. 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.

Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady předních stíracích lišt od nás dostanete
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu
a funkčnost svého vozu díky výhodné nabídce ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

Více informací získáte na telefonu 257 107 111 nebo na www.porsche-smichov.cz.

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 111
www.porsche-smichov.cz
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