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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
úpravu podmínek pro uzavření smlouvy o nájmu bytu v souvislosti s převodem 
družstevního podílu v bytových domech „Petržílkova“ a „Rotavská“
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem T-Mobile Czech Republic, 
a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, k veřejné zakázce vyhlášené formou 
jednacího řízení bez uveřejnění s názvem Dodatečné plnění k veřejné zakázce – 
Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území 
MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet, neboť nabídka této společ-
nosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele, 
a návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 20. 8. 2013
VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce na dodatečné 
stavební práce vyhlášené formou jednacího řízení bez uveřejnění s názvem Doda-
tečné plnění k veřejné zakázce – Rekonstrukce ve čtyřech mateřských školách a jedné 
základní škole na území Prahy 13 pod evid. č. P13 – 42002/2015
a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Z&D stavební společnost 
s r.o., se sídlem Praha 9, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nej-
vhodnější pro potřeby zadavatele,
a návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2015 
VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na nové pojišťovací služby s využitím opčního práva v jednacím ří-
zení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Pojištění majetku 
a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13 – rozšíření pojištění II.
SOUHLASILA
se zahájením činnosti Senior klubu 10 – Heranova a Klubu seniorů 11 od října 2015
a s uzavřením dohod o provedení práce s příslušnými vedoucími klubů
TRVALA
na předložení studie ekologického dopadu (posouzení imisních hodnot) při projed-
návání žádosti o povolení samostatného zdroje tepla a odpojování od centrálního 
SCHVÁLILA
odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací
a VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění 
v souladu s §23 odst.7 písm. a) s využitím postupu dle §34 odst.5 písm. b) zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Re-
generace TI polikliniky Hostinského II – dodatečné stavební práce formou výzvy jed-
nomu zájemci Vltavín Holding stavební podnik, s.r.o.
VZALA NA VĚDOMÍ
hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby s názvem Projektová dokumentace na rekonstrukci býva-
lého Sportcentra na mateřskou školu
a SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou Inprosan, s.r.o., se sídlem nám. 
Před Bateriemi 1059/7, Praha 6,
a návrh smlouvy o dílo předložený firmou Inprosan, s.r.o.
SOUHLASILA
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou B.U.V., spol. s r.o., na akci Rekonstrukce sklado-
vých prostor a zázemí včetně rekonstrukce části ÚT v objektu Trávníčkova 1746
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo se společností RENTEL, a.s., na vytvoření specializovaných e-learningo-
vých kurzů a jejich provoz v rámci projektu OPPA Zpět do práce po rodičovské dovolené 
s MČ Praha 13 (reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37020) s retrospektivní účinností od 3. 8. 2015
JMENOVALA
s účinností od 5. 10. 2015 – správní radu KD Mlejn, o.p.s., ve složení: Miloš Drha, 
Petr Zeman, Pavel Razím (všichni bez nároku na honorář) 
– dozorčí radu KD Mlejn, o.p.s., ve složení: JUDr. Tomáš Louda, CSc., Ing. Radek 
Dlesk, MBA, Marek Ždánský (všichni bez nároku na honorář)
KONSTATOVALA, ŽE
v případě konání veřejných akcí s hudební produkcí je pořadatel povinen zajistit, 
aby v žádném případě nebyly překročeny hlukové limity po 22. hodině
 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Najdeme společné řešení
Městská část Praha 13 vás zve na veřejné projednání návrhů 
na změnu místní úpravy provozu na náměstí Na Lužinách, 
které se koná v úterý 10. 11. od 18 hodin v Základní škole 
Mládí 135 ve Stodůlkách. Na setkání budou projednány 
návrhy zpracované na základě podnětů rodičů žáků ZŠ Mládí 
v rámci projektu Bezpečná cesta do školy.

Přijďte diskutovat a vyjádřit se k možným alternativám úpravy provozu na náměstí, 
které budou na setkání představeny. Vaše připomínky budou vodítkem pro výběr 
návrhu k realizaci. Jednání je součástí aktivit v rámci Místní Agendy 21.
 Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Zimní stadion otvírá 14. listopadu
Bruslařská sezona na Školním zimním stadionu Bronzová začne v sobotu 14. 11. 
K posunutí tohoto termínu by mohlo dojít jedině v případě výjimečně vysoké teploty 
vzduchu. Veřejné bruslení bude mít stejný režim jako dříve, to znamená, že ve všední 
dny bude otevřeno od 14.30 do 19.00 a o víkendech a svátcích od 9.00 do 19.00. Už 
od 9.00 bude stadion v provozu také v pondělí 16. 11. a samozřejmě na státní svátek 
17. 11. Půlhodinová úprava ledu probíhá vždy po dvou (o víkendu třech) hodinách 
bruslení. Dospělí platí za hodinu 30 Kč, za dvě 40 a za tři hodiny 50 Kč, děti zaplatí 
15, 20 nebo 25 Kč.
Upozorňujeme, že parkovací místa pod stadionem byla pronajata rezidentům a ne-
mohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu. 

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 
21. ledna 2016 od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 22. ledna 2016 od 13.00 
do 17.00  hodin.  Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 

Odbahnění rybníčku v Panské zahradě
Na letošní a příští rok naplánoval odbor životního prostředí udržovací práce na hor-
ním rybníčku v parku Panská zahrada, které spočívají v odstranění sedimentu ze dna. 
Velké množství listí, které napadalo do rybníčku z okolních stromů, postupně tlelo. 
Hnilobný proces způsoboval v poslední době nepříjemný zápach, který obtěžoval 
nejen kolemjdoucí, ale i občany žijící v blízkém okolí. Práce byly naplánovány tak, 
aby nedošlo ke kolizi s rozmnožováním obojživelníků. Případné ryby nebo škeble 
rybničné budou odloveny a přemístěny do náhradní lokality. Vypouštění rybníčku 
bylo naplánováno na konec října. Přes zimní období bude rybníček vysychat a počát-
kem příštího roku dojde k jeho odbahnění. Poté bude napuštěn, aby se mohl opět 
stát oblíbeným cílem vycházek obyvatel Prahy 13.
 Jana Dusilová, odbor životního prostředí

Sdělení úřadu a městské částiZprávy ze zasedání rady
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Milí čtenáři,
podzim už je v plné síle a vrátil se nám zimní čas. My se ale ve STOPu ještě naposledy 
vrátíme k letošnímu Festivalu volného času, který probíhal v září a potěšil velkým 
zájmem veřejnosti. Připomínáme si ho i obálkou s unikátní fotografií přeborníka 
ve flyboardingu, kterou pořídil kolega Bohdan Pardubický u Stodůleckého rybníka. 
Redaktorka Eva Černá si také ve spíše letním rozhovoru povídala s naší špičkovou 
triatlonistkou Marianou Sopouškovou, odchovankyní stodůleckého Sokola, mimo jiné 
o jejím startu na mistrovství světa na Havajských ostrovech.

Téma STOPu je tentokrát věnováno dvěma projektům zaměřeným na zlepšení služeb 
pro občany – o aplikaci Praha 13 v mobilu s celou řadou užitečných funkcí a o digitalizaci 
archivu stavebního úřadu. Kromě Finanční poradny jsme zařadili také novou rubriku 
Bezpečně v dopravě, upozorňující na chyby řidičů při průjezdu některými křižovatkami.

V rámci aktivit Místní Agendy 21 proběhlo v říjnu 4. veřejné fórum, ze kterého vzešlo 
10 úkolů, označených účastníky fóra za důležité. Nyní se můžete zapojit i vy 
a odevzdáním vyplněného anketního lístku dát najevo, které z uvedených problémů 
považujete za nejaktuálnější. Kromě toho vás samozřejmě zveme na výlet, do Muzea 
hraček a na mnoho dalších akcí. Hezké čtení a příjemný podzim!

Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 9. 11. 2015 Distribuce: 27. 11. – 4. 12. 2015

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Jak se radnice postaví k plánované 
výstavbě nového bytového domu 
v Chalabalově ulici? 

Záměr výstavby bytového domu 
v Chalabalově ulici ve Stodůl-
kách jsme shodou okolností pro-
jednávali v říjnu na radě. Poprvé 
se záměr na zastavění proluky 
mezi dvěma bytovými domy 
v Chalabalově ulici objevil už 
v roce 2011. Dvakrát byl projed-
náván v komisi pro rozvoj a in-
vestice, která k němu pokaždé 

vydala nesouhlasné stanovisko 
a tento názor potvrdila i v lednu 
2013. Na základě stanoviska ko-
mise přijala v dubnu 2013 také 
Rada MČ Praha 13 usnesení, že 
s předloženým záměrem nesou-
hlasí, neboť by se jednalo o ne-
přiměřené zahušťování dané 
lokality. Plánovaný bytový dům 

tehdy měl mít 6 nadzemních 
a 1 podzemní podlaží. Stavební 
úřad Prahy 13 záměr také zamítl 
a toto rozhodnutí potvrdil 
i Magistrát hl. m. Prahy. 

Letos v září podal investor 
žádost o územní rozhodnutí 
na mírně upravenou stavbu. 
Záměr byl snížen o jedno nad-
zemní podlaží na 5. Přestože 
došlo ke zmenšení hmoty pro-
jektu, jsou komise rozvoje i rada 
městské části toho názoru, že 
z hlediska funkčního a prostoro-

vého uspořádání území není 
umístění navrhovaného záměru 
do území vhodné. Rada městské 
části přijala 19. října usnesení, že 
s předloženým záměrem nesou-
hlasí. Nyní bude záležet na tom, 
jak celý záměr, včetně stanovisek 
dotčených orgánů a účastníků 
řízení, vyhodnotí stavební úřad.

Zajímalo by mne, proč není na frek
ventovaném pěším přechodu u kos
tela v ulici Kovářova u základní školy 
Kuncova ráno přítomna městská 
policie. Řidiči, kteří ulicí jen projíždějí, 
často neudrží nervy na uzdě a ris
kant ně předjíždějí v protisměru auta 
rodičů dětí, stojící těsně před přecho
dem.

Strážníci Obvodního ředitelství 
městské policie Praha 13 provádí 
dohled na 18 přechodech pro 
chodce, které jsou na přístupo-

vých cestách 
ke školám. Všechny 
přechody jsou do-
zorovány na základě 
požadavků škol, 
rodičů, městské 
části, včetně někte-
rých aktuálních po-
žadavků, které 
vyplynuly z výsledků 
projektu „Bezpečná 
cesta do školy“. 
Nelze asi zcela 
objektivně posoudit, 
který ze zajišťova-
ných přechodů je 
„důležitější“ či „ne-
bezpečnější“. Porov-
náme-li počet stráž-
níků, kteří jsou 
k dispozici, s po-

čtem požadavků na zajištění pře-
chodů, je zřejmé, že všem poža-
davkům není možné vyhovět.

Na konkrétně zmiňovaném 
přechodu v Kovářově ulici u kos-
tela je dozor zajišťován, nikoli 
však každý den. Pravidla pro 
dozor na přechodech pro chodce 
jsou direktivně určena. Závaz-

ným interním předpisem Městské 
policie hl. m. Prahy jsou stanove-
ny dvě kategorie zajišťovaných 
přechodů – povinně zajišťované 
přechody (každý den, kdy probíhá 
školní vyučování) a nepovinně 
zajišťované přechody (dle počtu 
strážníků, kteří nastoupili aktuál-
ně na směnu). Přechod Kovářo-
va – Kuncova je v současnosti 
obsazován povinně, přechod 
Kovářova (u kostela) bude obsa-
zován dle možností městské 
policie. Všechny projíždějící 
žádám o ohleduplnost a dodržo-
vání předpisů.

Starosta Prahy 13  

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 

tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 

email: vodrazkad@p13.mepnet.cz, 

internet: www.praha13.cz

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

KONTAKTY

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz
http://praha13.anobudelip.cz

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

Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz 
 www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com 

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz 
 www.praha13.zeleni.cz

Přechod v Kovářově ulici
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Informace z radnice

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety a označit dva pro-
blémy, které vy osobně považujete za nejpalčivější a měly 
by se řešit přednostně. 

Na anketním lístku jsou abecedně seřazená témata 
k řešení, která považují za nejpodstatnější účastníci ve-

řejného fóra občanů pořádaného 15. října. Máte k dispo-
zici dva body. Zakřížkujte prosím opatření, která 
pova žujete za nejaktuálnější. Můžete oba křížky přidělit 
pouze jednomu opatření nebo po jednom dvěma různým 
opatřením.

Vyplněný anketní lístek ze STOPu vhoďte prosím 
do 20. listopadu 2015 do schránky na podněty v informa-
cích na radnici nebo odešlete na adresu: Ing. Dana Céová, 
Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha, 
nebo zašlete naskenované e-mail: ceovad@p13.mepnet.cz.

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

  Rekonstrukce sportovního areálu na Ovčím hájku – přebudovat centrum na MŠ 
pro děti 2 – 3 roky 

  Podpora rozvoje služeb pro seniory (např. dům s pečovatelskou službou, domov 
pro seniory, rozšíření denního stacionáře, domácí ošetřovatelská péče, asistenční 
služby)

  Vytvoření bytové politiky včetně sociálního bydlení (dostupné bydlení – startovací 
byty, azylové byty, malometrážní byty) pro sociálně vyloučené, samoživitele, mladá 
manželství apod.

  Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Janského + doporučení – hřiště na beach 
volejbal (Velká Ohrada)

 Realizace Radlické radiály 
  Zapojení soukromých investorů do rozvoje veřejného prostoru (školy, školky, lékaři, 

domov důchodců), zvýšení zájmu investorů o veřejný sektor a prostranství 
  Omezení volného pohybu psů
  Omezení negativního vlivu zahušťování sídliště na ŽP a rozšiřování sídliště – omezit 

nové polyfunkční budovy
  Zapojení podnikatelských subjektů do projektů MČ (společné projekty např. zapojení 

do Místní Agendy 21)
  Využít možnosti získání dotací MČ na volný čas mládeže i pro neorganizované skupiny, 

podpora volnočasových aktivit

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

Která opatření považujete za nejpodstatnější? 
Občané se vyjádřili k problémům městské části
Ve čtvrtek 15. října proběhlo již 4. veřejné fórum občanů Prahy 13 
organizované podle závazné metodiky iniciativy Místní Agenda 21, 
k jejímž principům se Praha 13 hlásí. Na setkání v obřadní síni se do-
stavily asi 4 desítky občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu městské 
části. Smyslem sezení byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují 
za nejaktuálnější k řešení. Jednání zahájili zodpovědný politik a před-
seda výboru pro Agendu 21 Štěpán Hošna a moderátorka Dana 
Diváková. Za vedení radnice se zúčastnily zástupkyně starosty Marcela 
Plesníková a tajemnice úřadu Kateřina Černá. 

Moderátorka Dana Diváková seznámila přítomné s mechanizmem 
sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblas-
tem – Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, 
Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, školství a kultura, Zdra-
votnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy 
pro mladé). 

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

podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně vy-
brali dvě nejdůležitější témata v dané oblasti. Garanti všech stolů jed-
notlivě všem účastníkům představili témata vybraná u svého stolu. 
Vždy dvě TOP témata byla sepsána na samostatný velký plakát k zá-
věrečnému hromadnému hodnocení. Pak každý účastník přidělil dva 

své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Sou-
čtem bodů vznikl pořadník deseti témat, která účastníci považují 
za nejdůležitější. 

Nejdůležitějším úkolem je podle nich realizovat rekonstrukci spor-
tovního areálu na Ovčím hájku a přebudovat centrum na mateřskou 
školu pro děti ve věku 2 – 3 let. 

Mezi dalšími požadavky bylo např. realizace osvětlení v Centrálním 
parku, rozvoj komunitních projektů, rozšíření květnatých luk, řešení 
nepořádku okolo kontejnerů, omezení volného pohybu psů na veřej-
ných prostranstvích, oprava vystouplých kanálů na silnicích, seřízení 
semaforů na Jeremiášově ulici pro plynulý průjezd, společné projekty 
městské části a podnikatelských subjektů, uspořádání samostatného 
fóra pro mladé, realizace dráhy pro kolečkové brusle napříč celou 
městskou částí, zapojení soukromých investorů do rozvoje veřejného 
sektoru. Na fóru zazněly také dvě pochvaly. Jedna z nich se týkala re-
vitalizace vnitrobloku Trávníčkova a druhá provedené květnaté louky 
v Centrálním parku. 

Podle metodiky Místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předlo-
žení vybraných deseti témat k potvrzení občanům formou ankety 
ve STOPu a na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme 
ve STOPu informovat. Závěrem předseda výboru Štěpán Hošna při-
slíbil, že zmíněné podněty nezapadnou a že se jimi bude radnice 
v příštím období zabývat. Některá řešení však budou předána jiným 
subjektům, protože nejsou v kompetenci městské části.  Dana Céová
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Digitalizace archivu stavebního úřadu
Na konci září dokončila radnice Prahy 13 také projekt Digitalizace 
archivu stavebního úřadu. Tento náročný projekt spočíval v převedení 
většiny stavební dokumentace týkající se výstavby v katastrálním 
území Stodůlky a všech panelových domů na území Městské části 
Praha 13 do digitální podoby. 

Samotnému skenování předcházelo pořízení nezbytného hardwaru 
a softwaru, to znamená vytvoření skenovacího a následně i klientského 

pracoviště. Nejtěžší fází byla příprava skenovaného materiálu a sepa-
race stavební dokumentace – vše bylo třeba rozešít a jednotlivé typy 
dokumentů oddělit barevnými listy, které skener rozpoznává a doku-
menty správně řadí. Vlastní digitalizaci prováděla specializovaná 
firma ICZ, a.s., která vzešla z výběrového řízení. 

Byly naskenovány přibližně 2/3 stavebního archivu. Jde o více než 
jeden milion stran dokumentů různých formátů; při přepočtu 
na stránky A4 je to více než 1,3 milionů stránek.

Digitalizovaná forma archivu přináší nejen efektivní způsob uklá-
dání dokumentů a manipulace s nimi, ale také zefektivní styk s klienty. 
Díky digitalizaci bylo možné zavést novou službu občanům – vydávání 
a přijímání stavební dokumentace v elektronické podobě. 

Klientům stavebního úřadu bude digitální dokumentace zpřístup-
něna díky klientskému centru zřízenému ve 2. patře radnice. Klient si 
sám rozhodne, kterou část dokumentace chce nahrát na flash-disk, 
vypálit na CD/DVD nebo vytisknout. 

Skenovací pracoviště bude digitalizovat všechny nové případy, které 
budou ukládány do archivu. Do budoucna by skenovací pracoviště 
mělo být využito k doskenování celého stavebního archivu vlastními 
silami.

Projekt získal finanční podporu z Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost, dotace pokryla více než 90 % celkových ná-
kladů. Libor Hakl a Samuel Truschka

Praha 13 v mobilu
Koncem září spustila radnice novou mobilní aplikaci, jejímž cílem je 
zjednodušit obyvatelům a návštěvníkům Prahy 13 přístup k důležitým 
informacím z úřadu a poskytne přehled o dění v městské části. Mobil-
ní aplikace umožňuje mít relevantní informace přehledně a vždy 
k dispozici na chytrém telefonu.

Aplikace Praha 13 v mobilu je vytvořena pro dva nejpoužívanější 
operační systémy v tzv. chytrých mobilních telefonech, tedy pro An-
droid a iOS. Pro všechny uživatele je podle využívaného operačního 
systému zdarma ke stažení na Apple iTunes nebo na Google Play. 

Mobilní aplikace nabízí všem uživatelům řadu aktuálních informací 
a funkcí, např. přehled kulturních, sportovních a společenských akcí 

na území Prahy 13, aktuality z městské části, jejích organizací a dal-
ších subjektů, přehled odborů úřadu včetně kontaktů a přístup 
na úřední desku. Oblast „Jak si zařídit“ obsahuje návody pro postup 
při vyřizování záležitostí na úřadě v konkrétních životních situacích. 
Zaregistrovaný uživatel si může prostřednictvím mobilu hned objed-
nat termín návštěvy na některých pracovištích úřadu. 

Aplikace umožňuje občanům 
nahlásit závadu na území měst-
ské části (rozbitou lavičku, ne-
pořádek) nebo naopak poslat 
fotografii pěkného místa a sdí-
let ji s ostatními uživateli. 
K dispozici jsou také přehled 
termínů blokového čištění ulic, 
přehled sportovišť a dětských 
hřišť, data přistavení velkoobje-
mových kontejnerů, přehled 

sběrných dvorů s pro-
vozní dobou a sběr-
ných míst pro tříděný 
odpad, to vše včetně 
polohy na mapě. 

V nouzi poslouží 
seznam tísňových 
linek a kontaktů pro 
případ havárie. Pokud 
dáte k dispozici svoji polohu – to znamená údaje GPS, zís-
káte kontakt na místně příslušného strážníka městské policie. 
Kulturní deníček umožňuje evidenci navštívených či jinak 
zajímavých akcí. Zájemci si mohou přečíst nejnovější nebo 
starší čísla STOPu. Nechybí ani aktuální předpověď počasí 
pro Prahu 13. 

Zdravotně handicapovaným pomůže přehled míst s bez-
bariérovým přístupem včetně jejich polohy na mapě. Aplikace 
podporuje funkce pro usnadnění přístupu pro nevidomé 
a slabozraké.

Projekt získal výraznou finanční podporu z Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost. Z veřejné zakázky vzešla cena nece-
lých 950 tisíc korun, kterou z 92,5 % pokryla dotace EU a Magistrá-
tu hl. m. Prahy. 

Podrobnější informace o instalaci aplikace najdete na www.praha13.cz 
v oblasti Jak si zařídit – Praha 13 v mobilu. Libor Hakl a Samuel Truschka
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a rozdala vzorky čajů nebo vitamínů, pitný režim zajistila společnost 
Crystalis. Děkujeme všem za podporu akce a soutěžícím seniorům 
za účast. Martina Cveklová, SSS Prahy 13

Odpoledne na sv. Václava
V rámci Festivalu volného času Prahy 13 pořádala městská část 28. září 
na Slunečním náměstí tradiční Svatováclavské odpoledne. Program 
pro rodiny s dětmi připravily Komunitní centrum sv. Prokopa, Farní 
charita Stodůlky 
a další. Již poosmé se 
na přípravě odpoled-
ne podílelo také 
občan ské sdružení 
Občané pro Prahu 13. 
„Letos jsme program 
pojali trochu jinak,“ 
říká předsedkyně 
sdružení Alena Pano- 
chová. „Dětem se 
nejvíce líbil orientační 
běh s osmi stanovišti, 
kde podle obrázků ze 
života sv. Václava od-
povídaly na jednodu-
ché otázky. Zúčastni-
li se jednotlivci, celé 
rodinné týmy nebo 
dětské skupiny. 
Mnoho krát děkuji 
H.  Janouškové, 
A. Maršálové- 
Ečekové, J. Maškovi, V. Panochovi a dalším kolegům za aktivní 
pomoc.“ Stanoviště Muzea hl. m. Prahy zábavným způsobem sezná-
milo zájemce s archeologií a Lesy hl. m. Prahy zase zaujaly programem 
poznávání a ochrany přírody. Na náměstí také zahrály etnoorchestr 
Šarbilach, jazzově lidová kapela Motovidlo a své umění předvedly ta-
nečnice ze studia Pole Heaven. red

Svátek oslavili sportem
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádalo 1. října Středisko 
sociálních služeb Prahy 13 druhý ročník seniorského víceboje Lukiáda. 
Téměř 50 místních i přespolních soutěžících změřilo své síly v několika 
disciplínách – Nordic Walkingu, lukostřelbě, slalomu s kolečkem, krea-
tivním tvoření, hodu oštěpem a ve třech disciplínách pétanque. 
Slavnostní vyhodnocení sportovních klání proběhlo odpoledne v KD 
Mlejn. Ceny a diplomy vítězům předávali místostarosta Pavel Jaroš 
a předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud. Z mužů ob-
hájil loňské prvenství Vladimír Papoušek, mezi ženami si nejlépe 
vedla Eva Hladíková. V rámci oslav dne seniorů bylo připraveno po-
hoštění a zahrál Pražský salónní orchestr. 
Lukiáda se uskutečnila ve spolupráci s organizací Senior Help a sdru-
žením Pétanque pro vás. Praha 13 přispěla částkou 30 000 Kč a naše 
středisko poskytlo zázemí a občerstvení. Nevidomý masér Karel Peš-
ťák ze Studia Světélko (www.studiosvetelko.cz) nabídl masáže, Moni-
ka Vernerová z lékárny Benu v Lípa Centru zodpověděla dotazy 
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Hřiště pro ty nejmenší
Ve středu 14. října otevřel starosta David Vodrážka spolu se svým 
zástupcem Pavlem Jarošem rekonstruované dětské hřiště v Petržílkově 
ulici v Nových Butovicích. Asistovaly jim při tom děti z nedaleké 

Mateřské školy Havaj. Ty si hned vyzkoušely všechny novinky, které 
se na hřišti objevily. Hřiště bylo totiž adaptováno pro děti od 1 do 4 let, 
protože v blízkosti se nachází hřiště pro starší děti a hřiště pro ty nej-
menší zde chybělo. Hlavním herním prvkem pro tuto věkovou skupinu 
je obnovené pískoviště. Dominantou hřiště je koráb se skluzavkami 
a dopadovou plochou z kačírku. Dále je zde košová houpačka, „mimo-
zemšťan“ s prvky ke zlepšení motorických schopností dětí a pružinová 
houpačka ve tvaru motocyklu. Hřiště dostalo pryžový povrch, byly in-
stalovány lavice a vysazeny kvetoucí keře a vzrostlý jeřáb. Stavba zís-
kala výraznou finanční podporu z fondů EU, konkrétně z Operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost.
 Samuel Truschka

Odbojová skupina  
nebude zapomenuta
Začátkem října uplynulo 74 let od osudného zásahu gestapa v dnes již 
neexistující budově jinonického akcízu. Zásah v noci z 3. na 4. října 
1941 tragicky ukončil činnost protinacistické odbojové skupiny, která 

v akcízu působila od ledna 1941 a odvysílala tisíce depeší vedení zahra-
ničního odboje do Londýna. Starosta David Vodrážka uctil památku 
členů skupiny, kteří v důsledku zásahu přišli o život, položením květin 
u nového pomníku na bulváru u stanice metra Nové Butovice. Pomník, 
jehož autorem je akademický sochař Milan Vácha, byl odhalen přesně 
před rokem. Vznikl ve spolupráci Prahy 13 a společnosti HB Reavis, 
která jeho vytvoření financovala.  Samuel Truschka

Strážníci radí seniorům
Senioři patří ke skupinám obyvatel nejvíce ohroženým kriminalitou. 
Proto pro ně Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy 

uspořádala Senior 
akademii – jede-
náctidílný cyklus 
přednášek zaměře-
ných na prevenci 
kriminality. 
Na úvodním setká-
ní 30. září přivítali 
téměř 30 seniorů 
starosta David 
Vodrážka a místo-
starosta Pavel Jaroš. 
Účastníci se dozvě-
dí více o bezpeč-
ném chování, 
finan ční gramot-
nosti, kriminalistice, 
první pomoci nebo 

o obraně proti podvodníkům a domácímu násilí. Na programu je také 
návštěva Muzea Policie ČR nebo operačního střediska městské policie. 
Zájemci z řad místních seniorů se mohou připojit i na některém 
z dalších setkání, která se konají až do poloviny prosince každou stře-
du od 14.00 v obřadní síni radnice. Stačí přijít - účast je bezplatná. 
 Samuel Truschka
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Projekt je v plném proudu
V úterý 13. října proběhlo v obřadní síni radnice druhé kolo předávání 
certifikátů absolventkám kurzů v rámci projektu Zpět do práce po ro-
dičovské dovolené s MČ Praha 13. Vedoucí odboru sociální péče 
a zdravotnictví Helena Volechová, manažerka projektu Hana Tyra-
nová a koordinátorka Michaela Gaydošová předaly certifikáty dalším 
devíti absolventkám.

Projekt, o kterém jsme ve STOPu již několikrát psali, poskytuje 
bezplatnou podporu rodičům s malými dětmi, kteří chtějí nastoupit 
do zaměstnání po rodičovské dovolené. Nabízí zcela zdarma kariérní 
a právní poradenství a e-learningové vzdělávací kurzy v pěti oblastech. 
Do konce září se už do projektu přihlásilo celkem 236 účastnic 
a jeden účastník. Pouze 40 účastnic ale v uvedeném termínu absolvo-
valo alespoň jeden kompletní balíček e-learningových kurzů a jeden 

typ poradenství. Proto organizátoři doporučují všem přihlášeným, aby 
co nejdříve dokončili vybrané balíčky e-learningových kurzů a součas-
ně se také objednali na kariérní nebo právní poradenství. Obě tyto 
součásti projektu jsou zdarma a jejich využití může účastníkům velmi 
pomoci při hledání dalšího uplatnění. Více informací najdete na 
www. praha13.cz v oblasti Městská část – Sociální oblast – Projekt 
Zpět do práce. Dotazy je možno zaslat také na e-mailovou adresu 
zpetdoprace@p13.mepnet.cz. red

Rozkvetlé balkony se cení
Soutěž o nejkrásnější balkon nebo předzahrádku, kterou vyhlásil před-
seda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud koncem června, 
skončila v polovině září. Vítězkami soutěže se staly Kateřina Bonušová 
z Lužin a Jana Moravcová ze Stodůlek. Kateřina Bonušová pěstuje 
na balkoně v paneláku fíkovník, rybíz, maliny, hrášky, jahody, borůvky, 
rajčata, papriky, cukety, ředkvičky, mrkve, saláty, špenát, letos dokonce  
i brambory a také spoustu bylinek jako libeček, oregano, mátu, pažitku, 
bazalku, kopr a rozmarýn. Jana Moravcová byla oceněna za plný balkón 
muškátů, petunií a dalších kvetoucích rostlin. Poukázky na nákup v za-
hradnictví za 500 Kč vítězkám 13. října předal vyhlašovatel Vít 
Bobysud společně se zástupcem sponzora soutěže, Janem Jirsíkem ze 
Zahradního centra v Řeporyjích. Samuel Truschka

Soutěž šikovných voříšků 
Také letos uspořádala městská část v rámci festivalu volného času sou-
těž pejsků bez rodokmenu, tedy Voříškiádu. Konala se 3. října na Slu-
nečním náměstí ve spolupráci s odbornou pejskařskou firmou Haf bez 
obav. Na trávníku před radnicí se v poslední festivalovou sobotu sešlo 
celkem 18 hafanů různých ras a velikostí, samozřejmě v doprovodu 
svých pánů a paniček. Soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích – 
mini, midi a maxi voříšek. Hlavní disciplína by se mohla jmenovat 
„ukaž, co umíš“. Úkolem každého z chovatelů bylo svého psa předsta-

vit a předvést, co už se naučil, zda poslouchá a jak reaguje na povely. 
Poté odborná porota vystoupení vyhodnotila a místostarosta Petr 
Zeman s pomocí kolegů předal nejlepším soutěžícím medaile, di-
plomy a žrádlo pro jejich miláčky. 

V kategorii minivoříšků zvítězila fenka Magie Terezy Křišťálové, 
ve střední třídě „midi“ byl nejlepší pes Teo Veroniky Tříškové a mezi 
maxipsy vyhrála fenka Jessie Moniky Lenerové. Po ukončení soutěže 
si chovatelé mohli vyzkoušet šikovnost svých pejsků například v plí-
žení tunelem nebo v přeskoku přes hrazdu. Samuel Truschka
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Festival zaujal a inspiroval
Slavnostní koncert Základní umělecké školy Stodůlky v KD Mlejn 
zakončil v neděli 4. října letošní Festival volného času Prahy 13. V prů-
běhu měsíce se po celé městské části konaly čtyři desítky akcí zaměře-
ných na možnosti naplnění volného času dětí i dospělých. Ty větší, 
mnohdy celodenní, pořádala radnice zpravidla ve spolupráci s několika 
organizacemi. O některých z nich jsme se zmiňovali již v říjnovém 
STOPu – např. o hokejbalovém turnaji O pohár starosty Prahy 13, 
o Pražském cyklozvonění nebo o prvním Pražském medobraní, spoje-
ném se Dnem zdraví. V tomhle čísle píšeme o Svatováclavském odpo-
ledni, seniorské sportovní Lukiádě a oblíbené soutěži pejsků bez ro-
dokmenu – Voříškiádě. 

Kromě toho se ale od 5. září uskutečnilo množství menších akcí. 
Představily se na nich spolky a kluby působící v oblasti kultury, sportu 
a nejrůznějších zájmových činností, které předvedly své umění a sou-
časně zvaly nové zájemce. Ve Mlejně se kromě „ZUŠky“ předvedly 
také všechny místní pěvecké, taneční a divadelní soubory. Do svých 
„domečků“ pozvaly návštěvníky Dům dětí a mládeže Stodůlky a klub 
JednaTrojka. V Centrálním parku uspořádali program pro veřejnost 
dobrovolní hasiči a skauti, ale i některé sportovní kluby, třeba SK Aktis, 
SK Hala Lužiny nebo SK Velká Ohrada. Nejvíce akcí bylo samozřejmě 
sportovních. Proběhly turnaje v pétanque, nohejbalu, basketbalu, kužel-
kách, beachvolejbalu a ukázka florbalu na elektrických vozících. 

Na sportoviště lákali atleti TJ Stodůlky, fotbalisté Sokola i badminto-
nisté z BC Aktiv Lužiny. Cyklisté pozvali na vyjížďku, turisté zase 
na vycházku do Hlubočep. Velký zájem vzbudila ukázka sportovního 
flyboardingu na Stodůleckém rybníku. A kdo chtěl, mohl se seznámit 
s tradičním japonským bojovým uměním v centru Avaloka.

Nabídka byla skutečně pestrá a kdo hledal, určitě pro sebe našel 
něco zajímavého. Festival probíhal pod záštitou zástupce starosty Petra 
Zemana a předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání Víta Bobysuda, 
kteří se také ve většině případů ujali zahajování představení a předává-
ní medailí a diplomů na sportovních soutěžích. Velký dík patří také 

zástupcům všech organizací, které se na přípravě akcí aktivně podílely, 
a pracovníkům radnice, kteří pomáhali nakládat a stavět stany a náby-
tek v místě jejich konání.

Bezpochyby největší zásluhu na bezchybném průběhu celého festi-
valu má však muž, jenž zpravidla skromně stojí mimo světla reflektorů – 
Bohdan Pardubický z kanceláře starosty, který všechny akce naplánoval, 
dojednal se spoluorganizátory, na všechny vyrobil diplomy, zajistil ceny, 
občerstvení a dopravu potřebného materiálu, koordinoval výstavbu 

stanů (v několika případech je sám bez pomoci stavěl), připravoval 
ozvučení a veškeré další nezbytné věci. Téměř všech programů se 
osobně zúčastnil a kromě organizace také pořídil skvělou fotodoku-
mentaci, která zdobí i tento článek. Zaslouží velké poděkování 
a respekt – Bohdane, díky! Samuel Truschka
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Neváhala a pomohla
Chtěla bych touto cestou poděkovat ženě, která jako jediná neváhala 
a pomohla mi v těžké chvíli, kterou si jistě nikdo z nás nepřeje zažít. 
V pondělí dne 28. 9. ve 22.00 hodin na zastávce autobusu 142 a 184 
v Nových Butovicích směrem na Velkou Ohradu mě bezdůvodně surově 
napadl muž. Jako jediná, přestože tam bylo dost lidí a podotýkám, že 
především mužů, se mě neváhala zastat, pomoci mi a tím mě zřejmě 
uchránit od větších následků napadení. Nedokážu říct, zda jsem jí v té 
vypjaté situaci vůbec poděkovala. Proto bych jí chtěla touto cestou říci 
velké děkuji a moc doufám, že si to zde přečte! Všichni na té zastávce 
a především muži, by se měli stydět! 

Děkuji za otištění, protože ta žena si zaslouží, abych se pokusila jí 
poděkovat aspoň takto. Věra Drvotová, Velká Ohrada

Oblíbená linka 168
Vážení, tímto bych chtěl vyjádřit poděkování za Vaši úspěšnou inicia
tivu, která vedla k rozšíření provozu autobusové linky 168. Bydlíme 
v ulici Za Mototechnou, kde se díky výstavbě nových bytových domů 
značně zvýšil počet rezidentů. Od řady z nich jsem slyšel slova spoko
jenosti a chvály (za nasazení v této věci zvláště děkuji Ing. Vítu 
Bobysudovi).

 Alexandr Sedláček, operní a koncertní pěvec

Pomoc v pravou chvíli 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrý lidem, kteří nám dne 
3. 10. v Kurzově ulici v Praze 13 nabídli pomoc v době, kdy dcera 
dostala epileptický záchvat, silně se udeřila do hlavy a krvácela. 
Po ošetření byla z nemocnice propuštěna. 

Byla jsem překvapená, kolika lidem jsme v té chvíli nebyly lhostejné 
a dodali mi tak vědomí, sílu a naději, že na to nemusím být sama. Ještě 
jednou děkuji. Anna Sokolová

Děkuji vám, pane obuvníku
Když je něco špatné, lidé si hned stěžují a šíří to dál, ale když jste 
s něčím spokojeni, berete to většinou jako samozřejmost a nikde to neří
káte a nepíšete... Já bych ale chtěla napsat něco o Panu Obuvníkovi! Již 
léta letoucí je v Obchodním centru Luka nahoře v malé místnůstce plné 
vůně lepidla nenápadný, klidný a milý pán. Léta k němu chodím opra
vovat boty, kabelky a pásky. Pokaždé, když přijdu, prohodí se mnou pár 
milých slov, zalichotí mi, jak mi to sluší, a já odcházím nejen s pocitem, 
že budu mít dobře a oproti jiným opravnám levně opravené boty, ale 
mám hned lepší náladu. Není to samozřejmost. Má plno práce a nemá 
čas na povídání, ale vždy si ho udělá. Jednou jsem zašla do jiné oprav
ny, kterých je po Praze tolik – takových těch stejných, co jsou v každém 
větším obchoďáku. Zaplatila jsem za podpatky 250 Kč a vydal mi je 
pán, který skoro ani nepozdravil, natož aby se mnou prohodil pár slov. 

Proč taky, vidí mě jen jednou a nejde mu o to, abych se vrátila. On je 
jen zaměstnanec. Ale ten „můj Pan Obuvník“ má zájem, abych se vrátila. 
Možná se mu se mnou i dobře povídá a já jsem za to ráda. Když byl 
jednou nemocný a říkal, že už nebude moci opravovat, bylo mi z toho 
smutno. Říkala jsem si, o další kvalitní službu méně... Po nemoci se opět 
vrátil, pracuje dál a doufám, že ještě dlouho bude. Díky za takové služby 
a lidi. Kéž by jich bylo více. Děkuji vám, pane. Monika F.

Cena Zavřeno pro Prahu 13 – zaveďme opět rubriku Fórum!
Koalice ODS, ČSSD a Hnutí ANO na Praze 13 byla koncem září 
oceněna odbornou porotou v soutěži Otevřeno/Zavřeno a získala cenu 
v kategorii Zavřeno za účast na rozhodování. Důvodem je vyřazení 
části opozice (Zelených a Pirátů) a potažmo i veřejnosti z rozhodova
cích a kontrolních procesů na radnici a z radničního zpravodaje STOP. 
Část opozice nemá díky koaličním hlasům zastoupení ve výborech, a to 
ani v těch, které jsou zřízeny ze zákona (tedy kontrolní a f inanční), 
výbor pro územní rozvoj pro jistotu ani nebyl zřízen. Koalice také od
mítá podpořit návrhy Zelených a Pirátů zveřejňovat audiozáznamy 
a videozáznamy z jednání zastupitelstva. Ze STOPu zmizela rubrika 
Fórum, kde byl prostor pro vyjádření jednotlivých politických klubů 
k aktuálním otázkám v Praze 13. Vzhledem k tomu, že STOP je place
ný z veřejných peněz, ze zákona zde musí dostat prostor ke svým vyjád
řením i opozice. Není tedy čas na nápravu? Navrhujeme tímto textem 
zřízení rubriky Fórum a budeme rádi za všechny kdo nás v tomto poža
davku podpoří na webových stránkách http://www.praha13.zeleni.cz/. 
Redakci STOPu děkujeme předem za otisknutí.
 Zuzana Drhová, předsedkyně klubu Zelených a Pirátů pro 13

Význam anticeny bych nijak nepřeceňoval. V téhle anketě stačí 
totiž nominace a pár desítek lidí, kteří se domluví, pošlou hlasy 
a anticena je na světě. V tomhle případě stačilo 81 hlasů, které ne-
pochybně zaslali především členové Zelených a Pirátů a jejich přá-
telé. Nemohu brát anticenu jako názor nějaké výrazné části občanů. 
Jsem přesvědčen, že naprostá většina obyvatel městské části je spo-
kojena a nemá s vedením radnice žádný problém. Snažíme se pro 
to dělat maximum – revitalizujeme veřejné prostory, zkvalitňujeme 
služby radnice pro občany, rozšiřujeme kapacitu škol a školek, mys-
líme i na potřeby seniorů. Za toto úsilí získala Praha 13 již osmkrát 
cenu za kvalitní výkon veřejné služby a v posledních dvou letech 
ještě vyšší ocenění v programu Národní ceny kvality ČR, díky kte-
rým jsme předloni získali právo užívat titul „Společensky odpověd-
ná organizace“ a loni titul „Excelentní organizace“. Tato ocenění 
jsou pro mě významnější a současně zavazující. 

Co se týče přenosů z jednání zastupitelstva, nemám pocit, že by 
to byl nějaký výrazný požadavek veřejnosti, ale pouze některých 
opozičních zastupitelů. Soudím tak podle toho, že na jednání za-
stupitelstva, která jsou veřejná a otevřená pro kohokoli, téměř žádní 
zástupci veřejnosti nechodí. Pokud by lidé o jednání měli takový 
zájem, určitě by se přišli podívat. Zápisy ze zasedání, usnesení 
zastu pitelstva a všechna hlasování jsou zveřejněna na našem webu. 
To považujeme za dostatečné. 

A teď k hlavnímu argumentu pro udělení anticeny – „vyřazení 
části opozice z rozhodovacího procesu“. Účast jednotlivých zastupi-
telů v orgánech samosprávy je v demokracii vždy otázkou jednání 
mezi stranami a výsledkem hlasování zastupitelstva. Nejsou na to 
žádné předpisy ani kvóty. V Praze 13 není opozice vyřazena z účas-
ti ve výborech – zastupitelé TOP 09 a KSČM tam zastoupení mají. 
Zástupce opozice je předsedou kontrolního výboru, což asi porota 
udělující anticenu přehlédla, protože to zdůrazňuje jako nepsané 
pravidlo. Se Zelenými a Piráty nebylo možné při jednáních najít 
společnou řeč, a proto je zastupitelstvo jako vrcholný orgán městské 
části do výborů nezvolilo. Nejsou vyloučeni z účasti na rozhodová-
ní – na zastupitelstvu se mohou zapojovat do rozpravy, podávat 
návrhy a interpelovat členy rady, čehož hojně využívají. Udělení 
anticeny, kterou iniciovali, je samozřejmě zajímavé pro média. 
Takže závěrem „děkuji“ za negativní publicitu pro celou Prahu 13.
 David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Seznamovací výlet 
Noví žáčci 1.B ze 
ZŠ Mohylová se 
společně se svými 
rodiči a sourozenci 
vydali jednu říjno-
vou neděli na výlet. 
Chtěli se blíže po-
znat a také si užít 
krásného babího 
léta. Pobavili se při 
zajímavých pohybo-
vých i poznávacích 
hrách, popovídali si 
a na závěr společně 
zasadili třídní strom, 
o který se budou 
starat a sledovat, jak 
s nimi příštích pět 
let poroste.
 Míša Houšková

Ornitologická stezka je kompletní
Slavnostním odhalením posledních panelů byla dne 23. září v areálu 
Základní školy Mládí dokončena naučná ornitologická stezka. Jde 
o vůbec první kompletní soubor ornitologických panelů, které pro svoji 
školu nakreslili samotní žáci. Výtvarnou tvorbu koordinovala učitelka 
Zora Karvánková. 

Za více než dva roky nakreslily žákyně podle výtvarných předloh 
celkem 129 encyklopedických ilustrací a pomohly tak vytvořit 14 nauč-
ných panelů 
o ptácích, kteří 
žijí v městských 
zahradách, par-
cích a v blíz kosti 
lidských sídel. 
Naučné panely 
jsou rozděleny 
do čtyř infor-
mačních okruhů: 
ptáci v naší za-
hradě, ptačí 
budky, potrava 
ptáků a predátoři 
okolo ptačích 
budek. Stezku si mohou prohlédnout návštěv níci zahrady a samozřej-
mě bude sloužit žákům školy. 

Projekt proběhl pod záštitou starosty Davida Vodrážky, který se 
23. září zúčastnil vernisáže a mohl se na vlastní oči přesvědčit o skvě-
lém výsledku. Za finanční příspěvek na výtvarné potřeby děkujeme 
Klubu přátel ZŠ Mládí a autorkám gratulujeme ke krásnému výtvar-
nému úspěchu. Jaroslav Vodička, ředitel školy

2X
 FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ

Chuťové pohárky uspokojeny
V loňském roce se v Praze 13 konal první ročník gastronomického 
festivalu Ohrada Food Fest. Letos se podařilo na první úspěšný ročník 
velmi dobře navázat. Konal se v sobotu 19. září na Ohradském námě-
stí pod záštitou místního starosty Davida Vodrážky a pod patronátem 
mistra mezi kuchaři Romana Vaňka. Představilo se pět vyhlášených 
pražských restaurací v čele s domácím Kastrolem. Festival s rodinnou 

atmosférou sousedské slavnosti opět přilákal nejen místní, ale i spoustu 
návštěvníků z dalších částí města. A chutnalo jim. Prodala se naprosto 
všechna jídla, která byla nachystána. A to měla každá restaurace při-
praveno 500 degustačních porcí hlavních jídel. Například restaurace 
Dish neměla co prodávat již ve čtyři odpoledne, takový byl o její bur-
gery zájem. Organizátoři festivalu se již nechali slyšet, že by akci rádi 
zopakovali i v příštím roce. Tak se těšte. Madla Zelenková

Unikátní výběr country je na světě
Na komorním přátelském setkání s legendou české country, panem 
Mirkem Hoffmannem ze Stodůlek, byla 15. října pokřtěna kolekce 
čtyř CD nazvaná MIREK HOFFMANN (Greenhorns/Zelenáči) – 80, 
kterou vydal Supraphon začátkem října u příležitosti muzikantova 
životního jubilea. Komplet symbolicky obsahuje právě 80 písní, které 
tvoří určitý průřez jeho více než čtyřicetiletou hudební kariérou. Na-
jdete tam nejstarší hity Zelenáčů, jako Proklatej vůz nebo Oranžový 
expres, které nechybí v žádném trampském zpěvníku, ale i nové sklad-
by nahrané před pár lety. Společně s Mirkem Hoffmannem pokřtil 

čtyřalbum jeho sponzor, pri-
mář Kliniky JL v Nových Bu-
tovicích Ján Lešták, a produ-
cent Supraphonu Alan Piskač. 
Křtu se zúčastnil také Honza 
Macoun z Country Radia, 
které je partnerem projektu. 
Více informací o tom to jubi-
lejním výběru najdete 
na www.supraphon.cz. red
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V loňském prosincovém vydání jsme zveřejnili rozhovor s naším výborným 
triatlonistou Štěpánem Vidnerem. Brzy jsme zjistili, že v naší městské  
části bydlí další skvělý triatlonista. Správnější by bylo říci triatlonistka,  
a to Mariana Smutková, provdaná Sopoušková, odchovankyně atletického 
oddílu Sokol Stodůlky. 
 
Mariano, když se na vás dívám, vůbec si neumím představit, že tak 
křehce vypadající dívka dokáže za rok naplavat, našlapat a naběhat 
stovky kilometrů. Jak jste se k tak fyzicky náročnému sportu, jakým 
triatlon bezpochyby je, vůbec dostala?
To byl vývoj. Já jsem ze sportovně založené rodiny, takže sportu se vě-
nuji úplně odmalička. Už jako prcek jsem chodila jednou týdně plavat, 
jezdila jsem na kole... Když mi bylo asi třináct, tak táta začal objíždět 
bikové maratony a my s bráchou jezdili s ním. Je pravda, že jsme spíš 
jezdili od občerstvovačky k občerstvovačce, dali si něco dobrého, po-
klábosili, ale časem se to zlomilo a začala jsem kolo brát vážně. 
Na střední škole jsem to zkusila s atletikou. Té jsem se věnovala ještě 
na vysoké. Pořád to ale nebylo to pravé. Zjistila jsem, že v plavání, 
atle tice ani na kole nejsem až tak dobrá, abych v těchto sportovních 
odvětvích dosáhla výrazného úspěchu. Proto jsem všechno skloubila 
v jedno a myslím, že triatlon byl správná volba.
Odstartovat triatlonovou sportovní kariéru na vysoké – není to trochu 
pozdě?
Dost záleží na tom, jaké odvětví triatlonu si člověk zvolí. U nás je 
hodně rozvinutý olympijský triatlon, který se jezdí na silničních ko-
lech. Navíc tady mají velkou výhodu dobří plavci, protože podle mého 
názoru je v tomto odvětví triatlonu plavání klíčové. Já jsem sice pla-

vala opravdu už jako prcek, ale výsledky nebyly žádný zázrak. V olym-
pijském triatlonu bych se asi nechytla nebo bych to měla výrazně těžší. 
U terénního triatlonu je to trochu jiné. Tam se slabší výkon v plavání 
dá ještě nějak dohnat ve zbývajících dvou disciplínách, hlavně na kole. 
Samozřejmě rozený talent by exceloval ve všem. Triatlon není sport, 
se kterým se hodně brzy začíná a také hodně brzy končí. Je to vytrva-
lostní sport, ve kterém i závodníci po třicítce mohou podávat, a také 
podávají, skvělé výkony a jsou schopni se stále ještě zlepšovat. 
Každého sportovce motivuje úspěch a čím dříve přijde, tím lépe. 
Měla jsem tu výhodu, že jsem nemusela čekat až tak dlouho. V žen-
ském terénním triatlonu není až tak velká základna, takže na závo-
dech nehrozí, že by některá z nás skončila na „krásném“ dvoustém 
místě . To ale neznamená, že dobré umístění je zadarmo. Dost mě 
mrzí, že o terénní triatlon, který považuji za úžasný sport, není mezi 
děvčaty moc velký zájem. Co do počtu závodnic stále ještě trochu 
pokulhává. Je to škoda. To v ženském olympijském triatlonu a mezi 
muži obecně, tam už se závodů účastní daleko víc sportovců a konku-
rence je velmi tvrdá. 
Startují na závodech muži a ženy samostatně?
Startujeme společně, takže při velkých závodech naskáče do vody na-
jednou třeba sedm nebo osm set závodníků. Oproti mužům nemáme 
žádné úlevy. Musíme zvládnout všechno, co oni. 

Triatlon se skládá z plavání, jízdy na kole a z běhu. Kterou z těchto 
disciplín preferujete?
Když trénuji běh, je to jednoduché. Seberu se, vyrazím, v podstatě 
k tomu nic nepotřebuji, není to ani moc časově náročné. Kolo, to už 
je jiné. To se pokaždé dost dlouho přemlouvám, ale když už konečně 
vyrazím a dostanu se do volné přírody, mám skvělý pocit. A plavání? 

S tím pořád tak nějak válčím a nemohu říci, že bych si to 
moc užívala.
Přestože se triatlonu věnujete poměrně krátkou dobu, 
máte už na svém kontě řadu úspěšných závodů, a to nejen 
u nás. Stačí se na ně přihlásit nebo musíte být na každý 
z nich nominována?
Řada závodů se pořádá komerčně, například celá Xterra 
je komerční seriál. Člověk se přihlásí, zaplatí startovné 
a jede. Kvalifikace není nutná ani na mistrovství repub-
liky. Pak jsou světová mistrovství a tam už kvalifikace 
nutná je. K účasti je nutný zisk kvalifikačního slotu ze 
závodů světového poháru. A to se mi vloni podařilo. No-
minaci jsem získala na závodech ve Francii. Trať tam 
byla opravdu náročná a byla jsem ráda, že jsem dojela. 
Na druhé místo, které jsem obsadila, jsem se fakt na-
dřela. Kvalifikační slot se mi ještě podařilo obhájit dru-
hým místem v závodu světového poháru v Prachaticích. 
Splnil se mi tak můj sen a mohla jsem startovat na mist-
rovství světa v tropickém ráji na havajském ostrově 
Maui. Přípravě jsem obětovala celou loňskou a část První místo na Dobříšském tvrďákovi, jednom z nejoblíbenějších Marianiných závodů
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předloňské sezony, sehnala jsem i sponzory, takže už nic nebránilo 
tomu, abych změřila své síly se světovou triatlonovou špičkou.
Na Maui jste ve své kategorii obsadila devátou příčku.  
Považujete to za úspěch?
Bylo to trochu zklamání. Myslím, že jsem měla na víc. 
A samotný závod?
Před závodem jsme se seznámili s krásnou, ale zároveň extrémně 
nároč nou tratí a vyzkoušeli si všechny disciplíny. Když ale vidíte 
na pláži vyvěšené červené vlajky a vlny, které mají pomalu tři metry, 
tak to člověku náladu zrovna moc nezvedne. A to, že moře se i v den 
závodu nechce s nikým moc kamarádit, jsme zjistili hned na startu. 
Vlny byly takové, že se navzdory požehnání od místního šamana část 
startovního pole vrátila na pláž. A já? Byla jsem ráda, že jsem nedostala 
mořskou nemoc. Díky špatné orientaci ve vlnách jsem se ale ocitla 
mimo trať a hned v první disciplíně přišla o důležité vteřiny. Naplavala 
jsem zkrátka víc, než bylo potřeba. Na cyklistické trati, kterou jsem 
zvládala fakt dobře, jsem se špatně napila. A to byl malér. Tekutinu 
jsem vdechla a bylo zle. Málem jsem se udusila a dost dlouho trvalo, 
než jsem se vzpamatovala. A aby toho nebylo málo, ještě mě chytily 
křeče, takže další cenné vteřiny byly fuč. Od půlky závodu už to byl 
boj o přežití, nicméně jsem stále doufala, že to zvládnu. Blížil se konec 
závodu, cíl byl nadosah. Hluboký písek mi ale vzal snad všechnu sílu, 
která mi ještě zbývala. Chvílemi jsem myslela, že končím. Nakonec 
jsem v čase 3:57:19 proběhla cílem. Před závodem jsem si říkala, že by 
bylo skvělé, kdybych skončila v první desítce a můj čas byl pod čtyři 
hodiny. To se mi sice povedlo, ale jak už jsem říkala, měla jsem na víc. 
Příště, bude-li nějaké, to musí být lepší. Teď už vím, s jak náročnou 
tratí budu mít tu čest.
Má u nás žena šanci stát se v tomto sportovním odvětví profesionálkou?
Určitě ano. Důkazem je například česká triatlonistka a bývalá běžkyně 
na lyžích Helča Erbenová. Ta se například v roce 2012 stala mistryní 
Evropy, o rok později vítězkou Světového poháru v terénním triatlonu. 
Stejný rok jako první Češka vybojovala v nizozemském Haagu titul 
mistryně světa v terénním triatlonu. Úspěšných startů má ale na svém 
kontě daleko víc. Já bych se touto cestou asi nedala. Myslím, že nejsem 
takový dříč a fanda, který by dokázal triatlonu obětovat úplně všechno. 
Pro mě je to „jen“ sport, dělám ho fakt ráda, ale chci mít ve svém životě 
ještě místo pro něco jiného.
Jaká bývá na závodech divácká kulisa?
To je různé, dost záleží na trati. Když je hodně dlouhá, vede třeba 
lesem, tak chápu, že tam nikdo není. Ale například ve Francii byla 
skvěle postavená trať, kde se na kole a při běhu každý závodník něko-
likrát objevoval v prostoru startu. Tam byl naprosto neuvěřitelný kotel 
lidí a všichni skandovali. Vzpomínám si, že do cíle vedl poměrně úzký 
koridor z reklamních bannerů, do kterých diváci mlátili, povzbuzovali, 
prostě nádhera. Taková atmosféra nebyla ani na mistrovství světa. Divá-
 ků tam byla spousta, fandili, to ano, ale Francii se asi nic nevyrovná.
A co atmosféra mezi startujícími? 
Asi i mezi námi vládne trochu rivalita, ale zdravá. Možná bych spíš 
řekla, že je to sportovně kamarádská nálada. Zatím jsem se nikdy 

nesetkala ani s náznakem nefér jednání, i když si na trati nedáme nic 
zadarmo. 
Startujete za nějaký klub?
Za Author Xterra tým, který je pod záštitou triatlonisty Tomáše Slavaty.
Jaká byla letošní sezona? 
Loni v červnu jsem dodělala vysokou školu – stavební fakultu ČVUT, 
nastoupila do zaměstnání, takže tato sezona byla tak trochu testovací. 
Potřebovala jsem najít způsob, jak všechno nejlépe skloubit. Podařilo 
se mi absolvovat všechny závody českého poháru a navázat na úspěchy 
loňské sezony. Mám radost především z 1. místa v Evropském poháru 
Xterra ve své věkové kategorii.
Podařila se vám opět kvalifikace na Havaj?
I to se mi v této sezoně povedlo, nicméně jsem letos možnost startu 
nevyužila. Myslím si, že moje forma nebyla taková, abych výrazně 
zlepšila výsledek mého prvního startu na Maui.
Je těžké sehnat sponzory? 
Hodně. Já jsem měla ohromné štěstí, že se mi podařilo sehnat firmu 
REKO. Sponzora, který mně byl ochoten poskytnout poměrně dost 
finančních prostředků. Většinou shánění sponzora stojí spoustu úsilí 
a také starostí. A to, že pak máme loga sponzorů na dresech, je z naší 
strany alespoň malé poděkování.
Co zatím považujete za svůj největší sportovní úspěch?
Popravdě Havaj to není. Spíš si cením toho, že se mi podařilo se tam 
kvalifikovat. Spokojená jsem také s celkovým umístěním v seriálu čes-
kého poháru, kde jsem byla v kategorii Elite druhá, nebo s druhým 
místem ve Francii a samozřejmě umístění v Evropském poháru 
Xterra.
Kdo vás trénuje?
Trénoval mě Honza Jakubíček, ale časově jsme se nemohli shodnout, 
v tuto chvíli mě trénuje manžel Vojtěch. Jako stále ještě aktivní atlet 
má zkušenosti a dokáže mi poradit. Věřím, že to bude fungovat.

Jak důležité je pro vás rodinné zázemí?
Myslím, že je nenahraditelné. Vůbec si neumím představit, že bych 
všechno zvládla bez podpory rodiny. Každé dítě, které se vydá něja-
kým směrem, potřebuje zázemí. A je jedno, jestli dělá sport nebo třeba 
chodí na zpěv.
Máte sourozence?
Spoustu.  Mám bráchu a dvě ségry. Matěj (25) dělá triatlon, Mar két-
 ka (15) si zvolila balet, ale už trochu koketuje s cyklistikou, plaváním, 
tak uvidíme. Nejmladší Magdalénka (13) se teď vrhla na show dance.
Povedete ke sportu i své děti?
Budu se snažit, aby se něčemu věnovaly. A jestli budou dělat atletiku, 
basket, kolo nebo něco úplně jiného, to nechám na nich. Hlavně aby 
neznaly jen mobil, počítač nebo televizi. Víte, já mám ještě v živé pa-
měti, jak jsem „bojovala“ s tátou, jak se mi kolikrát vůbec nic nechtělo, 
měla jsem chuť se vším praštit... Dnes jsem mu za to, jak nás vedl, 
opravdu vděčná a oceňuji to. Snad budeme jednou také tak prima ro-
diče, jako jsou ti moji.
 Eva Černá

V cíli světového mistrovství na havajském ostrově Maui 
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Přehlídka skvělých výkonů
První říjnovou neděli se v ZŠ Janského konal již 8. ročník gymnastic-
kých závodů dívek a chlapců Dráček. Zúčastnilo se ho 174 dětí z 21 od-
dílů z celé republiky. Startovaly ve dvou výkonnostních a třech věkových 
kategoriích. Nejmladší účastnici závodu jsou 4 roky, nejstarší pak 10 let. 
Závod měl díky rodičům skvělou atmosféru, všichni se snažili podpořit 
skvělé výkony dětí. Malé gymnasty přijela povzbudit i naše odchovan-
kyně Karolínka Jelínková, která nyní cvičí pod vedením reprezentačních 
trenérek Katky Janečkové a Katky Vlkové ve středisku vrcholového 
sportu v Brně. Osmiletá Karolína předvedla v rámci exhibice sestavu 
v prostných. Dráček se konal díky spolupráci naší školy s SK Velká 
Ohrada, Městskou částí Praha 13, Pražským gymnastickým svazem 
a díky pomoci rodičů. A to nejen finanční, ale i organizační. Všem patří 
velké poděkování. Andrea Kudličková, kroužek sportovní gymnastiky, ZŠ Janského

Úředníci sportovali i razítkovali
Ve čtvrtek 24. září proběhla v areálu 
koupaliště v Radotíně soutěž úřednic-
ké zdatnosti. Zúčastnilo se celkem 
17 druž stev z městských částí Praha 1 
– 22. Týmy úředníků soutěžily ve vy-
loženě sportovních disciplínách, ale 
také v tzv. úřednickém pětiboji, který 
obsahuje psaní na stroji, razítkování, 

vaření kávy, vědomostní test 
a vytvoření úřední obálky. 
Družstvo Úřadu MČ Praha 13 
obsadilo v celkovém pořadí 
7. místo. Vítězem celé soutě-
že se stal tým Prahy 15.
 Jaroslav Matýsek

Úspěšný souboj o Prahu
Extraligoví hokejbalisté z Lužin zažívají úspěšný vstup do nové sezony. 
Značně pozměněné mužstvo doplněné o současné i bývalé reprezen-
tanty okupuje horní část extraligové tabulky. Zejména útočná trojice 
reprezentantů Martina Kručka, Tomáše Wróbela a Libora Topolánka 

zamotává soupeřům hlavy. O tom, že tento útok patří k nejnebezpeč-
nějším v extralize, se naposledy přesvědčil rival z pražské Palmovky, 
TJ Kovo Praha. Lužinští ovládli souboj o Prahu zaslouženě 6:2. V lis-
topadu bude na Lužinách k vidění již pouze jedno extraligové klání. 
V sobotu 21. 11. hostíme od 16.00 Sudoměřice. Kompletní rozpis 
utkání naleznete na www.kert-park.cz.

Hokejbalový oddíl Kert Park Praha pořádá neustálý nábor dětí 
ve věku od 6 do 14 let. Přijďte si hokejbal vyzkoušet! Každé pondělí 
a středu od 17.30. Více na www.kert-park.cz/nabor/. Michal Pěch
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PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633
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psychologie
Nadstandardní prostředí,
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zdravotní pojišťovnou.)

www.jencova.cz
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Hvězda stoupá vzhůru
Již několikrát jsme vás informovali o úspěších naší tenisové reprezen-
tantky Pavly Mrázové, která je současně také oblíbenou učitelkou na 
Základní škole Mládí ve Stodůlkách. Loni skončila ve své kategorii 50+ 
na 6. místě světového žebříčku po vítězství na několika významných 
turnajích, mimo jiné na Mezinárodním tenisovém mistrovství seniorů 
Německa, kde ve finále porazila dokonce tehdejší světovou jedničku 
Ingrid Gutmann-Resch.

V letošní sezoně se Pavle Mrázové dařilo ještě lépe. Odehrála pět 
mezinárodních seniorských turnajů nejvyšší kategorie (z toho čtyři 
ITF 1, jeden ITF 2) a všechny vyhrála. Sezonu ukončila na třetím 
místě světového tenisového žebříčku v kategorii 50+.

Nejlepších výsledků dosáhla na turnajích nejvyšší kategorie 
v Německu a Maďarsku. Vítězství obhájila na turnaji v Bad Breisigu, 
kde ve finále opět porazila stále se lepšící Němku Veismann, která po-
stoupila na dvanácté místo světového žebříčku. Se svou kamarádkou 
Danielou Dvorskou navíc zdvojnásobila singlové vítězství na tomto 
oblíbeném turnaji finálovým vítězstvím i titulem ve čtyřhře.

Znovu také získala cenný titul Mezinárodní mistryně Německa 
v Rottach – Egernu. V semifinále porazila sedmou hráčku světového 
žebříčku, Holanďanku Prechtel a ve finále opět zdolala rakouskou 
jedničku Gutmann-Resch. Již potřetí byla Pavla Mrázová úspěšná 
v maďarském Keszthely a vybojovala titul Mezinárodní mistryně 
Maďarska. Na výborně obsazeném turnaji po semifinálové výhře nad 
třináctou hráčkou světa, Rakušankou Danzinger, opět změřila síly 
s Gutmann-Resch a znovu ji po těžké bitvě porazila. Do vítězné řady 
patří i vítězství na Mezinárodním mistrovství České republiky v Kar-
lových Varech a vítězství na Czech Senior Grand Prix Praha. 

Dařilo se jí i v kategorii smíšené čtyřhry, kde se svým partnerem 
Pavlem Novákem vybojovala v těžkých zápasech titul v Karlových 
Varech a v Maďarsku získali třetí místo. Svými výkony přispěla družstvu 
TK Hanspaulka k umístění v přední části tabulky ve veteránské lize.

Hrála i turnaje v kategorii dospělých (tedy mladší kategorii) a přes-
tože byla nejstarší hráčkou, dařilo se jí porážet i mnohem mladší sou-
peřky. Důkazem je 27. místo na žebříčku dospělých ve Středočeském 
kraji a 154. v celostátním žebříčku. Vítězstvím v zápasech za tým 
Rudné u Prahy v první třídě dospělých ve Středočeském kraji pomoh-
la Pavla Mrázová vybojovat družstvu druhé místo v tabulce. V součas-
né době spolu se svým trenérem Martinem pracuje na tom, aby ta 
další sezona byla přinejmenším tak úspěšná jako ta letošní.  red

Přidejte se ke stovkám cvičenců
S podzimem ubývá možností protáhnout si tělo pohybem na čerstvém 
vzduchu. Senior fitnes stále nabízí příležitosti udržovat se ve formě po 
zdravotní i společenské stránce a možná, že v některé z tělocvičen nebo 
učeben najdete nové přátele.

V KD Mlejn ve Stodůlkách, Kovářova 4, máte příležitost si zacvičit 
s výbornou cvičitelkou Hankou Borčevskou v pondělí od 9.30 do 10.30 
nebo od 10.45 do 11.45.

Na www.seniorfitnes.cz naleznete inspiraci, jak rozšířit své jazykové, 
mentální a společenské schopnosti v angličtině, němčině, bridži, ša-
chách, základech práce na PC nebo zpěvu. Na e-mailové adrese 
seniorfitnes@seznam.cz vám rádi odpovíme na všechny dotazy.
 Zdeněk Hostinský, Senior fitnes, o.s.

Stodůlecký Sokol perlil v Itálii
Sportovci ze stodůleckého Sokola jeli rozdávat radost do 1 100 km 
vzdálené Senigallie v Itálii, kde se pořádal 1. ročník mezinárodního 
mítinku věnovaný památce zesnulého Enza Tescii, vedoucího místního 
sportu a rekreačního zařízení UISP. Byl to chlap, který měl dobré 
vztahy se Stodůláky a vždy je rád uvítal. Vedení tohoto festivalu a rad-
nice v Senigallii nás na tento festival sportu pozvaly a veškeré náklady 
našeho pobytu uhradila emigrantka Irena Pajalunga za vydatné pomoci 
Enzova syna Massima. Oba jsou našimi dlouhodobými přáteli.

Výsledky mítinku pro nás byly vynikající. Ve všech sportovních od-
větvích, kterých se stodůlečtí borci zúčastnili (tenis, kopaná, pétanque) 
se probojovali do závěrečných kol.

Při závěrečném ceremoniálu je atletický stadion Senigallia přivítal 
bouřlivým potleskem a zazněla i česká hymna. Fotbalisté obdrželi 
za třetí místo krásný pohár a bronzové medaile. Úspěchem bylo také 
3. místo tenisového borce Milana Porazila. Vystoupení Stodůláků 
ocenili organizátoři i starosta Senigallie, který je přivítal na radnici 
ozdobené vlajkou Sokola Stodůlky a České republiky. Před závěreč-
ným fotografováním věnovali stodůlečtí účastníci Massimu Tesciovi 
na památku mramorovou desku s nápisem a fotografií.
 Václav Sailer, Sokol Stodůlky

Sport

Pavla Mrázová (třetí zleva) s Ingrid GutmannResch, ředitelem turnaje a vrchním rozhodčím 
na turnaji v Rottach – Egernu



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Sníh ani náledí už Vám cestu nezkomplikují. Připravíme Váš vůz na všechny radosti zimní sezóny. 
Zkontrolujeme akumulátor, brzdový systém a rovněž se zaměříme na diagnostiku Vašeho vozu. Navíc 
právě u nás teď pořídíte kompletní zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky za výhodné ceny 
a snadno vyřešíte přezutí svého vozu či uskladnění letních kol.

V průběhu zimní servisní akce můžete také využít akční ceny ŠKODA Originálních dílů a příslušenství 
se slevou až 15 %. Do zimního počasí se budou určitě hodit nové přední stěrače, ke kterým Vám přidáme 
1 l nemrznoucí kapaliny. 

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

Navštivte autorizovaný servis ŠKODA dříve, než Vás zima překvapí

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00  Praha 5
Tel.: 257 107 257
www.porsche-smichov.cz
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Klub JednaTrojka 
v listopadu
Klub se nachází  
v Centrálním parku naproti golfovému hřišti  
v ulici K Zahrádkám. Je otevřený každé úterý, 
středu a čtvrtek od 14 do 20 hodin. Dětem  
a mládeži ve věku 12 – 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: Drogová prevence
Program:
út  3. 11. Kinovýlet 
st  4. 11. Zavřeno –  
  vzdělávání zaměstnanců 
čt  5. 11. Zavřeno –  
  vzdělávání zaměstnanců 
út 10. 11. Tvořivá dílna –  
  předREPová schůzka 
st 11. 11. Revolution Train – zážitkový    
  preventivní výlet
čt 12. 11. Volnočasové aktivity 
út 17. 11. Zavřeno – Státní svátek
st 18. 11. Filmový klub  
  s drogovou tématikou 
čt 19. 11. Příprava na REP 
út 24. 11. REP
st 25. 11. REP
čt 26. 11. REP
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 777 471 813, facebook: klub jednatrojka.
 Těší se na vás Katka a Martin

Pomáhají druhým

Když onemocní duše 
Člověk, kterému bylo diagnostikováno 
psychiatrické onemocnění, čelí celé řadě 
problémů. Jedním z největších je společenská 
izolace, do níž se dostává. Cílem služby 
Následná péče Dobroduš Diakonie ČCE – SKP 
v Praze, je pomoci lidem s duševním onemoc-
něním žít co nejvíce v podmínkách běžného 
života a uspokojit jejich zdravotní, psycholo-
gické a sociální potřeby. Jde zejména o pod-
poru sociálních rolí a kontaktů, podporu 
vztahů s rodinou, přáteli a dalšími lidmi.

K tomu přispívá také dobrovolnický pro-
gram Dobrovolníci v Dobroduši. Ten samý 
účel plní i podpůrná skupina, kde se mohou 
klienti za podpory terapeuta podělit o své 
zkušenosti, radosti i starosti. Dobroduš myslí 

i na rodiny duševně nemocných a nově nabízí 
možnost účastnit se podpůrné rodinné skupi-
ny. Služba Dobroduš se tedy snaží pomoci 
lidem s psychiatrickou diagnózou začlenit se 
zpět do normálního života a podporuje tak 
komunitní péči o duševně nemocné, která je 
alternativou k péči ústavní.

Projekt Dobroduš – služba následné péče 
pro lidi s duševním onemocněním je podpo-
řen grantem z Norska. Více informací na  
www.skp.diakonie.cz nebo www.dobrodus.cz.

 Vendula Kodetová

Jak proti násilí ve vztazích 
Právě nyní můžete vidět v ulicích Prahy šede-
sát velkoplošných plakátů, které jsou součástí 
propagační kampaně projektu Diakonie ČCE 
– SKP v Praze s názvem STOP násilí ve vzta
zích. SOS centrum Diakonie ČCE – SKP 
v Praze nabízí pomoc lidem, kteří mají pro-
blém se zvládáním svého agresivního chování. 
Pracovníci centra jim mohou poskytnout 
individuální i párový terapeutický program, 
skupinovou terapii a od letošního roku také 

ojedinělý program svépomocné skupiny násil-
ných osob SANO.

Hlavním cílem programu je vyšší bezpeč-
nost blízkých členů rodiny a zejména dětí, 
které jsou mnohdy chováním rodičů výrazně 
ovlivněny. 

Zájemci o terapii, která je klientům posky-
tována zdarma, mohou kontaktovat pracovní-
ky SOS centra na tel. 608 004 444 – Help 
linka Stop násilí, 222 514 040, 777 734 173, 

vztahy@diakonie.cz. Možnost chatu na  
www.nasilivevztazich.cz/chat.

Podrobnější informace o programu  
STOP násilí ve vztazích naleznete na  
www.nasilivevztazich.cz; www.soscentrum.cz; 
www.skp.diakonie.cz. Lenka Černá

Sociální služby v kostce
V atriu radnice byla až do 15. října k vidění 
tradiční Výstava sociálních služeb Prahy 13. 

Jejím smyslem bylo předsta-
vit obyvatelům městské části 
poskytovatele sociálních 
a návazných služeb, které 
mohou pro někoho z rodiny 
nebo pro sebe potřebovat. 
Na vernisáži 21. září zahájil 
výstavu zástupce starosty 
Pavel Jaroš společně 
s vedou cí odboru sociální 
péče a zdravotnictví Hele-
nou Volechovou a vedoucím oddělení Petrem 
Syrovým. Na letošní výstavě se prezentovalo 
celkem 22 organizací, které pokrývají širokou 

škálu služeb pro seniory, děti a mládež, rodi-
nu, zdravotně postižené, cizince, lidi bez do-
mova a uživatele návykových látek. red2X
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Na kafe s Diakonií
V rámci Týdne sociálních 
služeb proběhl 9. října 
ve stodůleckém středisku 
Diakonie ČCE den ote-
vřených dveří nazvaný 
Na kafe s Diakonií. 
Během celého pátku 
měli návštěvníci možnost 
prohlédnout si prostory 
střediska a speciální 
školy, promluvit se za-
městnanci i klienty Dia-
konie, zakoupit originál-
ní výrobky z dílny nebo 
jen posedět u šálku kávy. 
Ačkoliv jsme součástí stodůlecké komunity 
již přes dvacet let, zájem veřejnosti o péči kli-
entů s těžkým postižením nás vždy těší a po-

vzbuzuje v další práci. Více informací o nás 
najdete na www.diakonie-praha.cz.
 Adéla Muchová
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Finanční poradna

Bezpečně v dopravě

V této nové rubrice bychom vás chtěli upozornit na konkrétní místa 
v naší městské části, kde řidiči často chybují a mohou způsobit do-
pravní nehodu. Na většině území Prahy 13 jsou zavedeny zóny, kde je 
upraven provoz motorových vozidel tak, aby došlo ke zklidnění silnič-
ní dopravy a byla zvýšena bezpečnost chodců i řidičů. Na křižovatkách 
v těchto zónách platí přednost zprava. Na jedné straně tento režim 
provozu přináší vyšší bezpečnost, na straně druhé dochází ze strany 

některých řidičů, zejména nepozorných nebo těch, kteří zde projíždějí 
jen zřídka, ke vzniku nebezpečných situací. Je to způsobeno i tím, že 
řidiči amatéři na rozdíl od profesionálních řidičů nejsou po absolvová-
ní řidičského kurzu a vydání řidičského průkazu doškolováni, a to ani 
při změně příslušných zákonných ustanovení a pravidel silničního 
provozu. Postupně se tedy zastavíme u některých křižovatek, na kte-
rých dochází ze strany řidičů k chybám nejčastěji.

Běhounkova ulice
Při vjezdu do této ulice je ze strany od ulice Pod Hranicí instalovaná 
tabule, na níž je uveden vjezd do zóny a značky upozorňující na to, že 
v celé zóně je nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, přednost zprava, 
zákaz stání nákladních vozidel a výskyt příčných prahů. Hned za touto 
značkou následuje křižovatka s ulicí Kodymova a výjezd z místa leží-
cího mimo komunikaci – v tomto případě z parkoviště. Právě zde do-
chází často k chybnému řešení průjezdu křižovatkou. Správně mají 
vozidla přijíždějící z Běhounkovy ulice k ulici Pod Hranicí přednost 
a nedávají přednost zprava vozidlům vyjíždějících z parkoviště. Parko-
viště je místo ležící mimo komunikaci, a proto je na výjezdu z parko-
viště na vozovce vodorovná značka č. V 5 (příčná tlustá bílá čára), 
kterou se vyznačuje především místo, kde je nutno případně zastavit 
vozidlo a dát přednost v jízdě. Vozidla vyjíždějící z parkoviště musí 
dát přednost všem vozidlům jedoucím po ulicích Běhounkova a Kody-
mova. Takových výjezdů je v Praze 13 velké množství a jen v Běhoun-
kově ulici jich je sedm. Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Vrátíme vám polovinu úroků! Férový slib nebo reklamní finta?
Podobné slogany jako „vrátíme Vám polovinu úroků“ nebo „půjčka 
s bonusem až 50 000 Kč“, můžeme vidět stále častěji. Lákavá před-
stava, že spotřebitelský úvěr získáte „výhodně“. Nicméně je na místě 
obezřetnost a každý by měl pečlivě zvážit, doslova si vypočítat, jakou 
finanční instituci nebo banku si vybere. Banky o nové klienty stojí, 
především ale o klienty solventní, schopné vyhovět finančním závaz-
kům. A jsou stále vynalézavější v tom, jak motivovat klienty, aby včas 
spláceli. Zásadní při rozhodování, kterou banku pro úvěr zvolit, je 
rozeznat rozdíl mezi úrokem a roční procentní sazbou nákladů (RPSN).

Úroková procentní míra (úrok): Procentní vyjádření úrokové sazby 
vyčísluje, jakou částku finanční instituci, která úvěr (půjčku) poskytla, 
dlužník na úrocích zaplatí navíc. Ve většině případů se jedná o pro-
cento fixní (stálé). Pozor, banky mohou u nabídek uvádět i úrok měsíč-
ní či týdenní. Nehleďte pouze na úrok, který banka nabízí. Mnohem 
důležitější je vědět, jak vysoká je RPSN. Ta se skládá z úroků a všech 
dalších poplatků, které v souvislosti s půjčkou musíte platit. Mohou to 
být poplatky za uzavření smlouvy, správu úvěru, vedení účtu, převody 
peněžních prostředků, první navýšenou splátku, pojištění schopnosti 
splácet apod. Od 1. ledna 2012 je uzákoněno, že RPSN musí být 
u nabí dek úvěru vždy uvedeno (s určitými výjimkami jako např. půjčka 
do 5 000 Kč nebo půjčka nad 1 880 000 Kč). Úroková míra se od RPSN 
může u některých nabídek lišit až o neuvěřitelných 30 % p.a. (ročně). 
Bohužel je to případ i velkých zavedených poskytovatelů spotřebitel-
ských úvěrů. Právě RPSN při srovnání půjček zohledněte.

Nyní více k bonifikaci úroků při řádném splácení. Pro získání bene-
fitu vrácení části úroků je třeba splnit zpravidla několik podmínek, 
například:
 klient se nedostane ani 1x do prodlení delšího než 10 kalendářních  
 dnů se splátkou v částce 200 Kč nebo vyšší
 klient se nedostane do prodlení delšího než 30 kalendářních dnů  
 se splátkou libovolné výše
 klient neodstoupí od smlouvy
 úvěr musí být alespoň na 5 let 
 klient neprovede mimořádnou částečnou/úplnou splátku,  
 neporuší smluvní podmínky

Bonus vrácení zaplacených úroků zpravidla sníží RPSN u úvěrů 
bank ze 14 – 16 % p.a. na přívětivějších 7 – 10 % p.a. Banky rády 
zvýhodní řádně splácejícího klienta. Stále se jedná o velmi výhodný 

obchod pro banku. Pokud si uvědomíme, že vklady na účtech úročí 
zpravidla do 1 % p.a. a spotřebitelské úvěry půjčují v lepším případě 
za 7 – 10 % p.a. Banky rády obětují část své marže, která je stále velmi 
vysoká, pokud má klient finanční motivaci dodržet splátkový kalendář.

Obecně lze říci, že dluh na bydlení je dobrým dluhem a půjčky 
na spotřební zboží nebo dovolenou jsou dluhy špatné. Např. koupě 
televize na splátky nebo na úvěr není nikdy dobrý nápad. Samozřejmě 
jsou i důležitější spotřebiče v domácnosti, bez kterých se neobejdeme, 
proto je důležité vytvářet (železnou) rezervu alespoň ve výši 2 – 3 mě-
síčních výdajů a tuto rezervu nechávat třeba na spořicím účtu. Tato 
rezerva vás může uchránit před situací, kdy si musíte vzít nevýhodný 
úvěr a v konečném důsledku vás také může zachránit před dluhovou 
pastí. Pokud již musíte spotřebitelský úvěr využít, dejte přednost bance 
před nebankovní institucí. Dále se snažte o co nejkratší splatnost úvěru. 
Poměr úroků a spláceného dluhu v měsíční splátce je tím příznivější, 
čím je splatnost kratší. Zároveň lze případně splatnost prodloužit 
a snížit si tak měsíční splátku. Toho, že na úvěru s kratší splatností za-
platíte méně úroků, jsou si banky vědomy a zpravidla nabízejí vrácení 
části úroků zpět právě u úvěrů, které jsou na delší dobu. Kratší splat-
nost úvěru a možnost vrácení části úroků se často navzájem vylučují.
  Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz
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Úspěšná sezona mládeže z Třebonic
Letošní sezona byla opravdu plná úspěchů. Po třetím místě ve hře 
Plamen v mladší kategorii a vítězství v kategorii přípravek v červnu 
jsme přidali i krásná místa na podzim, a tím ukončili sezonu. V Pod-
lipanské lize, kam jsme jeli hlavně na zkušenou, jsme v celkovém 
hodnocení shodně obsadili 5. místa. V posledních letošních závo-
dech doma v Třebonicích jsme se umístili na medailových pozicích. 
Na Závodech požární všestrannosti v Lipencích jsme skončili 
na 1. a 3. místě v kategorii přípravek, mladší a starší děti se shodně 
umístily na 11. místě v konkurenci 24 hlídek v obou kategoriích. 
Teď nás čekají už jen halové závody ve Stromovce a příprava 
na příští sezonu. Jak vidíte, dařilo se nám a máme se čím chlubit. 
Dětem a všem, kteří se kolem dětí pohybují, patří velké poděkování  
za reprezentaci sboru. Marta Horáková, SDH Třebonice

Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

 Dne 6. 10. zadržela policejní hlídka řidiče, jehož vo-
zidlo překáželo v křižovatce silničnímu provozu. Muž 
se totiž pohyboval před svým vozidlem, které mělo vy-
pnutý motor a zvednutou kapotu a požadoval od okolo 
jedoucích řidičů pomoc s nastartováním vozidla. Na-
konec mu museli pomoci právě policisté a všimli si, že 
se pomalu nedokáže udržet na nohou a potácí se 
kolem auta. Nebyl schopen ani podstoupit dechovou 
zkoušku a požadoval lékařské vyšetření s odběrem 
krve. Policisté se dozvěděli, že tohoto řidiče původně 
zastavil nějaký jiný řidič, který měl také problém s na-
startováním auta. Náš řidič mu pomohl auto roztáh-
nout, přičemž mu ale zhasl motor, zatímco druhý řidič 
nastartoval a odjel. Bez ohledu na dobrý skutek byla 

řidiči zjištěna přítomnost více než dvou promile alko-
holu v krvi. Bylo s ním vedeno zkrácené řízení, takže 
jeho věc byla do 14 dnů přímo předána státnímu zá-
stupci a následně soudci k rozhodnutí o trestu.
 Nezjištěný pachatel využil 24. 9. v době mezi 12.00 
a 12.30 nepozornosti poškozeného, který zřejmě 
na chvíli usnul během odpočinku na lavičce v Centrál-
ním parku. Odcizil mu odložený batoh, ve kterém měl 
mobilní telefon, peněženku s doklady a platební 
kartu. Poškozenému tak byla způsobena škoda ve výši 
5 000 Kč. 
 Mezi 3. a 5. říjnem poškodil neznámý pachatel 
zřejmě ložiskovou kuličkou vystřelenou z praku skle-
něnou výplň okna bytu ve Vackově ulici. Majiteli domu 

vznikla škoda ve výši 4 000 Kč. Stejným způsobem 
byla v různých objektech ve Stodůlkách způsobena 
mnohatisícová škoda. Proto žádám čtenáře, kteří si 
všimnou takového střelce nebo partičky, která se takto 
baví, aby na její chování upozornili policii na lince 158.
 Nezjištěný pachatel dne 3. 10. kolem 23.30 hodin 
v ulici Borovanského vytrhl ženě z ruky kabelku s do-
klady a platebními kartami, čímž jí způsobil škodu 
ve výši 5 000 Kč. 
 Prvního nebo druhého října odcizil neznámý 
pachatel v Přecechtělově ulici z chodby panelového 
domu tři kočárky a autosedačku a způsobil tak jejich 
majitelům škodu ve výši 17 100 Kč.
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Podnapilý narkoman hrozil sebevraždou
Při běžné hlídkové činnosti odhalili strážníci 
26. září skupinu podnapilých osob narušují-
cích veřejný pořádek. Při rutinní kontrole 
jejich totožnosti nic nenasvědčovalo tomu, že 
se stane dramatem. Pak ale asi třicetiletý muž 
náhle místo občanského průkazu vytáhl z ba-
tohu nůžky, vyhrnul si rukáv mikiny a nůžky 
přiložil k zápěstí. V té chvíli pohotově zarea-
govali oba zasahující strážníci a za použití 
hmatů a chvatů muže odzbrojili. Ten však 
ve své snaze o sebepoškození pokračoval dál 
se slovy: „Ještě dnes se podřežu, nikdo mi 
v tom nezabrání.“ Na místo musely být nako-

nec přivolány ještě další dvě hlídky a pracov-
níci rychlé záchranné služby. Společnými sila-
mi se podařilo muže dostat do sanitního 
vozu a převézt do Psychiatrické nemocnice 
v Bohnicích, kde opakovaně slov ně i fyzicky 
napadal doprovod. Jeden ze strážníků byl 
nucen vyhledat lékařské ošetření. S ohledem 
na skutečnost, že neúspěšný sebevrah byl bez-
domovec závislý na návykových a psychotrop-
ních látkách, považujeme incident za vážný.

Poškodil auto truhlíkem
Dne 13. 9. v odpoledních hodinách přijalo 
operační středisko městské policie oznámení 

o úmyslném poškození zaparkovaných moto-
rových vozidel v ulici Suchý vršek. Po příjez-
du na místo strážníci nalezli vozidlo Škoda 
poškozené květinovým truhlíkem. Prvotní 
šetření události hlídkou městské policie při-
neslo překvapivé výsledky. Důvodně podezře-
lým z poškození vozidla se stal muž z pátého 
patra přilehlého bytového domu. Pachatel byl 
pod značným vlivem alkoholu, takže nebylo 
možné ho požádat o vysvětlení jeho jednání. 
Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, 
aby si celou věc převzala jako podezření ze 
spáchání majetkového trestného činu.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Dvě zlaté za všestrannost 
Poslední zářijový víkend se mladí hasiči připravovali na závody 
ve Skryjích. Cílem bylo získat a upevnit všestrannou sportovní zdat-
nost a své znalosti a připravit se na Závod požární všestrannosti, 
který se uskutečnil 10. a 11. října v Lipencích. Soutěžilo se ve střelbě 
ze vzduchovky, základech topografie, uzlování, první pomoci, požární 
ochraně a překonávání překážek. Dá se říct, že ve všem, co se bude 
hodit i v běžném životě. Děti byly rozděleny do skupinek a na vyzna-
čené trati procvičovaly jednotlivé odbornosti. Co se děti naučily, se 
ověří na závodech. A vyplatilo se. Dorostenci se umístili na 2. místě, 
družstvo A v kategorii mladších dětí zvítězilo (družstvo B skončilo 
na 21. místě) a svoji kategorii vyhrálo také družstvo A v kategorii 
starších dětí (družstvo B obsadilo 11. místo). Gratulujeme.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky
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AUTORSKÉ ČTENÍ. Koncem září navštívily děti třetích tříd ZŠ Mo-
hylová knihovnu na Lužinách. Přijel jim sem totiž představit svoji 
knížku O nepotřebných věcech a lidech pan Arnošt Goldflam. Hned 
na úvod jim z ní přečetl dvě pohádky. Malí posluchači byli tak nadše-
ní, že pana Goldflama přemluvili na další pohádku. Ta už byla z Kní-
žek na dobrou noc. Pak už přišel čas na nejrůznější otázky, které spi-
sovatel s úsměvem na rtu zodpovídal.  Veronika Toralová

ČTVRTSTOLETÍ NĚMECKÉ ŠKOLY. Symbolicky 25. září pořádala 
Německá škola v Praze slavnostní večer k příležitosti 25. výročí svého 
založení, kterého se zúčastnila řada významných hostů, například vel-
vyslanec Spolkové republiky Německo v ČR, státní tajemník minis-
terstva školství nebo poslankyně Bundestagu. Na snímku je ředitelka 
školy Monika Beuerle (vlevo) s ředitelem spolkového úřadu pro zahra-
niční školy Joachimem Lauerem a obchodní ředitelkou školy Jitkou 
Špetovou. Hudební program slavnosti obstarali žáci a absolventi školy 
a smyčcový kvartet Epoque. Před rozkrojením narozeninového dortu 
byly oceněny jedny z prvních učitelek Německé školy v Praze Jana 
Kahánková, Ilona Lejnarová a Světlana Kotyková.  red

DESET LET NA TŘINÁCTCE. V neděli 4. října proběhla v křesťan-
ském centru Luka oslava deseti let působení Církve bratrské v Praze 13. 
Jsme rádi, že jsme za tuto dobu mohli svým dílem přispět do mozaiky 
komunitního života naší části Prahy, a to například prostřednictvím 
mateřského centra Rybičky, jazykových kurzů, klubů pro děti, cvičení 
seniorů nebo psychologické poradny. Stejně tak jsme rádi, že jsme 
mohli řadě zdejších 
lidí, kteří hledají od-
povědi na nejrůznější 
duchovní otázky, po-
moci na jejich cestě. 
Za 10 let, které jsme 
zde prožili, mezi nás 
našlo cestu mnoho 
lidí. Někteří zůstali, 
někteří odešli. Důle-
žité pro nás však je 
být církví přátelskou 
a otevřenou pro 
všechny. Snad se to 
v uplynulých deseti 
letech dařilo a snad se 
to dařit bude.
 David Novák, místní kazatel CB

NÁMOŘNÍCI NA SEZNAMOVACÍM KURZU. Pro vytvoření vhod-
ného klimatu ve třídách vyrazili nejmladší studenti gymnázia Jaroslava 
Heyrovského na seznamovací kurz do Sloupu v Čechách. Tématem 

prostupujícím 
celým kurzem 
bylo námořnic-
tví a nejoblíbe-
nějším svrškem 
tak byla pruho-
vaná trika. 
Během čtyř 
dnů studenti 
absolvovali 
řadu výletů, 
večerní pro-
gram pak slou-
žil k vytvoření 

přátelských vazeb. Mimo nabitý program vyplňovali studenti volný 
čas námořnickým sportem, konkrétně stolním tenisem, fotbalem, rin-
gem nebo přehazovanou. Kuba Koráb

SNAHA NEBYLA MARNÁ. Jedenáctý ročník cyklu Třináctého 
na Třináctce zahájil říjnový koncert, na který si tradiční hostitel Slávek 
Klecandr přizval zlínskou kapelu Marnatosnaha. Osmičlenné těleso 
(dvě kytary, rytmika, flétny, zpěv) se hlásí k žánru christian-acoustic, 
ale svým záběrem by se vyjímalo i v oblasti world music. Marnatosnaha 
provedla posluchače mimo jiné keltským severem i balkánským jihem 
a nadchla mistrnou interpretací pro ucho Středoevropana zcela nezvyk-
lých rytmů. Z každého rožku trošku – tak se výstižně nazývá i aktuální 
album kapely. Poděkování za podporu koncertů patří Praze 13 a Nadaci 
Život umělce. Petr Linhart

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY. Žáci ze 4.A ZŠ Janského na Velké Ohradě 
se sešli za Galerií Butovice, aby společně vyzkoušeli své dovednosti 

na koloběžkách. Bylo 
to moc fajn, děti 
závodily, zařádily si 
na krásném hřišti, 
na houpačkách 
a kolo točích a alespoň 
na chvilku se vrátily 
do svých předškolních 
let. Vítěz si domů od-
nesl zlatý pohár, děti 
na prvních třech mís-
tech medaile. Byl to 
zkrátka super den.
 Andrea Kudličková
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DÝŇOVÉ SLAVNOSTI. U nás, 
v mateřské škole Večerníček, 
máme rádi podzim. Je pěkně 
barevný, občas i zasvítí sluníčko 
a hlavně se těšíme na Dýňové 
slavnosti. Letos proběhly 
na naší školní zahradě v úterý 
6. října. Rodiče s dětmi vytvořili 
strašidýlka z dýní, která nám 
teď zahradu zdobí.
 Renata Tichá

DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY. Poslední zářijový den přivezli strážníci 
z odboru prevence MP do sportovního areálu naší FZŠ Trávníčkova 
mobilní dopravní hřiště. Předškoláci si procvičili důležité dopravní 
značky a vyzkoušeli si jízdu na kolech. Společně se žáky prvních tříd 
zhlédli ukázku výcviku služebních koní a psů. Při zdařilé akci pomá-
hali žáci 5.A.  Helena Bumbálková 

PODEJ MI RUKU. Také letošní září se ve vchodu ZŠ Mládí setkávali 
nejmenší žáci s pomocí starších spolužáků. Přes 40 žáků osmých a devá-
tých tříd se v programu Podej mi ruku střídavě staralo, aby byl příchod 
nejmladších žáčků co nejpříjemnější. Každý den je dovedli do šatny, 
pomáhali jim s odemykáním skříňky a doprovodili je do tříd. Děkujeme 
nejen žákům – pomocníkům, ale za pozitivní ohlasy i rodičům.
  Norbert Tlustý

POHÁDKOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST. Naše MŠ Pohádka je 
místo, kde se nejen učíme, ale i bavíme. A abychom do letošního škol-
ního roku vykročili správnou nohou a vesele, uspořádali jsme velkou 
Zahradní slavnost. Dorazila Inka Rybářová s kolegou Rybičkou a roz-
jeli tu pravou šou. Bavili se děti i rodiče, hodně jsme se smáli, hodně 
tančili a zpívali – zkrátka slavnost, jak má být. A aby toho nebylo málo, 
navštívila nás i perfektní trampská kapela Rudolfinum, která rozezpí-
vala úplně každého. No, kdo by taky vydržel mlčet u Slavíků z Madridu 
nebo Růží z Texasu?! A bašta od maminek samozřejmě nesměla chy-
bět. Prostě v Pohádce to žije a my se máme jako v pohádce. 

 Šárka Nováková

VÍTEJTE VE ŠKOLCE! Všechny děti, které v září nastoupily úplně 
poprvé do 21 mateřských škol městské části, obdržely na uvítanou 
taštičky s malou sta-
vebnicí. V MŠ Mezi 
Školami 2323 je 
21. září rozdávala 
zástupkyně starosty 
Marcela Plesníková 
spolu s předsedou 
výboru pro výchovu 
a vzdělávání Vítem 
Bobysudem. Dětem 
popřáli, aby se jim 
ve školce líbilo a aby 
si brzy našly nové 
kamarády. st

V MUZEU KARLOVA MOSTU. 
V rámci našeho celoročního 
projektu Po stopách Karla IV. 
jsme se s našimi čtvrťáky vydali 
do Muzea Karlova mostu. Děti 
měly možnost seznámit se 
nejen s jeho stavbou, ale do-
zvěděly se spoustu zajímavostí 
o Karlu IV., Juditině mostu 
nebo Janu Nepomuckém. Mohly 
si i vyzkoušet, jak těžké napří-
klad bylo v době stavebních 
strojů dostat do potřebné výšky 
kameny na samotnou stavbu. 
Pracovní listy pak vědomosti 
dětí důkladně prověřily. Závěr 
výletu byl více než skvělý. Pluli 
jsme loďkou po Vltavě, poslou-
chali stejnojmennou symfonickou báseň Bedřicha Smetany, podívali 
se i na Čertovku a Sovovy mlýny.  Andrea Kudličková, ZŠ Janského

PŘEDŠKOLÁCI NA ZKUŠENÉ. V rámci spolupráce naší školy se 
školami mateřský-
mi připravily uči-
telky ZŠ Janského 
společně s dětmi 
4. a 6. třídy projekt 
na téma Lidské 
tělo. Děti z mateř-
ské školy Balónek 
přišly do velké 
školy, aby viděly, 
k čemu slouží 
kostra, svaly 
a vnitřní orgány 
a vyzkoušely si, jak 

fungují naše smysly a zda podle chuti rozeznáme, co právě jíme. Moc 
hezké bylo pozorovat naše žáky, s jakou trpělivostí menším dětem vše 
ukazují a vysvětlují. Andrea Kudličková
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Inzerce

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nastupte na palubu. Nový Superb Combi je připraven ke startu. 
Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. 
Nabízí nezvykle velký zavazadlový prostor a zároveň je tu místo 
i pro Váš styl. Máte raději sportovní, nebo komfortní jízdu? Adaptivní 
podvozek si optimálně přizpůsobíte stylu svého řízení i stavu 
vozovky. Preferujete teplejší, nebo chladnější klima? Třízónová 
klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte 
praktický virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový prostor, 
i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co 
nový Superb Combi dokáže a čím je vybaven. Vstupte do nové éry 
ve velkém stylu. Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb Combi 
přímo u nás.

Nová ŠKODA Superb Combi

skodasuperbcombi.cz

NEKONEČNÝ 
PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00  Praha 5
Tel.: 235 518 827
www.auto-styl.cz

Untitled-53   1 5.10.2015   11:56:05

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

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

BEAUTY DAYS V OC LUŽINY!
6. - 8. 11. 2015

Nechte se hýčkat.

Pátek 6.11.2015 11:00 – 17:00 
líčení (nutná registrace na přesnou hodinu) 

styling a focení (bez registrace)

Pátek a sobota 6 a 7.11.2015 11:30-17:30 
Líčení v dm drogerii (bez registrace)

neděle 8.11.2015 11:00 – 17:00 00 
líčení (nutná registrace na přesnou hodinu),

styling a focení (bez registrace)

registrujte se na www.ocluziny.cz

15-10-16-inzerce-beauty-187x129-03.indd   1 10/19/2015   2:23:50 PM
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Osm dní v holandské škole
ZŠ Mládí spolupracuje druhým rokem se školami z Anglie, Španělska, 
Německa a Holandska na projektu ERASMUS+ o hrozbách a příle-
žitostech, které přinášejí sociální média. Na setkání v Praze jsme se 
podívali na mobilní telefon jako na kreativní nástroj a zkoumali jeho 
potenciál i limity. Žáci se přesvědčili, že používat mobil jako navigační 
pomůcku nemusí být tak samozřejmé, jak by se mohlo v době GPS 
zdát. Dále si uvědomili rozdíl v prohlídce Prahy pomocí internetu 
a reálně, všemi pěti smysly. Úsilí účastníků jsme zhodnotili spolu s ex-
pertem na sociální média, který s žáky pracoval přes Skype až z bel-
gického Bruselu.

V září se šest našich studentů se dvěma učiteli vydalo do holand-
ského městečka Oisterwijk. Osmidenní program již čtvrtého setkání 
partnerských škol byl zajímavý. „Byl jsem ve velmi sympatické rodině, 
kde se všichni bavili i mezi sebou anglicky, abych lépe rozuměl,“ píše 
žák 9.B Matyáš Babka. „Do školy a po městě jsme jezdili na pohodl-

ných kolech. I některé části programu byly na kole. Vařili přímo výteč-
ně. Ochutnal jsem spoustu holandských specialit. Školní program byl 
zajímavý a naučný. A celkově mě program Erasmus plus naučil rozu-
mět německému, holandskému, britskému a hlavně španělskému ak-
centu v angličtině. Nejtěžší bylo porozumět Španělům. Celkově se mi 
výlet do Holandska moc líbil. Krásné prostředí a hodní lidé.“
 Doubravka Matulová, ZŠ Mládí

Zajímá nás Evropa a její jazyky
Letos si žáci a učitelé ZŠ Mládí již podeváté připomněli jazykovou 
různost v Evropě. Nejmenší žáci vyráběli vlajky evropských zemí, 
které pak ve svých projektech použili žáci 4. a 5. tříd. Druháci se zabý-
vali názvy států a sestavovali z nich anglická slova, třeťáci zkoumali 
jazyky evropských zemí a učili se navzájem základní fráze. Žáci 
čtvrtých tříd se pustili do evropských tanců a v improvizovaném bále 
předvedli například waltz, tango, letkis či irský tanec. Páté třídy při-
pravily průvodce po hlavních městech Evropy. Žáci druhého stupně 
měli za úkol prozkoumat některou z institucí, reprezentující jazyk 

a zemi, o které se ve škole učí. Šestnáct skupin žáků spolu s učiteli na-
vštívilo ambasády či kulturní centra Německa, Itálie, Francie, Španěl-
ska, Lucemburska, Velké Británie, Švýcarska, Maďarska i Evropské 
unie. Na mnoha místech se skupinám dostalo vřelého přijetí, za které 
děkujeme. Žáci získané informace přetaví ve velký kvíz. Ten si mohou 
všichni zájemci o cizí jazyky v Praze vyzkoušet na www.zsmladi.cz.
 Tomáš Klinka

Hodina pohybu navíc 
ZŠ Mládí se dostala mezi 160 škol, které Národní ústav pro vzdě-
lávání vybral k realizaci pokusného ověřování programu Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Hodina pohybu navíc. 
Do tohoto ověřování mohli být zařazeni žáci 1.– 3. tříd – vždy jedno-
ho oddělení školní družiny v ročníku. Cílem je ověření účinnosti 
programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního 
stupně základních škol. Program byl v ZŠ Mládí zahájen už 10. září 
a hodiny vedou učitelé tělesné výchovy Pavla Fialová a Zdeněk Poláček. 
Mezi devíti vybranými pražskými školami jsou dvě z Prahy 13 – kromě 
naší je to ještě FZŠ Mezi Školami.  Norbert Tlustý

Adaptační kurz děti nadchl
Dny 23. – 25. 9. trávili šesťáci z FZŠ Trávníčkova se svými novými 
třídními učitelkami kousek od Protivína. Doprovázela je školní psycho-
ložka Lucie Matějovská a další dvě psycholožky z organizace Proxima 
Sociale. Cílem pobytu bylo lépe se poznat, adaptovat se na nové nároky 
s přechodem na 2. stupeň a posílit dobré vztahy ve třídě. K tomu slou-
žily různé hry i volné chvíle, kdy byl dostatek prostoru k rozhovorům 
a vytváření nových přátelství. Jana Venclíčková, Magdalena Capková

Nebojte se školy!
Mnohé naše základní školy organizují v posledních letech adaptační 
programy pro budoucí prvňáčky. Vhodné jsou zejména pro děti, které 
mají ze školy obavy. Předškoláci se seznámí s prostředím, učitelkami 
a v září půjdou do školy beze strachu. 
FZŠ Brdičkova. Zavítejte 25. listopadu do FZŠ Brdičkova, kde bude 
od 17.00 do 17.45 probíhat miniškolička Dráček předškoláček. Děti si 
převezmeme u šaten. V pěti setkáních si vyzkouší své schopnosti a do-
vednosti, nápomocni jim budou draci – páťáci pod vedením budou cích 
třídních učitelek. Pokračování ve středu 2. a 16. 12., 6. a 13. 1., vždy 
od 17.00 do 17.45.
FZŠ Mezi Školami. Rodiče s předškoláky jsou zváni na cyklus pří-
pravných školních dílniček. Budoucí prvňáčci si vyzkouší roli žáka 
a formou her vyřeší zajímavé úkoly z matematiky a jazykové výchovy 
a možná si odnesou svoji první jedničku. Dílničky se konají 19. a 26. 11., 
3., 10. a 17. 12., 7. a 14. 1. vždy od 16.00 v novém pavilonu školy. Více 
na www.fzsmeziskolami.cz nebo tel. 251 613 247. red
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Bližší informace:

www.penzionkozel.cz

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Volejte zdarma
800 888 905
po-pá 09.00 - 17.30

  
Štefánikova 29, Praha 5  

  
 

Prodáváme a pronajímáme  
nejvíce nemovitostí na Praze 5

Cena: 4 999 000 Kč Cena: 7 490 000 Kč Cena:  2 790 000 Kč

Cena: 4 999 000 Kč Cena: 2 150 000 Kč Cena:  2 900 000 Kč

P5-Smíchov, Pod Brentovou. Prodej atypic- 
ké novo/nástavby až 5+kk/119 m2/ s terasou.

P5-Smíchov, Na Císařce. Prodej komfortního 
3+kk/L (99 m2)/G stání/Rezidence Na Císařce.

P5-Smíchov, Drtinova. Prodej kanceláří 
(116,8 m2)/1.PP/rozděleno na 2 zcela sam. části.

PZ-Mníšek pod Brdy, Rymaně. Prodej  
RD 5+1 s pozemky/dům před dokončením.

PZ-Dobřichovice, Všenorská. Prodej chaty/
kompl. podsklepená na vl.pozemku (404 m2).

P4-Spořilov, Zvolenská. Prodej 3+1 (79 m2) 
/před rek./L/S/4. NP/panel. dům po rek.

 

INZERCE

TOULKY

Ze Žloukovic do Nižboru
Pojeďme se podívat na Berounsko. Do Žlou-
kovic se dostanete vlakem či autobusem 
z Berouna. Odsud se vydáte po modré znač-
ce kolem staré dřevěné chalupy. Dnes je zde 
kovářství. Proti proudu Berounky dojdete 
na rozcestí zahýbající do lesa. Stoupáte lesní 
cestou proti toku potoka Křížový až 
na rozcestí Pod Hrachovkou, odkud 
dál pokračujete po červené. Jdete stále 
křivoklátskými lesy, projdete několika 
osadami. V jedné z nich nepřehlédněte 
u chaty makety zvířat téměř v životní 
velikosti – bizony, lva, medvěda nebo 
losa. Na rozcestí s turistickým ukaza-
telem odbočíte vlevo na vyhlídku Čer-
chov. Můžete se posadit na lavičku 
s výhledem na Berounku a posvačit. 
Poté se vraťte na rozcestí a pokračujte 
po červené do Nižboru. Po pravé ruce 
je bývalý hřbitov, kde najdete hrobku 
knížecí rodiny Fürstenberků. Nechal ji 
postavit kníže Filip roku 1787, protože 
kvůli zákazu císaře Josefa II. pohřbívat 
v kostele bylo nutné zřídit náhradu za kryptu 
pod kostelem nižborského zámku. Velký liti-
nový kříž byl odlit v nedalekých knížecích 
slévárnách v Novém Jáchymově. Dál sejdete 
na nádvoří zámku. Nachází se v něm velmi 
zajímavá interaktivní expozice o Keltech 
a nedalekém keltském oppidu ve Stradoni-
cích. O možnost nahlédnout do kostela Po-
výšení sv. Kříže jsme museli požádat. 

Po prohlídce sejdete pod zámek na vyhlíd-
ku s dřevěným křížem. Na druhém břehu 

Berounky vidíte sklárnu Rückl Krystal. Ex-
kurze se konají celoročně. Zajímavá prohlíd-
ka s odborným výkladem trvá asi 50 minut.  
Činnost společnosti obnovil v roce 1992 Jiří 
Rückl. Vedle běžných výrobků zde vznikaly 
také umělecké trofeje, sošky Českých lvů, 

cena Ferdinanda Peroutky nebo křišťálové 
poháry pro vítěze golfových nebo tenisových 
turnajů. Sklo od zdejších sklářů měl i papež 
Jan Pavel II., belgická královna Beatrix, ang-
lická královna Alžběta II. či bývalý americký 
prezident Bill Clinton. Vedle prodejny skla 
je i příjemná restaurace s fotografiemi vý-
znamných osobností s poháry. Cestou ven si 
všimněte starých původních píchaček, které 
zaměstnanci stále používají. Areál na vás 
dýchne pozitivní energií, i díky květinové vý-

zdobě a příjemným zaměstnancům. Po ná-
vštěvě sklárny ještě doporučuji přejít šraňky 
a jít vpravo k nádraží, před nímž je výletní 
restaurace Zastávka. Herec Tomáš Hanák, 
v té době už patnáct let „Nižborák“, koupil 
opuštěnou ruinu skladu a vagony, které za-

chránil před sešrotováním. Upoutá 
vás už cedule na sloupu před mostem 
v podobě starého lístku na vlak. Může-
te se posadit na dlážděných nebo dře-
věných nákladových rampách, na pero-
nu nebo přímo v lokále bývalého 
120 let starého skladu. Interiér je čás-
tečně zařízen jako kupé starých „dře-
váků“ a evokuje atmosféru rakousko-
-uherských železnic. Menu tvoří 
nádražní klasika a výdej pokrmů z ku-
chyně oznamuje píšťalka. Než si objed-
náte, pobavíte se čtením z různých sta-
rých listů nebo vyhlášek. V sobotu zde 
probíhá i promítání filmů. 

Za pozornost stojí také bývalá hvěz-
dárna Dr. Ladislava Pračky, významné-

ho astronoma, který si v letech 1910 – 1911 
postavil soukromou astronomickou observa-
toř. Uvidíte ji v korunách stromů proti 
zámku. Nižborští začali jako první na Křivo-
klátsku svítit elektrickým proudem. Svěd-
kem je místní hydroelektrárna se dvěma tur-
bínami a rybím přechodem. Okolo ní 
dojdete po cyklotrase až do Berouna nebo se 
svezete vlakem či auto busem. Přeji hezké zá-
žitky.
 Marta Kravčíková, Klub českých turistů PrahaKarlov, oddíl TurBan

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

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

V srpnu letošního roku zahájila Praha 13 poslední etapu rekonstrukce 
Třebonického rybníku. Na projekt nazvaný Revitalizace rybníku ve správě 
MČ Praha 13 získala městská část dotaci ve výši přes 1,3 milionu korun 
v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Tato etapa 
spočívala především v odstranění usazených sedimentů na dně, v odstra-
nění vzrostlého rákosí a žabince, které zaplevelily rybník, ve zpevnění 

břehů zdrže u vtoku do rybníku lomovým kamenem a výsadbou vrbových 
řízků do mezer mezi kameny. Práce byly ukončeny v polovině října a poté 
byl rybník napuštěn. Obnovený Třebonický rybník se opět stane místem 
pro příjemné vycházky, přátelská setkání nebo rybářské a sportovní akce.
 Jana Dusilová, OŽP

ulice datum stanoviště

5. máje  6. 11. proti č. 325/55
Amforová  2. 11. proti č. 1895/24
Bašteckého 16. 11. křižovatka s ul. Janského
Běhounkova 19. 11. parkoviště proti č. 2463
Böhmova  5. 11. parkoviště u kotelny
Borovanského  2. 12. křižovatka s ul. Kurzova
Bronzová 25. 11. chodník proti č. 2016/13
Červeňanského 26. 11. nástupní ostrůvek BUS
Fantova 30. 11. parkoviště u č. 1742/23
Hábova 23. 11. parkoviště před č. 1564/8
Husníkova 24. 11. parkoviště u trafostanice
Chalabalova  4. 11. parkoviště u domu č. 1611/7
Chlupova 18. 11. proti č. 1800
Janského 11. 11. parkovací záliv u lékárny
Janského 13. 11. křižovatka s ul. Prusíkova
Janského 23. 11. rozšířený chodník u č. 2437
Janského  4. 12. parkoviště proti č. 2370

ulice datum stanoviště

K Opatřilce 13. 11. křižovatka s ul. K Jihu
K Řeporyjím  1. 12. u kapličky
Melodická 12. 11. křižovatka s ul. Operetní
Nad Dalejským 
údolím  9. 11. parkovací záliv v komunikaci

Ovčí hájek  9. 11. parkoviště proti č. 2159/16

Pavrovského 30. 11. křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená 
plocha u kontejnerů na směsný odpad)

Píškova 20. 11. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Podpěrova  3. 12. u č. 1879
Sezemínská 16. 11. parkoviště u trafostanice
Trávníčkova 10. 11. u tržiště (proti č. 1764)
U Jezera 20. 11. parkoviště proti č. 2039/18

V Hůrkách  3. 11. na chodníku vedle parkovacího zálivu 
proti ul. Seydlerova

Volutová  6. 11. parkoviště proti č. 2518/6
Vstavačová  7. 12. u retenční nádrže
Zázvorkova 27. 11. parkoviště proti č. 2003/14

Třebonický rybník dokončen

Mobilní sběrný dvůr

ulice stanoviště datum doba přistavení

Mládí parkoviště proti prodejně  
Auto Kelly  7. 11. 8.00 – 14.00

K Sopce
částečně zpevněná 
plocha proti bývalé 
restauraci U Šimáčků

22. 11. 8.00 – 14.00

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová 
společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat 
jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn na uvedeném 
stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit: objemný 
odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy.

Životní prostředí

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
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ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Časopis Čtyřlístek slaví jubileum
Až do 23. prosince je v Galerii umění pro děti GUD na náměstí 
Franze Kafky 24 v Praze 1 přístupná výstava na počest 600-stého 
vydání Čtyřlístku. Tento dětský časopis je českým fenoménem 
a kulturním dědictvím v oblasti komiksu, který baví mnoho generací 
již 46 let. Dnes vychází 20x ročně, přibližně v nákladu 40 000 výtis-
ků. Prvním autorem a ilustrátorem je Jaroslav Němeček, většinu scé-
nářů napsala v minulosti Ljuba Štíplová, v současnosti se v psaní 
střídá několik autorů. Hrdiny seriálu jsou geniální černobílý kocour 
Myšpulín, atletický a nenasytný čuník Bobík, marnivá a pořádkumi-
lovná, přesto citlivá fenečka Fifinka, ostroslechý a rychlonohý straš-
pytel zajíc Pinďa plus nepravidelně se objevující nepřítel Myšpulína, 
s písmenem Z na hrudi a černých brýlích, profesor Kazimír Zádr-

hel. Zvířecí hrdinové žijí ve společném domku v Třeskoprskách 
(předlohou jsou Doksy), u rybníka Blaťáku (Máchovo jezero) pod 
hradem Bezzubem (Bezděz) a prožívají nevídaná dobrodružství. 
Expozice byla sestavena v přímé spolupráci s panem Němečkem, 
jenž pro výstavu připravil i mnoho autentických ilustrací. V Myšpu-
línově dílně se děti podrobně seznámí s tím, jak vzniká samotný 
časopis. Na interaktivních stanovištích Tajemství Čtyřlístku si děti 
mohou sestrojit vynález s profesorem Myšpulínem nebo poměřit 
síly se silákem Bobíkem. „Věřím, že příběh čtyř hlavních postav je 
nadčasový a ukáže dětem, že přátelství a vzájemné pochopení je 
hlavní tajemství mezilidských vztahů,“ říká Jaroslav Němeček. Pro 
veřejnost je výstava přístupná, kromě pondělků, ve všední dny od 14 
do 18, víkendy od 10 do 18 hodin. Více najdete na www.galeriegud.cz.
 Dan Novotný

Stalo se v listopadu
O filmu k nenatočení 
Šedesátá léta s výraznou libe-
ralizací přinesla i zlaté období 
českého filmu. To korunoval 
František Vláčil čtyřhodinovou 
filmovou rapsodií Marketa 
Lazarová, jež není pouze nej-
lepším českým filmem všech dob, 
ale i nejlepším filmem 60. let 
světové kinematografie a jedním 
z nejlepších filmů vůbec. Van-
čurova literární předloha byla 
původně považována za naprosto nenatočitelnou. Příběh o Mar-
ketě, dceři zemanově, zaslíbené Bohu, kteroužto uloupil syn lou-
peživého rytíře a ona se stala jeho milenkou, je vsazen do kruté 
a násilné doby, kdy na prahu 13. stol. křesťanství ještě svádělo boj 
s pohanskými bohy, kdy lidský život obklopen magií, zbožností 
i statečností měl pranepatrnou cenu, kdy však láska i vášeň byly 
stejné jako dnes. Symfonický formát filmu pak umocňuje v tajem-
né atmosféře bažin a zasněžených hor drásavá hudba Zdeňka 
Lišky, jež vniká až do morku kostí. Ale autentičnost filmu je krom 
hudby a Vláčilovy nekompromisnosti dána naprostým odevzdá-
ním se filmu ze strany herců. Neopakovatelná empatie do středo-
věkých, ale i lidských poměrů je umocněna mistrovskými výkony 
bez jediného slabšího článku, mezi nimiž ční Kozlík Josefa Kemra, 
královský hejtman na Boleslavi Pivo Zdeňka Kryzánka, Bernard 
Vladimíra Menšíka i Marketa Magdy Vašáryové. Dílo navíc patří 
mezi nejlepší světovou literaturu převedenou na film. Vláčil jej 
nicméně považoval za torzo, neboť nedostal příležitost dokončit 
ho podle svých představ. Předběžný rozpočet činil 17 425 000 Kčs. 
Výrobní náklady nakonec dosáhly 12,26 milionu. Filmy se přitom 
v šedesátých letech točily tak za tři miliony. Marketa Lazarová se 
stala tehdy ve všech smyslech slova tím nejdražším. Aby se část 
nákladů vrátila zpět, studio Barrandov donutilo režiséra Vláčila 
natočit ve stejných kostýmech a dekoracích ještě jeden film (Údolí 
včel). Natáčení trvalo oproti plánovaným 353 celých 548 dnů. 
Marketa Lazarová se stala také naším nejdéle natáčeným filmem 
a svou délkou 162 minut i tím nejdelším. Po premiéře 24. listopa-
du 1967 následovalo 8 991 promítání a 1 224 510 diváků zasaže-
ných ve své době nejdražším „očistcem“ české kinematografie. 
Kdo viděl černobílou Marketu Lazarovou v kině, zůstal ohrome-
ně bez hlesu sedět. S dojmem na celý život. Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Do kostela na roráty (Vzpomínky 1974)
Všade bylo tma, jen v chaloupkách, jak 
svítili, rozlévalo se z oken mdlé světlo 
po návsi. Po celé obci byl ještě klid 
a ticho. Jen z jednotlivých statků se 
ozýval skřípot a vrzání pumpy, rachot 
nádob nebo chraplavý zpěv kočího nebo 
pohůnka, když napájel dobytek. Jednot-
livě se ozýval hlas rolniček nebo zvonce, 
jak mlékaři jeli do Prahy s mlékem 
anebo pekař s pečivem. Ze vrátek se 
trousily babičky s lucernami a pomalým krokem se ubíraly 
ke kostelu. Nad Prahou byla vidět bledá záře a byl slyšet temný 
hukot a šum, což prozrazovalo blízkost velkoměsta. V kostele bylo 
ticho a klid, jen u hlavního oltáře blikalo věčné světlo a v lavicích, 
jak kdo přišel, si rozsvítil svoji lampičku tzv. sloupek. Jinak byl celý 
kostel pohroužen do šera. Sem tam bylo slyšet zakašlání nebo 
šouravé kroky některého opozdilce. Na varhany v té době hrával 
řídící učitel ve výslužbě Macourek. Macourkovi bydleli ve staré 
škole proti kostelu, dnešní hudební škole. Vybral Dan Novotný
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Městská část svým seniorům
Podzimní rozjezd klubů seniorů je komplikován stále probíhající rekon-
strukcí kuchyně ve středisku sociálních služeb. Pět klubů scházejících 
se v prostorách střediska muselo hledat útočiště jinde. Děkujeme ředi-
teli FZŠ Trávníčkova Františku Hanzalovi, který umožnil schůzky 

seniorů v areálu školy. Modrý klub školy se stal velmi příjemným do-
časným místem jejich setkávání. Další kluby našly dočasné náhradní 
zázemí přímo v budově radnice. 

Program klubů seniorů obohatil v průběhu září a října zástupce sta-
rosty Pavel Jaroš, který připravil pro členy klubů bohaté kulturní vyži-
tí. Jednou z prvních akcí byla 23. září pro 150 seniorů plavba parní-
kem po Vltavě. Ani deštivé počasí nikoho neodradilo. Parník Cecílie 
byl připraven na plavbu od Čechova mostu do Troje a zpět. Zástupce 
starosty Pavel Jaroš přivítal všechny přítomné a na palubě i v podpalu-
bí zavládla příjemná atmosféra, kterou podbarvily staropražské písnič-
ky harmonikáře a v průběhu plavby došlo i na tanec. Připraveno bylo 
také občerstvení. 

Pro seniory zajistil zástupce starosty Pavel Jaroš také volné vstupenky 
do Hudebního divadla Karlín na muzikál Noc na Karlštejně, operetu 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
(Po dobu rekonstrukce kuchyně v Domě sociálních služeb Lukáš 
se budeme scházet v obřadní síni radnice Prahy 13)
 2. 11.   Zavzpomínáme na naše přátele z klubu
 Svatava Bulířová
 9. 11.   Co nabídneme do programu klubu na další měsíce?
 Povídání při kávě a čaji Svatava Bulířová
16. 11.   17. listopad – den boje za svobodu a demokracii Úryvky  
 z knihy Zákulisie slov (rozhovor s Josefem Kocourkem).  
 V originále přečte Viera Mareková.
23. 11.   Můžeme si sami vyrobit adventní věnec?  
 Jak na to, nám poradí Jarmila Hlinovská.
30. 11.   Vánoce se blíží – kde dobře nakoupíme?
 Vyměňme si zkušenosti. Svatava Bulířová
Počítače Klubu I budou pokračovat v Lukáši po skončení  
rekonstrukce.
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
(Schůzky budou probíhat v obřadní síni radnice Prahy 13)
 3. 11.   Posezení u kávy – společenské hry
10. 11.   Zacvičíme si – procvičíme si paměť
24. 11.   Na klavír nám zahraje Josef Skalička
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz postižených  
civilizačními chorobami
(4. 11. se členové klubu sejdou ve FZŠ Trávníčkova 1744, 11., 18.  
a 25. 11. se schůzky uskuteční v zasedací místnosti v 5. poschodí radnice)
 4. 11.   Příprava na Dny SPCCH Helena Hrdoušková, Roman Kosan
11. 11.   Dny SPCCH – beseda s MUDr. Lidmilou Ripovou (ORL) 
18. 11.   Dny SPCCH – beseda s Martinem Plitzem  
 s následnou projekcí 16 mm filmu Hvězda
25. 11.   Dny SPCCH – beseda s principálem divadla Řešeto, beseda 
s kapelníkem Pražského salonního orchestru Václavem Vomáčkou 
Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740; 
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342

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

Klub seniorů staré Stodůlky 
(Po dobu rekonstrukce kuchyně v Domě sociálních služeb Lukáš  
se budeme scházet v Klubu Mlejn, Kovářova 1615/4)
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme 
přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Program klubů seniorů listopad 2015
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Polská krev a muzikál Addams Family. Také KD Mlejn za finančního 
přispění městské části připravil pro seniory Podvečer s hercem Oldři-
chem Víznerem, divadelní představení Zelňačka (25. 11.) a vystoupení 
Cirkusu Mlejn (3. 12.). Bližší informace naleznete v programech KD 
Mlejn na str. 31.  Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví  

Nové kluby přijímají členy
První týden v říjnu se v klubovně v Heranově ulici poprvé sešly dva 
nové kluby seniorů. V pondělí 5. přivítala přibližně dvacet zájemců 
o numerologii, astrologii a přírodní medicínu vedoucí Klubu seniorů 11 
paní Patrmanová. Další ne zcela tradiční témata mohou program klubu 
dále rozšířit. Ve středu 7. října následovala první schůzka Senior 
klubu 10 – Heranova. Cílem schůzky bylo zjištění zájmů jeho zaklá-
dajících členů. Vedoucí klubu pan Šikula je připraven návrhy jednotli-
vých členů zařadit do programu schůzek. Členové se mohou těšit 
na diskuze z oboru filozofie, historie, nebudou chybět ani vycházky 
do historického centra Prahy i do blízké přírody. Na tvorbě programu 
se můžete podílet i vy, pokud jste senior žijící v Městské části Praha 13 
a stanete se členem tohoto klubu. Kapacita obou klubů není zcela napl-
něna, proto se případní zájemci mohou přihlásit na e-mailových adre-
sách patrmanovajana@seznam.cz, seniorklub10heranova@seznam.cz 
nebo na telefonním čísle odboru sociální péče a zdravotnictví 
235 011 443. Iva Dvořáčková, OSPZ

Kulturní dům Mlejn zve 25. 11. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 31.
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Inzerce

 o Padesát let na jednom pracovišti  
Dne 15. 12. 2015 oslaví paní Jana Šuranová 70 let. 

Celá velká rodina spěchá 
popřát vše nejlepší  
a ještě hodně let nám  
tu prospívej. Ale nejen 
to. Další stovky žáků  
a žákyň, které naučila  
za 50 let v LŠU Štefáni-
kova hrát na kytaru si 
jistě na paní učitelku 
vzpomenou.

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva 
zdarma! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Malování, štukování, tapetování, lakování  
(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,  
koupelny, 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 Opravy praček, myček a sušiček v bytech  
zákazníků. Práce dle dohody – večer i víkendy. Macourek 
– tel. 728 137 314, e-mail: pavel.macourek@seznam.cz.

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

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

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

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

 o 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 KADEŘNICTVÍ dámské, pánské, dětské. Dámský střih 
250 Kč, barva + střih 550 Kč, melír + střih od 500 Kč. 
Pánský střih 100 Kč. Tel. 777 305 459 – Dulová.  
MANIKÚRA komplet gel nehty 450 Kč, UV akrylgel 450 Kč, 
rocklac 350 Kč, gellak 350 Kč. P. shine 190 Kč,  
manikúra 120 Kč. Tel. 777 309 722 – Bohuslávková. 

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

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

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

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

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

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, prohlášení  

nemovité věci, zaměřování bytů, zakládání SVJ.  
Tel. 724 304 603. 

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

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

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

Blahopřejeme

Služby

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

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

Inzerce

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké,
rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kan-
celářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, 
krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, myčkám, 
sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 
do betonu, začištění omítek do původního stavu, kontrola 
stávající instalace, dotažení spojů. Tel. 604 516 344.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jisti-
čů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, 
rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

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

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

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

střechy rodinných i panelových domů.

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

PSÍ STUDIO NA PĚTCE 
Marcela Pfeiferová       tel. 739 029 625

Stříhání a koupání psů všech plemen.
Prodej potřeb pro psy. 

Možnost objednání na víkend. 
Neustupného 1838, P-13       www.psistudionapetce.cz

     

SRDEČNĚ VÁS ZVE OCHUTNAT
SUDOVÁ MORAVSKÁ VÍNA
KVALITNÍ MORAVSKÁ
A ZAHRANIČNÍ VÍNA
PRAVOU ITALSKOU KÁVU
LAVAZZA

ŠIROKÁ NABÍDKA DÁRKOVÝCH BALENÍ VÍN

VINOTÉKA S POSEZENÍM

TEL. 222 365 570
WWW.VINOTEKAANDRE.CZ

PETRŽÍLKOVA 2589/19, PRAHA 5 - STODŮLKY
(V BUDOVĚ ČSOB)

NOVĚ OTEVŘENO

PROVOZNÍ DOBA
SO - NE 11:00 – 21:00PO - PÁ 10:00 – 21:00
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 o Nabízíme opravy a rekonstrukce bytů, bytových  
jader a domů, výstavbu a rekonstrukce rod. domů – vše 
"NA KLÍČ", tzn. včetně navazujících profesí. Zvláštní 
zaměření na instalatérské a topenářské práce. 3D návrhy 
a vypracování dokumentace. Záruka kvalitní práce.  
Tel. 604 845 482, www.ikuzma.cz.

 o !!! Hairdresser ś Studio kadeřnické !!! nabízí kom-
pletní kadeřnické služby. Dámské, pánské, dětské střihy, 
barva, melír. Vítáme vás na adrese Seydlerova 2152/3, 
Praha 13. Tel. 774 177 269. 

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

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

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

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

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových  
možností. Volejte na tel. 774 901 193. 

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

 o ŽEHLENÍ S DOPRAVOU. Doprava ZDARMA.  
Mandl, trička: 24 Kč/kg. www.zehlenisdopravou01.cz. 
Tel. 721 443 980.

 o Prof. chůva nabízí hlídání dětí od 0 do 3 let. Jsem 
časově flexibilní. Lokality (Praha 5, 13, Pha západ).  
Tel. 607 283 360.

 o KUŘÁCI, ODVYKNETE AŽ NA 90 %!  
Tel. 224 214 617, 604 207 771.

 o Taneční  školička Ivy Cenkové přijímá děti na 
nový školní rok, výuka bude probíhat každé úterý od  
15.00 hod., v Rodinném centrum Hvězdička, Kovářova 
42/25a, Praha 13. Kontakt: i.cenkova@seznam.cz,  
tel. 777 110 059.

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

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

 o Pomohu s úklidem, nákupem. Žehlení, praní. Volejte 
spíše večer. Tel. 724 504 760.

 o Učitelka s aprobací naučí nebo doučí ruský jazyk  
i všechny předměty 1. stupně základní školy.  
Tel. 739 228 514.

 o Ohlídám děti, odvedu na kroužky.  
Tel. 241 431 479.

 o Prodám speciální oblečení na motorku zn. HELP (bunda 
+ kalhoty – velikost L, nenošené) a koženou bundu veli-
kosti L. V případě zájmu volejte na telefon 607 175 340.

 o Společnost I.B.C. Praha se sídlem v Jinočanech přijme 
do trvalého prac. poměru zaměstnance do realizace a řízení 
projektů = zpracování objednávek a nabídek, služební cesty. 
Požadujeme VŠ nebo SŠ technického směru + praxe v oboru, 
PC – exel + word podmínkou, znalost anglického či ruského 
jazyka. Nástup možný ihned. Kontakt: tel. 251 006 240 nebo 
251 006 142.

 o Hledáme výpomoc/brigádu do prodejny obuvi  
U ROMINKA (Sluneční nám., Praha 13) zejména na odpole-
dní hodiny. Bližší informace na info@modadeti.cz nebo  
na tel. 775 442 288.

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM

Různé

Zaměstnání

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

           SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA

       DĚTSKÉ BOTY

Sluneční nám. 2588/15,  
Praha 13 (u ČSOB)

praha@modadeti.cz       
www.MODADETI.cz

Superfit         Primigi         D.P.K.         Protetika    
     BigFish       Geox Respira       Ciciban        Fare 

Peddy      COQUI      Befado    Jonap       Pegres     
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D O  Š K O L Y !ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

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

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz

BÝT FIT a vtírat  BISHOFIT
pro sportovce, řidiče, úředníky, rodiče..

úleva namoženým svalům
ztuhlé krční a bederní páteři

při ostruze patní kosti
++Bish-Effect ++

www.bishofit.cz, obchod@bishofit.cz
tel. 777 676 599, 775 031 027

rozvoz po Praze a Roztokách ZDARMA

RK OPTIMA hledá byty k pronájmu a prodeji.  
Doporučitelská provize!       Tel. 605 260 736 

ZŠ s RVJ Bronzová 2027, Praha 13 přijme 

učitele pro 1. stupeň.  

Kvalifikovaného nebo studujícího Ped F.  

Nástup ihned nebo dle domluvy,  

na plný i částečný úvazek. 

tel. 235 514 369, 235 514 356, 

zs-bronzova@zs-bronzova.cz.

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

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

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

SERVIS LYŽÍ 299,- 

AMBULANCE NEUROLOGIE A REHABILITACE
POLIKLINIKA HOSTINSKÉHO 4 – STODŮLKY

 TEL. 235 321 111
též pro pacienty s bolestmi zad a hlavy
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 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 
Tel. 605 859 306. 

 o Prodám samostatný garážový box 27 m2.  
Garáže Běhounkova ul. – naproti hotelu Apart.  
Nabídněte. Tel. 603 355 642. 

 o Koupím garáž v Nových Butovicích.  
Ulice Nušlova. Tel. 725 772 496.

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv 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 komplikované 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 dopla-
tek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.  
Tel. 222 941 032 nebo 603 420 013.

 o Lékařka koupí byt v Praze v jakémkoli stavu. Exekuce  
a pravní servis zajistím. Možno okamžité zálohy ještě 
dnes. Tel/Sms: 773 109 561. RK nevolat.

Byty

Jsme specialisté na Prahu 13 a okolí. Bydlíme tu s Vámi.

Kompletní a rychlý servis při prodeji či koupi nemovitosti

Financování privatizací, vyplácení exekucí, bezúročné půjčky

Právní služby zajišťuje advokát JUDr. Jan Frič

www.hes-nespor.cz

+420 739 076 747

Hábova 2345/7

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

RK JUDr. VOSYKA, s.r.o.
 prodej, pronájem bytů a nemovitostí

 poradenský a právní servis 
(pohledávky, exekuce a jiné)

tel. 608 212 218, e-mail: rkvosyka@seznam.cz 
Praha 5, Stroupežnického 2328/30

(u OC Nový Smíchov)

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie, sítě  
proti hmyzuvenkovní plastové a hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
výroba kuch. linek a vest. skříní  
Atestované bezpečnostní dveře  

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

251 615 428 - celý den
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

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

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

Fa Kaše
K o u p í m   b y t   v   P r a z e

V o l e j t e  7 7 5  4 3 2  9 6 4

Prodej – koupě – pronájem

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

Inzerce

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30
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Příběh lásky se odehrává na kruzích
Sezona v Klubu Mlejn je opět v plném proudu. V říjnu začaly pravi-
delné pohádkové neděle a uskutečnil se koncert na podporu léčby 
Alzheimerovy choroby. Opět přijela také finská choreografka, režisér-
ka a akrobatka Ilona Jäntti. Začátek měsíce byl věnován konečným 
zkouškám nového představení Cirkusu Mlejn v její choreografii 
a režii. Inscenace má název Fejka a v neděli 11. října se odehrála její 
premiéra. Opět jsme mohli vidět hlavní akrobatickou disciplínu 
Cirkusu Mlejn, kterou je závěsná akrobacie. Tentokrát to však nebylo 
na laně ani na šále, ale na dvou kruzích různých rozměrů. Nechyběly 
ani pozemní párové akrobatické sekvence v rokenrolovém tanečním 

rytmu. Hlavními 
protagonisty jsou 
Eliška Brtnická a Josef 
Toman představující 
tentokrát partnery, 
kteří se vydali 
na společnou cestu, 
i když mají zcela 
odlišné zájmy a pro-
fese – IT technik 
a tanečnice. O tom, 
jak to dopadne, se 
můžete přesvědčit 
na příštích reprízách, 
například už 20. listo-
padu večer ve Mlejně. 
Inscenace vznikala 
delší dobu, mimo jiné 
v rámci rezidence 
v Helsinkách a v Olo-
mouci. Premiéra byla 
odložena také proto, že Ilona Jäntti utrpěla zranění ramene a delší 
dobu se léčila. Nyní už ale začíná opět v pomalém tempu pracovat 
i na svých vlastních projek tech a důkazem bylo i její krátké vystoupení 
v rámci premiérového večera ve Mlejně. Předvedla ukázku z předsta-
vení Silver Lining, kde Ilona ve vzduchu trochu šokujícím způsobem 
experimentuje na kusu kovového pletiva. Až bude autorka tohoto oje-
dinělého projektu zcela zdravotně v pořádku, jistě uvidíme ve Mlejně 
celé toto zajímavé představení.
 Dagmar Bednáriková, divadlo@mlejn.cz, www.mlejn.cz

Program klubu Mlejn listopad 2015

DIVADLO
20. 11. pá 19.30  FEJKA

Inscenace Cirkusu Mlejn s využitím vzdušné a párové akrobacie
25. 11. st 10.00  ZELŇAČKA – veřejná generálka

Známý humoristický román Reného Falleta potěšil své čtenáře a byl inspirací filmu 
i divadlu. V nejnovějším divadelním zpracování uvidíte skvělého Oldřicha Víznera.
Zvýhodněné vstupné pro seniory.

26. 11. čt 19.30  ZELŇAČKA
PREMIÉRA

DĚTI 
 8. 11. ne 15.00  LAKOMÁ BARKA – Studio Damúza

Klasická loutková pohádka podle Jana Wericha. Vhodné pro děti od 3 let.
15. 11. ne 15.00  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – Studio Damúza

Vhodné pro děti od 3 let.
22. 11. ne 15.00  ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ – Toy Machine

Loutkové představení.
29. 11. ne 15.00  DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – Studio Damúza

Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče.
 6. 12. ne 15.00  MINIMAX A MRAVENEC

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
 4. 11. 9.00, 10.30  HODINA HUDEBKY JINAK S TOKHIM

Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ.
 3. 12. 9.00, 10.30  KAŠPÁREK V PEKLE – Divadlo Xaver

Pro děti z MŠ, 1. – 3. třídy ZŠ

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

KONCERTY
 5. 11. čt 19.30  OZVĚNY PORTY

 7. 11. so 12.00  SKUTEČNÁ LIGA 
11. ročník hudební soutěže v živém hraní. Více na www.musicmap.cz. 

13. 11. pá 19.00  VZPOMÍNKA NA FOLKOVOU OHŘI
Večer nabitý folkovou hudbou.

19. 11. čt 19.30  OHAŘI
Významná česká country kapela.

21. 11. so 17.30  VZPOMÍNKA NA QUEEN
Vzpomínkový večer na legendární kapelu Queen.

 3. 12. čt 19.30  LUŇÁČCI

11. 12. pá 19.30  KAREL PLÍHAL

RŮZNÉ
PROMĚNY KLUBU MLEJN – 5 LET V NOVÉM

10. 10. – 31. 12.  VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava fotografií, které zachycují historii a současnost budovy kulturního centra 
Prahy 13.

 1. 11. ne 14.00  MEZINÁRODNÍ FYZIOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE 
MFK (Moderní Forma Komunikace) – pořádá MFK centrum Praha

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete  
na www.mlejn.cz nebo na facebooku.
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KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 14.00 
do 18.00 a vždy hodinu před představením  Email: info@mlejn.cz. Grant poskytla Městská část Praha 13
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Linea, STOP
91,5 x 129 mm

září 2015

Co s koupelnou
v paneláku?

RYCHLÁ REKONSTRUKCE
JÁDRA BEZ BOURÁNÍ !!
Obkladové desky 122 x 244 cm
v provedení jako obkladačky
- vhodnější než keramika.

spol. s r.o.

V Olšinách 61
Praha 10
“M” Strašnická

pondělí 14.00 - 18.00
úterý 10.00 - 14.00
středa 14.00 - 18.00
čtvrtek 10.00 - 14.00

www.koupelnyza3dny.cz

tel.: 274 810 848

LINEA

2_Linea-STOP-15:Linea-stop-08  27.7.2015  12:16  Stránka 1

Inzerce

K JAKÝMKOLI MULTIFOKÁLNÍM SKLŮM 
OD NÁS DOSTANETE 

VÁMI VYBRANÝ DRUHÝ PÁR SKEL

K JAKÝMKOLI SKLŮM S OCHRANNOU 
VRSTVOU OD NÁS DOSTANETE VÁMI 

VYBRANÝ DRUHÝ PÁR SKEL

DRUHÝ 
PÁR SKEL 
NYNÍ 
ZCELA 
ZDARMA*

Z D A R M A *
DÁLE POSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

• Měření zraku - optometrie v návaznosti na očního lékaře  
• Screening zraku dětí od 6 měsíců • Opravy brýlí a mnoho dalšího

Sluneční náměstí 2583/12, 158 00 Praha 5 (vedle radnice Prahy 13)
tel.: 725 850 777, www.stingooptik.cz, více informací v optice

OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE HŮRKA

 * Ve stejné či nižší hodnotě. 
    Při nákupu nových obrub.

INZER NA VÝŠKU2.indd   1 13.10.2015   19:31:51
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Kalendář akcí listopad

Čtvrtek 15. 10. – neděle 29. 11.
Národní Cirkus Originál Berousek
U stanice metra Luka, Stodůlky

Dlouhá historie známého cirkusu Berousek a národní oceně-
ní zavazují i sedmou generaci cirkusové rodiny k nejvyšší 
úrovni, kvalitě a zachování původní filozofie cirkusu – spo-
jení maximální profesionality s láskou a úctou ke zvířatům. 
Představení můžete vidět ve středu, ve čtvrtek a v pátek 
od 17.30, v sobotu od 14.00 a v neděli od 11 hodin.

Sobota 31. 10. • 15.00 
Halloweenská párty pro děti v Jeremi
Jeremi Sport, Jeremiášova 2581/2, Stodůlky
4gym Praha pořádá Halloweenskou párty pro děti v Jeremi 
Sportu. Čeká nás halloweenské sportování, hry, kreativní 
tvoření, dětské disco. Děti s halloweenskou maskou dosta-
nou zdarma sladkou dobrotu. Masku si budete mít možnost 
s námi vytvořit. Vstupné 40 Kč.

Čtvrtek 5. 11.
Den otevřených dveří 
Základní škola, Mládí 135 
Dopoledne od 8.55 do 9.40 budou mít zájemci z řad rodičů 
možnost navštívit vyučování.  
Odpolední program: 16.00 prohlídka školy, 17.00 beseda 
a animační program pro děti. V 18.00 Den otevřených dveří 
končí.

Sobota 7. 11. • 15.00 – 18.00 
Martinská cesta za světlem pro rodiny s dětmi 
Kemp Drusus Třebonice 

Přijďte si vyrobit lampion a projít cestu tmou vyznačenou 
kouzelnými lucernami za Martinem na bílém koni. Občerst-
vení v restauraci pivovaru a prodej originálních dárků. Prosíme 
o nahlášení počtu dětí předem – sms na tel. 775 690 806. 
Vstupné je 50 Kč pro každého účastníka programu a děti 
od 2 let. Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Sobota 7. 11. • 18.00
Přátelství bez hranic
České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Malá Strana
Zveme všechny příznivce sborového zpěvu na koncert smí-
šených sborů Carmina Vocum Praha a Stella Maris Hvar. 
Zazní sborové skladby českých a světových autorů všech 
období a žánrů.

Pondělí 9. 11.
Den univerzit Německé školy v Praze
Schwarzenberská 1/700, Jinonice
Nenechte si ujít veletrh vzdělávání. Kolem 15 univerzit 
spolu s jinými institucemi z Německa i České republiky 
bude v aule školy seznamovat zájemce se svou nabídkou 
vzdělávání. Nejrůznější univerzity kromě toho vystoupí 
s prezentacemi mimořádných studijních oborů.  
Více na www.dsp-praha.cz.

Úterý 10. 11. • 19.00
Transsibiřskou magistrálou od Moskvy po Vladivostok
Jeremi Sport, Jeremiášova 2581/2, Stodůlky
Zveme vás do příjemného prostředí klubovny Jeremi 
na besedu s cestovatelem Jakubem Křížem. Čeká vás promí-
tání fotek a vyprávění o neuvěřitelné cestě velikou zemí. 
Vstupné je 15 Kč. Pořady Cestování, kde bude hostem vždy 
jiný cestovatel, budou probíhat v pravidelných termínech. 
Sledujte Facebook Jeremi sport, kde najdete aktuální infor-
mace.

Středa 11. 11. • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří Německé školy v Praze
Schwarzenberská 1/700, Jinonice
Návštěvníci mohou nahlédnout do tříd během výuky. 
Na programu je prohlídka školy a školky či osobní pohovory 
s vedením školy. Více na www.dsp-praha.cz.

Sobota 14. 11. • 9.00 – 17.00
Flerjarmark na Lukách aneb Originální dárky  
pod stromeček
Křesťanské centrum Třináctka (v OC Luka)
Na jarmarku si můžete zakoupit originální oděvy, šperky, 
módní a bytové doplňky, keramiku, floristické výrobky, 
hračky a mnoho dalšího. Během akce, konané ve spolupráci 
s Fler.cz, jsme pro vás připravili výtvarné workshopy a vý-
borné domácí občerstvení. Vstup je zdarma. 

Sobota 14. 11. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás 
zve na Tři kouzelné pohád-
ky (O rybáři a rybce, 
O ševci a čertovi a O ušaté 
princezně). Jednotné 
vstupné 70 Kč, pokladna 
je otevřena hodinu před 
začátkem představení. 
Na místě bude možno za-
koupit malé občerstvení. 
Bližší informace 
na www. divadloglans.cz.

Sobota 14. 11. • 10.00 – 17.00
Celostátní umisťovací výstava koček bez domova
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK, 
Na Slupi 16, Praha 2 (boční vchod Benátská 2) 

Pokud toužíte po chlupatém kamarádovi, není hezčího 
skutku než pomoci těm bez domova. Na akci letos plánuje 
dorazit 100 kočiček z útulků celé České republiky. Všechny 
kočky i koťátka mají veterinární osvědčení. Akci každoročně 
pořádá Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, Na pláni 31, 
Praha 5, tel. 603 225 948, sdruzeni@kocici-utulek.cz.

Sobota 14. 11. • 12.00 – 16.00
Dětský a dámský bazárek
Mateřské centrum Mašinka, Šostakovičovo nám. 1515, 
Stodůlky
Chcete prodat nebo koupit hračky, oblečení, boty? Potom 
přijďte do našeho mateřského centra (vedle restaurace 
Maják). Pokud máte zájem prodávat, kontaktujte nás 
na horkamartina@seznam.cz. Počet míst je velmi omezený. 
Poplatek pro prodávající je 100 Kč. 

Úterý 17. 11.
Pochod Pražský minimax 2015
Start – Dejvice a Řepy 
Již podvanácté vás kartografické 
vydavatelství Žaket zve na turistický pochod Prahou podle 
mapy, na Pražský minimax. Delší trasa o délce 22 km vede 
od železničního nádraží Praha-Dejvice, z Václavkovy ulice 
(start od 8.30 do 9.15). Připravena bude i kratší trasa 
o délce 11 km, na kterou je možné se vydat od smyčky 
tramvaje Sídliště Řepy, z ulice Na Chobotě (start od 10.00 
do 10.45). Každý účastník obdrží podrobnou mapu s tratí 
pochodu a slovním popisem trasy a kontrolními otázkami. 
Startovné je dobrovolné. Cíl obou tras bude na křižovatce 
Plzeňské a Slánské, v sídle kartografického vydavatelství 
Žaket a blízko zastávek městské hromadné dopravy Bílý 
Beránek a Slánská. Cíl bude otevřen od 12.30 do 15.30. 

Čtvrtek 19. 11.
Den otevřených dveří
FZŠ Mezi Školami 2322
V tento den si můžete od 8.00 do 11.00 prohlédnout prosto-
ry školy, třídy, tělocvičny, odborné pracovny a můžete na-
hlédnout do jednotlivých vyučovacích hodin. Program: 8.00 
– 8.45 ukázková hodina pro rodiče budoucích žáků 1. roční-
ku (nový pavilon školy), 9.00 nebo v 15.30 beseda pro rodi-
če budoucích prvňáčků v kinosále školy, kde budete mít 
možnost se blíže seznámit se školním vzdělávacím progra-
mem i dalšími aktivitami školy, 14.00 – 16.00 otevřené 
herny školní družiny pro rodiče, 16.00 první dílnička pro bu-
doucí žáky 1. ročníku.  
Bližší informace na tel. 251 613 247/27, 730 826 141, 
zastupce@fzsmeziskolami.cz, www.fzsmeziskolami.cz, 
Facebook – FZŠ Mezi Školami.

Sobota 21. 11. • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří ČGHSP
Fantova 1784/28, Praha 13 

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze zve 
na Den otevřených dveří. Pro zájemce o hledání předků 
bude otevřena kancelář a členská odborná knihovna. Mož-
nost nákupu učebnic a časopisů pro rodopisce, odborných 
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konzultací a setkání se členy. Více na http://genealogie.cz, 
genealogie@centrum.cz.

Sobota 21. 11. • 10.00 – 16.00
Vánoční Flerjarmark
Řeporyjská sokolovna, Jáchymovská 613, Řeporyje
Na jarmarku budou opět k vidění a k zakoupení šperky, 
háčkované čepičky, keramika, decoupage, dekorace a další 
rukodělné výrobky. Pro děti i dospělé jsou připraveny ruko-
dělné dílničky.

Sobota 21. 11. • 10.00 
Setkání Baltíků v Praze
FZŠ Trávníčkova 1744
TIB, občanské sdružení pořádá další ročník soutěže v progra-
mování Setkání Baltíků v Praze. V sobotu se koná finále sou-
těže o nejhezčí program naprogramovaný v Baltíku. 
Prezentace jsou přístupné veřejnosti.  
Více na http://souteze.tib.cz.

Neděle 22. 11. • 13.00 – 14.00
Nedělní pohádková Mohylka
Základní škola Mohylová, Lužiny
Nenechte si ujít divadelní a dramatické představení žáků 
školy.

Pondělí 23. 11. • 15.30 – 19.00 
Čokoládové odpoledne v Rondu 
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1  
(rondel u metra Lužiny)

Opět máte možnost si s dětmi udělat vlastní čokoládu. 
Tentokrát může být i s mikulášskou tématikou. Cena 60 Kč. 
Objednávejte se na info@cokoladovacukrarna.cz, ať je pro 
vás zajištěn dostatek času.

Středa 25. 11.
Den otevřených dveří
Základní škola Kuncova, Stodůlky 
Srdečně zveme rodiče stávajících i budoucích žáků a další 
zájemce na Den otevřených dveří naší školy. Dopoledne 
od 8.00 do 11.40 je možno zhlédnout výuku ve třídách 
i v odborných učebnách, odpoledne se od 16.00 koná beseda 
s ředitelem školy a komentovaná prohlídka školních prostor. 
Zájemci se dozvědí informace k zápisu dětí do budoucích 
1. tříd, podmínky přijímacího řízení pro budoucí šesťáky 
a mají jedinečnou možnost si prohlédnout kvalitně vybave-
né učebny, pracovny a interiér školy. 

Středa 25. 11.
Den otevřených dveří
FZŠ Brdičkova, Lužiny
Zveme rodiče a budoucí prvňáčky na prohlídku školy – 
8.00 – 11.40, ve třídách 1. stupně můžete nahlédnout 
i do výuky. Od 17.00 proběhne ve školní jídelně setkání 
ředitele školy s rodiči budoucích prvňáčků.

Středa 25. 11. • 17.00 – 21.00 
Listopadání 
FZŠ Brdičkova, Lužiny
Přijďte se podívat na vystoupení školního pěveckého sboru 
a následně navštivte tradiční pracovní dílny pro děti i rodiče 
s nádechem Vánoc. Veškeré vaše dotazy zodpovíme 
na tel. 235 515 884 nebo skola@fzsbrdickova.cz.

Sobota 28. 11. • 8.00
Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska v.v.
Fakultní základní škola Brdičkova, Lužiny

SDH Třebonice a ÚMČ Praha 13 vás zvou na další ročník 
volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev. 
Prezence 7.30 – 8.00 v tělocvičně školy. Závazné přihlášky 
(do 23. 11. do 14.00) a veškeré informace získáte u Jaroslava 
Matýska (tel. 607 613 652, 235 011 239) nebo Martina 
Šmída (tel. 602 765 024, 235 011 616).

Sobota 28. 11. • 9.00
Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Farní charita Stodůlky spolu s římskokatolickou farností 
sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách vás srdečně zve na další 
setkání. Zahájíme je v 9 hod. společným slavením mše svaté 
s možností přijetí svátosti nemocných, následovat bude 
společenský program. Pokud máte problém s dopravou 
na setkání, zajistíme pro vás odvoz.

Sobota 28. 11. • 9.00 – 14.00
Adventní dílny
Základní škola Mohylová, Lužiny

Přineste si ostrý nůž, nůžky, štípačky, jehly a režné nitě. 
Výrobní materiál dostanete na místě, možno použít i vlastní 
originální ozdoby na dotvoření. Přijďte si sami vyrobit advent-
 ní výzdobu v podobě adventního věnce, svícnu nebo třeba 
gelové či medové svíčky, nějakou drobnou sváteční ozdobu 
nebo si ozdobit perníčky.

Sobota 28. 11. • 9.00 – 14.00
Dvě šance v Trávě
FZŠ Trávníčkova 1744
FZŠ Trávníčkova a občanské sdružení TIB pořádají pro ty, 
kteří si rádi „hrají“, zábavný program Dvě šance v Trávě. Akce 
je určena pro děti ve věku 7 – 12 let. Čeká na ně deset pro-
gramů, ze kterých si mohou dva vybrat a za pomoci odbor-
ných lektorů se o nich dozvědět více. Pro rodiče a doprovod 
si připravil Národní institut pro bezpečný internet přednáš-

ku Bezpečný internet pro děti, která nám představí dvě 
tváře internetu – tu nekonečnou plnou informací a mož-
ností a druhou, tu méně bezpečnou jak pro nás, tak hlavně 
pro děti. Více informací a přihlášku najdete na http://tib.cz.

Sobota 28. 11. • 9.00 – 15.00
Havajský jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482,  
Nové Butovice 
Kolektiv školky vás srdečně zve na tradiční Havajský jarmark, 
kde si budete moci nakoupit vánoční dárky pro celou rodinu, 
pochutnat si na domácím občerstvení, poslechnout si kole-
dy a mezi 13. až 14. hodinou zde potkat čertici Bertu. Budou 
zde dílničky pro děti i rodiče, kde si užijete vánočního vyrá-
bění.

Sobota 28. 11. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice

Soubor Divadla Glans vás zve na Vánoce na blátě – veselou 
vánoční pohádku o tom, jak Peklo chtělo dětem zkazit Váno-
ce. Jednotné vstupné 70 Kč, pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení. Na místě bude možno zakoupit 
malé občerstvení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 28. 11. • 13.30 – 17.00
Jarmark aneb Adventní slavnost
Komunitní centrum sv. Prokopa,  
Nové Butovice 

Církevní mateřská škola Srdíčko pořádá tradiční Jarmark. 
Můžete zakoupit adventní věnce a mnoho krásných origi-
nálních dárků, posedět v kavárně a ochutnat řadu vánoč-
ních dobrot z našich domácích pecí. Během odpoledne 
proběhne vystoupení dětí CMŠ Srdíčko. Pro všechny děti 
jsou připraveny zajímavé výtvarné dílny.  
Přijměte pozvání ke společnému odpolednímu setkání.  
Více na www.cms-srdicko.cz.

Čtvrtek 3. 12.
Den otevřených dveří
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,  
Bronzová 2027 
Školu můžete navštívit od 8.00 do 11.40, od 13.00 do 14.00 
bude mít otevřené dveře anglická družina.

Kalendář akcí listopad
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Čtvrtek 3. 12. • 17.00
1. výročí lužinských piv
Pivovar Lužiny, Archeologická 1 (OC Lužiny)

Program večera se stále ladí a cizeluje, nicméně již nyní je 
jasné, že zlatým hřebem bude unplugged vystoupení popu-
lární hardrockové skupiny Doga. S agenturou Dobrý den 
probíhá jednání o dalším pokusu o překonání českého 
rekor du ve štafetovém pití piva po dobu jedné hodiny (tak 
začněte trénovat). Nebude chybět ani tombola. Podstatná 
část výtěžku bude věnována organizaci Hemojunior  
(www.hemojunior.cz), která pomáhá dětem s hemofilií. 
V neposlední řadě budou představeny nové etikety lužin-
ských piv.

Sobota 5. 12. • 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů a MČ Praha 13 srdečně zvou 
všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku. Po jejím 
skončení proběhne od 17.00 valná hromada SDH.

Pondělí 7. 12. • 9.30 
Mikulášská nadílka Prahy 13 
Sluneční náměstí  

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

Sobota 19. 12. • 9.00
Vánoční Notorcup 2015
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68
Zveme vás na další ročník oblíbeného předvánočního 
turnaje v malé kopané. Přihlášky a více informací 
na marazdansky@seznam.cz, tel. 602 226 624.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Dětské minicentrum Stodůlka nabízí kroužky a akce přede-
vším pro děti předškolního věku (3 – 6 let), které zatím 
nenavštěvovaly MŠ nebo potřebují individuální péči a menší 
kolektiv dětí.

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

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

Neděle 1. 11. • 17.00
Dušičkový koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se smíšený sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou pod 
vedením Alfonse Limpoucha.

Neděle 1. – pondělí 30. 11. 
Výstava fotografií Ivanky a Jaromíra Čištínových – 
refektář
Vernisáž proběhne 3. 11. od 18.00 v refektáři, výstava je 
prodejní.

Čtvrtek 12. 11. • 15.30
Violoncello a klavír – refektář
Účinkují: Vladimír a Marek Sůvovi – violoncello, Martin 
Plas – klavír. Na programu C. Saint Saens, S. Prokofjev 
a další.

Neděle 15. 11. • 17.00
Koncert – kostel sv. Rodiny
Koncert z děl J. J. Ryby a dalších autorů se sólisty Státní 
opery Praha. Koncert podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Pátek 20. 11. • 20.00 
Koncert sopranistky Pavlíny Senič – kostel sv. Rodiny

Doprovod Musica Festiva di Praga.

Neděle 22. 11. • 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala 
Macourka – kostel sv. Rodiny 
Na programu B. Smetana, V. Novák a A. Dvořák.

Neděle 29. 11. • 17.00 
1. adventní koncert – kostel sv. Rodiny

Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Břevnovského chrá-
mového sboru pod vedením Adolfa Melichara. Koncert pod-
poruje Ministerstvo kultury ČR.

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Středa 4. 11. • 15.00
Halloweenské odpoledne

Připravili jsme pro vás již tradiční podzimní akci. Přijďte se 
s námi bát, bavit, hrát, malovat, vyrábět, zkoušet čarovat... 
V maskách, bez masek, s rodiči, babičkou, dědečkem, souro-
zenci, kamarády... Na děti čeká výtvarná dílna, halloweenská 
kuchyně nebo plnění strašidelných úkolů. Vstupné 60 Kč.

Pátek 6. 11. • 16.00
Cesta světel
V Domečku si můžete vlastnoručně vyrobit světýlka na cestu 
světel. Během vyrábění pro vás zahrajeme pohádku o brouč-
cích. V 17.30 se společně vydáme na cestu. Zde se mohou 
připojit i ti, kdo si přinesou světýlko vlastní. Na závěr světel-
né cesty na vás v Centrálním parku čeká osvětlená, vlastno-
ručně vyrobená lodní regata našich lodních modelářů. 
Vstupné 30 Kč.

Neděle 22. 11.
Den plný tance 
DDM Stodůlky a Taneční skupina D.A.R. pořádají již desátý 
Den plný tance. Dopoledne bude patřit tanečníkům ve věku 
8 až 14 let, odpoledne pokročilým nad 14 let. Můžete si pod 
vedením zkušených lektorů zkusit moderní taneční styly 
jako MTV Dance, Disco Dance, Hip Hop, ale také například 
výrazový tanec. Každá lekce stojí 50 Kč. Více o workshopu 
i lektorech na www.dar-dance.unas.cz nebo na Facebooku. 
Akce je částečně dotovaná z grantu MHMP.

Pátek 27. 11. • 16.00 – 19.00 
Zimní dílna – Pohádková zima

Opět jsme pro vás připravili zimní dílnu se spoustou inspirací 
na zimní a předvánoční výzdobu bytu. Letos budou výrobky 
na téma Pohádková zima. S sebou si přineste krabičku či 
košík na výrobky, nůžky, lepidlo. V 18.30 hod. rozsvítíme 
na zahradě našeho Domečku vánoční strom. Vstupné 50 Kč 
(tvořící návštěvník akce). Akce je částečně dotovaná z gran-
tu Magistrátu hlavního města Prahy.
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Středa 2. 12. • 15.00 – 16.30, 16.45 – 18.15
Čertovské odpoledne – pro děti 1 – 10 let

Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, 
andělem a hodnými čertíky v pekle. Těšit se můžete na vý-
tvarnou dílničku, drobné hry, nadílku od hodného Mikuláše 
a anděla, pro odvážnější návštěva a prohlídka pekla. Cena 
70 Kč . Na akci je nutné se předem objednat.

Více informací o všech nabízených aktivitách získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, nově také 
na Facebooku: DDM Stodůlky.

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

Výukové programy pro děti od 6 měsíců do 8 let.  
Využijte ukázkovou lekci, kterou poskytujeme zdarma.

Od pondělí 2. 11. probíhá zápis dětí (2 – 6 let) do půlden-
ního či celodenního programu s řadou interaktivních aktivit 
až 5 dní týdně, který je ideální pro předškoláky jako příprava 
na školu. Začínáme 4. 1. 2016.

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

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i cizinců) 
ve věku 2 – 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, komu-
nikaci v angličtině a němčině.

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

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

Neděle 4. 10. – pátek 13. 11. 
Modlitba v obraze
Výstava ikon Martina Damiana

Úterý 24. 11. • 18.30 
Prokopská zastavení
Zveme vás na další přednášku z cyklu Prokopská zastavení, 
tentokrát na téma: O zemích a lidech Střední Asie. Přednášet 
bude doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Více informací získáte na www.centrumbutovice.cz.

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

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

 1. 11. Pasáček vepřů – Bářino cestovní divadlo  
 8. 11. O drakovi – Divadýlko z pytlíčku 
15. 11. Malostranská zimní pohádka – Divadlo Matěje  
 Kopeckého 
22. 11. O kouzelném zvonu – Dřevěné divadélko 
29. 11. Jak pan Mysliveček se všemi lesními přáteli oslavil  
 Štědrý večer – Romaneto

RODINNÉ CENTRUM HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky

Pondělky – Hudební škola Yamaha, Angličtina Mortimer, 
Cvičení pro děti od 3 let, Věda nás baví

Úterky – Tanečky pro kluky i holčičky, Výtvarné tvoření, 
Angličtina Mortimer, Pilates pro maminky (s hlídáním)

Středy – Cvičení s dětmi 6 – 12 měsíců,  
Cvičení s dětmi 1 – 3 roky, Angličtina Mortimer

Čtvrtky – Hudební škola Yamaha, Angličtina Mortimer, 
Montessori pracovny, Pilates (s hlídáním)

Pátky – Hudební škola Yamaha

Miniškolička – hlídání dětí od 1 roku formou časově 
neomezených permanentek (60 Kč/ hodinu)

Montessori školička Hvězdička – nabízíme poslední 
volná místa 

Čtvrtek 12. 11. 
Hrnky, mističky, talířky
Dovezené talířky a hrníčky si budete moci namalovat dle 
vlastní fantazie. Rezervace nutná.

Úterý 24. 11. 
Stopy a stopičky
Profesionální keramička vám vyrobí keramický kachel 
s otiskem nožiček vašich dětí. Rezervace nutná.

Pátek 27. a sobota 28. 11. 
Vánoční focení
Připravíme pro vás vánoční dekorace a fotograf vám vytvoří 
individuální rodinnou fotografii. Rezervace nutná.

Vánoční tvoření věnců (termín bude upřesněn na webu) 
Potřebný materiál bude možno na místě zakoupit. Rezervace 
nutná.

Sobota 5. 12. 
Mikulášská veselice aneb U nás se nestraší
Na děti čeká divadýlko (Ježeček a kamarádi) i Mikuláš s čer-
tem a andělem. Vstupné 100 Kč za dítě. Rezervace nutná.

Více info na tel. 604 287 375 (Lucie Totová),  
info@skolicka-hvezdicka.cz,  
www.skolicka-hvezdicka.cz,  
rezervace na info@rc-hvezdicka.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
Herna je otevřena po – čt 9.00 –12.00. Přihlášení předem 
není nutné. 16. a 17. 11. je zavřeno.

Pondělí 9. 11. • 16.30 – 17.30
Průvod světel
V herně si vyrobíme papírové lampiony (tyčku na lampion si 
přineste s sebou) a uslyšíme něco málo o Martinské tradici. 
Cena 30 Kč za materiál. V 17.30 se vydáme na cestu směrem 
do Centrálního parku. Tady se mohou přidat ti, kdo přijdou 
s vlastním světýlkem (a nebo i bez). V parku nás pak bude 
čekat ještě jedno překvapení.

Sobota 28. 11. • 13.00 – 16.00
Adventní dílna pro dospělé
Výroba adventních věnců. Cena 200 Kč (materiál k dispozici), 
přihlášky a info do 19. 11. na rybicky.13ka@gmail.com 
nebo osobně v herně. 

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou zvířátka – 
říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 

Během dopoledne navíc:  
10. 11. od 10.30 – kazatel David Novák – „Broušení pily“ 
aneb Jak nezešílet před, na a po mateřské. Principy (nikoli 
návody) hospodaření s časem. 
23. 11. od 10.30 – diskuze s maminkou Gábinou na téma 
Co pomůže při hledání práce?
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Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Děti pohlídáme v herně. 
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti s papouškem Petem 
na téma zvířátka, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

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

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

Všechny opět zveme do našeho rodinného centra, kde bude 
pro vás a vaše děti připraven bohatý program. 

Pondělky – Orientální tance pro maminky s dětmi,  
volná herna 
Úterky – Cvičení s miminky, cvičení rodičů s dětmi,  
cvičení školkových dětí, bodystyling 
Středy – Volná herna, cvičení pro těhotné 
Čtvrtky – Volná herna s výtvarnou chvilkou 
Pátky – Volná herna

Čtvrtek 5. 11. • 10.00 – 13.00
Seminář o látkových plenách a balení 
Vstup 80 Kč.

Sobota 7. 11. • 15.30
Strašidýlková cesta

Pátek 13. 11. • 16.00
Výlet do říše fantazie
Kreativní dílny pro děti a rodiče inspirované knihou Alenka 
v říši divů. Další výlet má název Kočka Šklíba.

Více na skritciveskole@email.cz, www.skritcipraha.cz, 
723 607 070 (K. Šrámková).

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

Sobota 7. 11. • 10.00
Ukliďme Třináctku
Čeká nás úklidová akce v Centrálním parku Prahy 13 a okolí. 
Cílem je uklidit kousek třináctky a udělat ji krásnějším mís-
tem pro život. Své úsilí zaměříme na oblast Centrálního 
parku, na místa, která odolávají běžnému úklidu, a další 
místa, která identifikujeme jako potřebná. Sraz je u vrchu 
Makču Pikču, všichni jsou zváni.  
Více na www.13ka.cz/uklidmesvet.

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, výpravy, 
tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 
Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Pondělky • 19.00 – 20.30
Angličtina pro mírně pokročilé a věčné začátečníky
Skupinový kurz angličtiny s českým lektorem, zaměřený 
na konverzaci v zaměstnání. Info na jitka.cierna@gmail.com. 

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

Pátky • 9.00 – 10.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Cvičení povede fyzioterapeutka Mirka Prchalová, cena 50 Kč. 
Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Začátkem prosince 
Velká zimní výprava. Podívejte se na www.klubrobinson.cz. 

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

Zachráněná a vyhynulá zvířata – každý víkend se vy-
pravíme za vzácnými a ohroženými zvířaty, která Zoo Praha 
chová. 

Komentovaná krmení a setkání – v listopadu každý 
víkend a svátek na více jak 12 místech v zoo.

Happy Mondays – každé listopadové pondělí mají vstup 

za 1 korunu všichni, kdo přijedou do zoo MHD (platí pouze 
pro vstup mezi 9.00 – 10.00).

Neděle 1. 11. 
Den vyhynulých zvířat
Vzpomínka na zvířata, za jejichž vyhubením stojí člověk. 
U Vzdělávacího centra bude připraven symbolický hřbitov 
vyhynulých živočišných druhů.

Neděle 8. 11. 
Nenecháme gorily vyhynout!
Při oslavě Richardových narozenin si připomeneme aktivity 
zoo na záchranu goril před vyhubením. Návštěvníkům je 
spolu s informační průvodcovskou službou připraveno sta-
noviště plné her a vzdělávacích aktivit.

Sobota 14. 11. 
Diwali, svátek světel 
Večerním lampionovým průvodem si připomeneme 
hinduistický svátek vítězství světla nad tmou.

Neděle 22. a 29. 11. 
Adventní dílny
Užijte si klidnou předvánoční atmosféru v zoo a vyrobte si 
vlastní adventní věnec. Z kapacitních důvodů je nutné se 
předem objednat. Poplatek 150 korun zahrnuje materiál 
na výrobu věnce, svíčky a ozdoby.

Neděle 29. 11. 
Vánoční strom se rozsvěcí
Zahájení adventu slavnostním rozsvícením stromu.

Úterky 3., 10., 17. a 24. 11. 
Podzimní přednáškový cyklus 
Zaměstnanci pražské zoo vás každé listopadové úterý zave-
dou na dobrodružné cesty po celém světě. Vstupné na před-
nášku je 50 korun.

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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Ať už se nám to líbí nebo ne, Vánoce pomalu klepou na dveře. Dříve, 
než začneme psát Ježíškovi, pojďme se podívat na Pražský hrad. 
Jednak je to krásná procházka, navíc si můžeme zajít pro inspiraci 
do Muzea hraček, které už jednadvacet let sídlí v budově bývalého 
purkrabství v Jiřské 6. Ve dvou poschodích uvidíte část největší sou-
kromé sbírky hraček na světě, jejímž majitelem je karikaturista, spi-

sovatel a režisér 
Ivan Steiger, žijí-
cí od roku 1969 
v Německu. 

„V jedenácti 
sálech je ve více 
než osmdesáti 
vitrínách k vidě-
ní několik tisíc 
exponátů – 
od nejstarší 
hračky, kostěné 
panenky z Kréty 
staré 2 000 let, 
až po zhruba 
1 200 panenek 
Barbie, jejichž 
historie se začala 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Fotografii zajímavé oblohy nad Stodůlkami nám poslal 
Pavel Gröschl. Děkujeme. Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení 
alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji 
zveřejníme. 

VÍKENDY BEZ NUDY

psát v roce 1959 v Německu,“ říká ředitelka muzea Andrea Laiblová. 
„Na ploše zhruba 400 m² ale nejsou jen panenky a jejich pokojíčky. 
Pro hlédnout si můžete auta, lodě, stolní hry, plně funkční hračky 
na klíček nebo na baterii, kamenné stavebnice, pohyblivé hračky pro 
nejmenší, měšťanský dům s výtahem, parní strojky, selské dvory, vláčky 
a nádraží, kolotoče, plechové roboty, legendární postavy z hvězdných 
válek. Uvidíte také stromečky z husího peří, tedy umělé stromečky 
150 let staré, nejmenší panenku na světě s pohyblivýma ručkama 

a nožičkama nebo plechový hrad, v tomto stavu jediný dochovaný 
na světě... Naše muzeum je zkrátka rájem nejen pro děti, ale i pro 
dospělé.“

Muzeum můžete navštívit denně od 9.30 do 17.30. Vstupné je 
velmi příznivé – dospělí a studenti zaplatí 70 Kč, děti a důchodci 30, 
rodinné vstupné je 120 Kč. Budova muzea bude od začátku příštího 
roku procházet rekonstrukcí, takže s návštěvou neotálejte. Eva Černá   
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Listopadová křížovka Čtenářská soutěž

Pivovar Lužiny je prvním restauračním minipivovarem v republice, který svůj provoz 
umístil do nákupního centra. V budově OC Lužiny začal vařit svá piva v říjnu loňského 
roku. Za necelý rok své existence získala lužinská piva ocenění laické i odborné veřej-
nosti. Světlý ležák byl vyhodnocen jako nejlepší z piv, která se začala vařit v roce 2014, 
letní pšeničný speciál Živa pak získal na tradičním pivním festivalu bronz. Zajímavostí 
pivovaru je jeho partnerství s populární hardrockovou skupinou Doga, jejíž členové se 
stali patrony lužinských piv a pro kterou se exkluzivně vyrábí pivo značky Beerstriker. 
Toto partnerství přineslo i typický slogan pivovaru ... TAJENKA.  
Více na www.pivovar-luziny.cz. 

Správné odpovědi z října:
Křížovka – zelený
Rébus – ANCHAK – KACHNA

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s  
v Galerii Butovice získává:
Benedikta Ditterová, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Anička Velková, Odolená Voda
Markéta Němčanská, Ratíškovice
Lucie Zýmová, Stodůlky

Soutěžní otázky na listopad:
1) Kdo byl hostem Slávka Klecandra na říjnovém koncertu Třináctého na Třináctce?
2) Kdy a kde se bude hrát volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska?
3) Kdy bude mít premiéru divadelní představení Zelňačka?

Správné odpovědi na říjnové otázky: 
1) Kdy bude den otevřených dveří ve stacionáři Diakonie Stodůlky?
Den otevřených dveří v Diakonii Stodůlky se konal 9. října.
2) Kdo vyhrál druhý ročník hokejbalového turnaje o Pohár starosty Prahy 13?
Druhý ročník turnaje o Pohár starosty Prahy 13 vyhrál Kert Park.
3) Kdy se uskuteční Netopýří den v Zoo Praha?
Netopýří den v Zoo Praha se uskutečnil 10. října.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Denisa Čáslavská, Stodůlky

 Připravila Petra Fořtová
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Křížovka: Mezi nejznámější podzimní květiny patří chryzantémy.  
Víte ale, jak se jim říká jinak? 

Říjnová tajenka: VODNÍ CENTRUM NA BARRANDOVĚ
Výherci: Klára Nepejchalová, Lužiny; Kateřina Teplá, Nové Butovice;  
Zdeňka Bártová, Stodůlky 

Připravila Petra Fořtová

STAROVĚKÝ 
STÁT V ASII

1. DÍL
TAJENKY

ŠTĚTINA  
NA OBILÍ

MĚSTO  
U PLZNĚ

INICIÁLY 
PĚVKYNĚ 

PODVALOVÉ

2. DÍL
TAJENKY

HUDEBNÍ 
TÓNINA

VÝPRAVNÁ 
BÁSEŇ

OPAR 
(BÁSNICKY)

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

MĚSÍC

LETOUN
CHEM. ZN. 
RUTHENIA

PURPUR

TAROKOVÁ 
KARTA

ZKR. BÝV. 
NĚMECKA

KAPKY  
NA ČELE

SLOVENSKÉ 
ZVRATNÉ 
ZÁJMENO
OŤUKAT

NORMA  
GOLF. HŘIŠTĚ

DOMÁCÍ 
HLÍDAČI

TEP

ŠIMPANZ

DRAVEC
BÝVALÁ 

ŠPANĚLSKÁ 
KRÁLOVNA

CÍRKEVNÍ 
OBŘAD

CHEM. ZN. 
MĚDI

MELODICKÉ 
ZVUKY

KAPROVITÉ 
RYBY

BÝV. PODNIK 
V BRNĚ

ZAMĚŘENÍ

OZVĚNY

HUDEBNÍ 
SKLADBA

ZN. ČESKÝCH 
LETADEL

CHEM. 
ZNAČKA 

PLUTONIA

TA I TA

TEPRVE

CHEM. 
ZNAČKA 
ASTATU

LÉČIVÝ  
NÁPOJ

ÚTOČIT

VÁHA 
(BÁSNICKY) VYRÝVANÉ

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



SMART byty patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Více informací naleznete na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

Bydlete chytře, bydlete SMART 
www.smart-byty.cz 

Nové byty vznikají jen pár metrů  
od metra Nové Butovice, jsou  
v nízkoenergetickém standardu  
budovy sk. B a uspokojí všechny,  
kteří mají rádi chytrá řešení. 

Nejvýraznější novinkou projektu  
SMART byty je příprava systému  
chytrého ovládání bytu, díky kterému  
lze pohodlně ovládat vybavení bytu 
prostřednictvím mobilního telefonu.  
Již zaběhlou samozřejmostí bytů 
společnosti Trigema je rekuperace VZT.

K dispozici zůstává zhruba  
30 dostupných bytů s cenou  
od 2 714 383 Kč s DPH.
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