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Zprávy ze zasedání rady

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem ENESA, a.s., se sídlem U Vobor-

níků 852/10, 190 00  Praha 9, k veřejné zakázce vyhlášené formou jednacího řízení bez 

uveřejnění Dodatečná energeticky úsporná opatření ve školských objektech MČ Praha 13, 

nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 

a 

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem VLTAVÍN HOLDING stavební 

podnik, s.r.o., se sídlem  Nuselská 132, 140 00 Praha 4, k veřejné zakázce na stavební 

práce vyhlášené formou zjednodušeného podlimitního řízení MŠ Vlachova 1501 – 

 rekonstrukce sociálního zařízení neboť nabídka této společnosti byla dle předem zveřej-

něných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle § 28 zák. 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem 

 Rekonstrukce šaten v objektech škol na území Prahy 13

a

JMENOVALA
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek

VZALA NA VĚDOMÍ
provedené finanční kontroly v 1. pololetí r. 2013 včetně nedostatků zjištěných odborem 

kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlav-

ních zjištění 

SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána Mgr. Karlem Fischerem se sídlem Kaprova 42/14,  

110 00 Praha 1 - Staré Město k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Komplexní 

zajištění realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku – Realizace kamerového 

 systému na území Prahy 13 v rámci projektu Bezpečné město Praha 13 

a 

návrh mandátní smlouvy předložený Mgr. Karlem Fischerem

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.

Sdělení úřadu a městské části

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven takto:

čtvrtek 23. ledna od 13 do 18 hodin

pátek 24. ledna 2014 od 13 do 17 hodin. 

O školách se více dozvíte na Veletrhu základních škol, který se koná na radnici 

12. a 13. listopadu od 14 do 18 hodin.        

                   Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Farmářské trhy do konce listopadu
Pondělní farmářské trhy na Slunečním náměstí pokračují i v listopadu. 

Až do 25. listopadu si můžete každé pondělí od 8 do 18 hodin nakoupit čerstvou 

zeleninu, uzeniny, ryby, mléčné výrobky, nápoje a další farmářské produkty.     

                  -red-

Oprava Třebonického rybníka
Kvůli havarijnímu stavu odpadního potrubí musí proběhnout rozsáhlá oprava Třebonic-

kého rybníka. Proto byl rybník vypuštěn a 19. 10. proběhl výlov. Přes zimu zůstane 

rybník vypuštěný, aby tam žáby nenakladly vajíčka, což by zpozdilo opravu. Práce 

 začnou dle klimatických podmínek v jarních měsících a budou probíhat i v létě.

Jana Dusilová, odbor životního prostředí

Prodej lihovin už jen s koncesí
Dne 17. října 2013 nabyla účinnosti další novela živnostenského zákona – zákon 

č. 309/2013 Sb. Novelou došlo mimo jiné k rozšíření dosavadního předmětu podnikání 

koncesované živnosti pro výrobu a úpravu lihu, lihovin a ostatních alkoholických ná-

pojů o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (lihovinou se rozumí 

 alkoholický nápoj o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových). 

Všichni podnikatelé, kteří byli k 17. 10. 2013 oprávněni prodávat kvasný líh, 

 konzumní líh nebo lihoviny, musí ve lhůtě 6 měsíců požádat živnostenský úřad 

o koncesi v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného 

lihu, konzumního lihu a lihovin. K žádosti o koncesi v tomto rozsahu se nedokládá 

žádná odborná způsobilost a úkon nepodléhá správnímu poplatku. Žádost o koncesi 

je možné podat na kterémkoli živnostenském úřadu buď osobně nebo elektronicky 

(tj. s uznávaným elektronickým podpisem) prostřednictvím datové schránky, 

 Elektronické podatelny ŽR nebo elektronické podatelny úřadu.

Uvedená právní úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají 

 distribucí nebo prodejem kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podni-

katelům i konečným spotřebitelům – týká se tedy nejen prodejců lihovin v obchodě, 

ale i v restauračních zařízeních, případně v dopravních prostředcích.

Jana Lehká, vedoucí živnostenského odboru

Zimní údržba komunikací 2013 – 2014
V Praze 13 zajišťuje zimní údržbu komunikací několik subjektů. Nejvíce jich má 

ve správě Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která postupuje podle Plánu zimní 

údržby komunikací hl. m. Prahy. Bližší informace a interaktivní mapu zimní údržby na-

jdete na www.tsk-praha.cz. 

Časové lhůty pro zajištění sjízdnosti komunikací jsou stanoveny v souladu s vyhláš-

kou Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., lhůty pro zajištění schůdnosti v souladu 

s vyhláškou hl. m. Prahy č. 39/1997 Sb. Seznam místních komunikací, které hlavní 

město Praha vyřadilo ze zimní údržby, je uveden v příloze nařízení hlavního města 

Prahy č. 18/2010 Sb.

Na komunikacích, které jsou ve správě MČ Praha 13, odpovídají za zimní údržbu 

odbor životního prostředí a odbor majetkový, bytový a investiční Úřadu MČ Praha 13. 

Úklid provádějí nasmlouvané úklidové firmy. 

Kontaktní údaje na odpovědné pracovníky úřadu:
Odbor majetkový, bytový a investiční:

Monika Bouší – tel. 235 011 339

Odbor životního prostředí: 

Eva Beránková (Velká Ohrada) – tel. 235 011 472

Anna Pešatová (Stodůlky, Centrální park) – tel. 235 011 345

Jan Malsa (Lužiny) – tel. 235 011 467

Jana Dusilová (Nové Butovice) – tel. 235 011 476  

Samostatnou kategorií jsou účelové komunikace. Mají soukromoprávní povahu a jsou 

ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Pro účelové komunikace neplatí lhůty 

stanovené výše uvedenými vyhláškami pro místní komunikace, jejichž vlastníkem je 

hlavní město Praha.                Aleš Mareček, zástupce starosty

Jinočanská spojka usnadní provoz

Ve čtvrtek 17. října byla do zkušebního provozu slavnostně uvedena 
druhá část tzv. Jinočanské spojky, která Prahu 13 přímo napojuje 
na Pražský okruh a usnadňuje i cestu do Třebonic. Řidiči jedoucí 
po okruhu do Stodůlek nebo Nových Butovic již nemusí projíždět 
Řeporyjemi ani ucpaným vyústěním dálnice. 

„O dostavbu Jinočanské spojky jsme usilovali mnoho let a jsem rád, 
že se konečně podařilo dokončit i druhý úsek,“ říká starosta David 
Vodrážka. „Je přínosem pro naše napojení na celoměstskou dopravní 
síť a výrazně se uleví i obyvatelům Řeporyjí. Problémem je, že hlavní 
město zatím nenašlo prostředky na zřízení světelné signalizace na po-
měrně nepřehledné křižovatce s Jeremiášovou ulicí.“

Hlavní město Praha zatím zaplatilo za nový úsek téměř 630 mili-
onů korun. Průběžně mají být ještě doplněna protihluková opatření 
a dokončena cyklostezka podél celé délky komunikace.              -st-
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Kdy bude konečně otevřena Billa 
v  Obchodním centru Lužiny?  Říkalo 
se, že otevře v červnu, pak v září 
a stále nic...
Podobné otázky dostáváme 
na radnici pravidelně od konce 
září, kdy měla být Billa otevřena 
podle posledního sdělení vlast-
níka rekonstruovaného objektu. 
V první řadě musím zopakovat, 
že obchodní centrum je v sou-
kromých rukou. S investorem 
jsem samozřejmě intenzivně 
 jednal o dodržení zveřejněných 

termínů, městská část ale nemá 
žádné možnosti, jak stavebníka 
přimět k urychlení prací. Společ-
nost provozující řetězec Billa 
na náš dotaz odpověděla, že 
v  je jich zájmu je otevřít prodejnu 
co nejdříve, ale developer je in-
formoval o dalším prodloužení 
 stavebních prací. Proto jsem 
se obrátil s oficiálním dotazem 
na investora rekonstrukce. 

Zástupce investora Radek 
Menšík mně 24. října odpověděl, 
že právě úspěšně proběhla kolau-
dace prostor Billy s tím, že 
po doručení kolaudačního roz-
hodnutí může dojít k navezení 
zboží a otevření supermarketu. 
V odpovědi pan Menšík dále 
uvádí: „Samotné vnitřní prostory 
supermarketu byly hotovy před 
dvěma měsíci, včetně regálů atp., 
ale s pokračováním prací 
na  fa sádě a vstupu do supermar-
ketu se muselo počkat na pravo-

mocné rozhodnutí magistrátu ze 
dne 21. 8. 2013 ve věci zamítnutí 
námitek Spolku občanských 
sdružení JZM, v zastoupení 
p. Kučery, ohledně zateplení se-
verní fasády OC.“ 

Spolek občanských sdružení 
podal v květnu celý soubor námi-
tek proti rekonstrukci ob chod-
ního centra. Mezi nimi byla 
námitka proti změně v zateplení 

severní fasády, kterým se pro-
dloužil půdorys budovy o 10 cm, 
a to mimo pozemek vlastníka. 
Stavební odbor Magistrátu hl. 
města Prahy všechny námitky 
Spolku občanských sdružení za-
mítl pro nepřípustnost. V roz-
hodnutí se uvádí, že „změnou 
zateplení severní fasády, provede-
nou shodně jako již povolené za-
teplení zbývajícího obvodového 
pláště objektu, nemohou být 
 dotčeny zájmy ochrany přírody 
a krajiny.“ Spolek občanských 

sdružení tedy nebyl 
účastníkem řízení 
a nebyl oprávněn 
k podání námitek. 
Podle sdělení inves-
tora bylo ale podání 
námitek (a nutnost 
počkat na rozhodnutí 
magistrátu) důvodem 
toho, že „práce 
na vstupu do super-
marketu musely být 
po tuto dobu přeru-
šeny.“ Zde je nutno 
říci, že pan Kučera 
se od roku 2010 od-
volával proti různým 
stavbám již 19×, často 

neoprávněně a většinou šlo spíše 
o zdržování.   

Nyní je tedy prostor prodejny 
konečně zkolaudován. Investor 
předpokládá otevření v horizontu 
čtrnácti dní od kolaudace, přesný 
termín je na rozhodnutí společ-
nosti Billa. Doufám, že do polo-
viny listopadu již budou oby -
vatelé Lužin moci v Bille opět 
nakupovat.

Rekonstrukce celého obchod-
ního centra má být dokončena 
na jaře příštího roku. Ani dodr-
žení tohoto termínu nemůže rad-
nice ovlivnit. Budeme se ale 
nadále intenzivně zajímat o to, 
aby se do objektu vrátila pošta 
a knihovna. Byli jsme o tom opě-
tovně ujištěni. Závěrem bych rád 
zopakoval, že zatímco cel kovou 
rekonstrukci OC Lužiny jsme 
od počátku podporovali, se zá-
měrem investora na výstavbu ně-
kolika výškových budov v jeho 
těsném sousedství, který byl zve-
řejněn začátkem září, nesouhla-
síme a v rámci  případných 
dalších řízení vy užijeme všech 
zákonných prostředků proti jeho 
realizaci.

 

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

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

SLOVO ŠÉFREDAKTORA  KONTAKTY

Uzávěrka příštího čísla: 11. 11. 2013     Distribuce: 29 . 11. – 6. 12. 

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00, Praha 5

Ústředna: 235 011 111, Bezplatná informační linka: 800 130 000

Informace: 235 011 144, 235 011 228, dotazy@p13.mepnet.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@p13.mepnet.cz

www.praha13.cz

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická ....................... inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz

Komunistická strana Čech a Moravy .................................... janzemanekolog@seznam.cz,

............................................. http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=

Občanská koalice Prahy 13 ........................................ tel. 606 266 516, panocha@volny.cz 

Občanská demokratická strana ................... tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz,      

 ...................................................................................................... www.odspraha13.cz

Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 ........ Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz

............................. Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu, www.snop13.cz

Strana zelených a občané Prahy 13 ................ tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz,

..................................................................................................... www.praha13.zeleni.cz

TOP 09 ..............................................................................................vseferna@upcmail.cz,

....................................... www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Vážení čtenáři,

i v listopadovém čísle našeho zpravodaje pro vás máme mnoho zajímavého čtení. 

Věříme, že vás určitě zaujmou rozhovory se zpěvačkou Ewou Farnou a s nadějným 

stodůleckým atletem Tadeášem Štěpánkem. Téma STOPu je věnováno mateřským 

školám, zejména té nové v Husníkově ulici. V Kaleidoskopu najdete reportáže z prvního 

Festivalu volného času, z otevření parkoviště na Velké Ohradě nebo výlovu rybníka 

v  Třebonicích. Nepřehlédněte článek Jaroslava Fuglíka z odboru životního prostředí 

o záchraně týraných bernardýnů a prasat, o kterých jste možná slyšeli v televizi. Informu-

jeme také o novele vyhlášky, která rozšířila počet míst, kde je zakázáno pití alkoholu. 

Toto téma se objevuje i v rubrice Městské policie. Na vedlejší stránce pak najdete zprávu 

o akci pražských policistů, zaměřené na prevenci vloupání do bytů. 

Několik článků je také věnováno sociální oblasti a problematice seniorů. V této 

 sou vislosti vás chci upozornit na čtyřstránkový dotazník, který je umístěn uprostřed 

 časopisu. Je určen právě seniorům a jeho smyslem je zjištění, jaké jsou jejich potřeby. 

Odbor sociální péče a zdravotnictví prosí všechny čtenáře této věkové kategorie o účast 

v  anketě. Dotazník je třeba vytrhnout z časopisu a po vyplnění odevzdat nebo odeslat 

podle instrukcí. Děkujeme za spolupráci a přejeme všem čtenářům příjemné podzimní 

dny.                           Samuel Truschka, šéfredaktor
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Informace z radnice

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety a označit dva problémy, které vy osobně považu-

jete za nejpalčivější a měly by se řešit přednostně. 

Na anketním lístku jsou abecedně seřazená témata k řešení, která považují za nejpod-

statnější účastníci veřejného fóra občanů pořádaného 25. 9. 2013. Máte k dispozici dva 

body. Zakřížkujte prosím  témata, která považujete za nejaktuálnější. Můžete oba křížky 

 přidělit pouze jednomu tématu nebo po jednom dvěma různým tématům.

Vyplněný anketní lístek vhoďte prosím do 30. listopadu 2013 do schránky na podněty 

v informacích na radnici nebo odešlete na  adresu: 

Ing. Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21, 

Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha. 

Anketu můžete vyplnit i na webu www.praha13.cz. 

  ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA

  Dostupnost úřadovny správy sociálního zabezpečení 

  Kamerový systém – realizovat 

  Nesouhlas s výstavbou u OC Lužiny a zahušťováním dopravy

  Omezit další zábory zeleně pro výstavbu

  Předzahrádky – prodej vlastníkům přilehlých nemovitostí

  Řešení pořádku v okolí některých živnostenských provozoven

   Vyvinout maximální úsilí pro zvýšení mimoškolních volnočasových aktivit s cílem dostat 

děti od počítačů, televize a negativních aktivit ke sportu, kultuře a do přírody

   Zlepšit pobytové a nepobytové formy péče o seniory a zdravotně postižené 

   Zvýšit úsilí o získání finančních prostředků na oblast volného času mládeže 

  Zvýšit úsilí o zajištění bytů pro sociálně slabé rodiny

✂
     Která témata považujete za nejpodstatnější?

Označte křížkem dvě témata (příp. jedno téma dvěma křížky)  

Vyhláška rozšířila 
zákaz pití alkoholu
Místa, kde je na veřejnosti zakázáno požívání alkoholických nápojů, 
stanovuje vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy. V rámci novelizace 
této vyhlášky, ke které letos hl. město po několika letech přistoupilo, 
dostaly městské části možnost rozšířit počet míst, kde je zakázáno 
 požívat alkoholické nápoje. Městská část Praha 13 této příležitosti 
 využila, protože v průběhu předchozího období se ukázalo, že přesné 
definování konkrétních míst je nezbytné pro lepší vymahatelnost 
 zákazu požívání alkoholu městskou policií (o postupu MP více 
na straně 19). Novela vyhlášky, která je účinná od 5. října, přispěje 
ke zklidnění situace v těchto místech a bude i prevencí proti nepo-
řádku.

Novelizovaná vyhláška stanovuje obecně celou řadu lokalit, kde je 
nově požívání alkoholu zakázáno – např. v okruhu 100 metrů od dět-
ských hřišť a zdravotnických zařízení, na zastávkách MHD apod. 

Praha 13 kromě toho uspěla s návrhem doplnit do vyhlášky svůj se-
znam lokalit se zákazem pití alkoholu – jsou uvedeny celé vnitro bloky, 
vybraná náměstí a ulice, okolí obchodních center a parky: 
Náměstí a ulice: Šostakovičovo náměstí, prostranství u metra Hůrka 
– cesta k radnici, Sluneční náměstí a okolí radnice,  cesta od radnice 
k metru Nové Butovice, Rondo Lužiny, Lýskova, Kociánova, Ková-
řova, Sezemínská
Obchodní centra: OC Lužiny, OC Luka, OC na Velké Ohradě 
a přilehlé okolí, OC Stodůlky (Norma)

Parky a ostatní veřejná zeleň: Centrální park, Panská zahrada, 
Údolí a prameniště Motolského potoka, sportovní hřiště mimo 
 sídlištní vnitrobloky, sad ve Stodůlkách mezi ulicemi Oistrachova 
a Klukovická
Vnitrobloky: 9 vnitrobloků na Velké Ohradě, 5 vnitrobloků 
v Nových Butovicích, 10 vnitrobloků na Lužinách a 5 vnitrobloků 
ve Stodůlkách. 

Podrobný přehled lokalit najdete na www.praha13.cz v oblasti 
Městská část – Životní prostředí.  Aleš Mareček, zástupce starosty

Elektronický podpis 
za zvýhodněnou cenu
Na pracovišti a v úředních hodinách Czech POINTu v prvním patře 
radnice působí registrační místo společnosti První certifikační auto-
rita, a. s., která zajišťuje vydávání kvalifikovaných a komerčních cer-
tifikátů k elektronickému podpisu.

Ve spolupráci s časopisem Obchod&Finance je nyní připravena 
slevová akce, která vám umožní získat balíček I.CA Premium, jehož 
součástí je kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) za výjimeč-
nou cenu 1 399 Kč včetně DPH. Součástí balíčku je čipová karta 
a čtečka (případně čipová karta s vylamovacím čipem, který se vloží 
do tzv. USB tokenu).

Slevu můžete získat využitím voucheru umístěného na úvodní straně 
časopisu  Obchod&Finance, který vyšel 23. 10. 2013.  Voucher je třeba 
aktivovat na adrese www.ica.cz/akce.         Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

Druhé veřejné fórum navrhovalo priority  

V souvislosti s plněním kritérií Místní Agendy 21 svolala radnice 
Prahy 13 na 25. září druhé veřejné fórum občanů městské části. Na 

jednání dorazilo asi padesát účastníků. V první části zástupci radnice 
informovali občany o stavu plnění čtrnácti priorit, které si občané vy-
brali na předchozím fóru v září 2012. Na závěr tohoto bloku starosta 
David Vodrážka odpovídal také na dotazy ohledně plánované vý-
stavby u OC Lužiny. Uvedl, že Rada MČ Praha 13 zásadně nesou-
hlasí s tímto stavebním záměrem a on sám podnikne v rámci svých 
kompetencí všechny kroky k tomu, aby k jeho realizaci nedošlo.

V druhé části občané u pěti tématických stolů definovali okruhy 
otázek, které je nejvíce zajímají. O těch, které považují za priority, 
rozhodli hlasováním.

Podle metodiky Místní agendy 21 je nyní dalším krokem předlo-
žení vybraných témat k potvrzení občanům formou ankety ve STOPu 
a na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme informovat 
ve STOPu a tématy se budou zabývat orgány samosprávy.           

Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21
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Téma STOPu

Jednadvacátá mateřinka je v provozu   
Novou mateřskou školu v Husníkově ulici 
v Nových Butovicích v pátek 4. října slav-
nostně otevřel starosta David Vodrážka 
spolu se svým zástupcem Davidem Zeleným, 
předsedkyní finančního výboru zastupitel-
stva Lucií Lerch a ředitelkou školky Danou 
Machačkovou. Zúčastnily se také všechny 
učitelky, které během týdnů společné práce 
při zařizování a výzdobě školky vytvořily 
dobrou partu. Moderně zařízená školka se 
špičkově vybavenou kuchyní a sociálním za-

řízením vznikla komplexní rekonstrukcí 
 areálu, která stála městskou část přibližně 
50 milionů korun. Naprosté proměny se do-
čkala i zahrada, která má teď hřiště se sklu-
zavkou a pískovištěm, altánek, letní 
osvěžovací mlhoviště i malý amfiteátr. Bu-
dovu někdejších jeslí se radnici podařilo zís-
kat od státu zdarma. 

„Příprava trvala několik let, ale výsledek 
stojí za to,“ řekl starosta David Vodrážka. 
„Hlavní je, že se nám díky této nové školce 

pro 75 dětí podařilo umístit všechny místní 
děti, kterým jsou letos tři roky. To je v Praze 
naprostá rarita, možná jsme jediní. Přeji ředi-
telce a učitelkám, aby se jim v nové školce 
dobře pracovalo a aby se tu dětem líbilo.“  

Děti přišly poprvé hned v pondělí 7. října 
a zdá se, že si ve školce dobře zvykají.   
                         Samuel Truschka

Vyplatilo se nám nerušit školky 
Pokles počtu dětí předškolního věku z 90. let 
minulého století se zastavil ve školním roce 
2004/2005. Do dvaceti mateřských škol zřizo-
vaných MČ Praha 13 docházelo tehdy 1 867 
dětí. Od té doby počet dětí každoročně na-
růstá. Ve školním roce 2013/2014 je do 95 tříd 
našich mateřinek zapsáno již 2 320 dětí. 
Praha 13 však na rozdíl od jiných zřizovatelů 
v době demografického poklesu počtu dětí 
mateřské školky nerušila, takže až do školního 
roku 2009/2010 pokryly narůstající poptávku 
po místech volné kapacity školek. Vzhledem 
k očekávanému dalšímu růstu počtu dětí před-
školního věku podnikla Praha 13 řadu opatření 
– v roce 2010/2011 byly otevřeny dvě nové 

třídy MŠ Zázvorkova v zrekonstruovaném ob-
jektu bývalého Domu dětí a mládeže v Bron-
zové ulici, v dalším roce byla přidána třída 
v MŠ Husníkova 2076 a letos vznikla nová 
„lesní třída“ v MŠ Mohylová a tři třídy v re-
konstruovaném objektu MŠ Husníkova 2075. 
Celkově tak bylo získáno 163 nových míst, což 
se jeví jako dostatečná kapacita i do budoucna. 
Pro tento školní rok jsme tak mohli vyhovět 
všem zájemcům s trvalým bydlištěm v Praze 13, 
kteří přišli v dubnu k zápisu a jejich děti do-
sáhly nebo dosáhnou do 31. 12. věku tří let. 

V mateřských školách pracuje 181 peda-
gogů. Všechny budovy jsou zateplené a mo-
derně zařízené, mají vlastní jídelny, 

zrekonstruované a vybavené zahrady s kry-
tými pískovišti a dětskými hřišti. Některé 
mají dokonce dopravní nebo sportovní hřiště 
či keramické pece.  

Zaměření školních vzdělávacích programů 
je různorodé - na zdravý životní styl, ekolo-
gickou, estetickou, sportovní, hudební či vý-
tvarnou výchovu. V průběhu školního roku 
probíhá v mateřských školách  řada kroužků 
a nadstandardních aktivit. Bližší informace 
mohou zájemci získat při Dnech otevřených 
dveří, které všechny školky organizují před 
dubnovými zápisy – termíny školky zveřejňují 
ve STOPu v kalendáři akcí.

Helena Václavová, odbor školství

Nový projekt v předškolní výchově – lesní školka
Environmentální výchovou jsme se v naší Fa-
kultní mateřské škole Sluníčko pod střechou 
v Mohylové ulici začali intenzivně zabývat 
od roku 2006. Tehdy jsme s paní Emilií 
Strejčkovou a paní Magdalénou Kapuciáno-
vou absolvovali cestu po německých ekolo-
gických centrech a zahájili spolupráci 
s ekologickou mateřskou školou Wackelzahn 
v Hamburku, např. na projektech Vodní svět, 
Ochrana klimatu nebo Školka blízká přírodě. 

Abychom umožnili městským dětem 
osobní zkušenost s přírodou a tím v nich roz-
víjeli pocit odpovědnosti za životní prostředí, 
rozhodli jsme se otevřít tzv. lesní třídu. Inspi-
rovala nás v roce 2010 lesní třída mateřské 
školy Semínko. Protože zájem našich rodičů 
o tento typ třídy byl velký, absolvovala naše 

pedagožka studium v oblasti environmentální 
výchovy. Po povolení od zřizovatele, staveb-
ního úřadu a hygienické stanice byla navý-
šena kapacita školky. Bylo nutné provést 
mnoho změn - upravit zahradu, vybudovat 
zázemí, zakoupit maringotku, zhotovit 
odolné venkovní botníky, do školní jídelny 
pořídit nové nádobí. Většinu těchto aktivit 
jsme financovali z výnosů naší doplňkové 
činnosti a ze sponzorských darů. Podpořil 
nás i pan starosta.

Provoz naší lesní třídy Javorka byl zahájen 
letos 2. září. Základem jsou denní činnosti 
na zahradě a ve volné přírodě, kde děti vní-
mají specifika ročních období. V Prokopském 
a Dalejském údolí mají děti možnost pravi-
delného kontaktu s přírodou. Zázemí je 

na zahradě, při nepřízni počasí se využívá 
maringotka. Děti velmi často absolvují výlety, 
navštěvují galerie, muzea a divadla. Učí se 
zodpovědnosti, přemýšlejí nad riziky svého 
jednání. Školní vzdělávací program vychází 
z Rámcového vzdělávacího programu před-
školního vzdělávání. Zkušenosti jsou zatím 
malé, potýkáme se s řadou organizačních i fi-
nančních problémů. Zjišťujeme, co je potřeba 
doladit, pozměnit, dokoupit. Zvýšily se ná-
roky na zaměstnance, pro něž chybí finanční 
ocenění. Přesto věříme, že nesnáze pominou 
a že jdeme správným směrem - k rozvíjení 
hlubokého, trvalého vztahu k životnímu pro-
středí v dětech a zvyšování jejich fyzické 
a psychické odolnosti.

kolektiv mateřské školy Sluníčko pod střechou
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Cílem výletu byl pivovar
Tradiční podzimní výlet, který radnice pořádá pro místní kluby seni-
orů, směřoval tentokrát do Plzně. Přibližně 80 výletníků navštívilo 
ve dvou dnech plzeňský pivovar. Podívali se do sladovny i varny, pozo-
rovali proces kvašení a ve sklepích ochutnali ležák natočený přímo 
sládkem. Po prohlídce pozvali starosta David Vodrážka a jeho zástupci 
Petr Zeman a David Zelený seniory na oběd do restaurace Na Spilce. 
Každý účastník dostal na závěr od starosty příznačný suvenýr – origi-
nální skleničku s logem pivovaru.

„Za klub seniorů a přátel Vidoule děkuji celé radnici v čele se sta-
rostou za zájem a podporu všem seniorům,“ napsal později vedoucí 
klubu František Voříšek. „Potěšilo nás setkání ve Spolkovém domě 
při hudbě, zpěvu a občerstvení, i výlet do známého pivovaru spojený 
s prohlídkou a ochutnávkou dobrého piva.“ Na výlety jezdí senioři 
 každoročně už od roku 2005.                 Samuel Truschka

Výlov překonal očekávání
Protože Třebonický rybník se bude v příštím roce opravovat, bylo nutné 
ho před zimou vypustit. To byla vhodná příležitost k výlovu rybníka. 
Rybářský spolek třebonických hasičů, který se o rybník stará, napláno-
val výlov na 19. října. Deset rybářů a dalších deset pomocníků z řad ha-
sičů pracovalo od časného rána. Pro mnohé obyvatele Třebonic to byl 
zajímavý zážitek. Vylovilo se přes osm metráků ryb – přibližně 
200 kaprů, tři štiky, jeden amur, několik línů, okounů, cejnů a moře plo-
tic. „Na to, jak je rybník malý, ani ne půl hektaru, tam bylo tolik ryb, že 
to málokdo z nás čekal,“ pochvaloval si rybář a současně ředitel stře-
diska sociálních služeb Jiří Mašek, který pro středisko převzal šest 
kaprů. Kolem 500 kilo kaprů se prodalo na místě. Největší štiku dostal 
starosta, který přišel rybáře povzbudit, zbylé dvě si rybářský spolek upe-
če na výroční schůzi. Část ryb si odvezli do svých rybníků rybáři z Dob-
říše, kteří velmi pomohli zapůjčením sítí a speciálních podběráků. 
Zbytek ryb byl rozdán členům rybářského spolku za jejich práci. 

Samuel Truschka
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Festival byl mimořádnou událostí
Všechny víkendy a další dny od 7. 9. do 5. 10. vyplnily akce prvního 
Festivalu volného času Prahy 13. Cílem této mimořádné události, po-
řádané pod záštitou místostarosty Petra Zemana, bylo představit ve-
řejnosti kulturní, sportovní a zájmové organizace, které pořádají různé 
aktivity pro oživení volného času druhých. V minulém STOPu jsme 
psali o úvodní části festivalu. Předposlední zářijový víkend patřil spor-
tovním aktivitám v režii Sokola Stodůlky, SK Hala Lužiny, SK Velká 
Ohrada a dalších klubů. Uskutečnil se také závod na kolečkových 
bruslích nebo orientační běh. 

Hlavní akcí soboty 28. září byl Svatováclavský jarmark, pořádaný 
ve spolupráci se sociálně zaměřenými organizacemi. Ve stáncích 
na Slunečním náměstí se prodávaly výrobky chráněných dílen, nechy-
běl tanec, divadlo a kreativní programy Lesů hl. m. Prahy a Muzea hl. 
m. Prahy. V neděli festival pokračoval v Centrálním parku Hasičským 
odpolednem zejména pro děti. Závěr festivalu 5. října patřil poučné 
a zábavné akci Den zdraví na Slunečním náměstí, zaměřené na neob-
vyklé pohybové aktivity, zdravý životní styl a prevenci onemocnění. 

 „Děkuji všem organizátorům, účinkujícím a návštěvníkům festivalu za projevení zájmu a ochotu vě-
novat svůj volný čas této akci,“ 
říká zastupitel Vít Bobysud, 
jeden z hlavních organizátorů 
festivalu. „Chtěl bych rovněž moc 
poděkovat panu Bohdanu Pardu-
bickému za technické zajištění 
většiny akcí a množství organi-
zační práce, kterou přispěl 
k hladkému průběhu festivalu. 
Vzhledem k zájmu všech zúčast-
něných a získaným zkušenostem 
se můžete příští rok těšit 
na druhý ročník.“      Samuel Truschka

Parkoviště pro Velkou Ohradu 
V pátek 4. října byly uvedeny do provozu nové parkovací terasy mezi 
ulicemi Janského a Klausova na Velké Ohradě. Stavební práce tam 
skončily v září, 1. října bylo parkoviště zkolaudováno. Slavnostního 
otevření se zúčastnili starosta David Vodrážka, místostarosta David 
Zelený, radní Jaromír Vacek a zástupci stavební firmy.

„Velká Ohrada parkovací místa velmi potřebuje, proto zde již delší 
dobu postupně budujeme nové parkovací plochy,“ řekl starosta David 
Vodrážka. „Terasy přispějí ke zlepšení situace s parkováním a k lepší 
průjezdnosti ulice Janského.“

„Jižní strana Velké Ohrady byla jedním z míst s největšími pro-
blémy,“ připomíná zástupce starosty Aleš Mareček. „Jsem moc rád, že 
se nám podařilo parkovací plochy v tomto místě vybudovat.“ Na dvou 
terasách vzniklo celkem 99 parkovacích míst, která obyvatelé sídliště 
začali okamžitě využívat.  
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Svatováclavský jarmark 
Rádi bychom prostřednictvím STOPu poděkovali za možnost účastnit se 

zářijového Svatováclavského jarmarku. Organizačně byl dobře připraven 

a celková atmosféra byla velmi příjemná nejen pro návštěvníky, ale i pro 

účastníky. Děkujeme zejména paní Ivetě Peškové z Prosazu a pracov-

níkům radnice Prahy 13, kteří se organizačně na akci podíleli. Doufáme, 

že příští rok se na této akci opět sejdeme.

Marta Dzúrová, Palata – Domov pro zrakově postižené 

Proč jsem pyšná na naše děti
S dětmi ze ZŠ Mohylová rádi chodíme na nejrůznější divadelní před-

stavení. A protože respektujeme fakt, že základní škola má učit děti 

základní věci, ty naše vědí, jak se do divadla obléknout, jak se tam cho-

vat, jak v divadle vypadá přestávka a vůbec všechno, co ke společenskému 

chování patří. Nedávno jsme byli s dětmi z druhé třídy v Divadle 

v Dlouhé. Nejenže dostaly v metru pochvalu od spolucestujících, jak se 

umí krásně chovat, navíc byly jedny z mála, které pochopily, že tepláky 

a mikina s kapucí se do divadla opravdu nehodí. Když byla během 

 představení přestávka, pomalu se procházely divadlem a jedly malou 

„divadelní“ svačinku a ne, že se usadily ve foyeru na zemi a z alobalu 

 vybalily řízek nebo rohlík s paštikou... 

Byla jsem na naše děti opravdu pyšná a věřím, že si poznatky 

do běžného života budou pamatovat i potom, co opustí branku naší školy.

Jana Moravcová

Pochvala pro pracovníky radnice
Chci vyjádřit pochvalu a velkou spokojenost s přístupem pracovníků rad-

nice Prahy 13. Několik měsíců jsem na zdejší radnici vyřizovala doklady 

související se změnou jména, ověřování v Czech Pointu, na živnos-

tenském odboru další záležitosti spojené se změnou bydliště. Setkala jsem 

se se vstřícným klidným přístupem. Vždy jsem viděla snahu mně jako 

klientovi pomoci, poradit a vyřízení neprotahovat. Trošku mě mrzí, že 

jsem se z „péče“ tak dobře fungující radnice odstěhovala. Podporuji profe-

sionální chování a dávám radnici Prahy 13 za příklad.           Irena E. Mácová

Proč nemá nová školka trávník?
Na opravovanou školku koukám z lodžie. Je mi jasné, že maminky, které 

dají děti do této školky, budou velmi rozveselené, až jim děti přijdou 

po dešti celé od bahna. Na pozemku školky je totiž plno hlíny, na kterou 

byla pouze naseta tráva, která však částečně vzroste až na přelomu léta 

příštího roku. Pokud stála oprava nějakých 50 milionů, jak je psáno 

ve STOPu, tak by se určitě ztratil další milion, pokud by byla na pozemek 

dána tráva v pásech, která se normálně dává na fotbalové hřiště. 

Antonín Jeřicha, Nové Butovice

Správně jste odhadl, že pořízení trávníku v pásech by bylo velmi 
nákladné. Na jaře vyroste nově vysetá tráva a do té doby budou 
chodit učitelky s dětmi na procházky do okolí a samozřejmě 
dohlédnou na to, aby se děti neválely v blátě. V zimních měsících 
navíc bývají děti venku mnohem kratší dobu.   

       Samuel Truschka, šéfredaktor STOPu

Z VAŠICH DOPISŮ

Prohlédnout mu (jí) mobil – ano či ne? 
Paní doktorko, manžel se začal chovat divně, méně mluví, odchází s te-

lefonem na záchod, chodí pozdě z práce… Nevydržela jsem to a pro-

hlédla mu mobil. Má milenku. Vše jsme si vyříkali. Nic pro něj 

neznamená, slíbil, že s ní ihned skončí a ještě ten den prý vše vyřídil, 

moc se snaží, hezky se ke mně chová, chodíme více do kina, na koncerty, 

jeli jsme spolu na dovolenou, já jsem si udělala nové vlasy, on více 

vaří… Mne to ale velmi ranilo. Pořád mám nutkání se do jeho telefonu 

podívat znovu. A bojím se, co tam najdu. Potřebuji jistotu.

Dobrý den. Ano, při pochybnostech, změně chování, nemluvnosti 
partnera je podezření logické. Nejen podezření z nevěry, ale i utajo-
vaných finančních problémů, nemocí a různých závislostí (alkohol 
i drogy).

Vždy je ale prvním možným smysluplným řešením přímý 
dotaz. Vstup do soukromí (čtení sms, výpisy volání, čtení 
mailů…) je narušení důvěry. Jak by bylo nám, kdyby nám druhý 
 nevěřil?

Pokud partner na přímý dotaz odpovídá vyhýbavě a nejasně 
a jeho odlišné chování trvá delší dobu (déle než měsíc), je ještě 
možnost zeptat se kamarádů, kolegů z práce nebo sourozenců, 
jestli nevědí něco, co by mohlo ovlivňovat jeho (její) jednání. Ro-
diče ani děti nezatahujeme do partnerských komplikací. V případě 
 nevěry se ale většinou mnoho nedozvíme, obvykle se kamarádi 
budou krýt. Finanční problémy nebo nemoc by možná kamarádi 
mohli chtít začít řešit s námi, bylo by nás na daný problém a jeho 
řešení víc.

Pokud ale neobvyklý stav trvá, přímým dotazem se nic nedozvíme 
a nikdo v okolí nic neví, pak už jen málokdo odolá pokušení zjistit 

více. Než sáhneme po partnerově mobilu či mailové schránce, je 
ještě třeba odpovědět si na otázku – Chceme znát pravdu a jak s ní 
naložíme?

Tazatelka situaci řešila po zjištění nevěry manžela z jeho mobilu 
společně s ním a oba se k ní postavili, jak nejlépe to bylo možné. 
Vzájemný vztah se jim daří udržet. Záletník ale nemůže udělat nic 
víc než se omluvit, mimomanželský vztah ihned ukončit a trávit co 
nejvíce času příjemnými aktivitami se svou ženou. Snaha po změnách 
se vyplatí i na straně podváděného – více zájmu o sebe, o partnera 
a společně strávený čas.  

Vždy platí: Máme-li ve vztahu velkou hromadu toho nega-
tivního, kterou nemůžeme odstranit nebo změnit, zmenšíme ne-
příjemný vliv negativ na náš vztah vytvořením ještě větší hromady 
společných pozitivních zážitků. V celkovém poměru převahy plusů 
nám bude „docela dobře“ a čas pomůže krizi překonat. Ukončení 
vedlejšího vztahu ale nelze dokázat a ztracená důvěra se špatně 
 buduje. Opakovanou kontrolou osobních věcí nevznikne. Pomůže 
jen vzájemná komunikace – mluvme o svých pocitech a potře-
bách – ne typu: „ty jsi bídák, ty jsi mi způsobil…“, ale „potřebovala 
bych od tebe slyšet, že je ti se mnou hezky, co bys se mnou rád 
dělal, co si spolu můžeme naplánovat…“ Partner může prožívat 
 pohodu, o které nemluví a druhý potřebuje jistotu a ujišťování. 
Řekněme si o to, co potřebujeme, aby nám bylo spolu dobře. 
V sms a  mailech, které nejsou určeny nám, jistotu a klid nena-
jdeme.

Čtenářům STOPu přeji, aby nikdy tento problém nemuseli řešit, 
a pokud už se tak stane, tak s co nejmenšími ztrátami na obou stra-
nách.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, 

hanajencova@seznam.cz, www. jencova.cz

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
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Chci zpívat hlavně svoje písničky
Na Koncertu pro park, který se konal 1. září v Centrálním parku, nadchla dvacetiletá zpěvačka publikum svojí energií a profesionálním výkonem. 

Jejím prvním velkým úspěchem byl titul Objev roku na Českém slavíku 2006 – to jí bylo 13 let. Od té doby natočila několik desek a připravuje další. 

Absolvovala s kapelou spoustu koncertů a dostala řadu ocenění, např. v roce 2010 cenu Anděl v kategorii Zpěvačka roku. Na jejích koncertech je vždy 

plno. Svou upřímností a přímočarostí si získala množství příznivců, ale i odpůrců. Nepřeslechnutelný fenomén současné populární hudby – Ewa Farna.

Jak jste vnímala úspěch a slávu ve třinácti letech a jak je vnímáte dnes?
Vnímala a vnímám to zřejmě stejně. Teď už jen s větší zodpovědností 
vůči tomu, co je za mnou a vůči lidem, se kterými pracuji nebo pro 
které zpívám. Je to moje obrovské hobby, ale uvědomuji si už i to, že je 
to moje práce. Pořád si to však totálně užívám a jsem vděčná, že jsou 
pořád lidé, které moje hudební činnost zajímá. Dej Bože, ať to trvá.
Jak snášíte tlupu dvanáctiletých ječících fanynek?
Škoda, že o mně panuje takový stereotyp. Přitom věkový průměr 
v mém fanklubu je kolem 22 let. Já jsem ale za mladé fanynky ne-
smírně vděčná, myslím, že většina z nich roste se mnou. Vždyť se roz-
víjejí, začínají vnímat hudbu a dělat si názor na svět. Jestli u toho 
poslouchají mne, jen mě to těší. Až budou jednou vzpomínat na své 
nejlepší, mladé roky, vzpomenou si třeba i na mě ☺.
Váš první velký hit „Měls mě vůbec rád“ je stále vaší nejhranější písničkou 
v  rádiích. Rozumíte jí dnes jinak než v době, kdy vznikla? A neleze vám už někdy 
trochu na nervy?
Asi jsem si dala na začátku vysoko laťku. Je pravda, že se stala hitem 
a lidé si mě s ní asi nejvíce spojují. Samozřejmě, že písničky s věkem 
dostávají jiný rozměr. Mám to tak u všeho, třeba i u knížek. Jednou si 
ji přečtete a nebaví vás a vrátíte se k tomu za pár let a zjis títe, že jste 
k tomu dospěl, nebo že jste v životní situaci, kdy to vnímáte úplně od-
lišně. Nestydím se za tu písničku, hrajeme ji dodnes a lidi ji se mnou 
zpívají. Jsem jí vděčná za start, který mi dal možnost vypálit a běžet 
cestou, kterou běžím i nadále. 

Jste na scéně přibližně osm let a dnes jste známější než mnohé dlouholeté zpě-
vačky. Jaký z toho máte pocit? Radíte se třeba s některou ze starších kolegyň?
Mám velký respekt. Velmi ráda mám třeba paní Rottrovou. Jednou 
také budu starší a přijdou mladší holky, budou populární, protože 
budou objíždět republiku s novými singly apod. Nesmíte zapomínat 
na to, že je to velmi kočovný život, který nejde žít pořád. Tyhle dámy 
mají své rodiny, teď už i svůj věk, kdy je jasné, že nebudou chtít pend-
lovat po nocích a točit aktuální trendy písničky. A je to dobře. Nezve-
dám si ego na tom, že jsem teď zrovna výš ve Slavíkovi. To vůbec 
neznamená, že jsem lepší. Vlastně by bylo super, kdybych jednou 
mohla být na jejich místě. Zpívat celý život, mít za sebou tolik zkuše-
ností a hitů... 
Jaký je váš největší pěvecký vzor?
Jejda, těch je. Mám ráda lidi, kteří dělají muziku ze srdce. Je mi jedno, 
jestli je to pop, jazz nebo rock´n´roll. Jsem fanouškem muziky jako ta-
kové.
Velkou výzvou byla určitě úloha nejmladší porotkyně v Superstar. Jaké to je, říkat 
své kritické názory stejně starým nebo i starším soutěžícím? Nebylo vám při tom 
trochu úzko? 
Tady jsme strašně konzervativní. V Americe je už dva roky v porotě 
Demi Lovato, která je v mém věku. Nejde o věk, jde o zkušenosti. Zpí-
vám osm let. Jasně, není to 30, ale mám za to blíž k soutěžícím, když 
třeba nezvládají psychicky, vím, co se v nich děje v tomto věku a jaké 
jsou vedlejší účinky příchodu na pódium. Umím si představit, co proží-
vají. K tomu mám zkušenosti na třech hudebních trzích (Polsko, Česko, 
Slovensko), což mi dává nadhled a možnost srovnávat. Já si to v porotě 
užila. Byla to pro mě obrovská zkušenost a škola a nechtěla jsem se o ni 
již poněkolikáté ochudit,  jen kvůli strachu, co si jiní pomyslí.
Se soutěžícími jste se dost sblížila. Udržujete nějaké kontakty? Bude třeba něco 
z avizovaných společných vystoupení?
Již dvakrát jsem vystupovala v duetu s Jarem Smejkalem. Když někdo 
něco udělá, ráda to hodím na facebook nebo pomohu dostat to mezi 
lidi. Jsou to šikovní lidé a já jim držím palce. Jde o to, aby neusnuli 
na vavřínech. Byl to jenom skokanský můstek a teď je na nich, aby 
 letěli. Protože když se někdo rychle odrazí, bez pomoci jiných 
a vlastní odhodlanosti snadno spadne dolů. A může jít zase znova. 
Lidé rychle zapomínají. 
V jednom televizním přenosu jste jako porotkyně zpívala I Will Always Love You 
od Whitney Houston, což je pěvecky opravdu velmi náročná píseň (a nutno říci, že 
jste ji zazpívala excelentně). Máte nějakou oblíbenou píseň, na kterou byste si 
třeba netroufla? 
Děkuji. Na tuhle jsem si už také těžce troufala. Do poslední chvíle jsem 
si říkala, že nějaký tón zkazím a už se budou mít zlí jazykové do čeho 
opřít ☺. Chtěla bych s kapelou dát dohromady takový náš cover playlist 
– soubor převzatých písní, které mě baví a které si toužím zazpívat. 
Na veřejnosti chci ale samozřejmě zpívat hlavně svoje písničky. Chci, 
aby si lidé zpívali ty moje a ne aby ode mě chtěli slyšet ty cizí.
Velkým problémem je dnes podle mého názoru nedostatek originálních hudeb-
ních nápadů, nových melodií, dobrých skladatelů. Hodně se kopíruje,  „recyklují“ 
se starší melodie... Máte také ten pocit, nebo jste optimističtější?
Na jednu stranu není se čemu divit. Vždyť máme pořád jen těch 
12 tónů. Pár tonálních harmonií, libozvučně znějících... Nějaké do-
dekafonie laika nezajímají. Jestli mi teda jakoby rozumíte ☺. Jde jen 
o to zpracování, nápad v hudbě, emoce a hudební nástroje. Harmo-
nické postupy se dneska snad už vůbec neřeší, jen co nejbanálnější 
melodická linka, počítačové aranžmá a chytlavý text. Ale není se 
moc na co zlobit, je to začarovaný kruh. Umělci se chtějí živit hud-
bou – jsme malá země, takže to může jen pár lidí. Kdo chce dělat 
muziku, musí se dostat k lidem, např. skrze rádia. Ta mají svoje pra-
vidla a pouští to, co lidi poslouchají. A většina  prostě tyhle hudební 
„výkaly“ poslouchá.
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tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 27 tis. Kč.

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.
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LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY

INZERCE

Kterého z autorů svých písní máte nejvíce v oblibě? 
Mám samozřejmě ráda svoji kapelu, s tou si hudebně i lidsky rozu-
mím. Pak svého exkytaristu, se kterým pracuji dodnes. Marcus Tran je 
moje hudební spřízněná duše a vždy, když mu něco dlouhosáhle vy-
světluji, pochopí mě a ví, co v té písničce chci. Proto na jeho skladatel-
ské nadání nedám dopustit a jsme samozřejmě i dlouholetí přátelé. 
Právě s touto partou lidí jsem dělala i novou desku, která se objeví 
v listopadu. Jsem strašně spokojená. 
Zpíváte s kapelou složenou z nadaných mladých muzikantů. Hrál věk velkou roli 
při jejich výběru nebo byli v něčem prostě lepší, než ti zkušenější?
Jak jsem už jednou zmínila, některým muzikantům může být 40 let 
a mohou mít méně zkušeností, než ti moji. Jezdíme pořád koncerty, 
hrajeme spolu už 4 roky. Vyjíždíme třeba v pět ráno na koncert, aby-
chom tam byli na zvukovku ve tři odpoledne. V takové kapele potřebu-
jete nejen perfektní hudebníky, ale musíte brát v úvahu i lidskou 
stránku. Musíte být schopen s těmi lidmi vydržet a oni musí vydržet 

s vámi. Na věk jsem brala ohled právě kvůli tomu, ale i kvůli fanynkám, 
hudebnímu směru a společnému chápání hudby.
Jste schopna zazpívat různé žánry od popu přes  hip-hop po metal. Co je vám 
 nejbližší? Považujete se za rockovou zpěvačku? Jak vzpomínáte na spolupráci 
s Čechomorem?
Já se považuju zatím především za studentku ☺. Ráda ale zkouším 
nové věci a zkoumám své hlasové polohy. S Čechomorem se mi spolu-
pracovalo velmi dobře, je to krásná muzika, která má kořeny ve folk-
lóru, což já taky. Bylo to pro mě hrozně přirozené, zpívala jsem 
nářečím, jakým doma mluvím s rodiči.
Prý plánujete jazzově laděnou desku. Zabýváte se jazzem už delší dobu? Co vás 
na tom láká?
Upřímně, nezabývám. Asi byste mě na hodně otázkách načapal. Plácla 
jsem, že jazzovou desku, ale ona vlastně možná bude jen nekomerčně 
laděná, s instrumentálními vsuvkami a napůl akustická. Prostě jinak 
znějící. Půjde spíš o muziku jako takovou a o nástroje, než o můj hlas. 
Chci dosavadní songy ukázat lidem i v jiných variantách. Budou to 
mé písně v jiném kabátu. Převlékání kabátů je v Čechách oblíbené ☺.
Jaké jiné hudební plány máte do nejbližší budoucnosti?
Na listopad chystáme po čtyřech letech vydání české desky. Teď ne-
dávno se objevila v Polsku. K tomu proběhnou promo akce. Na Slo-
vensku chystáme dva velké koncerty k premiéře nového repertoáru 
– 18. 11. v  Bratislavě a 23. 11. v Popradu.
Na pódiu z vás srší ohromná energie. Kde ji berete? 
Jééj, to já kdybych věděla! Jsem věčně unavený člověk, je toho hodně... 
Na pódiu ale vždy nějak ožívám. Možná je to těmi fanouš ky a pravdě-
podobně tím, že mě to baví ☺.
Jak se vám zpívalo v Praze 13?
To byl hrozně přirozený a fajn koncert! Bála jsem se toho, Praha je 
na hraní vždy těžká. Ale užila jsem si to moc. Děkuji za pozvání 
a za milé přijetí. Děkuji vám, kteří jste dorazili a těším se na vás s no-
vými písničkami. A někdy ve žlutém metru ahoj!               Samuel Truschka
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Kompletní péče o vozy ŠKODA všech věkových kategorií

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Kompletní péče 
pod jednou střechou

Pro více informací nebo objednávku nás kontaktujte na telefonním čísle 235 518 829 
nebo na www.auto-styl.cz.

Proč s přibývajícími roky ubírat na kvalitě péče? V našem autorizovaném servisu najdete kompletní servis 
pro vozy ŠKODA všech věkových kategorií. Máme nejmodernější servisní vybavení a ovládáme aktuální 
technologické postupy předepsané výrobcem. Pro starší ročníky navíc garantujeme dostatek kvalitních dílů
ze sortimentu ŠKODA a pro vozy starší 4 let výhodné ceny díky Šekové knížce plné slev.

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
Praha 5 Stodůlky
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz
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Tadeáši, existuje široká škála sportovních odvětví, 
tak proč sis vybral právě atletiku? Pro druháka asi 
není úplně jednoduché zvolit to pravé.
Zpočátku jsem si různé sporty vyzkoušel. 
Díky své výšce jsem nějaký čas hrál i basket, 
ale protože mě kolektivní sporty nikdy moc 
nebavily, atletika byla nejlepší volba. 
V přípravce bylo mé sportování spíš pro zá-
bavu, pak jsem přešel do TJ Sokol Stodůlky, 
dnes je to TJ Stodůlky Praha, a můj přístup 
se hodně změnil.
Každý koníček zabere nějaký čas. Nemáš pocit, že 
ti teď, když studuješ na gymnáziu, schází čas 
na učení nebo že bys ho raději trávil s kamarády, 
v tvém věku možná i s nějakou slečnou?
Zatím všechno stíhám, ale je pravda, že občas 
ten pocit mám. Tréninky mám skoro denně, 
ale školu zvládám a sem tam si i někam vyra-
zím.
Tvojí parádní disciplínou je skok vysoký, ty ale sbíráš 
medaile i ve štafetě, oštěpu, dálce... Znamená to, 
že děláš víceboj?
Víceboj jako disciplínu nedělám, možná 
občas pro radost. Specializuji se na skok 
do výšky, ale je to atletika a ta hodně souvisí 
s všestranností. 
Určitým hnacím motorem, a to nejen ve sportu, 
je úspěch. Kdy přišel ten tvůj?
První tři čtyři roky to nebylo nic moc. Teprve 
když jsem začal naplno dělat výšku, tak se to 
začalo lámat. Na prvním oficiálním závodu 
jsem startoval za mladší žáky v září 2009,
své první zlato jsem získal v červnu 2011 
na Přeboru Prahy mladšího žactva.
Pak už se medaile jen sypaly ☺?
Že by se doslova sypaly, to zrovna ne, ale je 
pravda, že od té doby jsem v celkovém pořadí 
nejlepší v Praze a půl roku vedu české tabulky.

na tom ostatní nebyli o moc lépe. Z šestnácti 
startujících jsem skončil druhý s tím, že 
od zlata mě dělil jen jeden jediný pokus. Byl 
jsem rád, protože po tomto závodě se uzaví-
rala nominace na mezistátní utkání v Buda-
pešti. Tu získal Ondřej Vodák z Břeclavi, 
který mě na mistrovství porazil, a také já.
Nominaci jsi měl v kapse, takže hurá na první mezi-
národní vystoupení, a to Mezistátní utkání ČR – 
Chorvatsko – Maďarsko – Slovensko – Slovinsko žáků 
a žákyň v Budapešti.
Mezinárodních závodů se zúčastňují až starší 
žáci a mně bylo patnáct až letos. Příští rok 
přejdu do dorostu a tam už jsou mistrovství 
Evropy i světa. Budapešť byla po všech 
stránkách úžasná – atmosféra, závod, organi-
zace, profesionální přístup... I když se mi 
skákalo dobře, na zlato to tentokrát nestačilo. 
Skokem 189 cm mě o čtyři centimetry porazil 
soupeř ze Slovinska. Škoda, můj osobní re-
kord je 191 cm. Tak snad příště. Jakousi teč-
kou za letošními závody byl Přebor Prahy 
ve víceboji, který pro mě byl určitým zpe-
střením. Soutěžilo se v devíti disciplínách. 
Výšku jsem vyhrál a v sedmi disciplínách 
jsem si zlepšil svůj osobní rekord. Ziskem 
4 683 bodů jsem z 38 startujících obsadil 
druhé místo. Teď mě čeká trochu odpočinku 
a pak příprava na další sezonu. Ta halová za-
číná po půlce ledna. Mohl bych ještě něco 
dodat? Rád bych poděkoval svému trenérovi 
Michalu Němcovi. Bez něj by byla sbírka 
mých medailí asi podstatně skromnější. 
Držíme palce, aby pro tebe byl rok 2014 ještě
úspěšnější než ten letošní. 
Více se o Tadeášovi můžete dovědět na jeho 
webových stránkách www.tadeas-stepanek.cz, 
které budou v nejbližší době spuštěny. 
            Eva Černá

Co tě kromě sportu ještě baví?
To je těžké. Moc času mi už nezbývá. Poslední dobou
mám pocit, že se mé dny skládají z učení, tréninku 
a spánku. Je ale pravda, že trávit například hodiny 
u počítače bych nedokázal. Když se chci od-
reagovat, tak je to většinou zase sportem. 
Třeba méně namáhavým – jdu si zabě-
hat, hraji squash, v zimě jsou to běžky...
Jsou sportovci, kteří proto, aby dosáhli maximálních výsledků 
sáhnou i po různých zakázaných povzbuzovacích látkách. Jak se na 
doping díváš ty?
Jsem sportovec, takže nemohu říci nic jiného, něž že je to 
špatné. Zatím jsem se s tím nesetkal, u nás se to nepřed-
pokládá, ani nemáme dopingové kontroly. Ty jsou vy-
psané pouze na mistrovství republiky. V kategorii mužů 
je to už jiné. Dopingových afér bylo, je a bude asi pořád 
dost. Obzvlášť špičkoví sportovci jsou pod velkým 
tlakem, čekají se od nich super výkony 
a ono to někdy nejde. Pak bohužel 
sáhnou i po nějakém dopingu. Já 
bych to neudělal. Nesportuji proto, 
abych se zničil a žádná medaile 
za to nestojí.

Co s dítkem v jeho volném čase, se rodiče většinou rozhodují s jeho nástupem do základní školy, kdy začnou volit 

mezi nejrůznějšími aktivitami. Tak nějak začínal se sportem i dnes patnáctiletý Tadeáš Štěpánek. Ve druhé třídě ho 

rodiče přihlásili do kroužku, bavilo ho to, a protože to nebyl jen přechodný zájem, věnuje se sportu dodnes. V současné 

době je nejúspěšnějším atletem Stodůlek, když svým osobním rekordem 191 cm ve skoku vysokém vede historické 

tabulky oddílu i mezi muži a současně vede celorepublikové tabulky starších žáků.

Kdybys měl vyslovit jedno přání týkající se sportu, 
jaké by bylo?
Odmala jedno mám, rád bych se někdy dostal 
na mistrovství světa. To by byl obrovský zážitek.
Čekala bych, že to budou olympijské hry.
S olympiádou je to ještě o něco náročnější. 
Ne, že bych tam nechtěl jet. Je to ještě pres-
tižnější záležitost, ale zatím bych se spokojil 
s tím mistrovstvím ☺.
Na vyjmenování všech tvých úspěšných startů by 
nám jedna stránka nestačila. Zmíníme tedy jen 
 nejdůležitější z těch letošních. 
Na jaře to byly Halový přebor Ústeckého 
kraje žactva nebo Veřejné závody PAS – 
muži, které jsem vyhrál. Pak bych určitě zmí-

nil červnový Přebor Prahy staršího 
žactva, což je v Praze největší udá-
lost. Startoval jsem ve výšce, dálce, 
oštěpu a štafetách. Myslím, že se 
mi dařilo. Pět disciplín – pět me-
dailí. Výšku a dálku jsem vyhrál,
vyhráli jsme štafetu na 4 × 300 metrů, 
na 4 × 60 metrů jsme byli druzí. 
V oštěpu jsem byl třetí. Doufám, 
že když dodám, že jsem byl nej-
úspěšnější závodník přeborů, nebu-
 de to znít neskromně. Červen byl 
vůbec úspěšným měsícem. 
Na Soutěži družstev jsem podal 
nejlepší republikový výkon, zdolal 
jsem laťku ve výšce 191 cm. Násle-
dovala Letní olympiáda dětí a mlá-
deže v Uherském Hradišti, kde se 
mi i přes nepřízeň počasí podařilo 
vyhrát a získal jsem tak svoji první 
zlatou „olympijskou“ medaili. 
V září se na Slavii konalo Mistrov-
ství ČR staršího žactva. Tam se mi 
technicky moc nedařilo. Naštěstí FO
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Sport

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

www.elektroservisvolf.cz
607 277 485

MASÁŽE AŽ DOMŮ

www.masazeIVO.cz
Cena již od 490 Kč!

 
 

       
 

 

 

Tel. 777 51 52 52 

            

INZERCE

Americký fotbal v Prague Mustangs 
V podzimní části přípravy na sezonu 2014 pořádá klub amerického 
fotbalu Prague Mustangs nábor nových hráčů. Tréninky probíhají ob-
vykle každou středu a neděli večer na horním hřišti SK Motorlet, Bu-
tovická 35. Od 12. listopadu budeme trénovat každé úterý v kryté hale 
v areálu Gymnázia nad Kavalírkou v Praze 5. 

Fyzické dispozice hráčů jsou skutečně rozmanité. Tým tvoří malí, 
velcí, štíhlí, obrovští. Máme rychlé běžce, ale i jen silné obránce. Ame-
rický fotbal využije každou postavu. Nyní máme citelný nedostatek 
skutečně velkých hráčů. „Máš přes 100 kilo? Přijď mezi nás!“ Pod-
zimní nábor proto cílíme hlavně na velké hráče, i když tým upotřebí 
prakticky každého. Náš letošní obránce roku měří 170 cm a váží 65 kg. 
A je radost vidět, jak takový střízlík pošle na zem stokilového chlapa.
Nabíráme hráče od 15 let, horní hranici danou nemáme. 

Na první tréninky nováček nic nepotřebuje, stačí kopačky, sportovní 
oděv, láhev s vodou a chuť hrát. Co by nemělo chybět žádnému zá-
jem ci o tento sport, je alespoň umět se postavit na hřišti. A rozhodně 
pevná vůle, protože nic nepřijde samo. Americký fotbal není jen banda 
obrněných rváčů, co se bezhlavě perou o míč. Přestože to může znít 
namyšleně, bez přehánění ho lze přirovnat k jakýmsi atletickým ša-
chům. Důraz kladený na taktiku, souhru, načasování, důslednost 
v osobních soubojích a odpovědnost každého jednotlivce není snad 
v žádném jiném sportu tolik patrný. Na druhou stranu, hráč americ-
kého fotbalu nesmí mít strach z rány. A že jich na tréninku i v zápase 
schytá a rozdá požehnaně. Upřesnění termínu a místa tréninku i další 
informace získáte na info@mustangs.cz, www.mustangs.cz, 
facebook.com/mustangscz.                         Oldřich Hnátek, člen výkonného výboru

Barevný minivolejbal 
Podzimní turnaj Velká cena Prahy v barevném minivolejbalu se usku-
tečnil v neděli 15. září na venkovních antukových kurtech TJ Meteor. 
Turnaj byl pro 4 barvy – (věkové kategorie) – žlutou, oranžovou, červe-
nou a zelenou. Počasí se vydařilo, svítilo i sluníčko a první dešťové 
kapky spadly až po vyhlášení výsledků. Náš klub ČZU Praha, který má 
svou domovskou mládežnickou základnu ve FZŠ Brdičkova, měl za-
stoupení ve všech barvách. Turnaje se účastnilo 9 našich týmů a jejich 

výkony byly opravdu vidět. Pro všechny malé volejbalisty to byl první 
turnaj v jiné barvě, protože v naší sezoně postupují do vyšší kategorie, 
která je určena věkem. I přes počáteční nervozitu a drobné obavy 
všichni zvládli turnaj báječně, takže předávání pohárů pro náš sportovní 
klub mě potěšilo. Celý turnaj se povedl a bylo vidět mnoho krásných 
sportovních výkonů.     Eva Drešerová, organizátorka turnaje a trenérka ČZU Praha

Časovka Hájek
První říjnovou sobotu se konala v pořadí již třetí cyklistická akce 
 Časovka Hájek. Zúčastnili se jí nejen členové pořádajícího Cyklistic-
kého spolku Stodůlky a jejich přátelé, ale svou rychlost si rádi změřili 
i kolem projíždějící cyklisté. Nejlepšího měřeného času dosáhl Filip 
Ptáčník, nejlepším cyklistou z Cyklistického spolku Stodůlky byl 
 Jaroslav Machota. Jmenovaní byli odměněni medailí a pamětním lis-
tem z rukou zástupce starosty Petra Zemana.         Miloš Brdlík
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Domácí volejbalisté zahájili novou ligovou sezonu

V sobotu 19. října začal nový ročník UNIQA 
volejbalové extraligy mužů, jejíž vítěz získá 
titul Mistr ČR pro rok 2014. V této extrali-
gové soutěži se proti týmům z celé republiky 

postaví také družstvo ČZU Praha z Lužin. 
V sobotu 2. listopadu ve Sportovní hale Lu-
žiny (Bellušova 1877/68) hraje domácí tým 
se soupeřem z Ústí nad Labem. 

Velkým tahounem týmu 
ČZU Praha je i v letošním roč-
níku mladý Michal Finger, reprezentant České 
republiky v kategorii mužů, účastník Evropské 
ligy a mistrovství Evropy. Celý tým je postaven 
na mladých hráčích, odchovancích ČZU 
Praha. Věkový průměr týmu ČZU je nejnižší 
v celé UNIQA volejbalové extralize. A ještě 
jeden prim patří volejbalistům ČZU Praha – 
jedná se zároveň o tým s nejvyšším výškovým 
průměrem hráčů v extralize mužů. 

Pro letošní ročník extraligy stanovilo ve-
dení týmu výkonnostní cíl v podobě postupu 
do play-off a účasti v semifinále. Přijďte se 
podívat, jak si hráči s tímto cílem poradí, 
a zhlédnout to nejlepší, co tuzemský volejbal 
nabízí.                               Lucie Vurbsová, ČZU Praha
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Přijďte podpořit naše hokejbalisty!
Extraligové mužstvo hokejbalového Kert Parku zatím nezažívá příliš 
úspěšný vstup do sezony. A-tým má odehráno celkem 7 utkání, 
v nichž dokázal pouze 3× vyhrát. Třikrát prohrál v normální hrací 
době, jednou v prodloužení. Počátkem listopadu se hokejbalová extra-
liga překlene do druhé poloviny základní části. V ní se v podzimním 
termínu představí Kert Park na domácí půdě pouze jednou a to v so-
botu 16. listopadu v 16 hodin proti dosavadnímu lídru extraligy, týmu 
Pardubic.

Oproti extraligovému mužstvu zažívá B-tým úspěšný vstup do se-
zony, dokonce nejlepší z posledních let. Rezerva extraligového muž-
stva má odehráno 7 utkání, v nichž hned 6× vyhrála. B-tým má 
na svém kontě například skalp dvou pražských rivalů – Hostivaře 
a Kova, které dokázal porazit shodně 6:1. V listopadu sehraje „Béčko“ 
na domácím hřišti hned tři duely: v sobotu 9., v neděli 10. a v sobotu 
23. listopadu vždy od 15 hodin.

Mladší žáci, nejlepší tým mezi mládeží, patří stejně jako minulý rok 
k nejlepším mužstvům ve své soutěži. Ze 4 utkání dokázali třikrát vy-
hrát a celkově nastřílet úctyhodných 39 gólů! Mladší dorost a starší žáci 
se momentálně nacházejí na opačném konci tabulky. V zápasech se jim 
příliš nedaří, i když v některých rozhodovala jen jedna branka.

Přehled nejbližších domácích utkání na Lužinách
A-tým  – 16. 11.  v 16.00  – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
B-tým  –   9. 11.  v  15.00  –  HbK CC Belveder Benátky nad 

 Jizerou
B-tým  – 10. 11.  v  15.00  – Bohemia Benders Ďáblice
Starší žáci  –   2. 11.  v 11.00  – TJ Kovo Praha
Starší žáci  –   9. 11. ve 12.30  – HbT Vlašim
Mladší žáci – 10. 11.  v  11.00  – SK Kelti 2008
Přehled všech utkání naleznete na www.kert-park.cz.
Přijďte nás podpořit!         Michal Pěch

Mistryně světa ze Stodůlek 
obhájila titul
Tenisová reprezentantka Pavla Mrázová, která poskytla STOPu rozho-
vor letos v lednu, dosáhla i v letošním roce několika velkých úspěchů – 
obhájila loňské vítězství na mezinárodním turnaji ITF 1 v Barceloně, 
potřetí zvítězila na mezinárodním seniorském mistrovství Maďarska a na 
mezinárodním turnaji ITF 1 Karlovy Vary vybojovala druhé místo. 

„Turnaj v Karlových Varech byl považován za tzv. Masters, tedy tur-
naj těch nejlepších v dané kategorii. Měla jsem ty nejtěžší soupeřky, 
všechny figurují na předních místech světového žebříčku v mé katego-
rii,“ vzpomíná Pavla Mrázová. „Podařilo se mi porazit po velkém boji 
rivalku Šapošnikovou (7:6, 6:4), Němku Beckmann (6:4, 6:4), pro-
hrála jsem jen s Litevkou Hardy.“  

Na mezinárodní mistrovství do Maďarska letos přijely největší sou-
peřky Pavly Mrázové z Brazílie. „Nejtěžším zápasem bylo pro 
mě utkání se Simone Vasconcellos-Calves, druhou na světovém žeb-
říčku, která se mi snažila v boji trvajícím přes dvě hodiny dokázat, proč 
je druhou na světě,“ usmívá se tenistka. „Zápas byl ale velmi pohledný 
a přilákal do hlediště mnohé diváky. Finálový zápas s Brazilkou Moni-
cou Yanagi (společně jsme na snímku), sedmou na žebříčku, potvrdil 
moji formu a s přehledem jsem jej dovedla do vítězného konce.“ 

Turnaj v Barceloně Mrázová s velkým přehledem opět vyhrála, nej-
těžším zápasem pro ni bylo semifinálové střetnutí se Španělkou Bri-

golle, ve kterém se jí 
podařilo přehrát zdat-
nou soupeřku s výbor-
ným podáním 
a útočným pojetím hry. 
Ve finále  Španělce 
Morejon, která překva-
pivě porazila druhou 
nasazenou Italku, ne-
dala sebemenší šanci 
a jasně ji porazila.

Svými výsledky udě-
lala Pavla Mrázová, 
která je současně uči-
telkou v ZŠ Mládí, ra-
dost sobě, celé rodině 
i svému trenéru Marti-
novi. Teď už se pilně 
připravuje na další se-
zonu a doufá, že se jí 
podaří uspět na tur-
najích doma i v za-
hraničí.

               Samuel Truschka  
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Palata slaví

Koncem listopadu bude Palata – Domov pro 
zrakově postižené slavit úctyhodné 120. výročí 
let svého založení. Cílem zařízení bylo a je 
 poskytovat pomoc osobám se zrakovým pos-
tižením, což se přes veškeré politické a hospo-
dářské změny během tohoto dlouhého období 
dařilo plnit. Dnes je v našem domově 133 oby-
vatel převážně v seniorském věku, kterým je 
poskytována komplexní péče – ubytování, 
 stravování, výuka prostorové orientace a sebe-
obsluhy, sociální a psychologické poradenství, 
ergoterapie, kulturní a společenské programy, 
rehabilitační, ošetřovatelská a logopedická 
péče, kadeřnictví, pedikúra, masáže, švadlena, 
doprava osobním automobilem... K dispozici 
jsou také praktický, oční a zubní lékař, ortoped 
a další specialisté. Péče je klientům poskyto-
vána s důrazem na udržení jejich plnohodnot-

ného života, zvyšování jejich soběstačnosti 
a samostatnosti, samozřejmostí je individuální 
přístup. Pokud máte ve svém okolí někoho, 
kdo by naši službu potřeboval, informace na-
leznete na: Palata – Domov pro zrakově posti-
žené, Na Hřebenkách 5, Praha 5-Smíchov, 
www.palata.cz, servis@palata.cz, 
tel. 257 311 930-931.                    Marta Dzúrová

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

Téma měsíce: Milujeme facebook 
Program:
po 4. 11. – Pondělní rozjezd
út 5. 11. – Podzimní výtvarná dílna – příprava 
st     6. 11. – Podzimní výtvarná dílna 
po 11. 11. – Klubová pohoda 
út 12. 11. – Filmový klub  
st  13. 11. – Turnaj v aktivitách
po  18. 11. – Pokec na téma facebook 
út  19. a st.  20. 11. – Dny naruby
po  25. 11. – Výtvarná dílna – advent
út  26. 11. –  Konec klubu v 17.00 – provozní 

důvody
st  27. 11. – Výtvarná dílna – advent
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, facebook: klub jednatrojka.

            Těší se na vás Lucka, Eliška a Ivča

Víčka pro Kristýnku přibývají
Na letošním Koncertu pro park vyzval 
Tomáš Lubovský z Klubu českých turistů 
ke sbírce víček od PET lahví, která pomo-
hou získat peníze na léčebný pobyt nemocné 
Kristýnky. Víčka byla také nepovinným 
vstupným na pochodu Od radnice k radnici, 
který Klub českých turistů pořádal 5. 9. spo-
lečně s Prahou 13. Do sbírky byla přidána 
víčka z rozebraných plastových plavidel, 
která postavili školáci pro letošní Ekoslu-
novrat. Spolu s víčky ze sběrné nádoby 

na radnici to byly cel-
kem čtyři velké pytle. 
Ještě aktivnější byla 
Mateřská škola Úsměv 
z Velké Ohrady, která 
postupně nasbírala šest 
velkých pytlů víček. 
Poděkování zaslouží 
všichni, kteří se do 
sbírky aktivně uzapojili.

Bohdan Pardubický

Znakování na Svatováclavském jarmarku
V sobotu 28. 9. se Sluneční náměstí hemžilo 
lidmi, kteří přišli strávit čas trochu jinak, 
krea tivněji, pospolu – posedět, zazpívat si, 
 zatancovat, dozvědět se něco nového. 

Agentura pro neslyšící tu měla svůj stánek, 
kde představovala služby občanského sdru-
žení APPN určené neslyšícím, především 
 tlumočnickou službu online, ale také třeba 

sociální, právní nebo profesní 
poradenství. Bylo možné 
ochutnat dobroty z dílny nesly-
šících pekařů z Tiché kavárny 
v Ládví, zakoupit originální 
šité hračky či šperky od nesly-
šících. Neslyšící lektoři Tomáš 
Jelínek a Ladislav Pupák, kte-
rým svůj hlas propůjčila tlu-
močnice Denisa Lachmanová, 
předvedli slyšícím návštěvní-
kům krásu znakového jazyka 
jedinečného komunikačního 
prostředku a zásady konverzace 
s neslyšícími lidmi. Lidé zkou-

šeli správně ukázat jednotlivé znaky a poví-
dali si ve dvojicích, byla u toho legrace. 

Program jarmarku byl bohatý. Kolemjdoucí 
zdálky lákaly písničky Františka Nedvěda 
mladšího. Následovalo představení ve znako-
vém jazyce v podání sester Reginy a Draho-
míry Brokových, které již 6 let vystupují se 
svým divadlem na nejrůznějších akcích. Re-
ginu před lety nadchl znakový jazyk. Roz-
hodla se ho naučit a začlenit jeho vizuální 
krásu do uměleckého celku. Sestry Brokovy 
reprezentovaly na jarmarku občanské sdru-
žení ASNEP. 

Hravou jarmareční atmosféru umocňovaly 
drobné řemeslné činnosti. Například u stánku 
sdružení Prosaz jste si mohli vyrobit dekora-
tivní obaly na květináče z ruliček novinového 
papíru. Nashledanou za rok na sv. Václava. 

Lucie Křesťanová, APPN, o.s., Agentura pro neslyšící

V MŠ Úsměv mají na víčka speciální krabici
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Den Charity
V neděli 29. září jsme v Komunitním centru 
sv. Prokopa při mši sv. oslavili svátek sv. Vin-
cence, patrona charitních zařízení. Při té pří-
ležitosti bylo požehnáno stávajícím a novým 
dobrovolníkům Charity. Jedni se starají 
o chod charitních šatníků v Nových Butovi-
cích a na Velké Ohradě. Druhá část dobro-
volníků je připravena sloužit osamělým 
nemocným z řad klientů Charity. Při oslavě 
Dne Charity byla zároveň představena nová 
ředitelka Farní charity Helena Ryklová, která 
ve funkci střídá Kristýnu Vyskočilovou. Ta 
v Charitě bude dál působit jako koordinátor 
dobrovolníků. Duchovní část jsme zakončili 
společným posezením.

Co Farní charita Stodůlky nabízí? 
Stěžejní činností naší Charity je ošetřovatelská 
služba, což je profesionální zdravotní služba 
zajišťovaná zdravotními sestrami na základě 
předpisu ošetřujícího lékaře. Je určena krátko-
době i dlouhodobě nemocným, nemocným 
v pooperačním stavu, případně umírajícím 

 klientům, jimž jejich zdravotní stav umožňuje 
setrvávat v domácím prostředí. Provádíme 
kontroly zdravotního stavu a fyziologických 
funkcí, odběry biologického materiálu, převazy 
ran a defektů, péči o sondy, stomie a perma-
nentní katetry, podávání lékařem ordinované 
terapie (injekce, infuze, léky do sond), aplikace 
inzulinu, ošetřovatelské rehabilitace zaměřené 
na nácvik a obnovu soběstačnosti, dechové re-
habilitace, paliativní péči o terminálně ne-
mocné klienty. Nespornou výhodou domácí 
ošetřovatelské péče je, že pacient zůstává 
ve svém domácím prostředí. To vede k lepší 
psychické kondici a lepšímu zotavení. Máte-li 
o tuto naši službu zájem, kontaktujte svého 
ošetřujícího praktického lékaře nebo lékaře 
v nemocnici (při ukončování hospitalizace). 
Lékař naši péči naordinuje a konzultuje ji 
s vrchní sestrou Charitní ošetřovatelské služby, 
která si s vámi domluví první návštěvu.

Služba je plně hrazená ze zdravotního 
 pojištění.

Charitní šatníky
Charitní šatníky jsou 
v Nových Butovicích 
v ulici Husníkova 2079 
a na Velké Ohradě v ulici 
Přecechtělova 2243. Přijí-
mají čisté oblečení, obuv, školní a sportovní 
potřeby a předávají je sociálně slabším a po-
třebným spoluobčanům. Spolupracují také 
s dalšími humanitárními organizacemi při 
pomoci obětem hladu, válek a přírodních ka-
tastrof ve světě. Jejich činnost zajišťují dobro-
volníci, jsou proto otevřeny pouze dva dny 
v týdnu, případně podle dohody.

Nové e-mailové kontakty
Ráda bych upozornila na změnu emailových 
adres na Charitní ošetřovatelskou službu 
chos@stodulky.charita.cz i na ředitelku 
 helena.ryklova@stodulky.charita.cz.

Všechny ostatní potřebné kontakty najdete 
na www.stodulky.charita.cz.

                  Helena Ryklová, ředitelka

Novinky ze stodůlecké Diakonie 

V pondělí 16. září jsme ve středisku Diakonie 
v pražských Stodůlkách uspořádali den ote-
vřených dveří. Při té příležitosti jsme slav-
nostně uvedli do provozu dva nejnovější 
projekty – nové auto, které bude sloužit naší 
terénní službě rané péče, a tepelné čerpadlo 
pro budovu střediska.

Zástupci všech našich služeb, tedy denního 
a týdenního stacionáře, rané péče, sociálně te-
rapeutické dílny i pracovníci z administrativy 
byli k dispozici zájemcům o prohlídku budovy 
ve Vlachově ulici. V 16 hodin jsme zahájili 
společnou odpolední oslavu s přáteli, součas-
nými i bývalými zaměstnanci, spřízněnými ne-
ziskovými organizacemi, sponzory střediska 
a zástupci radnice Prahy 13 – místostarostou 
Alešem Marečkem a Petrem Syrovým. Nej-
větší pozornost samozřejmě přitáhla prohlídka 
mechaniky tepelného čerpadla, které jsme 
během léta nainstalovali. Doposud jsme byli 
napojeni na centrální zdroj, který však bohužel 

nevyhovoval potře-
bám našich klientů. 
Díky sponzorům 
jsme tedy mohli 
uskutečnit inova-
tivní krok – pořídit 
a nechat instalovat 
tepelná čerpadla 
voda-vzduch, díky 
nimž se významně 
sníží celková spo-
třeba za topení 
a teplou vodu. Pře-
stavba trvala téměř 
celé léto a počát-
kem září 2013 
jsme zahájili zku-
šební provoz. Jsme 
velmi zvědaví 
na první sezonu 

s tímto ekologickým a ekonomickým způso-
bem vytápění. Děkujeme tímto všem sponzo-
rům, zastoupeným především paní Elizabeth 
Neale, kteří se na tomto projektu podíleli 
a umožnili nám přechod na nový druh topení. 

S radostí jsme též pokřtili nové auto, 
Toyotu Yaris, která již během letních měsíců 
začala sloužit poradkyním rané péče na jejich 
cestách po regionech, kde mimo Prahu také 
působí: ve Středočeském, Ústeckém a Plzeň-
ském kraji. Děkujeme Kovošrotu a.s, Nadaci 
Charty 77 a dalším sponzorům. Spolupracov-
nicím pak přejeme mnoho bezpečných a pří-
jemných kilometrů na cestách.

Poslední projekt, který byl představen, 
směřuje do budoucnosti. Plán na úpravu 
schodiště počítá s přímým bezbariérovým 
vstupem z přízemí na zahradu a se zasklením 
stávající terasy v prvním poschodí tak, aby 
byla využitelná i v chladnějších částech roku. 
Pokud to bude možné, rádi bychom pře-

stavbu uskutečnili v příštím kalendářním roce 
a tím opět zvýšili pohodlí budovy pro klienty 
stacionáře i školy.

Přestože nakonec celé odpoledne pršelo, 
v narychlo zapůjčeném partystanu jsme se 
zahřáli a potěšili se výbornou irskou hudbou, 
kterou přišla zahrát a zazpívat skupina Fear 
Darrig. Mnozí z klientů v prvních řadách ve-
sele podupávali do rytmu či přímo tancovali. 
Takže deštivé počasí bylo vlastně na místě. 
Jaképak by bylo Irsko bez deště?      Adéla Muchová
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Kontejnery na textil
Zima už nám pomalu dýchá na záda a přišel 
čas na kontrolu šatníků. Obyvatelé si již 
zvykli na službu POTEX. Do kontejnerů 
 odnášejí nepotřebný textil, který může dále 
posloužit. Jsou přístupné 24 hodin denně 
po celý rok. Z výtěžku jsou pak podporovány 
neziskové organizace – Nadace Naše dítě, 
Klokánek, Kapka naděje, Pomocné tlapky. 
Nyní přišla společnost POTEX s novou služ-
bou pro veřejnost – a tou je lokátor kontej-
nerů v Praze a blízkém okolí. Stačí zadat 
lokalitu a ulici, kde bydlíte či pracujete a lo-
kátor vám nabídne nejbližší a nejvhodnější 
kontejnery. Najdete ho na www.potex.cz 
spolu s dalšími informacemi.      Anna Bezdomniková

stop 09_str1-17.indd   17stop 09_str1-17.indd   17 25.10.13   15:4325.10.13   15:43



 LISTOPAD 2013 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22718

  Prevence

INZERCE

Strážníci poučili předškoláky
Do sportovního areálu FZŠ 
Trávníčkova zavítali 20. září 
strážníci městské policie z od-
boru prevence, útvaru psovodů 
a jízdní hlídka. Děti z mateř-
ských škol kreslily pod vede-
ním preventistů dopravní 
situace, se kterými se setkávají 
po cestě do školky, viděly 
ukázku zadržení pachatele slu-
žebním psem a dozvěděly se 
o chování koní v krizových si-
tuacích, např. při střelbě, po-
žáru nebo demonstracích. 
Stovka malých účastníků si 
odnesla dětské řidičské prů-
kazy a medaile.    Helena Bumbálková 

Nedejme šanci bytovým zlodějům
Protože celopražské policejní statistiky vyká-
zaly v letošním roce v porovnání s předcho-
zím obdobím mírný nárůst počtu vloupání 

do bytů, rozhodlo se Krajské ředitelství Poli-
cie ČR v Praze uspořádat sérii preventivních 
akcí, zejména v oblasti sídlišť. V rámci dobré 
spolupráce mezi Policií ČR, MČ Praha 13 
a Městskou policií proběhla první akce v No-
vých Butovicích. Policejní preventistky z kraj-
ského ředitelství společně s místními 
strážníky Městské policie obcházely 25. září 
sídliště a vhazovaly do schránek letáčky s ra-
dami, jak ochránit byt proti vloupání a jak se 
bránit proti podomním prodejcům, za které 
se mnohdy vydávají podvodníci, zloději nebo 
tipaři. Rozdávaly také samolepky Respektujte 
soukromí! Vylepením samolepky na schránku 

na dopisy její majitel odmítá reklamní mate-
riály a podomní prodej. Policistky také mlu-
vily s obyvateli domů, kteří jim přišli otevřít, 
ptaly se na zamykání domu a radily jim, 
na co si dát pozor. 

Hlavní rady policistů jsou stále stejné: 
 Zamykejte vchodové dveře bytového domu 
i během dne, nepouštějte neznámé osoby 
do společných prostor bez dohledu, zamy-

kejte dveře svého bytu, i když jste doma, 
 nestačí zaklapnout dveře. Nenechávejte bez 
dozoru otevřená okna, která jsou přístupná 
z balkonu nebo lodžie, a to ani na ventilaci. 
Nepouštějte do bytu nikoho, koho jste si sami 
nepozvali nebo jste o jeho návštěvě nebyli 
předem informováni správou domu. Poučte 
o těchto zásadách i děti a ostatní členy rodiny. 
Nedávejte zlodějům zbytečně šanci.             -st-
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Z policejního deníku

 ■  V nočních hodinách ze 6. na 7.10. došlo na ulici Nová 

Kolonie ke vloupání do vozidla, kdy neznámý pachatel 

rozbil skleněnou výplň levých předních dveří Škody Octa-

via a odcizil navigaci v hodnotě 50 000 Kč.

 ■  Případů, kdy dochází k vloupání do vozidel a kráde-

žím věcí z vozidel je stále velké množství, proto opětovně 

důrazně upozorňujeme občany, aby své věci a cennosti 

nenechávali v zaparkovaných vozidlech. Dáváte tak pro-

stor zlodějům. Vozidlo není trezor.

 ■  Dále se množí případy, kdy neznámá osoba kontak-

tuje poškozeného přes mobilní telefon nebo přes Face-

book s tím, že je jeho přítel nebo že mu omylem poslal 

určitý kód. Následně poškozeného požádá, aby tento kód 

přeposlal, a tak aktivuje platby ze svého účtu. Z těchto 

důvodů neposílejte na žádost cizích osob žádná hesla 

k účtům nebo kódy mobilního telefonu.

 ■  Neznámý pachatel odcizil v polovině září motocykl 

Honda CBR 900 modročerné barvy, který byl zaparkovaný 

v ulici U jezera a zabezpečený zámkem řídítek a brzdo-

vého kotouče. Škoda na odcizeném motocyklu byla 

 odhadnuta na 40 000 Kč.

 ■  V noci z 30. 9. na 1. 10. překonal neznámý pachatel 

násilím vstupní dveře do prodejny v ulici Siemensova, 

kde odcizil věci za téměř 80 000 Kč a navíc způsobil škodu 

ve výši 20 000 Kč.

 ■  Dne 10. 10. byl v Albertu v Mukařovského ulici zadr-

žen pachatel krádeže, který odcizil zboží v hodnotě 

725 korun a při osobní prohlídce u něj byla nalezena 

marihuana.

 ■  Neznámý pachatel poškodil začátkem října ve vesti-

bulu stanice metra Luka dveře od kanceláře, následně 

vnikl dovnitř a odcizil věci v hodnotě 50 000 Kč.

npor. Michal Makovec, zástupce vedoucího MOP Stodůlky

Poděkování za pomoc při povodních 
Ve středu 9. října přivítalo 24 dobrovolných hasičů – dvanáct 
z SDH Třebonice a 12 z SDH Stodůlky – ve zbrojnici stodůlec-

kých hasičů starostu městské části Davida Vodrážku a místo-
starostu Davida Zeleného. Představitelé radnice přišli hasičům  
podě kovat za činnost a pomoc při letošních červnových povodních 
v hl. m. Praze, zejména v Radotíně, kde odpracovali desítky hodin 
při čerpání vody a úklidových činnostech. Zúčastnění hasiči ob-
drželi od starosty Prahy 13 finanční odměnu, jejichž výši navrho-
vali velitelé jednotek podle četnosti výjezdů. Starosta David 
Vodrážka rovněž tlumočil  poděkování od starosty Radotína Karla 
Hanzlíka, který zaslal na radnici děkovný dopis dobrovolným 
 hasičům z Třebonic a Stodůlek za pomoc při odstraňování ná-
sledků povodní na řadě míst této městské části, kterou povodeň 
značně zasáhla.                    Jaroslav Matýsek, referát krizového řízení ÚMČ Praha 13

Hasiči z Třebonic trénovali na Lipně
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Třebonice, která je 
zařazená do kategorie jednotek požární ochrany V, funguje nejen 
při povodních, ale pomáhá i při technických zásazích, požárech 
a v nejtěžších chvílích drží pohotovost na zbrojnici v Třebonicích. 
Ke dni 13. 10. vyjížděli členové sboru desetkrát k technickému zá-
sahu, pětkrát byli čerpat a pětkrát drželi pohotovost na zbrojnici. 
Na konci září měli naši hasiči povinný výcvik na vodě – trénovali 
s raftem na Lipenské přehradě.   

    Marta Horáková, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

Zákaz pití alkoholu na veřejnosti se rozšířil
Strážníci Městské policie hl. m. Prahy v rámci hlídkové čin-
nosti mimo jiné kontrolují dodržování obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2008 Sb., kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů 
na veřejných prostranstvích. Od 5. října platí novela této vyhlášky 
č. 11/2013 Sb., která rozšiřuje počet lokalit, kde se občané nenapijí 
alkoholu, aniž by se ohrozili možností postihu. 

„Strážníci budou zpočátku občany spíše upozorňovat na to, že 
v dané lokalitě je zakázáno požívat alkoholické nápoje,“ říká ředitel 
Obvodního ředitelství MP Praha 13 Hynek Svoboda. „Vyhláška 
uvádí, že se nesmí požívat alkoholické nápoje nejen v okruhu 
sto metrů od škol a školských zařízení, ale nově také sto metrů 
od hřišť a pískovišť.“ Pokud budete svědky tohoto protiprávního 
jednání, můžete se obrátit na linku 156 nebo na operační středisko 
Městské policie Praha 13. Zákaz alkoholu platí též v okruhu sto 
metrů od stanic metra a od zdravotnických zařízení a také na ná-
stupních ostrůvcích, samostatných nástupištích veřejné dopravy 
a v přístřešcích pro cestující. „Kromě toho máme na třináctce 
36 lokalit, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů – např. 
Centrální park, Panská zahrada, prostranství u některých nákup-
ních center, některá náměstí, ulice a vnitrobloky. Občanům dopo-
ručuji, aby se s těmito místy seznámili a vyhnuli se tak 
nepříjemnostem,“ uzavírá ředitel Hynek Svoboda.  

Milena Bližňáková, kancelář ředitele MP hl. m. Prahy

Kamera nalezla  další odcizené auto   
Dne 28. září provedli strážníci našeho obvodního 
ředitelství akci zaměřenou na vyhledávání odcizených 
motorových vozidel. Při akci byla opět použita 
speciální kamera, kterou zakoupila MČ Praha 13 a s jejíž pomocí 
strážníci ověřují registrační značky vozidel v databázi. V rámci akce 
bylo prověřeno několik stovek motorových vozidel. Při kontrole 
strážníci nalezli odcizené modré osobní auto Citroën s pražskou 
 registrační značkou. Případ si na místě převzali kolegové z místního 
oddělení Policie ČR. 

Hlídejte si osobní věci
Již podruhé v letošním roce jsme nuceni důrazně upozornit občany, 
aby si řádně střežili své osobní věci. V posledních dvou měsících 
jsme přijali nebo sami nalezli desítky osobních dokladů, platebních 
karet, peněženek a příručních zavazadel. Občané nejvíce zapomínají 
nebo ztrácejí své věci v supermarketech, na zastávkách MHD a par-
kovištích. Nezřídka evidujeme případy, kdy si roztržitý řidič položí 
kompletní sadu dokladů na střechu svého vozidla, přičemž ztrátu 
zjistí až doma. Nejprve se vždy snažíme všechny zajištěné věci vrátit 
jejich původním majitelům a to dříve, než nález odevzdáme na ztráty 
a nálezy. Tato pátrací činnost nás ale značně zatěžuje, proto prosíme 
všechny občany, aby si své osobní věci bedlivě hlídali. Za to předem 
dě kujeme.             Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE
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Střípky

DEN VODY. Projekt s názvem Den vody, který proběhl 18. září 
ve Stromovce, byl provázen vytrvalým deštěm. Lesy hl. m. Prahy spolu 
s Magistrátem hl. m. Prahy připravily hravý a poučný program, 
v němž se děti z 3.B FZŠ Trávníčkova seznámily s životem včel, pro-
hlédly si naše nejznámější dravce, dotkly se opravdového netopýra, 
poznaly život ve vodě i kolem ní. Dalekohledem pozorovaly ptáky, síť-
kami lovily v rybníku drobné živočichy. Svoji zručnost si vyzkoušely 
ve tvořivých dílnách a že pršelo, nikomu nevadilo.    Hana Žďárská

I OBRAZY MOHOU POMÁHAT. Když naši republiku na jaře 2013 
opět zasáhly povodně, rozhodlo se Gymnázium mezinárodních 
a veřejných vztahů Praha z Kuncovy ulice pomoci Základní škole 
ve  Štěchovicích při odstraňování škod. Studenti druhých ročníků os-
miletého oboru vytvořili obrazy, které se dražily na tradiční Zahradní 
slavnosti gymnázia. Do dražby se zapojilo mnoho rodičů a přátel 
gymnázia a celková částka dosáhla 8 910 Kč. Peněžní dar od našich 
studentek, profesorky výtvarné výchovy Danielle Krejčí a Jana 
 Havlíčka, který zaštítil celou akci, přijala 24. září ve Štěchovicích 
 ředitelka základní školy Hana Králíková. Děkujeme všem studentům 
a rodičům, kteří se zapojili.                             -red-

JOHN DE JONG SE VRÁTIL NA TŘINÁCTKU. Anglický písničkář 
vystoupil v neděli 13. 10. v Komunitním centru sv. Prokopa v dopro-
vodu dvou čes-
kých hudebníků 
– kytaristy Ond-
řeje Maliny 
a bubeníka On-
dřeje Hlavsy. 
Vrátil se 
po třech letech 
k velké spokoje-
nosti publika, 
které vřele při-
jalo jeho jem-
nou, klidnou 
hudbu a hluboké 
texty. Výborné 
bylo i vystoupení hostitele Slávka Klecandra, který byl v mimořádné 
formě a překvapil publikum řadou zcela nových písní.   
 Na letošní poslední Třináctce, na den svaté Lucie 13. prosince vy-
stoupí spolu se  Slávkem Klecandrem skupina Oboroh s adventním pro-
gramem.  Poděkování za podporu koncertů patří Praze 13 
a Nadaci Život umělce.        Petr Linhart

K PODZIMU PATŘÍ CIRKUS. Také letos zaplatila městská část pod-
zimní cirkusové představení pro mateřské školy. Do stanu Národního 
cirkusu Originál Berousek, který tradičně hostoval ve Stodůlkách, při-
vedly učitelky 10. října na 800 natěšených dětí z místních mateřských 
škol. S ředitelem cirkusu je přivítal starosta David Vodrážka se svým zá-
stupcem Davidem Zeleným. A pak už děti se zatajeným dechem sledo-
valy klauny, drezúru zvířat i neuvěřitelná akrobatická vystoupení, 
kterými je cirkus rodiny Berousků proslulý doma i v zahraničí.            -st-
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POMÁHÁME I ZVÍŘATŮM. Výtěžkem ze sběru druhotných 
 surovin přispívá Gymnázium J. Heyrovského nejen na Adopci 
na dálku. V září putovalo 12 000 Kč do útulku Šanta kočičí v praž-
ských Modřanech a do Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích. 
Po příjezdu nás vřele uvítali sami čtyřnozí mazlíčci. O příkladné péči 
o ně svědčí čistota prostoru a jejich spokojenost. V Jinonicích jsme vi-
děli i praktickou ukázku výcviku, při které se pracovnice vydávala 
za slepce. Pes ji musel provést dráhou s různými nástrahami, ukázala 
nám některé jeho dovednosti i to, jak zvládá povely klasické, ale i spe-
ciální povely pro vodicí psy - zvedni hůl, projdi dveřmi, najdi kliku. 
Doufáme, že náš finanční dar středisku pomůže.              studentky gymnázia

SENIOŘI SLAVILI. Na úterý 1. října připravila Praha 13 pro své 
dříve narozené občany oslavu Mezinárodního dne seniorů. Ve Spolko-
vém domě se sešlo asi 120 dam a pánů seniorského věku a velmi dobře 

se bavili při po-
slechu Praž-
ského salonního 
orchestru a při 
zábavných sou-
těžích. Popřát 
jim přišli sta-
rosta David 
Vodrážka a za-
stupitel Vít 
Bobysud, který 
soutěže mode-
roval.             -st-FO
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1.  Jakým aktivitám se v současné době nejčastěji věnujete? 
(Uveďte  maximálně 3 aktivity.)

 zaměstnání/podnikání
 četba
 sledování TV, videa
 vzdělávání
 cestování, výlety
 kultura (divadlo, koncerty atd.)
 zahrádkářství
 péče o zvíře/chov zvířat
 sportovní/pohybové aktivity
 setkávání s přáteli
 odpočinek/relaxace
 péče o rodinu, blízké
 kutilství/ruční práce
 jiné koníčky/hobby
 jiné, vypište: ...........................................................................

2.  Co vám působí největší obtíže ve vašem domácím 
prostředí?                
(Zaškrtněte max.3 odpovědi, pro vás nejdůležitější.)

 zajištění chodu domácnosti (např. vaření, úklid, 
        donáška nákupu, praní prádla, drobné opravy 
         v bytě), můžete uvést i konkrétní problém: 
..........................................................................................................
 omezená soběstačnost 

 péče o vlastní osobu (kadeřník, pedikúra atd.)
 domácí násilí 
 obavy o bezpečnost 
 nedostatek informací (nevím, o co mohu žádat,  

         kdo mi může pomoci apod.)
 omezené možnosti kontaktů s okolím 

         a osamocenost
 nedostatek finančních prostředků na základní 

         životní potřeby
 jiná situace, vypište: .......................................................
     nevím/nedokážu posoudit

3.  Co vám  působí  největší obtíže mimo vaše domácí 
prostředí?    
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi, pro vás nejdůležitější.)

 dopravní dostupnost lékařů  
 dostupnost sociálních služeb
 dopravní dostupnost obchodů, služeb a úřadů
 pohyb po městě (např. chybí bezbariérové  

         přechody, nastupování do autobusů a metra,
         špatné chodníky, hustá doprava atd.) 
 nezájem/neochota okolí 
 obavy o bezpečnost                       
 vyřizování osobních záležitostí na úřadech  
 jiná situace, vypište: .........................................................
 nevím/nedokážu posoudit 

Dotazník je anonymní. Jeho vyplnění 
je dobrovolné. Pokud jsou pro vás 
některé otázky příliš osobní, neodpo- 
vídejte na ně.

Instrukce k vyplnění: 
U každé otázky najdete vysvětlující pokyn, 

odpověď zaškrtněte v malém rámečku,  

popřípadě vypište do volných řádků.

JAKÉ  JSOU POTŘEBY SENIORŮ V PRAZE 13?
Jak se žije seniorům v Praze 13? Jaké potřebují sociální služby a pomoc? 
Jak by chtěli trávit svůj čas?

Vážení přátelé, 

obracíme se zejména na Vás, kteří jste starší než 65 let. Dostává se Vám do rukou dotazník,

s jehož pomocí bychom opět rádi zjistili, jaké jsou Vaše potřeby v oblasti sociálních služeb 

a péče. 

Zjišťování potřeb v sociální oblasti ukládá obcím zákon o sociálních službách. Podobné 

dotazníkové šetření jsme již dělali v roce 2008. Tehdy bylo cílené na tři skupiny obyvatel: 

děti, mládež a rodiny; osoby se zdravotním postižením a seniory. Dotazníky nám pomohly při 

podpoře rozvoje sociálních a doprovodných služeb. Vzniklo např. několik terénních programů, 

klub pro děti a mládež, v pořadí osmý klub seniorů zaměřený na turistiku, Středisko 

sociálních služeb Prahy 13 zvýšilo kapacitu denního stacionáře a rozšířilo nabídku aktivit pro 

seniory (např. o kurzy trénování paměti, Nordic Walking…). Pravidelně pořádáme Veletrh 

sociálních služeb Prahy 13 a již dvakrát byl vydán katalog s přehledem podporovaných 

služeb. V grantovém řízení na podporu sociálních služeb výrazně stoupl počet podpořených 

organizací a jejich projektů a ruku v ruce i objem vynaložených finančních prostředků. 

Na základě Vašich odpovědí z vyplněných dotazníků budeme schopni lépe určovat priority 

v sociální oblasti cílené na seniory při plánování rozvoje sociálních služeb.   

            Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13
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4.  Jak byste ohodnotil/a současnou životní úroveň vaší 
domácnosti? 
(Zaškrtněte jen jednu odpověď.)

 velmi dobrá
 spíše dobrá
 ani dobrá, ani špatná
 spíše špatná
 velmi špatná
 nevím, neumím posoudit

5.  Využíváte vy osobně v současné době nějakou konkrétní 
sociální službu nebo pomoc?
(Zaškrtněte všechny služby, které v současnosti využíváte.)

 pečovatelskou službu (např. rozvoz obědů, úklid
         domácnosti, nákup a doprava) 
 osobní asistenci
 denní stacionář    
 domov pro seniory (popř. jiné pobytové zařízení)
 telefonní krizovou linku
 jinou, vypište......................................................................

.........................................................................................................

6.  Hledáte v současné době nějakou konkrétní sociální 
službu, jejíž pomoc potřebujete?
(Můžete zaškrtnout i více odpovědí.)

 pečovatelskou službu (např. rozvoz obědů, úklid
         domácnosti, nákup a doprava) 
 osobní asistenci
 denní stacionář
 domov pro seniory (popř. jiné pobytové zařízení)
 telefonní krizovou linku
 jinou, vypište......................................................................

.........................................................................................................

7.  Můžete uvést, co by vám osobně ve vaší situaci pomohlo,  
co by vám usnadnilo život? 
(Uveďte co nejkonkrétněji maximálně 3 druhy pomoci.) 

I    ..................................................................................................................

II   ..................................................................................................................

III  ..................................................................................................................

8.  Pečuje o vás někdo z vašich blízkých?  Pomáhá vám 
zvládnout péči o vaši osobu a vaši domácnost?

 ano                       ne         

9.  Které z následujících aktivit vám v Praze 13 zcela chybí 
nebo jejich nabídka pro seniory není dostatečná? 
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi.)

 kluby pro seniory
 místa pro setkávání (kavárny pro seniory apod.)
 dobrovolnické centrum pro volnočasové

         programy či různé zájmové kurzy 
 kulturní akce (divadlo, koncerty, filmový klub

         apod.) 
 besedy se zajímavými lidmi, přednášky apod.
 zájmové kurzy (např. tréninky paměti, výuka PC      

         či jazyků, ruční práce apod.) 
 vzdělávání (např. Univerzita třetího věku)
 tématické procházky, výlety, exkurze
 pohybové aktivity pro seniory
 rekondiční pobyty
 jiné, vypište........................................................................

.........................................................................................................
 nevím/nedokážu posoudit

10.  Chtěl/a byste se vy osobně nějakým způsobem aktivně 
zapojit do společenského života seniorů v MČ Praha 13? 
(Zaškrtněte max. 2 odpovědi.)

 ano, občas dobrovolně pomoci
 ano, předávat zkušenosti a dovednosti 

         (v rámci různých kurzů a kroužků) 
 ano, materiální pomocí (např. zapůjčením 

         kompenzačních pomůcek, které již nepoužívám
         apod.)
 jiný způsob, vypište........................................................

........................................................................................................
 nemám zájem nebo se nemohu na zlepšení  

         situace seniorů podílet
 nevím/nedokážu posoudit
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11.  Kulturní dům Mlejn nabízí pro seniory program za 
snížené vstupné. Jaký pořad či akce by zajímala vás?
(Můžete zaškrtnout i více odpovědí.)

 divadlo
 hudba
 besedy a přednášky
 filmový klub pro pamětníky
 jiné, vypište.......................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
 nevím

12.  Měl/a byste zájem o přednášku na téma bezpečnost 
seniorů - jak se chovat v určitých situacích, jak předejít 
ohrožení a problémům?

 ano
 ne
 nevím

13.  Jste muž nebo žena?

 muž                        žena

14.  Uveďte prosím svůj věk.

....................................
 
15.  Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

 základní
 vyučen, střední bez maturity
 střední s maturitou (event. i vyšší odborné)
 vysokoškolské

16.  V jaké domácnosti žijete? 

 samostatně, jednotlivec (sám/sama)
 s manželem/manželkou, 

         partnerem/partnerkou 
 vícegenerační domácnost (s dětmi, příp. s dětmi

         a jejich rodinami)
 jiný typ

17.  Vyhovuje vám vaše současné bydlení? 

 ano                          ne

18.  V případě, že vám současné bydlení nevyhovuje,  
jaké jsou důvody?
(Můžete zaškrtnou více důvodů, které odpovídají 
Vaší situaci.)

 společné soužití více generací
 nadměrná velikost bytu 
 osamělost
 horší zdravotní stav
 nedobré sousedské vztahy
 vysoké náklady na bydlení
 jiné, vypište.........................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

19.  Můžete se prosím zamyslet nad finanční situací 
své domácnosti? Jak byste ji zhodnotil/a?
(Můžete zaškrtnou více odpovědí, které odpovídají 
vaší domácí situaci.)

 situace je dobrá, nestěžuji si
 situace není úplně dobrá, ale zvládnu to

         vlastními prostředky
 situace není úplně dobrá, ale zvládnu to 

         s finanční pomocí rodiny
 situace není dobrá, chybí mi finance 

         na základní potřeby
 situace není dobrá, mám příliš vysoký nájemné

         a služby
 situace není dobrá, nemůžu si dovolit užívat 

         sociální služby a pomoc, které potřebuji
 situace není dobrá, z příspěvku na péči si 

         nemohu dovolit zaplatit sociální služby, které
         potřebuji
 situace není dobrá, musel/a jsem si vzít půjčku  
 situace není dobrá, mám problémy s dluhy 

         nebo exekucí
 nevím/nedokážu posoudit
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20.  Pracujete ještě, přestože jste v penzi?

 ano, pracuji na plný úvazek
 ano, pracuji na částečný úvazek
 ano, přivydělávám si formou brigády
 ne, již nepracuji

21.  Kde bydlíte?

 Velká Ohrada 
 staré Stodůlky, Vidoule, Háje
 okolí stanice metra Nové Butovice
 okolí stanice metra Luka
 okolí stanice metra Lužiny
 okolí stanice metra Stodůlky
 okolí stanice metra Hůrka
 Třebonice
 Řeporyje
 mimo správní obvod Praha 13    Děkujeme vám za vyplnění dotazníku.

Vyplněný dotazník můžete vrátit přímo osobě/
organizaci, od které jste jej dostali, nebo můžete
dotazník vhodit do sběrných boxů umístěných 
na těchto místech:

• ÚMČ Praha 13 (informace v přízemí)
• ÚMČ Praha - Řeporyje (podatelna)
• KD Mlejn (recepce)
• Poliklinika Lípa Centrum (recepce)
• Poliklinika Hostinského (lékárna)
• Poliklinika Janského 
 (lékárna u Prokopského údolí)
• Středisko sociálních služeb Prahy 13 
 (jídelna v Domě sociálních služeb Lukáš)
• kluby seniorů
• Restaurace u Beránků (Třebonice)

Vyplněný dotazník je možné zaslat i poštou 
na adresu: 

ÚMČ Praha 13, OSPZ, 
Sluneční nám. 13/2580, 158 00 Praha 5

Sběr dotazníků končí 30. listopadu 2013.

Prostor pro vaše názory a připomínky:

Městská část Praha 13 pro vás vydala aktualizovanou 
verzi Katalogu sociálních služeb. 

Smyslem publikace je zlepšit informovanost 
o sociálních a doprovodných službách dostupných 
pro obyvatele Prahy 13. Sociální služby nabízejí 
pomoc v různých životních situacích a obtížích 
seniorům, zdravotně postiženým, dětem, mládeži 
a rodinám, migrantům, lidem ohroženým sociálním 
vyloučením apod. 

Katalog je k dostání 
na těchto místech: 

- informace v přízemí
radnice

- sekretariát Odboru
sociální péče a zdra-
votnictví ve 2. patře

- Středisko sociálních 
služeb Prahy 13 
(Trávníčkova 1746/37)

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 13 

katalog 
POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB
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Střípky

OBCHODNÍCI UKLÍZEJÍ ULICE. Všechny říjnové středy vyrážela 
dvacítka zaměstnanců leasingové společnosti LeasePlan, sídlící v No-
vých Butovicích, uklízet chodníky a další veřejně přístupné plochy 

Prahy 13. Práce koordi-
nuje místní odbor život-
ního prostředí. 
Společnost LeasePlan 
se veřejně prospěšným 
aktivitám věnuje již tra-
dičně – sponzorovala 
dětský domov, pomá-
hala při povodních, ku-
puje výrobky zdravotně 
postižených a pracovníci 
pomáhají při úklidu 
nebo v sociální oblasti. 

Pracov ní skupina uklízela například na Velké Ohradě nebo v Nových 
Butovicích.                      -st-
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PRÁZDNINY VE FOTOGRAFII. Jednou z každoročních soutěží, 
které se mohou zúčastnit všichni žáci ZŠ s RVJ Bronzová, je fotosou-
těž na téma Prázdniny. Tak si společně připomeneme příjemné letní 
dny, nová místa, která jsme poznali, kamarády, zajímavá zvířata a živo-

čichy, stejně jako nevšední po-
hledy na naše okolí. Hledáčkem 
fotoaparátu dokážeme najít nové 
pohledy, z věcí všedních a obyčej-
ných se může stát tajemství nebo 
zajímavý objev. A to vše si naši 
žáci letos již pošesté připomněli 
a nyní na prázdniny mohou vzpo-
mínat i prostřednictvím svých vy-
stavených fotografií. 
                               Milena Kusá a Lenka Durdilová

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V REKORDNÍM ČASE. Pouhých 14 dní trvala 
výstavba hřiště na minikopanou a košíkovou v areálu Základní školy 
Mládí. Stavbu hřiště za 1,3 miliónu korun s umělým povrchem plně 
financovala soukromá společnost Schäfer - Menk z pražského Rado-
tína. Hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 1. října za přítomnosti 
Magdaleny Zemanové a Libora Černíka ze společnosti Schäfer – 
Menk, starosty Davida Vodrážky, jeho zástupce Davida Zeleného 
a  ředitele školy Jaroslava Vodičky. Starosta poděkoval sponzorům 
za financování projektu, ředitelka společnosti Magdalena Zemanová 
zase poděkovala městské části za pomoc při řešení majetkoprávních 
vztahů k pozemkům a vyřizování potřebných povolení.             -st-

SPORTOVNÍ DRAKIÁDA. V neděli 13. října proběhla v Centrál-
ním parku tradiční Drakiáda pro žáky sportovních tříd FZŠ Brdič-
kova. V šesti soutěžních disciplínách se utkalo 128 zúčastněných dětí, 
rodičů i prarodičů. Proběhli se kolem retenční nádrže, skládali zvířátka 
a svou obratnost si vyzkoušeli při driblingu, kroužkách i s pálkou. 
K oblakům se vzneslo neuvěřitelných 56 draků. V kategorii předško-
láků a prvňáčků zvítězila Petronela Zoe Potužníková, za druhé a třetí 
ročníky si prvenství vybojoval Tomáš Synek a v kategorii čtvrtých 
a pátých tříd si vítěznou cenu odnesla Tereza Tomanová. Poděkování 
patří celému organizačnímu týmu.                       Laď ka Caithamelová                                                                                                        

STROMY PRO MÍR. Žáci 6. tříd FZŠ Brdičkova se 20. září připojili 
k celosvětové akci Sázení stromů pro mír, pořádané u příležitosti Me-
zinárodního dne míru organizacemi LEAF a ENO. Ve dvanáct hodin 
se žáci sešli na školním pozemku a společnými silami zasadili do při-
pravených jam dvě slivoně. Markéta Kramolišová, Adéla Gabesamová 
a Vojta Milota v referátu o významu stromů pro člověka a přírodu 
zdůraznili, že právě touto akcí jsme se připojili k tisícům žáků na 
celém světě od Oceánie až po Ameriku, kterým není lhostejná 
ochrana životního prostředí. Přejeme našim stromům, aby se jim u nás 
dařilo a aby nám dlouho připomínaly tento den, významný pro 
všechny naše žáky.     Miluše Dušková

PŘÍŠTĚ VE VÁNOČNÍM DUCHU. Žáci ZŠ Praktické a ZŠ Speci-
ální Lužiny navštívili během hodin výtvarných technik a hodin drama-
tické výchovy Středisko sociálních služeb Prahy 13 – Lukáš. V rámci 
dobrovolnického 
projektu 72 hodin 
– Ruku na to!, 
zpestřili denní 
program klientů 
tohoto zařízení. 
Senioři společně 
s dětmi tvořili 
 obrázky pomocí 
speciálních troj-
bokých voskovek 
a následující den 
se měli možnost 
zasmát divadel-
nímu představení 
Honza a drak. 
Oběma stranám se spolupráce zalíbila natolik, že spolu plánují pokra-
čování, které se uskuteční ve vánočním duchu.  
                                Michaela Huslarová
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Atelier Creative
Rádi bychom krátce představili nový kreativní ateliér pro děti a dospělé 

– Atelier Creative, Červeňan-
ského 1437/17 na Velké 
Ohradě. Ateliér se bude zamě-
řovat na rozvoj kreativity dětí 
a dospělých prostřednictvím 
výtvarného umění, fotografie, 
hudby, meditace a intuitivního 
tance. Zároveň se také bude 
soustředit na četbu a vyjadřo-
vání svých pocitů z přečteného 
díla, společné vytváření pří-
běhů a následné výtvarné 
ztvárnění vlastní ilustrací. 
Více informací získáte na ate-
lircreative@seznam.cz, www.
atelircreative.cz nebo u zakla-
datelky atelieru Oxany Hero-
desové na tel. 604 879 229.  
                                    Hana Hofmanová

Evropský den jazyků v ZŠ Mládí 
V září se ZŠ Mládí zapojila do programu Evropského dne jazyků. 
Tentokrát hrály hlavní roli papírové vlaštovky, v jejichž útrobách se 
skrývala tři slovíčka v jakýchkoli evropských jazycích. Příprava pro-
běhla v hodině pracovních činností nebo doma. A potom přišel den D. 
Vlaštovky se vznášely nad naším venkovním hřištěm, ze kterého si 
pak každá třída vybrala ty, se kterými pracovala. Dalším krokem byly 
prezentace. Úkolem bylo vymyslet cokoli, kde budou zmíněná právě 
jejich slova. Velice příjemnou formou se tak každý naučil nejméně tři 
nová slova a těch není nikdy dost.          Pavlína Procházková, žákyně ZŠ Mládí

Granty podpořily 
fotbalové naděje
Turnaje mladších a starších přípravek „O pohár starosty MČ Praha 13“ 
nejsou sice každoroční, ale pravidelně se objevující sportovní akcí 
v proudu pražské kopané, které jsou podpořeny spolupořadatelským 
grantem MČ Praha 13. Turnaj pořádal tradičně SK Motorlet Praha 
a zúčastnilo se jich 10 družstev. Starší přípravky (9 až 10 let) se utkaly 
24. a 25. 8. na hřišti Uhelných skladů, mladší přípravky (7 až 8 let) 
pak o týden později, 31. 8. a 1. 9. na hřišti Motorletu a Řeporyj. Kate-
gorii starších (ročník 2003) vyhrál tým MAS Táborsko a ročník 2004 
SK Kladno. V kategorii mladších (ročník 2005) zvítězil tým 
FK Viktoria Plzeň a ročník 2006 pak SK Slavia Praha.                    -dn-

Poslední setkání bylo v Malaze
Vyvrcholením dvouletého evropského projektu partnerství COME-
NIUS, do kterého byly zapojeny kromě ZŠ Kuncova, dvě belgické, 
jedna italská a jedna španělská škola, bylo na přelomu dubna a května 

poslední setkání delegací všech zúčastněných škol ve španělské Malaze. 
Českou výpravu tvořilo šest žáků a žákyň 6. ročníku, kteří se stali vítězi 
březnového školního kola, a čtyři učitelé. Po příletu do Malagy byly 
děti ubytovány v rodinách, které se o ně celý týden vzorně staraly. Kro-
mě hostitelské školy jsme si během týdne prohlédli řadu pamětihod-
ností a zajímavých míst. Naši žáci předvedli s velkým úspěchem svůj 
projekt o ekologii. Nejdříve přivítali všechny zahraniční týmy v jejich 
jazyce a pak na interaktivní tabuli spustili prezentaci a kvíz. Potom si 
zahráli se zahraničními kamarády stolní hry, skládačky a puzzle, které 
vyrobili a měli je připravené ve třech jazykových verzích. Viděli jsme 
i projekty z ostatních zemí. Ředitel španělské školy zasadil na školním 
pozemku čtyři stromy, každý pro jednu ze zahraničních škol. Česká 
 republika dostala mandarinkovník a keramický kachel, který nám toto 
gesto přátelství a ochrany přírody připomíná. Do projektu, na který 
jsme získali 17 000 eur, se aktivně zapojilo 149 žáků a žákyň naší školy. 
COMENIUS hodnotíme kladně a budeme se do podobných projektů 
hlásit i v příštích letech.              Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Hrajeme si na školu
FZŠ Mezi Školami již tradičně pořádá pro budoucí žáky 1. ročníku 
cyklus přípravných školních dílniček. Děti si vyzkouší roli žáka a for-
mou didaktických her přiměřených věku vyřeší zajímavé úkoly z ma-
tematiky a jazykové výchovy, nakreslí si obrázek a možná si odnesou 
i svoji první jedničku. Rodiče budou mít příležitost se blíže seznámit 
s prostředím a pedagogy školy. Dílničky se uskuteční 14., 21. 
a 28. 11.; 5., 12. a 19. 12.; 9. a 16. 1. Začátek je vždy od 16 hodin. 
Zúčastnit se můžete jednotlivých dílniček nebo celého cyklu.

Více o škole i náplni dílniček získáte na tel. 251 613 247, 
www.fzsmeziskolami.cz, zastupce@fzsmeziskolami.cz.                Marta Šefčíková
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Památky Prahy 13

Než půjdou do školy 
Zveme vás na přípravný kurz pro budoucí žáky prvních tříd Hra-
jeme si na školáka. Jeho cílem je usnadnit dětem přechod z mateřské 
školy do prvního ročníku školy základní. Děti si vyzkouší, jaké to 
ve škole je, co všechno již umí a v čem je potřeba se ještě zlepšit. 
Kurz je určen pro děti a jejich rodiče. Je rozdělen do pěti hodin. 
 Hodiny jsou zaměřeny především na posílení grafomotorických 
 dovedností, rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, rozvoj hrubé 
a jemné motoriky, rozvíjení početních představ. Charakter hodin je 
především motivační. Výuka probíhá společně s rodiči a směřuje 
k postupné přípravě na práci ve škole. Jednotlivé hodiny budou 
7., 14., 21. a 28. 11.; 10. 12.

 Eva Křivanová, zástupkyně ředitele

Novinka v učebním programu
FZŠ Trávníčkova otevírá ve školním roce 2014/2015 1. třídu s rozší-
řenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis, stolní tenis 
a judo. Vše pod vedením zkušených trenérů.

Předběžné přihlášky na www.zstravnickova.cz.                  František Hanzal, ředitel

První maturanti 
gymnázia ve Stodůlkách
Když před devíti lety Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů 
Praha otevíralo své první třídy, byla maturitní zkouška pro všechny 
vzdálenou budoucností. Přesto všichni na tento klíčový okamžik netr-
pělivě čekali. Po osmi letech studia se studenti v květnu 2013 toho vý-
znamného okamžiku dočkali. V porovnání s ostatními gymnázii 
dopadli studenti u maturitních zkoušek nadprůměrně, zejména pak 
ve zkoušce z anglického jazyka. I tyto výsledky jsou důvodem velkého 
zájmu o gymnázium. V loňském roce zde studovalo přes dvě stě stu-
dentů a kromě osmiletého oboru gymnázium nově nabídlo studium 
v oboru  šestiletém a čtyřletém. Pro takové množství studentů byly již 

prostory v budově ve Stodůlkách nedostatečné, a proto gymnázium 
hledalo další prostory.  Dne 1. září 2013 jsme přivítali studenty šesti-
letého a čtyřletého oboru v nové budově gymnázia na Klamovce, os-
miletý obor zůstává ve Stodůlkách. 

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů je plnohodnotnou 
školou s 235 žáky a 40 pedagogy. Pochlubit se může také pořádáním 
celostátních soutěží ve španělském a německém jazyce, mnoha zají-
mavými akcemi pro žáky, rodiče a veřejnost, v neposlední řadě také 
hodnocením České školní inspekce, která školu již dvakrát vyhodno-
tila jako nadstandardní. Je to pro nás velmi potěšující zpráva, neboť to 
dokazuje vysokou kvalitu vzdělávání a výchovy.

Jako každý rok nabízí gymnázium pro žáky 5. tříd základních škol 
oblíbené přípravné kurzy anglického jazyka. Více informací o škole 
 naleznete na www.gmvv.cz.             Renáta Zajíčková, ředitelka gymnázia
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Vědecký jarmark     
Žáci druhého stupně ZŠ Mládí se 18. září zúčastnili Vědeckého jar-
marku na Vítězném náměstí v Dejvicích. Měli jsme možnost dozvědět 
se něco nového například o vitamínech, cukrech, kovech a ostatních 

materiálech a seznámit se s všemožnými technologiemi, jako například
s 3D tiskárnami, roboty, nanotechnologiemi, biochemií a mikrobiologií, 
detektorem lži… Mě nejvíc zaujal stánek s tématikou jídla (jak jinak ☺). 
Ochutnala jsem nejméně sedm druhů chleba, které jsem následně 
ohodnotila. Překvapilo mě, že ze všech těch semínkových a podle vý-
robců extra zdravých chlebů je nejzdravější oblíbená Šumava. Všichni 
vedoucí stánků dokázali jejich milovanou vědu úžasně „prodat“. 
Na každé téma vymysleli show, která zaujala téměř každého. Radost 
nám udělala i trička s logem Věda nás baví.                  Pavlína Procházková, 8. A

 Druháci z FZŠ Brdičkova změřili své síly a dovednosti 
v  Podzimní olympiádě. Skákali přes švihadlo i do dálky, házeli 
míčem na cíl, ale nejvíc se jim líbila překážková dráha. 
 V pátek 13. září bylo ve 3. B ZŠ Mohylová opravdu veselo. 
 Postarali se o to různí domácí mazlíčkové, které s sebou děti 
na Zvířecí den vzaly do školy. 
 Ve FZŠ Trávníčkova mají novinku, která není z ulice vidět. 
Uprostřed školy vyrostla venkovní přírodní učebna. V atriu se 
v krásné zeleni objevily tabule, stoly, lavice i výběh a domeček 
pro školní zvířenu.
 Koncem září se několik žáků 7. B ze ZŠ Janského šlo podívat 
na program na Křižíkově fontáně. Představení na téma obje-
vení Ameriky bylo plné vodních efektů a světel a jako kulisa 
posloužila podmanivá hudba od autora Vangelise. 
 Ve středu 9. října ostužkovali žáci 9. tříd Základní školy Jan-
ského žáčky z 1. A a 1. B, kteří si pro tuto příležitost připravili 
zajímavé pásmo písniček a básniček. 
 Také v tomto školním roce zahájili páťáci ZŠ Mohylová 
 spolupráci s prvňáky. Stali se jejich kamarády, rádci 
a ochránci. 
 Několik členek učitelského sboru ZŠ Janského se v rámci cyklu 
vycházek Sejdeme se na konečné vypravilo do Stromovky, kde 
zjišťovaly odpovědi na otázky týkající se Královské obory, její 
historie, přírodních krás apod. 
 V loňském školním roce vyhrála FZŠ Trávníčkova soutěž po-
řádanou Lesy hl. m. Prahy ve sběru žaludů a tvrdého pečiva. 
Jednou z odměn bylo přenocování v lesní zoo v Malé 
Chuchli. V letošním školním roce se žáci rozhodli vítězství 
obhájit.                                            
 S létem se ve FZŠ Trávníčkova rozloučili stylově – téměř 
všichni přišli v modrém. Zdravice podzimu bude v barvách 
dýní, takže oranžová. 
 Od září mají žáci 9.B ZŠ Klausova patronát nad prvňáčky. 
Budou je provázet při různých akcích a pomohou jim i s orien-
tací ve škole. Každý prvňáček tak hned získal nového kamaráda 
a ochránce. 
 Poprvé v historii FZŠ Brdičkova se uskutečnil adaptační pobyt 
dětí prvního ročníku, konkrétně 1. A, jejich rodičů a učitelky 
v penzionu Kozel ve Vrchlabí. Cílem bylo stmelení kolektivu 
žáků a vzájemné poznání rodičů a třídní učitelky. 
 Žáci ZŠ Mohylová měli možnost zhlédnout zajímavý program 
Občanského sdružení Ornita – Kam letí ptáci. Získali infor-
mace o nejznámějších druzích tažných ptáků, viděli schéma 
hlavních migračních cest čápa bílého, dozvěděli se i o sledování 
čápů pomocí vysílačů.

KRÁTCE
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Týraná zvířata byla zachráněna

Na zádkladě oznámení občanů jsme se od le-
tošního července marně snažili ústně i písem ně 
kontaktovat majitele prasat na po zemku za ro-
dinným domem na Vidouli a zkontrolovat 
chov. Po jeho několika písemných omluvách 
a jednom velice hrubém telefonu, kdy 
po spršce nepublikovatelných výrazů křičel, 
že nás dovnitř stejně nikdy nepustí, jsme mu 
z odboru životního prostředí zaslali začátkem 
září další písemnou výzvu s termínem kontroly 
27. 9. v 9.00. Protože jsme očekávali, že se cho-
vatel opět pokusí kontrole zabránit, připravili 
jsme si předem „krizový scénář“.

Kromě zástupce našeho odboru životního 
prostředí, který celou akci organizačně zajiš-
ťoval, byla ke spolupráci přizvána také 
 Městská veterinární správa v Praze Státní 
 veterinární správy, Policie ČR, Hasičský zá-
chranný sbor, Odchytová služba Městské po-
licie a byla zajištěna součinnost Útulku pro 
opuštěná zvířata a odchyt MP v Tróji.

Při předem ohlášené kontrole, které se ma-
jitel opět nezúčastnil, ani nereagoval na zvo-
nění a výzvy, bylo využito znění § 40 zákona 

č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Podle tohoto 
paragrafu je policista oprávněn vstoupit do 
obydlí či na pozemek i bez souhlasu uživatele, 
má-li důvodné podezření, že se tam nachází 
týrané zvíře, a provést tam potřebné úkony.

To, co nás čekalo na pozemku, bylo nad 
očekávání strašné. V gumovkách jsme se bro-
dili vysokou vrstvou bahna a výkalů do pro-
storu, který býval zahradou o velikosti asi 
300 m2. Z kdysi zelených stromů zbyly jen 
suché pahýly. Blátem se tu těžce pohybovala 
prasata a vláčela v něm svá břicha. Byla zane-
dbaná, špinavá, obalená krustami. Část z nich 
výrazně kašlala a měla krvavá poranění. 
Kolem se válely hromady cihel, pneumatiky, 
pletivo, sklo a odpad všemožného druhu. 
Trosky rozpadlých chlévů, zbytky dřevěných 
holubníků s ostrými hranami a části pletiva 
sloužily zvířatům jako úkryt. Nikde nebyla 
sláma, podestýlka ani volně přístupné krmení. 
Všem jednadvaceti černým vietnamským 
 prasatům byla k dispozici jedině kalná voda 
s bahnem v plechové vaničce.

Ještě větší překvapení na nás čekalo v dře-

věné boudě o rozměrech 2 × 2,5 metru. 
Za za mřížovanými dvířky na nás koukalo šest 
dospělých bernardýnů! Jak se ukázalo, těchto 
pět čtverečních metrů sloužilo jako jejich tr-
valé stanoviště bez možnosti výběhu. Jednalo 
se o čtyři feny a dva psy. Zvířata byla ve špat-
ném stavu, silně zapáchala, měla špinavou srst 
obalenou krustami svých výkalů. Všechna 
byla vystresovaná a odmítala opustit své vě-
zení, ve kterém nebylo ani krmení. Na pod-
laze kotce měla jen vrstvu slámy smíchanou 
s jejich exkrementy a misku s čajem. 
Na návrh inspektorek veterinární správy byli 
psi postupně odchyceni a na základě rozhod-
nutí o předběžné náhradní péči odboru život-
ního prostředí našeho úřadu byli převezeni 
do útulku. Rozhodnutí ve smyslu § 28 c, 
odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání v platném znění je ihned 
po jeho vyhlášení vykonatelné a odvolání 
proti němu nemá odkladný účinek.

Zdravotní stav psů ukazoval na zcela ne-
vhodné zoohygienické podmínky. Srst měli 
zplstnatělou, přerostlé drápy, chronické záněty 
v oblasti zvukovodů, různé výtoky a poranění. 
U všech byla zaznamenána zhoršená akce zad-
ních končetin v oblasti pánve, svědčící o jejich 
dlouhodobém chovu v uzavřeném prostoru 
bez možnosti jakéhokoli pohybu. V útulku se 

jejich zdravotní stav pomalu zlepšuje, učí se 
chodit na vodítku, stále se však bojí opustit 
kotce, přestože mají zaručenu možnost vol-
ného pohybu. Veškeré náklady této akce, tedy 
odchyt, převoz, veterinární vyšetření, léčení, 
pobyt a stravu v útulku hradí zatím do tří mě-
síců odbor životního prostředí. Pak bude ko-
nečná částka vyžadována od majitele týraných 
zvířat, který tento stav způsobil. Také udělené 
sankce mohou být značné.

Pro týraná prasata jsme hledali možnosti 
náhradní péče u jiných vhodných chovatelů 
i mimo Prahu. Mezitím však majitel převezl 
zvířata jinam. Po zjištění místa, kam byla pra-
sata přepravena, se spojíme s příslušnou kraj-
skou veterinární správou a požádáme ji o kon-
trolu chovu. Za účelem prošetření jsme kon-
taktovali také Českou plemenářskou inspekci. 
Tam podle zjištění nebyl chov v rozporu s ple-
menářským zákonem vůbec registrován.

Na začátku byla naše snaha se s chovate-
lem domluvit na nápravných opatřeních. 
Vzhledem k tomu, že majitel zvířat vytrvale 
odmítal spolupracovat a zjevně nehodlal nic 
změnit, zaměřili jsme se čistě na záchranu 
 týraných zvířat. Jsem moc rád, že se nám to 
zatím alespoň v případě bernardýnů podařilo. 

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Životní prostředí
FO

TO
: J

A
RO

SL
AV

 F
U

G
LÍ

K

22 týraných prasat trpělo ve vysoké vrstvě bahna s výkaly, sousedy trápil strašný zápach

Bernardýni zpočátku sotva chodili, 
visely z nich krusty se zaschlými 
 exkrementy

Všech šest psů bylo špinavých a vystresovaných
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý 

 nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu-

matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky,  sporáky.  

Ulice Stanoviště Datum 
přistavní

5. máje proti č. 325 12. 11.
Bašteckého chodník u parkoviště 12. 11.
Bronzová chodník u trafostanice 13. 11.
Jaroslava Foglara parkovací záliv u č.1338/8 13. 11.
křižovatka K Hájům  – Okruhová 14. 11.

Nušlova
rozšířený chodník  mezi 

č. 2268 a 2269
14. 11.

Janského 
rozšířený chodník proti 

č. 2370
15. 11.

Ovčí hájek 18. 11.

Fantova
parkoviště před provozov-

nou „Barum“
19.11.

nám. Na Lužinách 19. 11.
křižovatka Janského – Přecechtělova proti č. 2238 20. 11.
Petržílkova parkoviště  u  č. 2267 20. 11.
křižovatka Přecechtělova – Prusíkova na chodníku 21. 11.
Suchý vršek proti č. 2096 21. 11.
Nad Dalejským údolím záliv v komunikaci 22. 11.
Janského parkovací záliv proti č. 2211 25. 11.

křižovatka Pavrovského – Přecechtělova
u kontejnerů na tříděný 

odpad
26. 11.

Janského rozšířený chodník u č. 2437 26. 11.
Chlupova u DDM (bývalé ZŠ) 27. 11.
K Fialce u bývalé prodejny potravin 27. 11.
Chalabalova parkoviště u č. 1611 28. 11.

Ulice Stanoviště Datum 
přistavní

Volutová parkoviště proti č. 2518 28. 11.

Kettnerova
parkoviště u trafostanice 

proti č. 2059
29. 11.

křižovatka K Řeporyjím – K Brůdku   2. 12.
Amforová proti č. 1895   3. 12.
Běhounkova parkoviště proti č. 2463   4. 12.
Bellušova parkoviště proti č. 1804   4. 12.
Böhmova parkoviště u kotelny   5. 12.
K Sopce zpevněná plocha   5. 12.
Mládí parkoviště proti č. 824   6. 12.

Pod Zličínem
u kontejnerů na tříděný 

odpad
  9. 12.

Podpěrova před MŠ   9. 12.
Sezemínská parkoviště u trafostanice 10. 12.
Trávníčkova u tržiště 11. 12.
U Jezera parkoviště proti č. 2039 11. 12.

křižovatka Suchý vršek – V Hůrkách
odstavná plocha u oční 

kliniky
12. 12.

V Hůrkách proti ul. Seydlerova 12. 12.
Vackova parkoviště (slepý konec) 13. 12.
křižovatka Vlachova – Šostakovičovo 

náměstí
16. 12.

Hábova parkoviště u č. 1564 17. 12.
Zázvorkova parkoviště proti č. 2003 17. 12.

Píškova
parkoviště 

(vjezd z ul. Mohylová)
18. 12.

Nušlova parkoviště proti č. 2289 19. 12.
Husníkova parkoviště u trafostanice 20. 12.
křižovatka Melodická – Operetní 20. 12.

Informace: Michaela Líčková, tel. 235 012 470

Životní prostředí

Atrium radnice bylo plné trvalek
V říjnu měli návštěvníci radnice možnost 
prohlédnout si výstavu Vnímání trvalek, kte-
rou připravil pětičlenný kolektiv pracovníků 

oddělení správy životního prostředí. Výstavu 
společně zahájili zástupce starosty Aleš 
 Mareček, tajemnice úřadu Kateřina Černá, 
vedoucí odboru životního prostředí Jana 

 Gilíková a vedoucí oddělení správy životního 
prostředí Dana Céová. 

„Trvalky jsme chtěli nejen představit a uká-
zat jejich krásu, 
ale především 
tak trochu in-
formačním způ-
sobem poukázat 
na možnost je-
jich širokého 
využití,“ řekla 
Dana Céová 
a dodala: „Proto 
jsme fotografie 
ze zahrad, 
parků, předza-
hrádek, ale 
i vnitrobloků 
rozdělili podle 
ročních období 
a míst, kde jsou 
trvalky vysazeny. 

Nešlo nám o to, abychom nabídli naprosto 
dokonalé fotografie, ale informace, kde kvě-
tiny rostou, kde je můžeme vidět, jak vypadají 
jednotlivě, v hromadné výsadbě, v kombinaci 

s letnička-
 mi... Foto-
grafie, které 
jsme pořídili 
i v jiných 
částech met-
ropole, jsou 
pro naši 
práci určitým 
vodítkem, jak 
ještě více 
zkrášlit naši 
městskou 
část. Inspirují nás ale i samotní občané, jejich 
podněty, připomínky i dotazy. Další aspekt, 
proč jsme se zaměřili na trvalky, je ekono-
mický. Trvalky sice nemají tak dlouhou dobu 
kvetení, ale při jejich správné kombinaci 
může být vybrané místo za jedny peníze 
plné květů několik let, a to od jara do pod-
zimu.“ 

Protože výstava vzbudila zaslouženou 
 pozornost, je velká šance, že se v atriu rad-
nice ještě někdy objeví. Navíc vystavené 
 foto grafie už brzy najdete na stránkách 
www.praha13.cz.                                                              Eva Černá
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Inzerce

kompletní 
zimní kola pneugarance na 3 roky. 

autorizovaných servisních 

                  www.klokocka.cz

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější
 podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

 775 856 259

Stačí jednou zavolat!

 840 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
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ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Rámusák dorámusil
V pondělí 7. října projela po Trojském mostě poslední tramvaj. Byl 
tak ukončen provoz tramvají na tzv. Rámusáku, spojujícím svými 
248,2 metry Holešovice s Trojou, po předlouhých provizorních 

32 letech. Dne 15. ledna 1975 byl zastaven provoz tramvají z Ply-
nární na Vychovatelnu kvůli stavbě nového mostu Barikádníků. 
S tramvajemi se už tady nepočítalo. Ale autobusy prostě velká sídliště 
odvézt nestíhaly. Řešením byl po nevídaném ročním termínu provi-

Stalo se v listopadu
Okouzlení píšťalami, manuály a pedály
V sobotu 10. listopadu 1883 se v Ivanovicích na Hané v učitelské rodině narodil 

Bedřich Antonín Wiedermann, po kterém je pojmenována jedna z ulic ve Stodůlkách. 

Jako čtyřletý už hrál na klavír. Byl skutečně všestranný muzikant, v mládeneckém 

věku ovládal nejen hru na klavír a varhany, ale také na housle a violoncello. Po matu-

ritě na pražském gymnáziu, mezi jehož vyučujícími profesory byli například Alois 

J irásek a Zdeněk Nejedlý, začal studovat teologii v Olomouci. Seminář však opustil 

a vstoupil na pražskou konzervatoř do třídy Vítězslava Nováka a do varhanní třídy Jo-

sefa Kličky. Stal se profesorem na konzervatoři, poté na Akademii múzických umění. 

Za téměř 30 let vychoval množství znamenitých varhaníků, k nimž patří Ján Cikker, 

Alexander Moyzes, Jiří Ropek, Milan Šlechta, Bedřich Janáček a další. Jeho sklada-

telská tvorba obsahuje písničky a koledy, sborové skladby, sólové cykly písní, mše 

i kantáty. Dá se říci, že byl ve své době nejplodnějším varhanním skladatelem. Byl 

také expert na stavbu a dispozici varhan. U nás asi nejsou žádné, které by neprošly 

jeho rukama. Bedřich Antonín Wiedermann zemřel 5. listopadu 1951.           Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
O poctivosti členů JZD (1953)
O poctivosti členů JZD se povídat nedá. V zah-

radnictví se krade zelenina a prodává se okolo. 

Ošetřovatelé v prasečníkách krmí svá prasata 

na úkor družstevních, když se sklízí řípa, vezou 

členky JZD v poledne a večer vždy plné vozíky. 

Jeden případ za všechny. Jde František Rajtura 

ráno po silnici ke kostelu na autobus. Je čle-

nem revizní komise v JZD. Od Váchů ze statku 

č.p. 23 vyjede krmička prasat s kolečkem, sotva heká. Na silnici se setká s Františkem 

Rajturou a začne koktat: „Jé – víte – my – pane Rajtura – víte – my nemáme sešro-

továno – víte – já jsem si to vypůjčila“. V zahradě u Váchů za stodolou stojí vlašský 

ořešák. Úrodu z něj vždy očeše ona ošetřovatelka prasat a ořechy prodává. Původní 

majitel Josef Vácha má dceru a ta má 2 chlapce. Ti na zahradu nesmí a ani se jim 

nepodá jediný ořech. A kde to jsme? Mohou za něco ty děti?         Vybral Dan Novotný

Kolem dokola okolo Suchdola
Vážení přátelé putování se STOPem, tentokrát vás pozvu na příjem-
nou procházku okolím Suchdola na severním okraji hlavního města. 
Suchdol je část Prahy 6 a dostanete se tam autobusy č. 107 a 147 
od stanice metra A Dejvická. Vystoupíte ve stanici Roztocká a uvi-
díte rozcestník se žlutou turistickou značkou. Vyrazíte po ní 
a zhruba po 800 metrech vám bude nabídnuta odbočka na vyhlídku 
vpravo. Určitě se vám vyplatí si těch sto metrů zajít, protože na vás 
čeká nádherný výhled na Vltavu a Sedlec. Pak se vraťte zpět a spo-
lečně s naučnou stezkou jděte dál po žluté až do místa, kde zprava 
přijde modrá značka a žlutá naopak odbočí vpravo. Pokračujte 
po modré společně s naučnou stezkou Roztocký háj – Tiché údolí. 
Budete procházet krásným lesnatým a skalnatým údolím kolem 
Únětického potoka. Po modré značce jděte až k rozcestí modré, 
žluté a zelené značky. Pokud chcete, můžete si po modré vyšlápnout 
350 metrů na Alšovu vyhlídku. Pak se vraťte zpět k rozcestníku 
a jděte po žluté značce do místa, kde uvidíte vpravo kapličku. Je zde 
také ulice U kapličky. Kaplička sv. Václava ze 17. století je opravdu 
nádherná a stojí za to si ji důkladně prohlédnout. Pak se vraťte zpět 
na žlutou značku a po 350 metrech dojdete k průchozímu cíli vy-
cházky, kterým je Starosuchdolská restaurace pana Křena. Najdete 
zde odpočinek i dobrou péči a jídlo. Po nabrání sil pokračujte 

po žluté do cíle vycházky ke stanici autobusu 147, který vás dopraví 
zpět. Především jdete za pobytem v krásné přírodě a také za pona-
učením z tabulí naučné stezky. V nohách budete mít 10 kilometrů 
a krásný pocit z procházky podzimní přírodou.

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

TOULKY

zorní trámový, výlučně tramvajový most přes Vltavu v Troji. Leč práce 
kvapná, málo platná. Neuběhly ani tři roky a most začal praskat. Kri-
tickou situaci zachránil provizorní otloukánek a mostní dříč sloužící 
autům v době výstavby mostu Barikádníků. A tak od 1. 7. 1982 sloužil 
tramvajím jezdícím do Kobylis tak dobře, že ani po prodloužení trasy 
C metra na sever už nikoho ani nenapadlo, že by se bývalá provizorní 
trať mohla zrušit. A co teď? Po novém Trojském mostě by měly snad 
začít jezdit tramvaje od dubna příštího roku. 

Peníze, nebo život?
Dětem od 8 let je určena interaktivní výstava v Muzeu hl. m. Prahy, 
Na Poříčí 52. Zábavnou formou je provede světem peněz a seznámí 
je s jejich historií, výrobou a funkcí. Při vstupu děti dostanou svoji 
osobní spořící kartu s malým virtuálním kapitálem, který pak můžou 
na různých stanovištích investovat, měnit, spořit či darovat na pro-
spěšnou věc. Smyslem je nejen ukázat funkci peněz, ale také jak s nimi 
zodpovědně hospodařit a že ne všechno lze za peníze koupit. Expo-
zice přispívá ke zvýšení finanční gramotnosti dětí, rozhodování 
a správnému úsudku. Výstava potrvá až do 5. ledna 2014, otevřeno je 
denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Vstup pro děti je za 50 Kč, 
pro dospělé 120 Kč a rodiny 200 Kč. 

Více najdete na http://www.muzeumprahy.cz/penize-nebo-zivot/. 
Dan Novotný
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních pod-
hledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 
602 954 461.

 o ZÁMEČNICTVÍ FER-MET – Stodůlky, 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 INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 222 961 238 
večer, 602 938 399.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.
 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 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. Tel. 604 516 344.

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Nabízím kvalitní žehlení u mne doma - Praha 13. 

Pečlivě a za dobrou cenu: 1 košile / 25 Kč atd. 

m.oblacek@seznam.cz, tel. 775 511 771. 

 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 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 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 Fa Udržal – podlahářství –  pokládka a prodej. Byty, 
domy schodiště, komerční prostory. 
Tel. 603 271 240.

 o Pomůžu zpracovat daň z příjmů fyzických osob 
za rok 2013, praxe a rozumná cena. Tel. 608 918 212.

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

 o Hodinový manžel. Výměna kuchyňských 
pracovních desek, dvířek a šuplíčků na klíč. Čalounění

vchodových dveří - odhlučnění! Čalounění sedacího sloho-

vého nábytku. Montáž nábytku a výroba. Tel. 604 631 987.

 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 Opravy aut. praček - Liška. 25 let praxe,
tel. 602 937 117.

 o ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a ČALOUNĚNÍ - firma MD úklid 

Vám nabízí čištění koberců a čalounění za nejnižší ceny 

na trhu. 1 m2 již od 10 Kč. DOPRAVA PO PRAZE JE ZDARMA. 

Neváhejte nás kontaktovat na tel. 774 357 072 nebo 

navštivte náš web www.mduklid.cz.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových 

možností. Volejte 774 901 193.   

 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.cz.

 o Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení, 

připojování el.spotřebičů atd. Spolehlivě a levně - Bína, 

Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

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

 o Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce, 

opravy v domácnosti. Tel. 723 207 010.

 o Stavební práce na klíč - Fa. Kytír - rekonstrukce 
bytů, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. 

Cena, spolehlivost. Tel. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz. 

 o AUTODOPRAVA - STĚHOVÁNÍ, nabízím jednorázovou 

či pravidelnou dopravu vozem Ford Transit, rychlé 

jednání, cena dohodou, tel. 739 518 749, 

e-mail: chcitoodvezt@seznam.cz. 

 o !!! Upozornění!!! Odvoz starého nábytku k likvi-
daci. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd... Likvidace 

veškerého odpadu. Tel. 777 227 840. 

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd., 

mirazilina@seznam.cz, mob. 608 861 908. 

 o Elektrikáři Kilián – Švarc.
Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

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

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

 o Vedení účetnictví a daňové evidence, persona-
listika a zpracování mezd. Daně - DPH, DPPO, DPFO, 
silniční daň. Ostatní daně. Účetnictví SW Pohoda. 
Tel. 604 524 716, e-mail: lenkahajkova@o2active.cz. 
Kancelář: Praha 13 a 2.

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

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

o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 

e-mail: opravycompu@seznam.cz.

 o ADVOKÁT - veškeré služby, Mgr. Konečný,
 tel. 777 010 051.

 o !!! STĚHOVÁNÍ !!! Stěhování všeho druhu,odvoz 

nepotřebných věcí k likvidaci.Doprava po Praze zdarma. 

Tel. 777 227 840.

 o Veškeré instaletérské a topenářské práce 

www.instalaterskvi-sonak.com. Tel. 603 984 846.

 o Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 
2228, P-5. Nízké ceny - dám. kr. vl. 280, pán. 110 Kč. 

Tel. 602 151 310.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně 

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

Služby

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

 
 

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM

kosmetika 
Salon EVA

Iva Malá
tel. 732 859 185

E-mail: info@kosmetika-iva.cz             www.kosmetika-iva.com

 

  SU
PER

 CEN
Y   NOVÁ PRODEJNA S ČERSTVÝM KUŘECÍM  

               MASEM Z ČESKÝCH CHOVŮ   
v ulici Přecechtělova 2396 - Velká ohrada     PO - PÁ 8 - 10 hod., 15 - 19 hod. 
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 o Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 
křesla a židle mokrou metodou profi  stroji Karcher - zbavte 

se prachu a roztočů, které nevidíte, ale pořád jsou s Vámi. 

Rychle, kvalitně a levně. Doprava ZDARMA. 

Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 
a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 

v elektroinstalacích. Alexander Nardelli - 603 419 485, 

nardelli@chello.cz.

 o Cítíte se unaveni, bez energie? Přijďte ke mně na 
uklidňující, posilující a ozdravnou masáž s energií 
Reiki. Jana Částková. Tel. 777 165 822.

 o Holičství GEPARD - Vážení pánové stříhání 
v luxusním prostření jen za 90 Kč! BEZ OBJEDNÁNÍ!

Vestibul metra Stodůlky, východ směr Britská čtvrť, 

po - pá: 12 - 19 hod., so: 10 - 13 hod. TĚŠÍME SE NA VÁS!

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 
i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 

praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz.

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

 o Nabízím ošetření pleti galvanickou žehličkou - 
450 Kč. Tel. 777 165 822.

 o Stříhání psů všech plemen. Citlivý přístup ke 

zvířatům. Tel. 602 322 302, www.strihanipsupraha5.cz.

 o Profesionální masáže: cena 250 Kč/1 hod. 
Relaxační či silné dle přání (přírodní oleje). 
Tel. 737 076 955, ulice Ovčí Hájek. Těším se .

 o Akce pro motoristy 2 plus 2 zdarma! Nabízíme vol-

ná parkovací místa na parkovištích Vackova a Kettnerova 

od 480 Kč/měs. Hlídání non-stop, elektronické závory, 

slevy pro další vozidlo rodinných příslušníků. Po uhrazení 
dvou měsíců parkovného najednou získáte další 
dva měsíce parkování zdarma! Tel. 608 672 857.

 o Daňová přiznání, zpracování účetnictví, daňové 
evidence, mezd, zastupování na úřadech, dlouholetá 

praxe, přijatelné ceny. Tel. 737 669 687. 

 o Masáže, man. lymfodrenáž, čínská masáž zad, 

relaxační. Metro Stodůlky, tel. 775 968 051, 

www.evavojackova.cz.

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - VODA, PLYN, TOPENÍ, 
kanalizace. Tel. 608 606 379, petr.stojovsky@seznam.cz. 

 o Kadeřnictví Hair studio GabKa, Nušlova 2293/51. 
Dámské, pánské, dětské. Nízké ceny. Dámský střih kr. vl. 

270  Kč. Komplet ceník na www.gabkavlasy.cz, 722 579 700.

 o Přestavby bytů – celkové rekonstrukce a stavební 
úpravy – rekonstrukce koupelny – všechny stavební 
řemesla – štukování – podlahy – elektro – malování. 
www.eurocoral.cz  –  volejte ihned, tel. 774 560 666.

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 - metro Lužiny,

 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

 o Prodlužování řas metodou řasa na řasu. 
Tel. 604 884 885, Clarie Visage, Hábova 1565/10, 
Praha 13.

 o Líčení a poradenství v oblékání. Individuální 
poradenství v líčení, barevné typologii a osobním stylu.

Vybereme barvy, oděvy i líčení jen pro Vás. Kurz pro 1 - 2 

osoby. Tel. 777 252 205, www.vizazastyling.cz.

 o Kdo doučí matematiku studenta 1. ročníku SOŠ? 

Tel. 603 152 977.

 o MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA a chybějících minerálů 
v těle. Najde příčinu i řešení při únavě, depresi, arytmii, 

nadváze, vysokém tlaku a bolesti kloubů či zad. 

Tel. 608 155 338.

 o Doučování dětí z AJ, nejlépe u mne doma - 
Jinonice. Tel. 777 165 822.

 o Profesionální chůva s dlouholetou praxí a s výbornými 

referencemi i od zahr. klientů hledá od 3/2014 novou rodi-

nu. Jsem časově fl exibilní. Specializace na děti od 6 měsíců 

do 4-5 let. Dle dohody mohu vyjít vstříc i nad rámec svých 

povinností (úklid, vaření atd.) Tel. 731 933 999.

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

 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Ateliér rozvoje kreativity pro děti a dospělé 
zaměřený na rozvoj osobního potenciálu, rozvíjení svých 

snů, umění zacházet se strachem prostřednictvím umělec-

kého vyjádření. Děti jsou vedeny k rozvoji své přirozenosti, 

svých daností. Více na www.ateliercreative.cz.

 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. Tel. 728 995 661.

 o Přijmu prodavačku do papírnictví na Praze 13 
na zkrácený pracovní úvazek. Nástup 1. 2. 2014. Více info 

na tel. 732 357 224, e-mail: salisandova@seznam.cz.

 o Stálý vyšší příjem, prestiž a zajímavou práci nabízí 

ATDK reality. Volejte tel. 607 073 137.

 o Hledáme do našeho týmu nové spolupracovníky 
na zpracování analýz. SMS na tel. 725 562 738.

 o Do nově otevřeného Studia K, Brdičkova ulice, 
hledám manikérku na ŽL. Tel. 606 354 603. 

 o Prodám garážové stání č. 1021 pod Albertem, 
165 000 Kč. Petržílkova 2570, tel. 607 554 394, 235 512 249.

 o Prodám starší rozkládací jídelní stůl za 500 Kč + odvoz 

a dále prodám starší šicí stroj Minerva. Tel. 734 339 542.

 o Prodám st. pozemek 3 700 m2 v Třebotově s vydaným 

st. povolením, připojený na sítě, tel. 724 037 007, 

602 253 144.

 o PRONAJMU DLOUHODOBĚ GARÁŽOVÁ STÁNÍ PŘÍMO 

U METRA HŮRKA, NÁJEM + SLUŽBY 1 200 KČ MĚSÍČNĚ. 

TEL. 607 753 091. 

 o Pronájem garážového stání u metra Hůrka. 

Cena 1 500 Kč. Tel. 604 991 708.

 o Pronájem nebytového prostoru, rozměr 15 m2 

s vchodem z ulice, kuchyňka, topení, vhodné jako kancelář. 

Ulice Bellušova, Kontakt: pan Melicher, tel. 605 703 423.

 o Převody bytů do vlastnictví, prohlášení vlastníka, 
stanovy BD dle nového OZ, základní SVJ. 

Tel. 724 304 603.

 o Prodám 2+kk, 52,25 m2, OV, panel, dům po rekon-

strukci, 6.p., P - 13 Slun. nám. Cena: nezaříz. 1,8 mil, zaříz. 

1,75 mil Kč! E-mail: alexvogel@seznam.cz.

 o Mladá rodina koupí byt ve Stodůlkách, nejlépe po 
rekonstrukci. Tel. 608 918 212.

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoli v Praze, i ve špatném 

stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být 

i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD i nečlena 

družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na 

vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, 

exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi kompli-

kované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní 

výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně 

obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám 

náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek apod. 

Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel. 222 941 032 

nebo 603 420 013.

Zaměstnání

Různé

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis
OPRAVY

ANTÉNY, SATELITY

@

Prodej - koupě - pronájem

Byty

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže|běžky|snowboardy | y|

Nehtové Studio O.P.I 
Vám nabízí:

 
 

              

S t u d i o  C H A R M A N T
      Kadeřnictví                   776 289 146
      Pedikúra, manikúra             774 989 089

www.studioj.cz
    

  Kosmetika, masáže             773 545 900 
  www.relaxbezvrasek.cz

v po - pá od 8 - 14 hod. - sleva 20 % na služby            
 Böhmova 1976/1, 3 min. od metra Lužiny

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

RK OPTIMA - SPECIALISTA PRAHA 13
PRODEJ, PRONÁJEM, VÝKUP BYTŮ

TEL. 605 260 736, 605 253 711
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VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

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

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

PRODEJ A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL
Seydlerova 2146/13, Praha 5 158 00
tel:+420 603 820 074
e-mail:info@centralbike.cz

Prodáváme kola značek 

TREK a FELT
Provádíme 

kompletní servis jízdních kol
Celoroční slevy na vybraná kola a díly až 20%

Více informací na

www.centralbike.cz

bytového jádrabbbbbyyyyytttttoooovvvvvéééééhhhhhoooo jjjjjáááááádddddrrrrraaaaa
koupelen a bytukkkkkoooouuuupppppeeeeellllleeeeeennnnn aaaaa bbbbyyyytttttuuuuu

y jjy jj

Hostivice, Praha - západHoHosts ivicice, Praha - zzápá adad

hhhrabanek@hrabako.czhrhrababaanekek@h@hrarababakoo c.czz

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy

 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 čištění vertikálních žaluzií

 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX

 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781   
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

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

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

PÁNSKÉ OBLEKY 
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

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

OČNÍ OPTIKA  JL
v přízemí oční 
kliniky

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

KUPON NA SLEVU
na nové dioptrické brýle - 10 %
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  4. 11.  Vzpomínáme                         Svatava Bulířová
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
11. 11.  Jak si prodloužit aktivní život  Eva Maratová
18. 11.  Káva o čtrnácté                    Svatava Bulířová 
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
25. 11.  Fejetony Františka Nepila          Slávka Augustinová     

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

  5. 11.  Cvičení na židlích s balony             Věra Urbanová
12. 11.  Na kytaru nám zahraje pan Bohuslav Jungmann     
19. 11.  Procvičíme si paměť               Milada Tomašovičová
26. 11.  Zahrát a zazpívat nám přijdou děti  Lenka Husáková 
         z mateřské školy U Bobříka                                Ivana Píšková

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

 
  6. 11.  Na pianino nám zahraje Josef Skalička 
13. 11.  Přednáška o nemoci štítné žlázy      Pavla Petříková
20. 11.  Přednáška – Aktivní život seniorů       Eva Maratová

27. 11.  Společenské hry                    Helena Hrdoušková 
                                                  Roman Kosan

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

Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, že se 
od září 2013 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

  6. 11.   Sacharidy – chlebové jednotky
13. 11.   Hypoglykemie – hyperglykemie
20. 11.   Dieta diabetika
27. 11.   Členská schůze
Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníč-
kova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je 
v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro 
potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází 
každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Kulturní dům Mlejn zve 28. 11. všechny seniory na představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 33.

Víkendové obědy budou už z Lukáše
Od soboty 9. listopadu začne pečovatelská služba rozvážet do bytů 
klientů obědy uvařené ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 i o ví-
kendech. Polévka a hlavní jídlo budou rozváženy klientům v miskách 
hermeticky uzavřených folií. Jídlo je před balením do misek zchlazeno 
za 90 minut přesně na +3 °C. Takto připravené obědy vydrží po zaba-
lení čerstvé a nutričně hodnotné. Pokud je spotřebitel po dodání 

od pečovatelské služby ponechá uzavřené a bude je skladovat v lednici, 
lze jejich trvanlivost garantovat až na čtyři dny.

Středisko sociálních služeb dosud obědy pro víkendové rozvozy 
 nakupovalo od jiného výrobce. Ale nakonec bylo rozhodnuto, že při-
stoupí k rozvozu jídel připravených ve vlastní kuchyni, aby zachovalo 
kvalitu i strukturu jídel, které pro seniory vaří během pracovního 
týdne. Jinými slovy, aby všechny obědy byly z jednoho místa. Dalším 
přínosem tohoto kroku jsou i úspory dopravních nákladů (cca o 15 až 
20 %). Přestože je třeba započítat do nákladů i energii a spotřební ma-
teriál (misky, fólie), zůstane cena jednoho oběda přivezeného senio-
rům domů nezměněná - bude nadále 57 Kč.

Aby vůbec mohlo dojít k této změně, bylo třeba přikročit k určitým 
technologickým úpravám v provozu kuchyně střediska. V minulém roce 
pořídilo středisko šokový zchlazovač a zmrazovač (68 000 Kč) a kapa-
citní lednici k ukládání potravin (36 000 Kč). Letos byl zakoupen stroj 
pro tepelné sváření misek a spotřební materiál (dvoudílné a jednodílné 
misky a misky na polévku, fólie). Tato poslední technologická část stála 
38 000 Kč a v plném rozsahu ji středisku uhradila městská část.

Středisko tedy nyní disponuje moderní gastrotechnologií, která jej 
činí nezávislým na dovozu obědů pro klienty od jiných výrobců. Pro-
ces přípravy a zchlazování potravin umožňuje urychlit přípravu a dále 
zvýšit kvalitu jídel při současném dodržení přísných hygienických 
norem.          Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13

Připravujeme další klub seniorů
Od ledna 2014 připravujeme zahájení činnosti v pořadí již 9. klubu 
seniorů, a to se zaměřením na turistiku. Senioři budou mít svoji 
základnu v klubovně v Heranově ulici, kde se budou scházet pod ve-
dením Jitky Chejnové. Klub by měl uspokojit zájemce o náročnější 
turistiku s výlety naplánovanými na víkendy. Bližší informace najdete 
v prosincovém STOPu.             Iva Dvořáčková, odbor sociální péče a zdravotnictví FO
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SPRÁVA BYTOVÝCH DOMÙ na Praze 5

 

 
 
  
 
 
 

 

15% SLEVA
po předložení této reklamy

tel.: 777 811 500, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz

Přijmu nové distributory na roznos 
STOPu.

Bližší informace na 
tel. 603 728 140
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Program klubu Mlejn listopad 2013
KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  rezervace a prodej vstupenek on-line na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny  od 10.00 do 18.30 

a vždy hodinu před představením.  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13

Noc divadel i v Klubu Mlejn
Po nabitém začátku sezony, kterou Klub Mlejn zahájil besedou 
s Janou Šulcovou za doprovodu vynikající šansoniérky Renaty 
Drössler, vás poprvé zveme na Noc divadel. Po vzoru muzeí a kniho-
ven připraví letos poprvé bohatý program ve večerních a nočních 
 hodinách také divadla. V rámci mezinárodního projektu Noc divadel 
otevře své prostory v sobotu 16. listopadu také Klub Mlejn, který se 
zaměří na to nejlepší z českého nového cirkusu (viz program nahoře). 
Kromě toho vás čeká také doprovodný program ve foyer s živou hud-
bou v podání Vlkabaretu, výtvarná performance, videoprojekce, záso-
bený bar a závěrečná ohňová show. Začínáme v 19 hodin, vstup je 
volný. A pokud nechcete čekat tak dlouho, již 3. listopadu srdečně 
zveme na premiéru situační komedie Lháři (N. Anthony). Skvěle na-
psaný text a anglický černý humor v podání Jany Šulcové, Václava 

Kopty, Romana Štabrňáka nebo Vojty Záveského byste si rozhodně 
neměli nechat ujít.      Dagmar Roubalová, Eva Sílová, info@mlejn.cz

DIVADLO

   3. 11.  ne  19.30   Anthony Neilson: LHÁŘI – premiéra
Agentura Familie uvádí britskou komedii o citlivých policistech, které dělí 

od  vytoužených vánočních svátků jen poslední, ale velmi choulostivý úkol. 

Účinkují: Václav Kopta, Jana Šulcová, Rozálie Víznerová a další.

   7. 11.  čt  19.30   Cirkus TeTy – BEDŘICH
.…právě teď milujeme Bedřicha, obě, trochu průser… Co z toho vznikne, můžete vidět 

na vlastní voči. 

   8. 11.  pá  19.00   Taneční divadlo Bílá velryba – OTVÍRÁNÍ SEDMI BRAN
Podmanivé scénicko-vizuální představení spojující tanec a jógu ve spirituální tématice.

 16. 11.  so  19.00   NOC CIRKUSOVÝCH DIVADEL 
Každou celou hodinu se můžete těšit na ukázky souborů, které doplní živá hudba, 

 výtvarná performance, venkovní ohňová show... Vstup volný.

19.00 Zahájení + Cirkus Mlejn + Cie des Pieds Perchés   

20.00 Cink Cink Cirk   

21.00 Vlkabaret   

22.00 Long Vehicle Circus + HOPsej + Circle Cirkus 

23.00 Cirk La Putyka + Cirkus Mlejn   

00.00 Divadlo Décalages + Cirkus TeTy   

   1.00 Párty

  5. 12.  čt  19.30   CINK?
Co vše se může stát ve snu, když se vám do něj vkradou tři kluci? Hraje Cink Cink Cirk.

DĚTI 
   3. 11.  ne  15.00   Divadlo Na zábradlí – VELKÝ UŠI
Hudební pohádka pro děti od tří let. Příběh dvou dívek, které se potkají v lese a vydají 

se na dobrodružnou cestu za tajemstvím ukrytým v jeskyni. 

 10. 11.  ne  15.00   Loutkovo-kejklířské divadlo Basta-fidli – 
  O TURECKÉM RYBÁŘI
Poslyšte kus o Turkovi a jeho ženě, která chce víc a víc, až pro svou chamtivost nemá nic.

 17. 11.  ne  15.00   Divadlo Kasperle – KAŠPÁRKOVA  DOBRODRUŽSTVÍ 
  aneb Ó ten chrabrý rek je  Kašpárek aneb Kalupinka! 
Tento projekt podpořila Nadace Život umělce.

 24. 11.  ne  15.00   Toy Machine – SKŘÍTCI
Stínové, loutkové představení, velmi kouzelné. Pohádka pro děti od 3 let.

   1. 12.  ne  15.00   Bilbo compagnie – CIRKUS CHAUVE
Divadelní adaptace dětské knihy Jiřího Bilba Reidingera. 

   8. 12.  ne  15.00   Studio Dell´arte – VÁNOCE ZA ČASŮ 
  NAŠICH PRABABIČEK aneb 
  Jak se v Čechách strašívalo
Divadelním představením chceme dětem připomenout, jak to vypadalo v adventním 

čase za dob našich prababiček. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
    6. 11.  st     9.00   Divadlo Žlutý kopec – O NEPOSLUŠNÉ ČARODĚJNICI
 27. 11.  st   10.30   NEZMAŘI – KONCERT PRO DĚTI
 28. 11.  čt     9.00 (10.30)  NEZMAŘI – KONCERT PRO DĚTI

    9. 12.  po   9.00 (10.30)  Studio Dell´arte – VÁNOCE ZA ČASŮ 
 NAŠICH PRABABIČEK 
Nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde je kom-

pletní nabídka programů pro školy.

KONCERTY
   6. 11.  st  19.30   TAXMENI + RANGERS BAND
Večer plný dobré country, která se hraje srdcem.

 13. 11.  st  19.30   AG FLEK
Jediný koncert legendární zlínské folkrockové kapely v Praze. Na vystoupení zazní 

i písně z připravovaného autorského alba.

 20. 11.  st  19.30   COP Plzeň
koncert k 35tinám kapely, v 25tiletém Mlejně. 

 22. 11.  pá  19.30   VZPOMÍNKA NA FOLKOVOU OHŘI
Hrají: KV EXPRES (Karlovy Vary) + STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ (Plzeň)

 23. 11.  so  19.00   VZPOMÍNKA NA QUEEN
Pořádá Fan Club Tornádo Queen o.s. Host: MIRACLE (Holandsko). Tombola, Queen 

 Market, raritní videa, výstava, rozhovory, video party atd.

 24. 11.  ne  17.00   TROCHU DOMODRA – bluegrassový festival
Hrají: Bob a Bobci – Křižanov, Sekvoj – Praha, Stráníci a Míra Ošanec – Český Jiřetín, 

Veget – Praha. Program se koná ve Spolkovém domě, K Vidouli 727.

 27. 11.  st  19.30   NEZMAŘI – 35 LET NA CESTĚ
35. výročí legendy folkové scény.

 28. 11.  čt  18.00   TRIO AMADEUS – humor v hudbě
Předvánoční koncert, na kterém uslyšíte známé klasické „hity“ veselejšího charakteru 

od  A. Dvořáka, G. F. Händela, J. S. Bacha, G. Bizeta, G. Rossiniho, W. A. Mozarta a dalších 

světoznámých autorů klasické hudby. Zvýhodněné vstupné pro seniory.

    4. 12.  st  19.30   LUŇÁČCI – křest nového CD
 13. 12.  pá  19.30   KAREL PLÍHAL
 18. 12.  st  19.30   ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
 20. 12.  pá  19.30   ASONANCE – vánoční koncert

RŮZNÉ 
   1. 11.  pá  19.00   ROK ZA ROKEM S LUČINKOU 
Tradiční setkání všech přátel folklorního souboru Lučinka při příležitosti jeho výročí. 

Více na www.fslucinka.wz.cz.

   7. 11.  ČT  20.30   UKRADENÝ POLIBEK – premiéra filmu + koncert DVA 
Jeden muž, jedna žena, jedno osudové stisknutí spouště fotoaparátu. Premiéra krát-

kého animovaného filmu spojená s koncertem skupiny DVA, která k tomuto snímku vy-

tvořila hudbu. Film vznikl ve spolupráci KD Mlejn a Cirkusu Mlejn. Vstupné: 120/100 Kč.

 14. 12.  so  17.00   VÁNOCE S LUČINKOU
Tradiční vánoční program. Více na www.fslucinka.wz.cz.

 16. 12.  po  18.00   VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ
Ukázky a vystoupení dětských cirkusových kurzů, teen cirkusu i vzdušné akrobacie 

 dospělých. 

Nový kurz – BODY AND MIND s možností hlídání dětí
Lekce čerpají z technik jogy, chi-kungu a různých technik cvičení balančních, silových, 

protahovacích… Kdy: út, čt 9.00 – 11.15
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Sobota 2. 11. • 7.00
Stodůlecké kaprobraní
Nepomucký rybník v Centrálním parku
Zveme vás na rybářské závody, které jsou určeny pro rybáře 

všech věkových kategorií. Pořadatelem je Rybářský svaz 

místní organizace Jinonice a Hůrka. Prezence je v 7.00, sa-

motné závody začínají o hodinu později. Vyhodnocení bude 

cca ve 14 hodin. Občerstvení zajištěno.

Úterý 5. 11. • 18.00
Literární večer
Obřadní síň radnice Prahy 13
Autorské čtení při příležitosti vydání sborníku 

vybraných prací ze soutěže Staň se spisovatelem.

Středa 6. 11. • 8.00 – 14.00
Den otevřených dveří
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 
Bronzová 2027  
V době od 8 do 11.40 hod. můžete navštívit výuku v jednot-

livých třídách a odborných učebnách (vhodné pro budoucí 

prvňáčky a jejich rodiče) a prohlédnout si školu. Mezi 

13. a 14. hodinou je připravena prezentace práce školní 

 družiny a anglické školní družiny. Více na tel. 235 514 369, 

235 514 356, zs-bronzova@zs-bronzova.cz, 

www.zs-bronzova.cz.

Středy 6. 11. a 4. 12. • 16.30 
Dílničky pro tvořivé ručičky
FZŠ Trávníčkova
Děti a jejich rodiče zveme na dílničky, kde středa 6. 11. bude 

patřit linorytu s vánočním motivem, v prosinci pak můžete 

využít vánočního motivu linorytu na výrobu přání, vánoční 

ozdobičky... Více na www.zstravnickova.cz.

Sobota 9. 11. • 9.00 – 17.00
Flerjarmark aneb Pojďte s námi
Základní škola Mohylová, Lužiny 
Originál, kreativita, ruční práce, workshop, recyklace, upcy-

klace... Nabídneme vám originální oděvy, šperky, floristické 

výrobky, bytové doplňky, hračky, potřeby pro zvířátka... Při-

praveny jsou výtvarné dílny jak pro dospělé, tak pro děti, 

které budou zaměřené na upcyklaci. Ta materiálově využívá 

vysloužilé věci a vytváří z nich znovu věci užitečné. Každý 

tvůrce navíc věnuje něco ze své tvorby do bohaté tomboly, 

k dispozici budou stánky s rozličným materiálem. Vstup je 

zdarma. Více na www.fler.cz/aaadesign, www.fler.cz/vevo.

Sobota 9. 11. • 10.00
O chytré princezně – pohádkové dopoledne v Divadle 
VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, 
Nové Butovice 

Na motivy pohádky Boženy Němcové hraje soubor Divadla 

Glans. Jednotné vstupné 70 Kč (pokladna je otevřena ho-

dinu před začátkem představení). Na místě bude možno za-

koupit malé občerstvení. Více na www.divadloglans.cz.

Sobota 9. 11. • 15.00
Svatý Martin na bílém koni
Votice, Komenského nám.
O.s. Zajíček na koni vás zve na tradiční listopadovou akci.

Program: vození dětí na koních, dogdancing (tanec se 

psem), výtvarná dílna (výroba lampionků). V 16.00 mezi 

nás přijede Svatý Martin na bílém koni a my ho doprovo-

díme lampionovým průvodem. Více: Helena Krejčíková 

na tel. 774 939 662, h.krejcikova@zajiceknakoni.cz.

Úterý 12. a středa 13. 11. • 14.00 – 18.00
Veletrh základních škol 
Obřadní síň radnice Prahy 13, 
Sluneční nám. 13
Veletrh je určen především rodičům současných 

i budoucích žáků základní školy. Na jednom místě budou 

mít příležitost seznámit se se vzdělávacím programem, 

se zaměřením, ale i s nabídkou volnočasových aktivit 

 jednotlivých škol Prahy 13.

Středa 13. a čtvrtek 14. 11. • 8.30 – 16.00 
Dny otevřených dveří
Základní škola Mohylová, Lužiny
Všechny srdečně zveme na Dny otevřených dveří. Těšíme se 

na vás.

Sobota 16. 11. • 10.00 – 14.00
Kožený šperk – pouzdro 
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
S sebou si přineste kousky měkkých kůžiček (i větší), tvrdší 

papír, ostrý nožík (vysunovací), nůžky, dřevěné korálky, ko-

vové pravítko, prkénko, špejle, štěteček, zavírací špendlík, 

Herkules. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933. 

Více na www.klt.phorum.cz.

Neděle 17. 11.            
Turistický pochod 
Pražský Minimax 
Start – Malá Chuchle nebo 
Velká Ohrada
Letošní 10. ročník turistického pochodu se koná tradičně 

ve státní svátek. Připraveny budou dvě trasy. Delší, 20 km, 

bude startovat od viaduktu v ul. Podjezd v Malé Chuchli 

(zast. Malá Chuchle autobusů 129, 241, 244) od 8.30 

do 9.15 hod. Kratší trasa, 10 km, bude startovat od zastávky 

Velká Ohrada (u otočky autobusů 174, 235) od 10.00 

do 10.45 hodin. Cíl je od 12.30 do 15.15. na nejvyšším místě 

pražského katastru, u modelářského letiště Sobínka, v nad-

mořské výšce 399,22 metru. Startovné na obě trasy je 20 Kč. 

Více informací podá Jarmila Němečková, 

jarmila.nemeckova@zaket.cz.

Pořádá kartografické vydavatelství Žaket, www.zaket.cz.

Středa 20. 11.    
Den otevřených dveří
Základní škola Kuncova, Stodůlky
Dopoledne (1. – 4. vyučovací hodinu) jsou možné náhledy 

do výuky na I. i na II. stupni, odpoledne od 16 hodin se koná 

beseda s ředitelem školy (v učebně přírodopisu) a následuje 

komentovaná prohlídka školy. Rodiče dostanou informace 

o zápisu dětí do budoucích 1. tříd i o podmínkách přijíma-

cího řízení do budoucího 6. ročníku. Těšíme se na vás.

Čtvrtek 21. 11.
Den otevřených dveří
FZŠ Mezi Školami
Od 8.00 do 11.00 si můžete prohlédnout prostory školy, 

třídy, tělocvičny, odborné pracovny a můžete nahlédnout 

i do jednotlivých vyučovacích hodin. Program: 8.00 – 8.45 

– ukázková hodina pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku,  

9.00 – beseda pro rodiče budoucích prvňáčků v kinosále 

školy, kde budete mít možnost se blíže seznámit se školním 

vzdělávacím programem i dalšími aktivitami, 14.00 – 16.00 

– otevřené herny školní družiny pro rodiče, 15.30 – beseda 

pro rodiče budoucích prvňáčků v kinosále školy (kteří se ne-

účastnili besedy v 9 hod.), 16.00 – dílnička pro budoucí 

žáky 1. ročníku. Více na tel. 251 613 247/27, 

zastupce@fzsmeziskolami.cz, www.fzsmeziskolami.cz.

Sobota 23. 11. • 9.00 – 15.00 
Havajský jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482
Můžete si zde nakoupit ručně dělané dárky, dobrůtky do-

mácí výroby, děti se zabaví v dílničkách a od 13 hodin se do-

zvíte něco o českých tradicích v podání divadla Bylinky. 

Sobota 23. 11. • 10.00
Pasáček vepřů – pohádkové dopoledne v Divadle 
VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, 
Nové Butovice 
Na motivy pohádky H. Ch. Andersena hraje soubor Divadla 

Glans. Jednotné vstupné 70 Kč (pokladna je otevřena ho-

dinu před začátkem představení). Na místě bude možno 

 zakoupit malé občerstvení. Více na www.divadloglans.cz.

Sobota 23. 11. • 10.00 – 16.00        
Den otevřených dveří 
České genealogické a heraldické 
společnosti v Praze
Fantova 1784/28, Stodůlky 
Poradenská činnost, informace o činnosti zájmové společ-

nosti působící od r. 1969 a sdružující přes 800 členů z celé 

republiky, ukázky rodokmenů a rodových kronik, prodej knih 

s genealogickou a heraldickou tématikou, ukázka i prodej 

časopisu Genealogické a heraldické listy, odborná knihovna 

s 7 300 svazky genealogické a heraldické literatury, setkání 

s lidmi podobných zájmů. Více na www.genealogie.cz. 

Sobota 23. 11. • 10.00 – 14.00
Vizovické pečivo
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
Budete potřebovat prkýnko, nožík, nůžtičky, krabičku 

na  výrobky. Těsto dodáme. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky 

na tel. 728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Úterý 26. a středa 27. 11.
Vánoční výstava
Atelier KeramBa, Kettnerova 2053
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Můžete se těšit na keramiku s vánočními motivy i na běžný 

sortiment atelieru. Jako zpestření budou k vidění i víly, elfky 

a aromalampy. Chybět nebudou ani vitráže. Přijďte se poko-

chat a nakoupit to, co jinde nenajdete.  Otevřeno je vždy 

mezi 14. – 20. hodinou. Více na www.keramba.com.

Středa 27. 11.
Den otevřených dveří
Základní škola Klausova 2450, Velká Ohrada
V době od 8.00 do 10.00 můžete nahlédnout do výuky, 

od 15.00 do 18.00 budou otevřeny prostory školy pro pro-

hlídku spojenou s různými aktivitami. Přátelské setkání 

s rodiči i jinými zájemci s ředitelkou školy Věnceslavou 

Hanzlíkovou se uskuteční v 17.00 v jídelně školy. Více na 

tel. 235 513 690, 235 513 694, www.klausovazs.cz, 

 klausova@seznam.cz.

Čtvrtek 28. 11. 
Den otevřených dveří 
Základní škola Mládí 135
Zveme vás na návštěvu a prohlídku naší školy. Návštěva 

ve vyučování bude možná od 8.55 do 9.40, prohlídka školy 

a beseda pak od 16 do 18 hodin.

Sobota 30. 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 volej-

balového turnaje amatérských smíšených družstev. Veškeré 

informace získáte u Jaroslava Matýska na tel. 607 613 652. 

Sobota 30. 11.  • 13.30 – 17.00
Jarmark aneb Adventní slavnost
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Církevní mateřská škola Srdíčko pořádá již tradiční Jarmark.

Můžete zde nakoupit především adventní věnce a mnoho 

krásných originálních dárků, ale také posedět v kavárně 

a ochutnat řadu vánočních dobrot. Během odpoledne pro-

běhne vystoupení dětí CMŠ Srdíčko. Pro děti jsou připra-

veny výtvarné dílny. Více na www.cms-srdicko.cz.

Pondělí 2. 12. • 16.00 
Mikulášská nadílka Prahy 13 
Sluneční náměstí 
Čeká vás zábavný mikulášský a vánoční program pro celou 

rodinu. Chybět nebude ani nadílka pana starosty a soutěžní 

klání o kopec dárků.

Čtvrtek 5. 12.
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 

 adventního věnce, vánočních dárků a na závěr s rozsvícením 

vánočního stromku. Mezi 11.00 – 14.00 můžete začít obě-

dem, na kterém bude zadarmo starším osmnácti let rozlé-

ván vánoční punč. Od 14.00 do 16.00 bude probíhat 

program „Pojďme si vyrobit adventní věnec a dárky pro sebe 

nebo pro své nejbližší“. Vedle výroby adventního věnce, si 

vyzdobíme (tzv. ubrouskovou technikou) vánočními motivy 

na dřevěná zrcadla, vyrobíme záložky do knihy anebo vá-

noční přáníčka. Po 16. hodině pak rozsvítíme náš vánoční 

smrk „malého Lukáše“. Připijeme si u něho punčem, zazpí-

váme si koledy a popřejeme si klidné a krásné Vánoce. 

Sobota 7. 12. • 9.00
Notor Cup 2013
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68
Také letos se uskuteční vánoční turnaj v malém fotbalu 

Notor Cup. Těšíme se na povzbuzování fanoušků, kteří si 

tento turnaj velmi oblíbili. Přijďte si zahrát se svým muž-

stvem nebo jen zafandit a odreagovat se od předvánočního 

spěchu. Přihlášky a více informací na tel. 602 226 624, 

 marazdansky@seznam.cz. 

Sobota 7. 12. • 13.00 – 16.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky a MČ Praha 13 srdečně 

zvou všechny děti i jejich rodiče na Mikulášskou nadílku. 

Od 17 hodin proběhne ve Spolkovém domě Valná hromada 

SDH Stodůlky.

Úterý 10. 12.  • 16.30 
Vánoční slavnosti 2013
FZŠ Mezi Školami
Zveme vás na již tradiční Vánoční slavnosti. Čeká vás  vá-

noční jarmark, vystoupení žáků školy v atriu, dražba vítěz-

ných třídních vánoček, sportovní vystoupení i občerstvení.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

 
Čtvrtek 7. 11. • 20.00
Drátování pro pokročilé
Pro absolventky velikonočního drátování. Naučíme se nové 

drátovací techniky a odrátujeme si nádobu (budou k dispo-

zici nebo si můžete přinést vlastní).

Čtvrtek 21. 11. • 20.00 
Adventní drátování 
Pro začátečníky. Naučíme se základy drátování a odrátu-

jeme si adventní svíčku. Veškerý materiál i nářadí k dispo-

zici. Cena kurzu 200 Kč. Rezervace mailem nebo sms 

nejpozději den před konáním kurzu.

Pondělky, úterky, čtvrtky, pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Miniškolička (od 2,5 let)
Zápis probíhá po celý rok. 

Více informací získáte na telefonu 604 289 820 nebo 
na www.mcstodulka.cz.

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

Neděle 3. 11. • 17.00
Koncert Emauzského sboru a orchestru – kostel sv. Rodiny
Na programu bude Mozartovo Requiem.

Neděle 10. 11. • 17.00 
Let's Go – kostel sv. Rodiny
Koncert mezinárodní akapelové skupiny – americké spiri-

tuály.

Neděle 17. 11. • 17.00
Vlastenecký podvečer – kostel sv. Rodiny
Na programu budou vlastenecké a národní písně v podání 

sólistky Státní opery Praha Daniely Radosa a jejích hostů.

Neděle 1. 12. • 17.00
1. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Pod vedením Marka Šlechty vystoupí vokální akapelový 

soubor Geshem s afroamerickými spirituály. Další adventní 

koncerty budou následovat 8., 15. a 22. 12. od 17.00 hod.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Pátek 8. 11. 
Cesta světel a Halloweenské odpoledne
Halloweenské odpoledne začíná již od 15 hodin, od 16.00 

budeme vyrábět světýlka na Cestu světel. Průvod světel se 

vypraví od Domečku okolo 17.30 hodiny, naším cílem bude 

horní rybník v Centrálním parku. K průvodu se mohou při-

pojit i ti, kteří si přinesou světýlko vlastní. 

Sobota 23. 11. 
Sobota plná tance a pohybu
DDM Stodůlky a Taneční skupina D.A.R. pořádají dvě tradiční 

akce, které se těší velké oblibě – Den plný tance a Den plný 

pohybu. Tanečníci si můžou vyzkoušet hodiny disco dance, 

street dance, house dance, hip hop dance (rozděleno dle 

věku). Jsou připraveny lekce taeba, zumby, kondičního cvi-

čení a stále více oblíbeného Piloxingu. Více na webu DDM 

a Taneční skupiny D.A.R. Přihlášky je nutné zaslat do 18. 11. 

na vjehlickova@seznam.cz.

Pátek 29. 11. • 16.00 – 19.00
Zimní dílna
Akce je zaměřena na podporu integrace cizinců se zaměře-

ním na děti a mládež. Budeme poznávat vánoční zvyky 

a  vítání nového roku různých zemí. Vyrobíme si drobnosti 

a dárky z různých kultur světa. S sebou si přineste krabičku 

či košík na výrobky, nůžky, lepidlo, tužku. 

Vstupné 50 Kč (platí pouze tvořící návštěvník akce).

Pondělí 2. 12. • 16.00 – 18.00
Korálkování s Markétou (žlutý vchod DDM)
Přijďte si vyrobit vánoční hvězdičku a další vánoční dekoraci 

z korálků. Akce je určena pro děti od 6 let, mladší v dopro-

vodu rodičů. Přihlášky nutné předem na sms 606 618 618 

nebo na m.p.s@quick.cz. Cena včetně materiálu 60 Kč.

Středa 4. 12. • 14.00 – 15.30  
a 15.30 – 17.00
Čertovské odpoledne (žlutá část, přízemí)
Těšit se můžete na výtvarnou dílničku, malování na obličej, 

tanečky a drobné hry, pro odvážnější návštěva a prohlídka 

pekla, ale především na nadílku od hodného Mikuláše a an-

děla. Akce je určena dětem od 1 do 8 let. Vstupné 70 Kč je 

potřeba zaplatit předem na recepci DDM – počet míst je 

omezen. Více na našem webu nebo na 

http://pohadkaaskolicka.webnode.cz/.
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Šachový kroužek
V DDM zahajuje činnost šachový kroužek. Hrací doba bude 

ve čtvrtek od 17 do 19 hodin, cena je 700 Kč/pol. Zájemci 

ve věku 7 – 18 let se mohou hlásit v DDM nebo na 

honza.ant@seznam.cz.

Více informací o všech nabízených aktivitách a pří-
městském táboru získáte na www.ddmstodulky.cz, 
tel. 251 620 266, nově také na facebooku: 
DDM Stodulky.

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice

V září zahájil činnost Klub na hraní Málinka. Od pondělí 

do pátku vždy od 8 do 17 hodin nabízí jednorázové i trva-

lejší hlídání dětí (i cizinců) ve věku 2 – 6 let dle vašich po-

třeb, rodinné zázemí, komunikaci v angličtině a němčině.

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

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

Čtvrtek 21. 11. – čtvrtek 19. 12.
Prodejní výstava obrazů Pavla Dvořáka
Pavel Dvořák je členem sdružení výtvarníků ČR 

(www.art-galery.cz). Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 

21. listopadu v 18 hod. Výstavu je možno navštívit vždy 

v neděli od 9.30 do 12.00 hod., v jiné dny po předchozí 

 domluvě na tel. 251 610 850. 

Úterý 26. 11. • 18.30 
Prokopské zastavení
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového 

cyklu Prokopská zastavení. Téma: Výchova v mediální spo-

lečnosti – O principech a důrazech při výchově v naší zá-

padní společnosti, jejímž „nervovým systémem” jsou právě 

média. Hostem a přednášejícím bude pedagog, publicista 

a mediální analytik Jiří Zajíc.

Prokopské volnočasové centrum 
pro děti i dospělé
(Program je tvořen nejen pro maminky na MD s dětmi.)

Nově pořádané lekce keramiky pro děti od 4 do 12 let
Čas konání – pondělí 14.30 – 16.00, cena je 750 Kč za prů-

kazku na 12 lekcí (průkazka je přenosná) nebo 80 Kč za jed-

norázovou návštěvu kroužku. Při nákupu dvou průkazek pro 

sourozence zaplatíte 1 400 Kč. Zápis na p-v-c@seznam.cz.

Úterky • 9.30 – 11.30 
Otevřené společenství maminek na MD
Čtvrtky • 9.00 – 11.30 
Hudební škola Yamaha

Sobota 30. 11. • 9.00
Den starších a nemocných obyvatel Prahy 13
Začneme v 9 hod. slavením mše svaté, společenský program 

bude následovat. Velmi rádi vás mezi sebou přivítáme. 

Pokud máte problém s dopravou, rádi ji pro vás zajistíme.

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

Pátky 1., 8., 15., 22. a 29. 11.   
• 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
V rámci herny každý 2. pátek v měsíci Bylinky s MDS. 

Pátek 8. 11. • 10.30 – 11.30
Bylinky pro děti a maminky 
s Magdalénou  Dobromilou
Bylinkami proti podzimnímu smutku. Vstupné za hernu 

70 Kč, přednáška včetně svačiny 80 Kč, prosíme nahlásit 

 předem.

Sobota 9. 11. • 15.00 – 18.00
Martinská cesta za světlem v Třebonicích
Restaurace třebonického pivovaru

Přijďte si vyrobit lampion a projít cestu za Martinem na 

bílém koni. Nahlášení počtu dětí předem, cena za materiál 

na 1 lampion je 50 Kč. Více na www.pivovartrebonice.com. 

Sobota 23. 11. • 15.00 – 18.00
Voňavé odpoledne Doni Meduni pro ženy
Restaurace třebonického pivovaru
Péče o pleť v zimě a kouzlení s vonnými oleji. Vstupné 

300 Kč. Oleje na výrobu vlastní kosmetiky je třeba objednat 

předem u MDS, více na www.dona-meduna.webnode.cz. 

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

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA
Kodymova 2526/4 
(proti Kauflandu ve Stodůlkách)

Pondělky 4., 11., 18. 11. • 19.00 
Filmové pondělí
Promítání animovaných, dokumentárních a hraných filmů. 

Mýdlové vstupné 35 Kč

Úterý 5. 11. • 19.00
Kresby Cateriny Capelli 
Vernisáž, 1. kapitola – grafitti

Úterý 19. 11. • 18.00
Malý princ 
Pohodové divadlo – divadelní představení klientů 

POHODA, o.s., mýdlové vstupné 35 Kč

Pondělí 25. 11. • 19.00
Filmové pondělí
Promítání fotografií: Jejich Afrika. Cestovatelka Lucie 

 Mervardová, mýdlové vstupné 35 Kč

Nevíte, co je mýdlové vstupné? Za 35 Kč dostanete 

místo papírové vstupenky mýdlo vyrobené v chráněné 

dílně.

Více na www.barbilavrana.cz.

RODINNÉ CENTRUM
HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky

Pondělky – lekce hudební školy Yamaha, angličtina 

 Mortimer, kojenecké masáže, český jazyk pro  cizince

Úterky – angličtina pro maminky, jóga pro  maminky, 

 cvičení s dětmi do 3 let, španělština pro děti od 4 let, 

 angličtina Mortimer

Středy – cvičení s dětmi, tanečky, pilates,  těhotenské a po-

porodní cvičení, angličtina  Mortimer, zobcová flétna, ital-

ština pro maminky

Čtvrtky – španělština pro maminky, lekce  hudební školy 

Yamaha, poporodní posilování

Pátky – lekce hudební školy Yamaha 

Čtvrtek 7. 11.
Vánoční focení
Připravíme vánoční dekorace a fotograf vám vytvoří indivi-

duální rodinnou fotografii. Ceny budou na webu. 

Čtvrtek 21. 11.
Stopy a stopičky
Profesionální keramička vám vyrobí keramický kachel 

s  otiskem nožiček vašich dětí. 

Čtvrtek 28. 11.
Vánoční tvoření věnců
Potřebný materiál si budete moci zakoupit. 

Čtvrtek 5. 12.
Mikulášská veselice aneb u nás se nestraší
Čeká vás veselé divadélko i Mikuláš s čertem a andělem. 

Vstupné 100 Kč za dítě. 

Účast si rezervujte na info@skolicka-hvezdicka.cz, 
více informací u Lenky Duchajové, 
tel. 608 136 472, 
www.skolicka-hvezdicka.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY   
Třináctka – křesťanské centrum Luka,
Mukařovského 1986
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Pondělky a úterky    
  9.00 –      9.30 a 11.30 – 12.00 volná herna
  9.30 –   11.30 herna na téma zvířátka
12. 11. v 10.30 povídání s J. Ungrem na téma Srdce táty,  

        otcovský styl výchovy

25. 11. v 10.30 diskuze na téma Peníze v rodině
Středy     
  9.00 –   9.30 a 10.30 – 12.00 volná herna
  9.30 – 10.15 pohybové hrátky pro děti s pomocí   

      dospěláka 

10.30 – 11.30 konverzační angličtina pro dospělé 
Čtvrtky     
  9.00 –    9.30 a 11.30 – 12.00 volná herna
  9.30 – 10.15 herna s angličtinou    
     (cca 2 – 4 roky s doprovodem) 

10.30 – 11.30 výtvarné tvoření 

Pondělí 11. 11. • 16.30 – 18.00
Průvod světel
Volná herna a divadélko o Martinské tradici, na závěr prů-

vod (s vlastními lampiony) směrem do Centrálního parku. 

Vstup 30 Kč za rodinu.

Sobota 30. 11.    13.00 – 16.00 
Adventní dílna pro dospělé
Výroba adventních věnců a vánočních dekorací. Cena 200 Kč 

(materiál k dispozici), přihlášky a info do 20. 11. na 

lenka-mala@centrum.cz.

Více na rybicky.13ka.cz.

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

Pondělky
  9.45 – 12.00 a 15.00 – 17.00 volná herna 

17.30 – 18.30 cvičení pro těhulky
Úterky
  9.30 – 11.30 volná herna s hudební chvilkou 

14.00 – 14.40 cvičení s miminky (od 3 měsíců)

15.00 – 15.50 cvičení rodičů s dětmi
16.00 – 17.00 cvičení „školkových“ dětí
18.30 – 19.30 bodystyling
Středy
10.30 – 11.30 (hravé) studio pro rodiče s malými  
      dětmi

15.30 – 16.30 pohybově-taneční kurz 

      pro děti 3 – 5 let

16.30 – 18.00 volná herna
Čtvrtky
  9.45 – 12.00 volná herna
13.00 – 13.45 výtvarná dílna 
Pátky
   9.45 – 12.00 volná herna 

Sobota 9. 11. • 15.30 
Podzimní strašidýlková cesta
Sraz a registrace v centru. S sebou: přezůvky a strašidelná 

maska. Vstup 40 Kč (přihlášení do 5. 11. za 30 Kč). Přihlášky 

na skritciveskole@email.cz.

Více informací na www.skritciveskole.estranky.cz.

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

Neděle • 19.00 – 20.30
Víra v otázkách
Zveme vás na rozhovor a přemýšlení o jedné z knih Bible – 

o knize Kazatel. Její síla je v tom, že mluví i dnes…

Nedělní programy na www.13ka/vecerni nebo na

facebook.com/viravotazkach.

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Klub pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, 

 výpravy, letní 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
Jsme otevřenou skupinou 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 kluky a holky od 9 do 13 let. 

Více 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 mají vstup 

do zoo za korunu maminky s kočárky či dětmi v krosnách, 

v šátcích, apod.  Každý listopadový víkend jsou na programu 

komentovaná krmení a setkání. Podrobný program najdete 

na webu pražské zoo.

Neděle 10. 11.
Richard má 22. narozeniny
Přijďte s námi oslavit narozeniny gorilího samce a zjistěte, 

jaké originální dárky jsme pro něj připravili. Po celý den vás 

čeká speciální komentování v Pavilonu goril.

Neděle 17. 11. 
Den psovitých šelem
Jak se žije nejbližším příbuzným nejlepšího přítele člověka? 

Zlatým hřebem programu budou křtiny letošních mláďat 

psů pralesních.

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
Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■ Pá 8. 11. LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC NA MALÉ STRANĚ. Prohlídka vybraných pro-

stor někdejšího sídla „krvavého místodržícího“, dnes Hudební fakulty AMU. POZOR! – 

omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 

Začátek akce v 15.00 před vchodem do paláce (Malostranské náměstí 13, Praha 1, 

Malá Strana, zastávka tram. č. 12, 20, 22 Malostranské náměstí). Cena 100/70 Kč. 

 Milada Racková

■ Ne 10. 11. KDE NECHAL ČERT DÍRU? Akce pro děti. Lehce strašidelná vycházka nás 

zavede na Karlovo náměstí, kde si připomeneme budování Nového Města. Povíme si, 

proč má benediktinský klášter v sousedství tolik názvů a nezapomeneme ani na čerty 

a další „temné síly“ ve Faustově domě. Na závěr čeká na děti malý vědomostní kvíz s od-

měnou. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít před-

prodeje vycházek. Začátek akce v 10.00 před Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí. 

Cena 100/70 Kč. Průvodci PIS.

■ Ne 17. 11. PŘES ŽIDOVSKÉ PECE, PARUKÁŘKU A VRCH VÍTKOV. Procházka Žižko-

vem nás zavede na vyhlídky, odkud se nám naskytnou úžasné pohledy na Prahu. Pěší 

trasa cca 4 km. Začátek akce ve 13.00 u kaple sv. Rocha na rohu ulic Jičínská a Olšanská 

(zastávka tram. č. 5, 9, 26 Olšanské náměstí). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

■ Ne 24. 11. VÝZNAMNÉ DOMY MALOSTRANSKÉHO NÁMĚSTÍ. Víte, kde vznikl 

velký požár Malé Strany? Vycházka s vyprávěním o domech malostranských a jejich 

 bohaté historii a osudech. Dozvíte se, kde bydlela Ema Destinnová, kde se říká U Sedmi 

čertů anebo kde bývala Stará pošta. Začátek akce v 10.00 na zastávce tram. č. 12, 22 

Malostranské náměstí. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

Kuchyňský koutek

Zbojnická hovězí roláda, sekaný listový 
špenát
Suroviny na roládu: 750 g hovězího zadního, 

100 g šunky, 100 g slaniny, 100 g cibule, 

30 g česneku, 

60 g rostlinného oleje, 4 cl vody, 30 g hladké 

mouky, sůl, pepř

Suroviny na špenát: 1 balení listového 

špenátu, 

1 cibule, 1 vejce, 3 stroužky česneku, 2 lžíce hladké mouky, olej, sůl

Postup roláda: Z masa naklepeme větší plát, potřeme česnekem rozetřeným se solí, 

opepříme, naklademe plátky šunky a slaniny, zabalíme a svážeme. Na sádle osmah-

neme cibuli, přidáme roládu a ze všech stran opečeme, zalijeme vodou a dusíme 

do měkka. Občas obracíme a přeléváme šťávou. Hotové maso poté vyndáme, šťávu 

vydusíme na tuk, zaprášíme moukou, podlijeme vodou, promícháme a povaříme.

Postup špenát: V kastrolu na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme 

nasekané listy špenátu a lehce dusíme. Přidáme vejce (dokud se špenát nevaří, aby se 

bílek a žloutek nesrazily) a prolisovaný česnek, podle chuti osolíme. Na pánvi na olej 

přidáme mouku a za stálého míchání uděláme světlou jíšku. Špenát jíškou zahustíme 

podle potřeby a necháme ho povařit. Pro lepší a jemnější chuť můžeme přidat 

cca 3 dcl smetany. Jako přílohu doporučujeme bramborové nebo houskové knedlíky, 

šťouchané i vařené brambory, ale i bramborové gnocchi. 

Nabízí restaurace Plzeňka, Běhounkova 2527/53, Stodůlky

Otevřeno denně 11.00 – 22.00 hod. Tel. 774 547 097, www.plzenkastodulky.cz

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Zrající jeřabiny vždy sledujeme s určitou nostalgií končících 
prázdnin. Jejich nádherně červenooranžové plody, jsou pak jedním z mnoha sym-
bolů podzimu. Foto nám poslala paní Martina Machatá, která neodolala a při 
 každodenních procházkách se synem se rozhodla, že se o tuto podzimní krásu 
 podělí se čtenáři STOPu. Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení 
alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. 
Za všechny, které jste nám již poslali, mnohokrát děkujeme.

■ Pan učitel píše na tabuli vzorec HNO3 a ptá se podřimujícího  Pepíčka, co je to za 

vzorec.

 Pepíček koktá: „Pane učiteli, mám to na jazyku...“

 „Tak to honem vyplivni, protože to je kyselina!“

■ „Drahoušku, konečně se ti splní tvůj sen. Budeme bydlet v drahém bytě.“

 „Opravdu, miláčku, a kam se budeme stěhovat?“

 „Nikam, jen nám zvedli nájem.“

■ Chlapec: „Tak moc tě miluju, že bych nejradši napsal tvoje jméno na svůj dům!“ 

 Dívka: „Pokud mě opravdu miluješ, tak radši napiš svůj dům na moje jméno.“

■ Přijde muž za šéfem: „Můžete mi snížit plat?“

 „Proboha, a proč?“

 „Manželka mi pořád připomíná, že kdybych tolik nevydělával, dávno by mi utekla!“

■ Paní učitelka na konci školního roku: „Tak děti, kolik  řeknete o prázdninách sprostých 

slov, tolik donesete kamínků.“ 

 Je po prázdninách a učitelka se ptá: „Aničko, kolik máš kamínků?“ 

 Anička odpoví: „Nula.“ 

 Paní učitelka ji pochválí a ptá se Honzíka: „Kolik máš ty kamínků?“ 

 „Dva.“ 

 Najednou rozrazí dveře Pepíček a řve: „Bacha, vezu štěrk!“

TO JSOU TEDA FÓRY
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Čtenářská soutěž

V listopadovém čísle STOPu se ptáme na jméno režiséra, který se narodil 1. května 

1924 na Moravě. Roku 1951 absolvoval v Praze FAMU, kde se zařadil mezi první 

 posluchače. Celá šedesátá léta tvořil zejména se scénáristou Janem Procházkou. 

Na přelomu 70. – 80. let natočil film Lásky mezi kapkami deště s bravurním 

hereckým výkonem Vladimíra Menšíka. Ve filmu, který pro vás máme jako nápovědu 

v podobě kresby, vynikla jeho budoucí žena Alena Mihulová. Od sklonku 70. tých let 

pracoval zároveň také pro televizi, natočil pro ni jeden z nejlepších českých seriálů 

Vlak dětství a naděje. Jeho poslední filmové úspěchy byly rovněž spjaté s televizní 

obrazovkou. Například filmy Kožené slunce a Otec neznámý. Původně televizní pro-

jekt Městem chodí Mikuláš byl uveden i na plátnech kin. Víte již jméno režiséra a jeho 

filmu, který je na obrázku?

V říjnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Jana Hřebejka a film Šakalí léta.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Adélka Schlagelová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Jiří Bican, Vinohrady
Zuzana Příhodová, Stodůlky
Jiří Batěk, Mníšek pod Brdy

Soutěžní otázky na listopad:
1. Kdy začal nový ročník UNIQA volejbalové extraligy mužů?

2. Kde se bude hrát Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska?

3. Kdy proběhne noc divadel v klubu Mlejn?

Správné odpovědi na říjnové otázky:  
1. Jak se jmenuje hokejbalový klub působící v Praze 13?

 Hokejbalový klub HC Kert Park Praha.
2. Kde sídlí nadační fond NFOZP?

 Sídlo nadačního fondu NFOZP je v Praze 4, Bohuslava ze Švamberka.
3. Kde a kdy proběhne Svatováclavský jarmark?

 Jarmark proběhl v sobotu 28. 9. na Slunečním náměstí.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Drahuše Hyková, Nové Butovice

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

Listopadová křížovka

E-shop Ilumina nabízí levné 

ori ginální šperky z drahých 

kamenů a zdravotně nezá-

vadné nerezové oceli, krásné 

polodrahokamy a autorskou 

keramiku k pálení vonných 

tyčinek, směsí a olejů. 

Bižuterní náušnice jsou dos-

tupné pro každého. Pestré 

mandaly a grafika zalitá v pryskyřici vnáší ... TAJENKA. Na zakázku lze vyrobit např. 

přívěsek s písmenkem či astro znamením. Na stránkách jsou podrobné informace 

o polodrahokamech s ohledem na jejich výběr, použití a péči. Zboží je možné předat 

osobně v Praze 13, není nutné platit poštovné. 

Více na www.ilumina.cz, tel. 603 300 161.
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Toto číslo vyšlo dne 1. 11. 2013 v nákladu 30 000 výtisků, 44 stran, ZDARMA.

Stodůlecký posel                       Informační zpravodaj Městské části Praha 13

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: REKREAČNĚ HRÁT CELÝ ŽIVOT

Výherci: Jitka Slívová, Lužiny •  Martin Halášek, Nové Butovice •  Anna Řízková, Velká 

Ohrada                                                     připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek 
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Mukařovského ulice, stanice metra trasy B LUKA
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