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Rada MČ Praha 13 mj.
SchVÁLiLa
účetní závěrky příspěvkových organizací (mateřských a základních škol) k 30. 6. 2017
SchVÁLiLa
poskytnutí dotace ve výši 26 500 Kč na podporu sportovní činnosti Veřejné Sportovní 
Akademii, z.s.
a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace 
SchVÁLiLa
poskytnutí dotací ve výši 83 500 Kč pro:
TJ Stodůlky Praha, z.s.  (49 500 Kč)
HB Basket Praha, o.p.s.  (20 000 Kč)
KD Mlejn, o.p.s.  (14 000 Kč)
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rozvoj sportu
SchVÁLiLa
výběr nabídky, která byla podána uchazečem CL Servis, s.r.o., Poděbradská 36, 190 00 
Praha 9 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem MŠ Janského 2187 
– oprava zateplení objektu
a návrh smlouvy o dílo předložený firmou CL Servis, s.r.o
SchVÁLiLa
výběr nabídky, která byla podána uchazečem PROFIMEDIA, s.r.o., Tř. Spojenců 18, 
746 01 Opava k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem MŠ Ovčí Hájek –
Vybavení výukovými technologiemi pro MŠ U STROMU
a návrh smlouvy o dílo předložený firmou PROFIMEDIA, s.r.o.
SOuhLaSiLa
s požadovaným navýšením kapacity FZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, 
Fingerova 2186 uváděné v rejstříku škol a školských zařízení o 30 žáků ze současných 
850 na 880, o 30 míst školní družiny z 350 na 380 a o 50 strávníků školní jídelny z 850 
na 900 s účinností od 1. 9. 2017 za podmínky, že škola v období září–prosinec 2017 
pokryje potřebné navýšení mezd z vlastních zdrojů, neboť žádost je školou podávána 
po termínu stanoveném školským zákonem a není s ní proto pro kalendářní rok 2017 
počítáno ve státním rozpočtu

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.                                                                                        
VZaLO na VĚdOMÍ
1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého ke dni 
16. 8. 2017 z důvodu rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové ke dni 
17. 8. 2017, následující náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu 
z voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
SchVÁLiLO
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 
za 1. pololetí 2017
SchVÁLiLO
změnu účelu využití finančních prostředků ve výši 4 357 000 Kč z prodeje bytových 
jednotek z akce Realizace kamerového systému na pokrytí povinných spoluúčastí  
k dotacím na projektech v rámci OP Praha – Pól růstu pro základní a mateřské školy
SchVÁLiLO
poskytnutí dotací v souhrnné výši 415 000 Kč pro:
BA SPARTA PRAHA, z.s.  (240 000 Kč)
Flor-in, z.s.  (75 000 Kč)
Středisko sociálních služeb Prahy 13  (100 000 Kč)
a návrh smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu
SchVÁLiLO
akční plán zlepšování a přehled plánovaných aktivit v rámci MA21 (Místní agenda 21) 
pro rok 2018
VZaLO na VĚdOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Praha 13 za uplynulé období 
k termínu 15. 8. 2017, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 
4. 9. 2017, a splnění uložených úkolů
a SchVÁLiLO
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva  sdĚlení ÚŘadu a mĚstské části  

Novinka u radnice
Pro návštěvníky Úřadu 
městské části Praha 13 
na Slunečním náměstí za-
jistila radnice před oběma 
vchody do budovy místa 
pro uvázání psů.

          Jaroslav Matýsek, vedoucí 

odboru  hospodářské správy

Informace k poplatkům za psy
Ve druhé polovině měsíce října budou rozesílány urgence (dodatečné složenky) 
 majitelům psů, kteří za ně stále nemají uhrazeny poplatky. 

Upozorňujeme, že každý, kdo takovou složenku obdrží, je v evidenci městské části 
veden jako dlužník. Pokud dlužník již psa nemá (pes uhynul, byl předán jiné osobě, 
apod.), je nutné jej z naší evidence odhlásit (při osobní návštěvě nebo písemně). 
 Obdobně je nutné postupovat i při odstěhování. Není-li pes řádně odhlášen, správce 
 poplatku i nadále eviduje poplatek jako pohledávku.

Při neuhrazení této obdržené složenky bude počátkem příštího roku následovat vy-
máhání dluhu, včetně jeho navýšení jako sankce za nedodržení termínu splatnosti. 
Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13, dlužníci tedy nedostanou soudní 
obsílku, ale platební výměr a exekuce jim bude provedena v rámci daňového řízení 
 obratem.

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní a po-
platků, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5, tel. 235 011 411, fax 235 011 414, e-mail 
CizaM@p13.mepnet.cz  Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Neznalost neomlouvá
V červenci 2017 bylo v naší městské části na vybraných místech (části ulic Na zlatě, 
 Archeologická, Hábova, Petržílkova) zavedeno parkování s tzv. parkovacím kotoučem. 
Tyto parkovací plochy byly označeny příslušnou dopravní značkou a dodatkovou tabul-
kou uvádějící čas, po který opatření platí. V případě neumístění kotouče ve vozidle 
hrozí řidiči pokuta. 

Ze statistiky řešení přestupků týkajících se parkovacích kotoučů vyplývá, že  řidiči 
ve většině případů danou značku vůbec neznají. Neznalost dopravních značení však 
neomlouvá. 

Řidič je povinen 
pořídit si parkovací ko-
touč, který může za-
koupit v jakémkoli 
papírnictví, či o něj 
 zažádat v Informacích 
na Úřadě MČ Praha 13. 
Zde dostanou parko-
vací kotouč pouze ob-
čané Prahy 13. Kotouč 
je přenosný, může být využíván i v jiných vozidlech a má různé podoby. Na parkovacích 
plochách, které jsou označeny příslušnou dopravní značkou, musí řidič parkovací ko-
touč ve vozidle viditelně umístit a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí 
překročit a až do odjezdu měnit. Maximální doba stání nesmí překročit 2 hodiny, jak je 
uvedeno na dodatkové tabulce. Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy

Oprava lávky
V termínu od 25. září do 13. listopadu bude uzavřena lávka pro pěší přes ulici Jeremiá-
šova (nad zastávkou MHD Ovčí hájek) z důvodů oprav. V souvislosti s tím dojde také 
k uzavírce části jízdních pruhů v této ulici.  Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy
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pŘímá linka

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

kluby Zastupitelstva MČ praha 13
ANO 2011...........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz

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

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

http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana................................................ticha.ludmila@seznam.cz, 

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

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

www.praha13.zeleni.cz

slOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Vážení čtenáři STOPu,
právě držíte v ruce první podzimní číslo Stodůleckého posla, i když některé informace, 
které vám přinášíme, ještě dýchají příjemnými letními teplotami. Ohlédneme se 
za Koncertem pro park, mrkneme se na první školní den našich letošních prvňáčků, 
zaskočíme do strašidelného lesa, prozradíme vám, která nová hřiště se otevřela... Určitě 
byste měli věnovat svou pozornost Přímé lince, Tématu STOPu nebo stranám 8 a 9. 
Najdete na nich podrobné informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a Fórum. Tentokrát jsme se zástupců politických klubů v Zastupitelstvu MČ Praha 13 
zeptali, zda se v Praze 13 zlepší situace s parkováním. Na straně 11 se můžete seznámit 
s průběhem šestého Veřejného fóra a s pořadím priorit, které byly účastníky vybrány. 
Najdete zde také anketní lístek, takže i vy máte možnost pořadí priorit ovlivnit. Září je 
měsícem, kdy v naší městské části probíhá Festival volného času Prahy 13. Letos vám už 
popáté představil skutečně široké spektrum spolků a organizací, které nabízejí nejrůznější 
volnočasové aktivity. O některých se dočtete už v tomto vydání, jiné zmíníme příště. 
Ostatně, festival končí 8. října, tak možná ještě některou z akcí stihnete. Kromě již 
zmíněného najdete v říjnovém STOPu i další obvyklé rubriky věnované sportu, životnímu 
prostředí, informacím hasičů i policie, soutěžím, výletům a akcím a událostem. Za celou 
redakci vám přeji krásné podzimní dny. Eva Černá, šéfredaktorka

kdy budou obnoveny práce na re-
vitalizaci centrálního parku?
Dostavba 5. etapy Centrálního 
parku byla zahájena v listopa- 
du 2016. Investor stavby, kterým 
je v tomto případě Magistrát 
hl. m. Prahy, uváděl, že celá 
etapa by měla být dokončena le-
tos v červnu. Na samotné reali-
zaci revitalizace parku se městská 
část Praha 13 sice nepodílí, ale 
vždy jsme tuto myšlenku podpo-
rovali. 

Odbor životního prostředí 
MČ Praha 13 přebírá zhotovené 
dílo do své správy. Pracovníci 
odboru se tedy podle potřeb zú-
častňují kontrolních dnů a v pří-
padě nejasností fungují jako po-
radní orgán. Už během letošního 
dubna vyšlo najevo, že k řád-
nému dokončení stavby bude 
potřeba navýšení rozpočtu o tzv. 
vícepráce. Tato situace vznikla 
hlavně vlivem několikaletého 
období mezi dokončením pro-
jektové dokumentace a zaháje-
ním vlastní stavby. Investora 
stavby, v tomto případě tedy 

pražský magistrát, jsme na vznik- 
lou situaci několikrát upozorňo-
vali. Nedokončené dílo nemů-
žeme převzít do údržby, z čehož 
by investorovi vyplynuly další 
náklady na údržbu již vysazené 
zeleně. 

Bohužel došlo k pomalým 
rozhodovacím procesům na ma-
gistrátu, který nestihl odsouhla-
sit potřebné navýšení finančních 
prostředků o zmiňované více-
práce a stavba byla v červnu za-
stavena. 

Akceptace víceprací a dofi-
nancování ve výši 1,9 mil. Kč 
 nakonec schválila Rada Magist-
rátu hl. m. Prahy na svém srpno-
vém zasedání a poté vydala po-
kyn k pokračování stavby. Podle 
zhotovitele, kterým je společnost 
Vistoria CZ, a.s., budou práce 
na revitalizaci znovu zahájeny 
nejpozději do konce září.

Téměř tříměsíční prodleva 
na pokračování revitalizace je 
podle magistrátu způsobena 
hlavně povinným administrativ-
ním kolečkem, kdy dodavatel 

musí vzniklé vícepráce nejdříve 
ocenit, pak toto ocenění musí 
posoudit nezávislý odborník a až 
poté může být jejich realizace 
odsouhlasena radou.

Stavební práce v páté etapě se 
soustředí na okolí Stodůleckého 
rybníka a pokračují dále směrem 
ke Kettnerově ulici. Bude zde 
vysazeno 212 nových stromů 
a 3,5 tisíce keřů. V lipové aleji 
u ulice Sezemínská vznikne nová 
odpočinková zóna, kde budou 
instalovány lavičky a v okolí ryb-
níka bude vybudována zpevněná 
cesta.

Zaslechla jsem, že se konečně lidé, 
kteří žijí v ulici Ostřicová, dočkají 
kanalizace. Je to pravda?
Je tomu tak. Tři ulice ve Stodůl-
kách – Vstavačová, Pod Zličínem 
a Ostřicová se dočkají kanalizace 
a vodovodu. Rada hl. města 
Prahy na svém srpnovém zase-
dání konečně vybrala zhotovitele 
splaškové a dešťové kanalizace 
a vodovodního řadu v těchto 
třech ulicích v Praze 13, kde ka-
nalizace dosud chyběla. Předpo-
kládaná hodnota veřejné zakázky 
je 83 mil. Kč bez daně. 

Místní obyvatelé dosud brali 
vodu od soukromého provozo- 
vatele a dokonce hrozilo, že 
od příštího roku zůstanou bez 
pitné vody. Jsem tedy velmi rád, 
že hl. město Praha konečně do-
spělo k rozhodnutí. 

Nová kanalizace a vodovod 
budou budovány v bývalé cha-
tové lokalitě, která je ale dnes již 
plně obytnou zónou. Jde o jednu 
z posledních lokalit v Praze, 
která bude napojena a zasíťo-

vána. V rámci stavby bude rov-
něž provedena rekonstrukce 
místních komunikací a chod-
níků, přeložek veřejného osvět-
lení, kabelů a výstavba opěrných 
zídek pro zajištění svahů v blíz-
kosti nově budované komuni-
kace. Čerpací stanice splaško-
vých vod, která již byla postavena 
v rámci předstihových prací, 
bude osazena technologií. Tě-
mito úpravami výrazně přispě-
jeme ke zlepšení životního pro-
středí v dané lokalitě. Začátek 
výstavby je plánován na příští 
rok. 

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13 
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,  
internet: www.praha13.cz

  uzávěrka příštího čísla: 9. 10. 2017  distribuce: 27. 10. – 3. 11. 2017

realizace 5. etapy revitalizace centrálního parku
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INFORMACE Z RADNICE

Evropské dotace jsou důležitou složkou u mnohých investic naší městské 
části. Jak jste byli v posledním roce úspěšní při jejich získávání?
Výbor pro evropské fondy se zabývá všemi dostupnými dotačními 
 tituly. Tedy nejen operačními programy, které jsou financované ze 
strukturálních a investičních fondů Evropské unie, ale pro získávání 
finančních prostředků na naše projekty využíváme i národní programy, 
které spravují jednotlivá ministerstva a třeba i městské granty, které 
zase poskytuje Magistrát hl. m. Prahy.

Obdržené dotace jsou v řádu desítek milionů korun a u jednotli-
vých projektů se liší. Ať již samotnou velikostí konkrétního projektu, 
ale i podmínkami jejich čerpání, kde do hry vstupuje různě veliké spo-
lufinancování. V posledním roce jsme získali či máme přislíbeny do-
tace přesahující 80 milionů korun na realizaci přibližně 15 projektů. 

Mezi ty velké určitě řadím projekt s názvem Rekonstrukce objektu 
Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu díky němuž vznikla nová a velice 
moderní mateřská škola.

Prostřednictvím evropských dotací v rámci projektu podpořeného 
z Operačního programu Zaměstnanost pracujeme na novém systému 
kvality CAF, který postupně nahrazujeme vyšším systémem EFQM, 
mapujeme jednotlivé procesy na úřadě, věnujeme se strategickému 
plánu pro nové období a vzděláváme naše zaměstnance. Poskytovatel 
dotace nám u této akce navyšuje rozpočet o 2,7 milionu korun a fi-
nancuje náklady z 95 %.

Podobné financování má i projekt MAP. MAP představuje Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13, do nějž jsou zapojeny 
všechny základní a mateřské školy na našem území. Cílem projektu je 
vypracování a schválení Místního akčního plánu, který obsahuje 
mimo jiné investiční priority škol a slouží jako opora pro budoucí in-
vestiční dotace v oblasti školství.

Finanční podporu formou dotace se nám podařilo získat i na mno- 
 ho menších akcí jako je např. Den zdraví – aneb buďme zdraví s Pra - 
hou 13. Na sociálním odboru jsou podpořeny projekty zaměřené 
na terénní programy, plánování sociálních služeb, bezbariérovost či 
protidrogovou prevenci.

Poskytujeme metodickou pomoc také našim základním a mateř-
ským školám, a to v případě, kdy žadatelem o podporu nemůže být 
městská část nebo je z nejrůznějších důvodů výhodnější, aby žádaly 
školy samostatně.   
Jaké dotacemi podpořené akce byly z Vašeho pohledu nejúspěšnější?
Prvního září jsme otevřeli novou mateřskou školu U Stromu na Ov-
čím hájku. Školka má celkově pět tříd, z nichž tři jsou určeny těm 
úplně nejmenším dětem. Pro část určenou 2–3 letým žáčkům jsme 
získali dotaci v Operačním programu Praha – pól růstu ČR. Schvá-
lená dotace byla ve výši 32 mil. Kč.  Na další část financování této 
unikátní akce s nápaditým architektonickým řešením, které bezesporu 
charakterizuje živý strom umístěný v multifunkčním atriu, jsme získali 
dotaci u Ministerstva školství, která činila 25,5 mil. Kč. Na projektu se 
finančně podílel i Magistrát hl. m. Prahy.

Školka má svou vlastní kuchyni, nové krásné hřiště a působí zde 
také mateřské centrum, ve kterém mohou rodiče konzultovat vý-

Důležité veřejné projednání            
Zřídit zóny placeného stání ve vybraných 
lokalitách Prahy 13 – ano či ne? To je stále 
častější otázka, na kterou se snaží vedení 
naší městské části nalézt uspokojující od-
pověď. Zveme proto občany Prahy 13 
na veřejné projednání, které se uskuteční 
v pondělí 2. října 2017 od 17.00 v obřadní 
síni radnice na Slunečním náměstí. Veřejné projednání o možnostech 
zavedení tzv. modrých zón je součástí aktivit místní Agendy 21.  
 Pavel Jaroš, zástupce starosty

Evropské peníze jdou správným směrem
chovné záležitosti s dětským psychologem a logopedem. I když tento 
projekt ještě není administrativně dokončen, věřím, že bude patřit 
k těm nejúspěšnějším, a že děti i jejich rodiče budou se školkou velice 
spokojeni. 
Jaké dotační projekty nyní probíhají a na čem teď aktuálně pracujete?
Rozpracováno toho máme poměrně hodně. Intenzivně pracujeme 
na dokončení projektu zateplení mateřské školy Rosnička. Jde o po-
slední z objektů základních a mateřských škol, který dosud neprošel 
modernizací zaručující energetické úspory. Zde máme Státním fon-
dem životního prostředí ČR přidělenu dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí přesahující částku půl milionu korun.

Do finále se blíží práce na Místním akčním plánu rozvoje vzdělá-
vání a velmi vážně uvažujeme o pokračujícím projektu. Proto vyhlí-
žíme vyhlášení konkrétní výzvy pro předkládání projektových žádostí 
v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dále se rozjíždí projekt zaměřený na inkluzi, do kterého jsou zapo-
jeny všechny základní školy. Jde o dvouletý projekt, kdy získaná dotace 
pokryje 100 % všech uznatelných nákladů.  

Předložen máme také velice zajímavý projekt s názvem Využití ino-
vačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy 13. Zatím pro-
šel všemi stupni hodnocení velmi úspěšně a aktuálně čekáme na defi-
nitivní potvrzení jeho výběru mezi podpořené projekty. Projekt má 
celkové náklady 2,7 mil. Kč. Poskytovatel dotace by jej podpořil 95 %.

Záměrů a plánů je mnoho. Vždy samozřejmě musíme zvažovat po-
třebnost a naléhavost každého projektu a také jeho ekonomickou 
stránku spočívající například v míře spolufinancování nebo ve finan-
cování následného provozu. Michal Drábek, předseda Výboru pro evropské fondy

Škola sebeobrany pro ženy
Městská část Praha 13 zřizuje od října bezplatnou Školu sebeobrany 
pro ženy. Ženy všech věkových kategorií se pod vedením Josefa Kodo 
Mádla, zkušeného trenéra bojových umění, budou učit účinné silové 
obraně v krizových situacích. 

Kurzy budou probíhat v centru Avaloka v Bellušově ulici každý 
čtvrtek od 19 do 20 hodin. Projekt realizuje spolek Luční květy.

Zájemkyně si mohou v praxi nacvičit jednoduché, ale účinné 
techniky sebeobrany, ale také zásady bezpečného jednání a pohybu 
na veřejnosti. V průběhu kurzu si osvojí vzorce jednání, které vý-
znamně snižují rizika konfliktu a přepadení. Budou jim vysvětleny 
jednoduché, ale velmi účinné techniky boje, které dávají velmi 
slušnou šanci na účinné bránění a v hraničních situacích jsou 
důležité k přežití.

V kurzech nebude probírána pouze taktika obrany v případě napa-
dení útočníkem, ale bude se rovněž nacvičovat chování v případech 
ohrožení teroristy, živelných pohrom, požárů, nehod a jiných krizo-
vých situací. Vše vychází ze skutečnosti, že získání sebevědomí 
výcvikem mnohdy stačí k tomu, aby to případného útočníka odradilo 
od samotného napadení. Cílem je tedy také zvýšení sebevědomí a tré-
nink dobré fyzické kondice adeptek a jejich schopnosti se bránit.

První lekci této veřejné bezplatné školy mohou zájemkyně navštívit 
již ve čtvrtek 5. října. Bohdan Pardubický
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V dubnu letošního roku jsme začali zpracovávat velmi důležitý doku-
ment zaměřený na budoucí rozvoj naší městské části – Strategický 
plán na období 2018–2024. Tento dokument si klade za cíl poskyt-
nout veřejnosti i firmám základní představu o našich vizích, odhaluje 
silné i slabé stránky nebo případné ohrožení dalšího rozvoje, ale 
hlavně čerpá z názorů veřejnosti i odborníků. Strategický plán s jas-
nou vizí je podkladem pro případnou změnu v mnoha oblastech. 
Může například ovlivnit změny územního plánu, sestavování roz-
počtu, využívání dotací z evropských fondů a v neposlední řadě akti-
vizuje občany a firmy působící v Praze 13 k zapojení do rozvojových 
 aktivit.

Pro kvalitní zpracování Strategického plánu je nutné nejdříve při-
stoupit k analýze stávající situace. Důležitým podkladem pro tuto 
analýzu jsou názory, priority a preference občanů Prahy 13 na život 
v naší městské části. Právě proto v průběhu roku organizujeme řadu 
veřejných projednávání a kulatých stolů, kde mohou občané vyjádřit 
svůj názor na různou problematiku či vznést návrhy na zlepšení.

Aby měly vstupní podklady Strategického plánu co možná největší 
vypovídací hodnotu, nečekali jsme pouze na výsledky z kulatých stolů 
a veřejných projednávání, ale vyšli jsme do ulic a dotazovali se občanů, 
kteří trvale nebo dlouhodobě žijí v Praze 13, jak jsou či nejsou spoko-
jeni s fungováním úřadu a dalšími aspekty života v naší městské části. 
Z dotazování vyplynuly další doplňující informace, například jak se 
jim v Praze 13 žije, zda někdy uvažovali o odstěhování nebo čeho si 
na naší městské části cení nejvíce. Odpovědi dotázaných jsme navíc 
mohli porovnat s průzkumem provedeným v roce 2014.

Jak jsme dopadli?
V dotazování jsme se zaměřili hlavně na fungování Úřadu městské 
části Praha 13. Naše služby využila v posledních dvou letech téměř 
polovina obyvatel Prahy 13 (43 %). 

Úřad mohou občané navštívit v úředních hodinách, které mají nad-
průměrný rozsah. Pro vyřízení vybraných agend si svou návštěvu mo-
hou zarezervovat dopředu a rovněž mohou využívat služeb elektro-
nické podatelny. Mnoho užitečných informací, jak si vyřídit poža- 
dované agendy, naleznou občané na webových stránkách městské části 
a ve zpravodaji STOP. Stojí za zmínku, že úřad byl nedávno za své 
služby velmi kladně hodnocen i v rámci soutěže Ministerstva vnitra 
Přívětivý úřad, kde obsadil medailovou pozici. Potěšující okolností je 
fakt, že téměř 60 % občanů je velmi spokojeno s tím, jak radnice řeší 
jejich problémy. 

Respondenti, kteří měli přímé zkušenosti s úřadem, ho v dotazníku 
hodnotili známkami 1–5, kdy 1 znamenalo „velmi dobrý“ a 5 “velmi 
špatný“. Rychlost vyřízení požadavku hodnotilo „velmi dobře“ nebo 
„dobře“ 87 % dotázaných a celková známka byla 1,6. Vstřícnost a ko-
munikace úředníků byly hodnoceny známkou 1,59, kdy hodnocení 
„velmi dobré“ nebo „dobré“ užilo 88 % občanů. Kvalita poskytovaných 
služeb byla ohodnocena známkou 1,57 a 88 % občanů si myslí, že je 
„velmi dobrá“ nebo „dobrá“. 

Praha 13 – bezpečné a klidné místo pro život
Zajímavé je v této souvislosti i negativní hodnocení práce úřadu. Pouze 
3 % občanů, kteří reálně využili služeb úřadu, si myslí, že je rychlost vy-
řízení požadavků špatná, 4 % považují za špatnou vstřícnost a komuni-
kaci úředníků a pouze 1,5 % tvrdí, že úřad poskytuje nekvalitní služby. 
Otázka bezpečnosti je rovněž důležitým aspektem. Téměř 70 % dotá-
zaných uvedlo, že se v naší městské části cítí bezpečně. 

Ostatní aspekty, které byly v dotazování zmiňovány, jsou pro nás 
znovu potěšující. Občané si Prahu 13 spojují většinou s pozitivními 
skutečnostmi. Téměř 80 % oslovených lidí je s životem zde spokojeno. 
Nespokojenost vyjádřilo pouze 5 % z nich. Většina občanů v Praze 13 
nalezla svůj stálý domov, bydlení a mají zde rodinu. Řada z nich si 
na naší městské části cení životního prostředí, především množství ze-
leně, klidu a udržování čistoty. Nejvíce vyzdvihovanou dominantou je 
podle očekávání Centrální park, kdy podstatnou část obyvatel těší 
právě probíhající revitalizace. Cení si také dobré dopravní dostupnosti 
do centra Prahy a široké nabídky služeb. Ke zvýšení pohody bydlení 
významně přispěla revitalizace vnitrobloků, v rámci které jsou rekon-
struována dětská hřiště a sportoviště. Spousta oslovených respondentů 
také ocenila kulturní a společenské akce, jež na našem území probí-
hají. Samozřejmě zazněly i negativní aspekty, jako je zahušťování zá-
stavby, což je bohužel trendem dnešní doby. S tímto se pojí další v od-
povědích často zmiňovaná věc – nedostatek parkovacích míst.

Pokud by se měli dotazovaní rozhodnout, do čeho investovat peníze 
z veřejného rozpočtu, jednoznačně volí variantu vybudování nových 
parkovacích ploch, dále by podpořili rozvoj možností pro volný čas 
a rozvoj služeb. Většina oslovených obyvatel však nesouhlasí se zave-
dením parkovacích zón v naší městské části, spíše se přiklánějí k bu-
dování dalších P+R odstavných parkovišť.

Zajímavá otázka byla, zda někdy respondent uvažoval o odstěho-
vání z Prahy 13, kdy plných 74 % o této variantě nikdy neuvažovalo 
a pouze 6 % tuto variantu připouští a podniká v ní konkrétní kroky.

Většina dotázaných občanů se zajímá o dění v městské části. Důle-
žitým prostředkem pro získávání informací je časopis STOP, webové 
stránky a facebooková stránka Šťastná třináctka. Dobrou zprávou je 
vzrůstající obliba mobilní aplikace Praha 13 v mobilu, kterou budeme 
dále rozvíjet. Naopak 14 % obyvatel se o dění v městské části nezajímá 
vůbec. 

Praha 13 je pro obyvatele atraktivním místem s krásnou přírodou, 
dobrou sítí služeb, dostatkem škol a školských zařízení a možnostmi 
využití volného času (odpočinek, kulturní a sportovní vyžití). Dle ob-
čanů Úřad městské části Praha 13 funguje velmi dobře a zajímá se 
o jejich problémy.  Eva Libigerová

převzetí ceny „přívětivý úřad“
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Další hřiště dostala nový kabát
Ve středu 13. září bylo slavnostně otevřeno kompletně zrekonstruo-
vané dětské a sportovní hřiště v ul. Zázvorkova. 

Dětské hřiště je určeno těm nejmenším od 2 do 10 let. Jeho domi-
nantním prvkem je lokomotiva doplněná bezpečnou houpačkou – tzv. 
hnízdem, kolotočem, péráky a novým pískovištěm. Po rekonstrukci 
zde zůstala pouze jedna původní hrací sestava, i ta však byla celá zre-
novována. Celý povrch hřiště byl opatřen speciální dopadovou pryžo-
vou hmotou a dalšími grafickými herními prvky. Rekonstrukci prová-
děla firma Česká zahrada, s.r.o. Celkové náklady činily 3,7 mil. Kč, 
z čehož 2 mil. Kč byly hrazeny z dotace Magistrátu hl. m. Prahy.
U sportovního hřiště, které je primárně určeno starším dětem a mlá-

Mateřinka už je plná dětí
V pátek 1. září 2017 jsme slavnostně otevřeli mateřskou školu 
U Stromu. Pásku zbrusu nové mateřinky, která vznikla komplexní re-
konstrukcí bývalého sportovního centra na Ovčím hájku, přestřihával 
starosta městské části Praha 13 David Vodrážka společně s primátor-
kou hl. města Prahy Adrianou Krnáčovou, náměstkyní primátorky 
Evou Kislingerovou, radní MHMP pro oblast školství Irenou Ropko-
vou a náměstkyní MŠMT Zuzanou Matuškovou. 

Nebývá zvykem, že by se podařilo na tak nákladný projekt získat fi-
nance z různých zdrojů, ale naší městské části se to povedlo. Projekt 
nové mateřské školy byl úspěšný v žádosti o dotaci Magistrátu hl. m. 
Prahy a také byl financován ze zdrojů Operačního programu Praha – 
Pól růstu ČR. Podporovalo jej i Ministerstvo školství. 

Předškolní zařízení slouží dětem od dvou do šesti let věku. O ty nej-
menší se starají speciálně vyškolené chůvy. Do nového školního roku 
se zapsalo 102 dětí, pro které bylo připraveno 5 barevně odlišených 
tříd. Školka je vybavena nejmodernější technologií. Vnitřní oválné 
multifunkční atrium pokrývá prosklené zastřešení, bylo osazeno živým 
stromem a příjemné prostředí doplnila stěna porostlá zelenými rostli-
nami. Vnější prostor budovy tvoří hřiště s bezpečným povrchem 
a herními prvky sloužící jak k odpočinku, tak k výuce. Zajímavostí 
jsou chytrá světla, která regulují, či naopak podporují sluneční paprsky 
procházející světlovody ve stropě. Mateřská škola U Stromu je zkrátka 
ojedinělým projektem, na který může být Praha 13 právem pyšná. 
 Eva Libigerová

deži, byl odstraněn starý a nevyhovující povrch, jenž byl nahrazen po-
vrchem novým z lité pryže. Byl zde instalován nový basketbalový koš 
a nový mobiliář. Hřiště rekonstruovala firma Gartensta plus, s.r.o. 
Celková cena činila 1,45 mil. Kč, přičemž 900 tis. Kč bylo hrazeno 
z dotace Magistrátu hl. m. Prahy.

Obě rekonstrukce probíhaly souběžně od podzimu 2016 a dokon-
čeny byly v červnu 2017. Rekonstrukce hřišť byla do plánu oprav za-
řazena na základě ročních kontrol bezpečnosti a na základě plánu 
 obnovy hřišť podle jednotlivých lokalit naší městské části. Pásku slav-
nostně přestřihl a hřiště symbolicky pokřtil starosta Prahy 13  David 
Vodrážka spolu s místostarostou Pavlem Jarošem za přítomnosti 
 zastupitelky Ludmily Tiché, zástupců realizačních firem a dětí ze ZŠ 
Bronzová. Eva Libigerová
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Kdo se bojí, nesmí do lesa
V první školní den, který letos připadnul na pondělí 4. září, 
otevřel své brány Strašidelný pohádkový les. Vstupovalo se 
do něj z ulice Pod Hranicí a rozprostíral se kolem celého 
Nepomuckého rybníka v Centrálním parku. Navštívilo jej 
přes dva a půl tisíce dětí se svými rodiči.

Strašidelné bytosti a lumpové z Říše pohádek měli pro 
děti připraveny úkoly a drobné odměny za jejich splnění. 
Návštěvníci se setkali s čarodějnicí Kanimůrou, prohlédli si 
Ptáka Noha a princeznu Pomněnku, vystrašil je čert Zacha-
riáš a loupeživý pirát. Největší reakce ale sklidil lesní skřítek 
Mecháček, který děti poučil, co se v lese smí a co je naopak 
zakázáno. Dospělí se na chvíli mohli vrátit do říše fantazie 
a děti byly nadšené ze shledání s kouzelnými postavami, 
o kterých jim rodiče čítávají před spaním. Eva Libigerová 

Park znovu ožil
Letní prázdniny jsou na třináctce zakončovány ve velkém stylu. Akci 
Koncert pro park si ani letos nenechala ujít spousta z vás, občanů 
Prahy 13. V neděli 3. září zaplnily Centrální park téměř tři tisícovky 
lidí, aby si poslechly písničky Janka Ledeckého, kapely Turbo, Keks 
nebo zpěvačky Kamily Nývltové a dalších.

Akce se tradičně konala pod záštitou starosty Davida Vodrážky, a pro-
tože ji naše městská část pořádala už pošestnácté, šlapalo všechno jako 
na drátkách. Hudební maraton odstartovala ve 14 hodin hudební for-
mace Tom Tones na kterou navázal Vlasta Horváth, někdejší finalista 
populární soutěže Superstar, se svým Horváth bandem. Po páté odpo-
lední to na podiu rozbalila rocková kapela Keks, po které následovalo 
mírné zvolnění v podobě songů zpěvačky Kamily Nývltové. Podle 

 nálady v publiku pořadatelé nesáhli vedle, když na playlist zařadili 
známou hudební formaci Turbo. Všem bylo ale jasné, že na hvězdu 
večera se teprve čeká. Zhruba v půl deváté se rozezněly první tóny 
známých písniček Janka Ledeckého, který dokázal lidi pod pódiem 
dostat do varu tak, že si ke konci pobrukovali známé tóny snad 
všichni. 

Praha 13 nezapomněla ani na ty nejmenší. Děti, které nezaujaly hu-
dební kapely, se mohly projet na ponících, točit na kolotočích nebo 
vyzkoušet tzv. aquazorbing. Eva Libigerová
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Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny 
 Parlamentu České republiky a jejich konání stanovil na pátek  
20. a sobotu 21. 10. 2017.

kdo a kde může volit
Voličem je státní občan České republiky (dále jen ČR), který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nenastala u něj některá z překá-
žek volebního práva uvedených v ustanovení § 2 zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o volbách 
do Parlamentu ČR“), t.j. zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu voleb-
ního práva. 

Voliči jsou zapsáni v tzv. stálém seznamu voličů tam, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu. O správnosti zápisu ke své osobě se mohou 
osobně přesvědčit po předložení průkazu totožnosti a případně požá-
dat o doplnění údajů nebo opravu zápisu v přízemí budovy ÚMČ 
Pra ha 13, Sluneční nám. 2580/13, odbor osobních dokladů a evidence 
obyvatel (Magda Přikrylová, č. dv. 134). 

Území městské části Praha 13 je rozděleno do 54 volebních okrsků. 
Adresu okrsku, kde bude volit, najde každý volič na své obálce s hlaso-
vacími lístky, kterou obdrží do své domovní schránky, nejpozději 
3 dny přede dnem voleb. Kromě toho budou sídla všech volebních 
okrsků uvedena na internetových stránkách www.praha13.cz pod od-
kazem Volby do PSPČR 2017 a na úřední desce ÚMČ Praha 13. 
Tímto způsobem si volič může ověřit, do kterého volebního okrsku je 
zařazen a kde bude volit. V pří-
padě pochybností může telefo-
nicky kontaktovat Ivanu Petříko-
vou – tel. 235 011 317 nebo 
Nikol Porazilovou – tel. 
235 011 325.

Zásady hlasování
Volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. Po příchodu 
do volební místnosti prokáže okr-
skové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství ČR plat-
ným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR nebo ces-
tovním průkazem. Po záznamu 
ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku, popř. i novou sadu hlasovacích lístků. Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlaso-
vání umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého se-
znamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, 
okrsková volební komise do výpisu ze stálého seznamu voličů dopíše 
a hlasování mu umožní. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, 
je povinen průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Po obdržení 
úřední obálky vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Voliči, který se neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, komise hlasování neumožní. 

V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být zároveň s voli-
čem nikdo přítomen. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací 
lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ni-
koli však člen okrskové volební komise.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky. 

na co si dát pozor, aby byl váš hlas platný a jak je to s preferenčními hlasy
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, 
které jsou přetržené nebo nebyly vloženy do úřední obálky. V souladu 
s ustanovením § 39 zákona o volbách do Parlamentu ČR může volič 

Informace pro voliče v městské části Praha 13
vložit do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Ten je platný, 
 je-li totožný se vzorem vyvěšeným ve volební místnosti a není-li 
 přetržený. Na hlasovacím lístku zvolené strany, můžete zakroužková-
ním pořadového čísla vyznačit, kterému z kandidátů dáváte přednost. 
Zakroužkovat můžete nejvýše čtyři kandidáty.

K přednostním hlasům vyznačeným pro kandidáty, kteří se po re-
gistraci kandidátní listiny vzdali kandidatury, nebo byli volební stra-
nou odvoláni, se nepřihlíží. Případné přednostní hlasy pro ně vyzna-
čené se nepočítají. Proto se po příchodu do volební místnosti vždy 
ujistěte, že vámi vybraný kandidát se nevzdal kandidatury, nebo nebyl 
stranou odvolán. V každé volební místnosti bude seznam takových 
kandidátů vyvěšen. Dále zde budou vyvěšeny vzory platných hlasova-
cích lístků. 

hlasování mimo volební místnost
Voliči mohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat, 
aby mohli hlasovat mimo svou volební místnost – např. ve svém bydli-
šti. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči (v rámci 
územního obvodu svého volebního okrsku) dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a sadou hlasovacích lístků. I při 
tomto způsobu hlasování musí být zachována tajnost hlasování. Pokud 
již nyní víte, že se např. z důvodu svého zdravotního stavu nebudete 
moci dostavit do volební místnosti, obraťte se na Pavlu Herychovou, 
tel. 235 011 314. Ve dnech voleb se můžete obrátit i na okrskové vo-
lební komise ve svém volebním okrsku. Přehled o telefonním spojení 
do volebních místností bude zveřejněn od 16. 10. na internetových 

stránkách www.praha13.cz pod 
odkazem Volby do PSPČR 2017.

hlasovací lístky 
Hlasovací lístky vám budou 
v souladu se zákonem dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb, tj. do 17. 10. 2017, do do-
movních schránek. V této souvis-
losti vás žádáme o umožnění 
přístupu k domovním schránkám 
a o jejich řádné a čitelné ozna-
čení, aby ti, kdo budou hlasovací 
lístky doručovat, mohli svůj úkol 
řádně splnit. 

Pokud by se zcela výjimečně 
stalo, že byste hlasovací lístky 

ve své domovní schránce nenalezli, nebo z jakéhokoli důvodu potře-
bovali nové hlasovací lístky, budou vám vydány v informacích v pří-
zemí radnice a ve dnech voleb ve volební místnosti vašeho volebního 
okrsku. 

Volby v zahraničí
Státní volební komise určila dle § 27 zákona o volbách do Parlamentu 
ČR dne 5. května 2017 losem Středočeský kraj jako kraj, kterému bu-
dou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Všichni vo-
liči, kteří budou volit v zahraničí budou volit kandidáty ze Středočes-
kého volebního kraje. Bližší informace k problematice voleb 
v zahraničí najdete na webových stánkách MV ČR.

Výdej voličských průkazů 
Bude zahájen ve čtvrtek dne 5. 10. a ukončen dne 18. 10. 2017 v 16.00. 
K vyzvednutí voličského průkazu si vezměte s sebou platný průkaz to-
tožnosti.

Voličské průkazy si můžete vyzvednout v níže uvedených termínech 
v budově ÚMČ Praha 13, 3. patro, kancelář č. 433:
čt  5. 10.   8.00–16.00 čt 12. 10.   8.00–16.00
pá  6. 10.   8.00–14.30 pá 13. 10.   8.00–14.30
po  9. 10.   8.00–18.00 po 16. 10.   8.00–18.00
út 10. 10.   8.00–16.00 út 17. 10.   8.00–16.00
st 11. 10.   8.00–18.00 st 18. 10.   8.00–16.00
Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

             Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2017 9

FÓrum

Zlepší se v Praze 13 situace s parkováním?
Parkoviště i ulice v naší městské části jsou dlouhodobě 
zahlceny. Důvodem je zčásti zahuštění zástavby, ale také 
odstavování aut mimopražskými řidiči, kteří do Prahy dojíždějí 
do práce. Pomoci by měla realizace schváleného záměru 
Magistrátu hl. m. Prahy, a to výstavby P+R parkoviště Zličín. 
To by mělo pojmout až 2 000 vozidel. Domníváte se, že by 
mohlo zličínské P+R parkoviště spolu s parkovacími hodinami 
výrazněji zlepšit situaci s parkováním v Praze 13? Jak se 
stavíte k případnému zavedení tzv. modrých zón? Navrhli 
byste i jiná řešení?

ANO 2011 KOMuNIStIcKá StRANA ČEcH A MORAVy tOP 09

OBČANSKá DEMOKRAtIcKá StRANA ZELENí A PIRátI PRO 13ČESKá StRANA SOcIáLNě DEMOKRAtIcKá

Parkování na území Městské části Praha 13 
patří opravdu k těm největším problémům, 
které trápí nejen řidiče, ale svými dopady 
i ostatní obyvatele městské části. Situace se 
rapidně zhoršila po zavedení zón placeného 
stání v sousedních městských částech. Pod-
pora výstavby parkovacího terminálu P+R 
na Zličíně pro cca 2 500 aut je naší prioritou 
a uděláme maximum pro to, aby se jeho vý-
stavba zahájila již v roce 2018. Využití termi-
nálu nepochybně situaci v Praze 13 znatelně 
zlepší. Zavádění oblastí s parkovacími hodi-
nami je jedním ze způsobů regulace parko-
vání u často navštěvovaných institucí úřady, 
apod.), nelze ho ale zavést celoplošně. Zave-
dení tzv. modrých zón je tedy další možností, 
která se nabízí k využití. V Praze 5 a 6 se 
zóny osvědčily, ale jejich zavedení v Praze 13 
nemá většinovou podporu. Osobně jsem pře-
svědčen, že jejich zavedení bude pro občany 
Prahy 13 přínosem a to nejen v částech ko-
lem stanic metra (Hůrka, Lužiny, Luka 
a další).

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011 

Problém parkování aut je nejen na Praze 13 
velmi ožehavý. Zdejší sídliště byla v 70. le-
tech projektována na podstatně nižší moto-
rizaci, navíc i přes nevoli občanů dochází 
k zahušťování výstavby i nad původní zá-
měry výstavby sídlišť. Snaha stavět další par-
koviště je značně rozporná, protože se ve-
směs děje na úkor trávníků. Slibovaný 
parkovací dům u metra Zličín pro 2 000 vo-
zidel může odlehčit problémům parkování 
na Praze 13, zvláště pak u stanice metra 
Stodůlky. Zvýšená možnost parkovat ale 
může přilákat další motoristy. Zavedení par-
kovacích hodin na dvou lokalitách Prahy 13 
přinese jen malé zlepšení. Snaha připojit 
Prahu 13 k parkovacím zónám u mnoha ob-
čanů Prahy 13 v minulosti narazila, neboť se 
za parkování v parkovacích zónách platí. 
Případná snaha záměr oživit může skončit 
podobně. Velmi mnoho občanů chce parko-
vat zdarma, nejlépe pod svým oknem. To je 
ale stále těžší a velmi obtížně řešitelné. Jde 
o začarovaný kruh. 
 Jan Zeman, zastupitel za KSČM 

Výstavba parkoviště P+R na Zličíně bude 
bezpochyby velmi přínosná pro zklidnění si-
tuace s parkováním v naší MČ, ale zřejmě 
pouze v okolí stanic metra. Problémy v ob-
lasti dopravy v klidu, zejména s parkovacími 
kapacitami v ostatních částech Prahy 13 lze 
zlepšit pouze systematickým přístupem. 
Jedná se zejména o důsledné dodržování od-
povídajícího počtu nových parkovacích stání 
v developerské výstavbě, lepší využití stávají-
cích komunikací úpravami nevyužitých při-
lehlých pozemků pro nová parkovací stání, li-
kvidace vraků a budování nových parkovacích 
kapacit v místech, kde je to možné a s vyna-
ložením přiměřených finančních nákladů. 
Zavádění modrých zón v přilehlých měst-
ských částech vyžaduje od vedení MČ zvažo-
vat případné dopady, je však zřejmé, že nová 
parkovací místa zde nepřinesou a v současné 
podobě by obyvatelům Prahy 13 způsobily 
spíše komplikace s administrativou, dalšími 
výdaji a nesnadným parkováním návštěv 
a drobných podnikatelů.

 Petr Praus, klub tOP09

Výstavba velkokapacitního parkovacího domu 
P+R s názvem Terminál Zličín samozřejmě 
výrazně zlepší parkovací situaci v Praze 13, 
která se Zličínem sousedí. Tento projekt dlou-
hodobě prosazujeme. Kromě realizace tohoto 
domu podporujeme i budování parkovišť P+R 
u stanic metra. Praha 13 je připravena k tomu 
poskytnout veškerou součinnost. V některých 
ulicích byly zavedeny parkovací kotouče. Ur-
čitě to bylo dobré rozhodnutí. Setkali jsme se 
již s mnoha kladnými reakcemi občanů, kteří 
toto řešení parkování nejen podporují, ale roz-
šířili by ho i do dalších ulic městské části. Pak-
liže výsledek veřejného průzkumu u občanů 
prokáže jejich zájem o zavedení tzv. modrých 
zón, budeme tuto variantu podporovat. Tím 
bychom chtěli vyzvat občany, aby se zúčastnili 
a projevili svůj názor na veřejném projednání 
záměru „Posouzení možnosti zřízení zón pla-
ceného stání ve vybraných lokalitách Prahy 
13“, které se bude konat 2. října od 17.00 v ob-
řadní síni radnice. Uvítáme i náměty na jiná 
řešení, která by pomohla parkovaní v Praze 13.  
      tichá Ludmila, předsedkyně klubu ODS

Parkovací zóny na Praze 13 jsou zdůvodňo-
vány tím, že zde parkují řidiči dojíždějící 
za prací. Je to fakt daný nekoncepčním plá-
nováním města, kdy se parkoviště P+R ne-
stavěla a město se účastnilo prodeje po-
zemků vhodných pro zajištění parkování. 
Tak i naše radnice dosud přihlíží prodeji po-
zemků či nové výstavbě s dalšími nároky 
na parkování. Záchytná parkoviště P+R 
podporujeme, ale efekt pro zlepšení parko-
vání na Třináctce je sporný. I z vlastních 
zkušeností víme, že problém zaparkovat je 
ve večerních hodinách, kdy jsou mimopraž-
ští většinou doma. Počet aut rezidentů pře-
vyšuje kapacitu místních parkovacích ploch, 
a to neřeší parkovací zóny. Je třeba navýšit 
kapacitu parkování pro rezidenty, vytipovat 
pozemky, iniciovat úpravy stávajících parko-
vacích míst či výstavbu parkovacích domů. 
Za daného stavu nám zavedení parkovacích 
zón nedá jistotu, že zaparkujeme, ale pouze 
tu, že za teoretickou možnost zaparkovat 
budeme platit.

tomáš Murňák a Zuzana Drhová, Klub Zelení a Piráti pro 13

Ve dne činí obsazenost parkovacích míst 
85 %, v blízkosti stanic metra jsou však stání 
zcela obsazena. V tomto ohledu může vybu-
dování P+R parkoviště na Zličíně s kapaci-
tou až 2 000 míst pomoci. Stejně tak může 
vést ke zvýšení zájmu dojíždějících o parko-
vání v duchu pravidla „čím více možností 
zaparkovat, tím více aut, čím více aut, tím 
větší potřeba nových stání“, a tak stále do-
kola. Neuspokojení řidiči pak budou opět 
odstavovat vozidla v okolí stanic metra jako 
doposud. Nová stání typu P+R by se tak 
měla budovat zejména ve středních Čechách 
u autobusových nádraží a železničních za-
stávek. Důležité je pokračovat v zapojování 
hromadné dopravy Středočeského kraje 
do systému PID. Zavedení zón s parkova-
cími hodinami pak určitě pomáhá zlepšit 
možnost denního parkování. Další příleži-
tosti k řešení parkování budeme s občany 
projednávat již 2. října od 17.00 na radnici 
Prahy 13. Všichni zájemci jsou srdečně 
zváni. 

          Štěpán Hošna, klub ČSSD
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Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

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

Prodáno 80 % bytů. Dostupné byty v nabídce od 3,1 mil. Kč s DPH. 
PENB: B. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz.

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

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

20170915_JRM_Stop_210x144.indd   1 15.09.17   8:58

Oznamujeme našim klientům a přátelům, že naší lékárně nebyla prodloužena
nájemní smlouva v budově polikliniky Prahy 13. Někteří z nás se podíleli
na otevření lékárny v této poliklinice v roce 1985 a začínali zde
svou profesionální zdravotnickou kariéru.

Za více než 30 let práce známe Vaše individuální potřeby i Vaši lékovou
historii a budeme stejně usilovně a poctivě jako dosud poskytovat
lékárenskou péči jen pár metrů od původního sídla.
                                                                                    Mgr. Tatiana Bezděková

Najdete nás zde:Otevírací doba:                           
Pondělí – Čtvrtek: 07:30 - 18:00
Pátek:                      07:30 - 16:00

HOSTINSKÉHO 1536 (v přízemí zdravotního střediska Společenství lékařů 1536)

lékárnaSTODŮLKY
na nové adrese

Najdete nás zde:

Lékárna Stodůlky
Hostinského 1536
155 00, Praha 13-Stodůlky
(v přízemí zdravotního střediska
Společenství lékařů 1536)
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Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

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

Prodáno 80 % bytů. Dostupné byty v nabídce od 3,1 mil. Kč s DPH. 
PENB: B. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz.

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

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

20170915_JRM_Stop_210x144.indd   1 15.09.17   8:58

Oznamujeme našim klientům a přátelům, že naší lékárně nebyla prodloužena
nájemní smlouva v budově polikliniky Prahy 13. Někteří z nás se podíleli
na otevření lékárny v této poliklinice v roce 1985 a začínali zde
svou profesionální zdravotnickou kariéru.

Za více než 30 let práce známe Vaše individuální potřeby i Vaši lékovou
historii a budeme stejně usilovně a poctivě jako dosud poskytovat
lékárenskou péči jen pár metrů od původního sídla.
                                                                                    Mgr. Tatiana Bezděková
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Pondělí – Čtvrtek: 07:30 - 18:00
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  Častější opravy místních komunikací (Seydlerova ulice, Velká Ohrada...) 
a zpomalovacích prahů

 Motivace učitelů – hledání zdrojů, aby nedocházelo k odlivu učitelů

 Odlehčovací služby pro seniory

 Realizace podzemních kontejnerů na odpad

 Revitalizace vnitrobloku Fingerova, realizace v roce 2018

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

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety a označit dva 
problémy, které vy osobně považujete za nejpalčivější 
a měly by se řešit přednostně. 
Na anketním lístku jsou abecedně seřazená témata k ře-
šení, která považují za nejpodstatnější účastníci Veřejného 
fóra občanů pořádaného 18. září 2017.  

Máte k dispozici dva body. Zakřížkujte prosím opatření, 
která považujete za nejaktuálnější. Můžete oba křížky při-
dělit pouze jednomu opatření nebo po jednom dvěma 
různým opatřením.
Vyplněný anketní lístek ze STOpu vhoďte prosím 
do 20. listopadu 2017 do schránky na podněty v Infor-

macích na radnici nebo ho odešlete na adresu:  
Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 
Praha 13 (obálku označte nápisem FÓRUM 2017),  
případně zašlete naskenovaný nebo vyfocený mobilem 
na e-mailovou  adresu forum2017@p13.mepnet.cz. 

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

  Sociální byty a startovací byty, Podpora komunitních aktivit  
(tyto dvě priority získaly stejný počet bodů)

  Vyvíjet tlak na developery, aby se podíleli v rámci  investičních záměrů na rozvoji území 
s ohledem na potřeby občanů a zlepšila se vzájemná komunikace

 Zamezení prodeje pozemků ve správě MČ 13

 Zřízení klubu pro náctileté (čajovka, klubovna) s odpoledním provozem

 Zřízení sportoviště pro náctileté

✂

Šesté Veřejné fórum
Občané se opět po roce vyjádřili k problémům městské části
V pondělí 18. září proběhlo v rámci plnění aktivit místní Agendy 21 
již 6. Veřejné fórum občanů Prahy 13. Byli jsme velmi potěšeni velkou 
účastí občanů, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění v naší měst-
ské části. Do letošního fóra se aktivně zapojila sedmdesátka občanů. 
Velmi nás potěšilo hojné zastoupení dětí z žákovských parlamentů, 
které pracují v některých základních školách Prahy 13.

Smyslem a cílem Veřejného fóra je vytyčení témat, která občané 
Prahy 13 považují za nejaktuálnější a městská část by se jimi měla 
 prioritně zabývat. 

Jednání zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš společně s odpověd-
ným politikem MA21, předsedou výboru pro Agendu 21 Štěpánem 
Hošnou. Celou akcí provázela facilitátorka (odbornice na diskuzi) 
 Veřejného fóra paní Dana Diváková. 

Úvodem Veřejného fóra seznámil předseda výboru pro Agendu 21 
Štěpán Hošna všechny přítomné s plněním a výsledky Deseti priorit, 
které byly určeny na pátém Veřejném fóru v loňském roce. 

V další části programu seznámila facilitátorka přítomné s mecha-
nizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým 
oblastem: Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpeč-
nost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, 
Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými 
tématy pro mladé).

Účastníci si mohli z těchto tematických celků vybrat jednu nebo 
více oblastí a u příslušného stolu k ní přednést jakékoli své podněty. 
Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak spo-
lečně s garanty stolů vybrali dvě nejdůležitější témata pro daný tema-
tický celek. Garanty stolů byli zástupci odborů, kteří mají danou ob-
last v kompetenci.

Tato dvě TOP témata byla sepsána na samostatný arch papíru a při-
pravena k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník při-
dělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jed-
nomu). Součtem bodů vznikl pořadník priorit, které účastníci pova - 
žují za nejdůležitější.

Ze závěrečného hodnocení vzešlo podle počtu získaných bodů ná-
sledující pořadí:
 1. Zřízení sportoviště pro náctileté
 2.  Zřízení klubu pro náctileté (čajovna, klubovna) s odpoledním pro-

vozem
 3.  Vyvíjet tlak na developery, aby se podíleli v rámci investičních zá-

měrů na rozvoji území s ohledem na potřeby občanů a zlepšila se 
vzájemná komunikace

 4. Revitalizace vnitrobloku Fingerova, realizace v roce 2018
 5.  Častější opravy místních komunikací (Seydlerova ulice, Velká 

Ohrada...) a zpomalovacích prahů
 6. Zamezení prodeje pozemků ve správě MČ Praha 13
 7. Odlehčovací služby pro seniory
 8. Realizace podzemních kontejnerů na odpad
 9.  Motivace učitelů – hledání zdrojů, aby nedocházelo k odlivu uči-

telů
10.  Sociální byty a startovací byty, Podpora komunitních aktivit (tyto 

dvě priority získaly stejný počet bodů)

Podle metodiky místní Agendy 21 nyní předkládáme k vyjádření šir-
šímu počtu občanů výše uvedené priority, které byly účastníky fóra vy-
brány. Pro ověření vybraných priorit slouží anketa v časopise STOP 
a anketa na webu městské části. O výsledcích vás budeme informovat 
v dalších vydáních STOPu. 

Závěrem celé akce předseda výboru Štěpán Hošna společně se zá-
stupcem starosty Pavlem Jarošem přislíbili, že zmíněné podněty neza-
padnou a radnice se jimi bude zodpovědně zabývat. Opatření, která 
nejsou v kompetenci městské části, budou předána oprávněným sub-
jektům k řešení.  Hana Zelenková, koordinátorka Místní agendy 212X
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V posledních dnech jsme dostali 
do redakce řadu krásných fotografií. 
Absolutní převahu ale měly ty, které 
jste pořídili 6. září. Ten den nám při 
západu slunce obloha opět nabídla 
úžasnou podívanou. Výběr fotogra-
fie do tohoto čísla nebyl vůbec jed-
noduchý. Nakonec jsme zvolili sní-
mek pana Jakuba Jelínka. První 
červnový den roku 2001 byl polo-
žen základní kámen radnice, která 
se po dvou letech (2. 6. 2003), té-
měř na den přesně, otevřela veřej-
nosti. Za uplynulé roky máme jejích 
fotografií nepočítaně, ale většina 
z nich je pořízena ze Slunečního 
náměstí. Proto nás tak zaujal neo-
třelý pohled na radnici. A přidáme-
-li k tomu „hořící nebe“ v pozadí...
........................................................

Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme.   -če-  

vaŠím Objektivem

Med a zdraví jdou ruku v ruce
Září bylo v naší městské části ve znamení zcela unikátní události – 
Festivalu volného času Prahy 13. Po celý měsíc jste měli možnost se-
známit se s opravdu širokým spektrem volnočasových aktivit pro 
všechny generace. Například 15. září se na Slunečním náměstí konalo 
v rámci Dne pro zdraví už třetí Pražské medobraní. A jak název na-

Ten čas 
opravdu letí
Milá paní ředitelko, dě-
kujeme za 20 let Vaší 
práce ve funkci ředitelky 
Domu dětí a mládeže 
Stodůlky. Domeček pod 
vaším vedením jen 
vzkvétá a my, jako kolek-
tiv, se snažíme k tomu 
svými činy přispívat. Pře-
jeme Vám do dalších let 
hodně pracovních i osob-
ních úspěchů. Děkujeme.

(Pozn. redakce: Ředitel-
kou Domu dětí a mládeže 
Stodůlky je paní Michaela 
Gaydošová.)

celý dům dětí 

povídá, vše se točilo okolo medu – ochutnávky a prodej nejrůznějších 
medů, medovin a dalších včelích produktů a výrobků z nich. Nešlo ale 
jen o největší jednorázový trh s medem. Návštěvníci se dověděli 
i spoustu informací o včelách, jejich důležitosti pro zachování života 
na Zemi, léčivých účincích nejen medu, ale také o tom, jak se stát vče-
lařem. Možná, že další zapálený včelař se už nyní ukrývá v některém 
z dětí z mateřinek nebo základních škol, které si tuto zajímavou akci 
nenechaly ujít. 

Souběžně s Pražským medobraním se před radnicí konal Den 
zdraví. V doprovodném programu nechyběla ukázka první pomoci 
v režii oblastního spolku Českého červeného kříže, poradit jste se 
mohli v informačním stánku BENU lékárny, zajímavé bylo sledovat 
šikovné ruce nevidomých masérů ze studia Beluška, cvičení pilates 
a jógy nebo program FitMAMI. Tradičně velkou pozornost budily 
výrobky klientů chráněné dílny PROSAZ i další části celodenního 
programu, který zpestřila a zároveň zakončila děvčata z FitStation.cz 
ukázkou aerobiku.  Eva Černá 
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Takže je docela reálné, že si někdo určitou fotografii vybaví, protože ji už 
kdysi viděl. Třeba na titulu časopisu. 
To samozřejmě možné je. Tenkrát to byly takové prestižní časopisy 
jako Květy, Vlasta, Svět socialismu, ale i slovenské Film a divadlo nebo 
Pyramída. K jedné z fotografií – Yvonne Přenosilová s pejskem – vám 

povím perličku. Tato fotografie patří mezi 
ty opravdu staré. Byla na titulu v Květech. 
A když vyšly, ona už emigrovala. Tak to 
soudruzi měli problém. A když už jsem 
u perliček, tak trochu odbočím a zmíním 
ještě jednu. Shodou okolností rovněž 
v Květech vyšla moje několikastránková 
fotoreportáž z Kodaně. Kolega mi napsal 
texty a myslím, že ty stránky vyšly velmi 
dobře. Byl tady ale háček. Květy se tehdy 
posílaly i do Sovětského svazu. No, 
a na jedné z fotografií byl vidět porno 
shop. Řeknu vám, to byl mazec. Co mazec? 
Skandál. Tam se to číslo nesmělo prodávat 
a celý náklad zlikvidovali. 
S kým se vám nejlépe pracovalo?
S umělci z oblasti vážné hudby. Udělali si 
čas a na focení se připravili. Občas jsem fo-
tografoval způsobem jako staří fotografové. 
Měl jsem v ateliéru řadu fotopozadí kon-
certních sálů, která jsem vytvořil a také vy-

koloroval a snímky pořizoval před nimi. U populárních umělců to 
bylo trošku jiné. Ne že by se neradi fotografovali, na škodu občas bylo 
jejich příliš velké sebevědomí. To se ale samozřejmě netýkalo všech. 
Focení portrétů je ale minulost, teď jsem se zaměřil hlavně na publi-
kace. Jsem autorem obrazové části pětidílné česko-anglické publikace 
Akustika hudebních prostorů ČR, určené spíše odborníkům. Zde byl 
kladen důraz na vědeckou část, na grafy nebo tabulky. Já jsem pracoval 
na obrazové části. Tehdy jsem pořídil spoustu krásných fotografií, 
které se samozřejmě do zmíněné publikace nevešly. Nechtěl jsem, aby 

skončily „v šuplíku“, tak jsem v roce 2014 uspořádal v 1. patře Rudol-
fina výstavu k Roku české hudby. Byl zde vystaven soubor fotografií 
prestižních koncertních sálů a divadel. Spolupracoval jsem i s dalšími 
vydavatelstvími. Například na česko-německo-anglické publikaci 
k jednotlivým krajům naší republiky. To byla moc pěkná práce. 
pracujete teď na nějakém větším projektu?
Možná se budu jako jeden z autorů podílet souborem fotografií histo-
rických památek nebo významných architektonických staveb na vý-
stavě ke stému výročí vzniku Československa.
není to tak dlouho, co bylo v nových butovicích otevřeno nové centrum 
fotografie a moderního umění czech photo centre. uvidíme vaše 
fotografie i tam?
Jako člen asociace profesionálních fotografů možná budu vystavovat 
na nějaké kolektivní výstavě, která se třeba dostane i do této galerie. 
Uvidíme. To je budoucnost. Současnost je říjnová výstava v atriu rad-
nice. Všichni jsou srdečně zváni. Eva Černá

Vaše původní profese byla jiná, i když 
k fotografii neměla až tak daleko. 
Po absolvování Filmové a televizní fakulty 
AMU – obor kamera jsem 24 let pracoval 
ve Filmovém studiu Barrandov. Nejprve 
v trikovém oddělení, později jako kamera-
man hraných filmů. Současně jsem ale i fo-
tografoval. Pak došlo na Barrandově k zá-
sadním změnám, výrobní štáby byly roz-
puštěny, takže umělečtí pracovníci se roz-
ptýlili a každý byl, jak se říká, na volné 
noze. To má svoje výhody i nevýhody. Ale 
právě u fotografa je tato možnost lepší než 
u kameramana. Ten musí být součástí něja-
kého štábu, zatímco fotograf může praco-
vat naprosto nezávisle. Kdy má chuť a in-
spiraci. I když... Fotografování je vlastně 
také komerční záležitost, protože na výsta-
vách se v podstatě neprodává, takže nevy-
dělává. Ty jsou pro radost.
kolik takových radostí jste si už udělal?
Nemám je přesně spočítané, ale byla jich celá řada. Poslední moc 
pěkná výstava, kde jsme vystavovali společně s manželkou, měla název 
Konfrontace klasické a digitální koláže. K vidění byla v Muzeu foto-
grafie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. 
prozradíte nám, co na říjnové výstavě uvidíme?
Bude to 64 portrétů umělců z titulních stran časopisů a titulů LP 
a CD nosičů. Některé jsou staré už padesát let. Například retro portrét 
Karla Gotta, Marty Kubišové nebo Heleny Vondráčkové. Kromě po-
pulárních umělců, kterých je méně, bude více herců a umělců klasické 
hudby – dirigentů a sólistů. První výstavu portrétů jsem měl před pár 
lety v klubu Stavovského divadla. Nebyla tak obsáhlá, ale měla úspěch. 
Proto jsem počet vystavených portrétů zvýšil na čtyřiašedesát. A ty si 
v říjnu budou moci návštěvníci radnice prohlédnout.

Od 17. října bude v atriu radnice k vidění výstava prací fotografa, 
výtvarníka a kameramana Pavla Dosoudila, člena Asociace profe
sionálních fotografů České republiky. A protože to bude zároveň 
výstava k životnímu jubileu autora, požádali jsme pana Dosoudila 
o krátký rozhovor.

Mahenovo divadlo v brně
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Vít Olmer

Yvonne přenosilová

V atriu si dalo schůzku čtyřiašedesát osobností
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Atleti vybojovali I. národní ligu
V sobotu 9. září se v Jablonci n/N. uskutečnila baráž o postup do I. ná-
rodní ligy. V konkurenci devíti týmů obsadil atletický oddíl TJ Stodůlky 
Praha 3. místo, kterým si zajistil účast v I. lize i v příští sezoně. Soutěž 
byla velmi vyrovnaná, pořadí se po jednotlivých disciplínách často mě-
nilo a v bouřlivé atmosféře se bojovalo doslova o každý bod.

Mezi naše největší opory nejen v Jablonci, ale i v průběhu celé se-
zony, patřil Jan Pokorný. Předváděl strhující a v naprosté většině ví-
tězná představení na tratích 400, 800 a 1 500 metrů. Další velkou 
oporou byl Martin Vachata, který suverénně dominoval ve skoku dale-
kém a trojskoku. V barážovém klání se zároveň většině stodůleckých 
závodníků podařilo atakovat nebo dokonce vylepšit své nejlepší le-
tošní výkony. Odměnou za bojovný výkon na hranici našich aktuál-
ních možností bylo nečekané 3. místo hned za silnými týmy Jablonce 
a Bíliny. Gratulujeme! Více na www.tjstodulky.cz. 

Za tJ Stodůlky Praha Jiří Hejbal

Letošní cyklozvonění načalo 
druhou desítku
V neděli 17. září proběhl v pořadí už 11. ročník rodinného festivalu 
Pražské cyklozvonění. Na všechny, kteří mají rádi pohyb a dobrou zá-
bavu, čekaly připravené cyklotrasy vedoucí z různých míst naší metro-
pole. Jedno ale měly společné – končily v Kaizlových sadech poblíž 
Invalidovny. Na svých kolech projeli trasu do Prahy 8 i sportovní vo-
zíčkáři. Ti vyrazili z nejbližších míst ke svým bydlištím. Z Prahy 13 
od Stodůleckého rybníka vyjel peloton asi 50 cyklistů vedený zástup-
cem starosty Pavlem Jarošem. Trasa z naší městské části do Karlína 
vedla přes centrum Prahy. Jeho průjezd byl pro děti i mnohé dospělé 
spíše adrenalinovou záležitostí. Mnozí by jízdu na kole v plném pro-
vozu určitě bez vodičů ani neokusili. Do akce se zapojuje stále více 
městských částí. Letos jich bylo už šestadvacet. 

Cílem Pražského cyklozvonění je upevnění partnerství mezi jednotli-
vými městskými částmi a pražským magistrátem při realizaci cyklo-
stezek a cyklotras v Praze. Navíc se nejen Pražané mohou seznámit 
s některými bezpečnými cyklotrasami, které lze využít ke každoden-
ním cestám do práce i do školy. 

V Kaizlových sadech proběhlo rodinné odpoledne s hudbou a růz-
nými atrakcemi v režii městské části Praha 8. Počasí akci přálo, k žád-
nému vážnějšímu úrazu nedošlo, takže se i tento ročník vydařil. Dana céová

Pražský pohár ICN 2017
Chcete vidět jedinečné sportovní výkony, šikovné děti, svalnaté muže, 
krásné ženy? Poslechnout si písničky, ale i rady odborníků na výživu, 
kouknout se na street dancery nebo si prohlédnout krásná auta a do-
konalé motorky, ochutnat doplňky výživy, přispět na charitativní orga-
nizaci?

Pak určitě přijďte v sobotu 7. října do Galerie Butovice, kde se bude 
konat první ročník soutěže v naturální kulturistice a fitness mužů, žen 
a dětí s názvem Pražský pohár ICN 2017. Dětské kategorie proběh-
nou od 10.00 do 12.00, kategorie dospělých pak od 13.00 do 19.00. 
Akce se koná pod záštitou starosty Prahy 13 Davida Vodrážky. 
Vstupné se neplatí. Přesné informace a harmonogram akce najdete 
na www.natural-sport.cz. -red-

Z tělocvičny na vodu
Asi ve třech letech k nám do tělocvičny ZŠ Janského do oddílu spor-
tovní gymnastiky přivedla maminka malou, neposednou holčičku 
Barborku Galádovou. Od malička byla šikovná a hlavně hodně sna-
živá a ctižádostivá. Jak čas utíkal, Barča trénovala, rostla a dosáhla 
i několika velice pěkných gymnastických výsledků. Asi největším byla 
účast v holandském Deventeru a titul přebornice Prahy. Kolem desá-
tého roku však začala Barunka pokukovat i po jiném sportu a nejvíc se 
jí zalíbila rychlostní kanoistika. Dnes má za sebou již několik nema-
lých úspěchů, medaile z ME juniorů, spoustu krásných výsledků z po-
hárových závodů. Asi největším jejím úspěchem a pro fanoušky nej-
větším překvapením je její účast ve finále MS – letos na domácí půdě 
v Račicích. Tady startovala jako vůbec nejmladší členka naší reprezen-
tace (15 let) a nevedla si vůbec špatně. Se svou partnerkou, o rok starší 
Sobíškovou, zabojovala, dostala se do finále, kde na trati 1 000 m ob-
sadily v obrovské konkurenci krásné 7. místo. Všichni moc gratulu-
jeme a přejeme Barče hodně zdraví, sportovního štěstí a aby se jí 
ve všem dařilo. trenérka Andrea Kudličková a malé gymnastky
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Příprava v BA Sparta Praha začala
Nejmladší děti vyrazily o víkendu 8. – 10. 9. na svůj první turnaj 
do Pardubic. Odehrály 6 zápasů a setkaly se s družstvy z celé České 
republiky. Tým chlapců vybojoval bronzové medaile a tým děvčat 
krásné 4. místo. Hráči a hráčky Basketbalové akademie Sparta Praha 
získali mnoho basketbalových zkušeností a zažili spoustu legrace 
s kamarády.

Je vašemu dítěti 10 let a méně? Má rádo míč a partu kamarádů? 
Tak si přijďte v pondělí, v úterý nebo ve čtvrtek od 16 hodin vyzkou-
šet basketbalový trénink do nafukovací haly v Kuncově ulici. První 
měsíc na zkoušku je zdarma. Ludmila Zachová

Turnaj Beach 100+ zná vítěze
Druhou zářijovou sobotu se uskutečnil avízovaný turnaj v plážovém 
volejbale smíšených dvojic, kdy společný součet věku soutěžního páru 
musel být minimálně 100 let. Za krásného slunečného počasí se 
ve sportovním areálu v Nových Butovicích sešlo celkem 12 soutěžních 
dvojic, které se v letošním 4. ročníku utkaly o putovní pohár a další 
věcné ceny. Od rána až do pozdního odpoledne probíhaly náročné 
boje. V letošním turnaji volejbalových veteránů Beach 100+ zvítězil 
pár ve složení Ivan Pospíšil a Kamila Vyšínová. Jaroslav Matýsek 

Uznání pro TJ Sokol Stodůlky
TJ Sokol Stodůlky dostala další vyznamenání, tentokrát Čestné 
uzná ní za mimořádný přínos v oblasti sportu od Pražské tělovýchovné 
unie pro předsedu Václava Sailera. Ten získané uznání nebere příliš 
osobně. Říká, že je to uznání pro celou tělovýchovnou jednotu. 
Ostatně nešlo o první ocenění – v roce 2012 obdržel Václav Sailer 
cenu Dr. Václava Jíry. O tři roky později bylo toto jedno z nejvyšších 
vyznamenání a uznání od FAČR uděleno také Zdeňku Šejvlovi 
a Pavlu Hartmanovi. Všem za celoživotní dílo v oblasti hráčské, tre-
nérské, ale zejména za příkladné vedení celé TJ Sokol Stodůlky.

Práci celému výboru tělovýchovné jednoty v posledních letech 
usnadňuje velmi dobré technické, materiální, ale i finanční zázemí. 
Za vstřícnost děkujeme především starostovi Davidu Vodrážkovi, jeho 
zástupci Petru Zemanovi, tajemníkovi úřadu Jaroslavu Marešovi, Re-
nátě Uramové, Ivě Mesterové, radě i zastupitelstvu. Oceňujeme fi-
nanční pomoc na činnost a hlavně dotace na opravy, úpravy sportovišť 
a k tomu nutných prostor (vybudování tréninkových hřišť s umělým 
travnatým povrchem, oplocení areálu, opravu tělocvičny, klubovny, 
bytu správce, šaten, zavlažování a regeneraci travnaté plochy atd.).

S pomocí a podporou MČ Praha 13 se můžeme lépe starat především 
o děti a mládež, z nichž mnozí už dnes úspěšně reprezentují naši měst-
skou část. Ve všech oddílech se jejich počet neustále zvyšuje. Dnešní tisí-
covka malých a mladých členů tvoří polovinu naší členské základny. 

Celá TJ Sokol Stodůlky věří, že jí stávající vedení městské části 
bude nakloněno i v příštích letech a svou podporou nám pomůže ze-
jména v oblasti mládežnického sportu.  tJ Sokol Stodůlky

Zlato pro Markétu
Ve dnech 7.–9. září se čtyři žákyně ZŠ Mládí zúčastnily republiko-
vého finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Brně. Spolu 
se stovkami dalších závodníků prošly dvoudenním desetibojem 
OVOV. Reprezentantky předvedly maximální nasazení a svými vý-
kony zajistily, že tento ročník byl pro školu „historicky“ nejúspěšnější. 
Markéta Adamková z 5.A si mohla nasadit pomyslnou zlatou korunu, 
protože po vítězství ve školním, okresním a krajském kole nezaváhala 
a s přehledem vyhrála i republikové finále (Zuzana Szymanská (8.B) – 
15. místo v ročníku 2004, Denisa Kadlecová (8.A) – 32. místo v roč-
níku 2004, Viktorie Vydrová (9.A) – 18. místo v ročníku 2002).

V dokonalé atmosféře republikového finále se děvčatům skutečně 
dařilo. Pro účastníky byl připraven i bohatý doprovodný program – 
autogramiáda olympioniků, golfová akademie, trenažer surfingu nebo 
lukostřelba.    -red-
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Odpadkoví hrdinové 
Pivní plechovky, lahvičky od vody, ale také stará lednice nebo dětský 
kočárek. To byly „poklady“, které našlo 28. srpna pět dobrovolníků. 
Říkají si Trash Hero Praha a v okolí metra Nové Butovice vysbírali 
celkem 104 kilogramů odpadků. Tito dobrovolníci pořádají pravidelné 
úklidy po celé Praze. Připojit se k nim může kdokoli, akce vždy vypi-
sují na Facebooku. Například srpnového úklidu se účastnili i tři oby-
vatelé Nových Butovic, jedna dobrovolnice ze Zbraslavi a jedna z Ho-
lešovic.

Trash Hero (v překladu odpadkový hrdina) je součástí stejnojmen-
ného celosvětového hnutí, které vzniklo v roce 2013 v Thajsku. 
Z pláží se přesunulo i do Indonésie, New Yorku a od loňska 
i do Prahy. Na jakémkoli příštím úklidu rádi potkáme i vás. Společně 
popovídáme na procházce s pytlem a potom třeba na pivu . Sledujte 
náš Facebook Trash Hero Praha. Monika trojanová, trash Hero Praha

Shedy překonal loňský rekord
V Centrálním parku Lužiny proběhl v sobotu 9. září druhý ročník 
Psího dne s Prahou 13, který si klade za cíl pomoci pejskům bez do-
mova. Pejsci závodili v amatérských dostizích a ve skoku do výšky, 
ochutnávali nejrůznější pamlsky a dobrůtky a celkově se se svými 
 páníčky a kamarády výborně zabavili. Ani letos nedošlo k žádné psí 
 potyčce a louka opět zůstala bez jediné známky hojného počtu psích 
tlapek. 

Podpořit pejsky z útulků přišly také české celebrity se svými čtyřno-
hými mazlíčky, nechyběla zde psí módní přehlídka originálních 

i praktických oblečků z psího obchodu Rebel Dog, veterináři z Vet 
Centrum Stodůlky zde zdarma očipovali padesát pejsků a zodpovídali 
veškeré dotazy. Na naplnění hlavního smyslu celé akce, tedy pomoci 
opuštěným psům, se podílely téměř tři tisíce návštěvníků. A pozor! 
Ve skoku do výšky padl nový český rekord. Výmarský ohař jménem 
Shedy pokořil hranici sto dvaceti centimetrů a překonal tak vítězný 
skok z loňska o deset centimetrů. Návštěvníci mohli vidět zajímavou 
a oblíbenou Staff Bull show, 
ukázku první pomoci psům 
od veterinární záchranné 
služby, slyšeli spoustu před-
nášek a vylosovaní šťastlivci 
v tombole si domů odnesli 
krásné ceny.

„Jsem rád, že se naše měst-
ská část může podílet na or-
ganizaci Psího dne. Praha 13 
je přímo rájem pro všechny 
pejskaře už kvůli Centrál-
nímu parku, který je ideál-
ním místem pro venčení. 
Navíc považuji za užitečnou 
každou osvětu, která se v této 
oblasti organizuje,“ řekl 
na akci starosta Prahy 13 
David Vodrážka, pod jehož 
patronací celá akce proběhla.  
 Jan Hájek, spoluorganizátor Psího dne  

Zlomená vrba v Panské zahradě
Panská zahrada je jedním z několika významných parků v Praze 13. 
Park byl budován od 80. let, kdy byl prostor zarostlý a posetý černými 
skládkami. Oba rybníčky byly silně zarostlé a plné usazenin. Vrba 
na ostrově vyrostla jako výmladek ze starého pařezu, takže nikdy ne-
byla příliš stabilní. Během letních vichřic se zlomila. V současné době 
je zadáno její odstranění, které je složitější díky tomu, že strom leží 
ve vodě. Před několika lety byla vysazena nová vrba, kterou bohužel 
letos v zimě, kdy byl rybník zamrzlý, někdo u země ukroutil. Počítáme 
s tím, že zničený strom nahradí jiný a zároveň doufáme, že stromy bu-
dou obyvatelé naší městské části spíše chránit než ničit. Dana céová
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ŽivOtní prOstŘedí
 

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

ulice datum stanoviště

Podpěrova   2. 10. před MŠ (u č. 1879)

Trávníčkova   2. 10. u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)

Drimlova   3. 10. parkovací záliv vedle kontejnerů 
na tříděný odpad

Husníkova   4. 10. parkoviště u trafostanice

náměstí Na Lužinách   4. 10.

5. máje   5. 10. proti č. 325/55

Bronzová   5. 10. chodník proti č. 2016/13

Janského   6. 10. rozšířený chodník u č. 2437

Kettnerova   9. 10. parkoviště u trafostanice proti č. 2053

K Sopce   9. 10. zpevněná plocha

Klausova 10. 10. parkoviště proti č. 1361/13a

Sezemínská 10. 10. parkoviště u trafostanice

Nušlova 11. 10. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

Chalabalova 11. 10. parkoviště u č. 1611/7

Suchý vršek 12. 10. křižovatka s ul. V Hůrkách (odstavná 
plocha u oční polikliniky)

Vstavačová 12. 10. u retenční nádrže

Zázvorkova 13. 10. parkoviště proti č. 2003/14  
(u trafostanice)

Janského 16. 10. parkovací záliv u lékárny

U Kašny 16. 10. odstavná plocha

Volutová 17. 10. parkoviště proti č. 2518/6

K Hájům x Okruhová 18. 10. zpevněná plocha u tříděného odpadu

Fantova 18. 10. parkoviště u č. 1742/23

Pavrovského 19. 10. křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená 
plocha u kontejnerů na směsný odpad)

Böhmova 19. 10. parkoviště u kotelny

K Opatřilce 20. 10. křižovatka s ul. K Jihu

Běhounkova 23. 10. parkoviště proti č. 2463

Nad Dalejským údolím 24. 10. záliv v komunikaci

Vlachova 24. 10. na chodníku proti č. 1511/8

Bellušova 25. 10. parkoviště proti č. 1804/7

Ovčí hájek 26. 10. parkoviště proti č. 2159/16

Janského 27. 10. parkovací záliv proti č. 2211/69

Amforová 30. 10. proti č. 1895/24

K Fialce   1. 11. plocha u č. 1219
Borovanského x 
Kurzova   2. 11.

Melodická   2. 11. křižovatka s ul. Operetní

Nušlova   3. 11. parkovací záliv proti č. 2289/43

Chlupova   6. 11. proti č. 1800 - u MŠ

Janského 2370   6. 11. parkoviště proti č. 2370

K Řeporyjím   7. 11. křižovatka s ul. V Brůdku

Kuchařova x Svitákova   7. 11.

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

datum ulice čas přistavení

 8. 10. K Fialce (plocha u č. 1219) 13.00 – 16.00

14. 10. K Hájům x Okruhová (křižovatka s ul. Okruhová) 13.00 – 16.00

15. 10. náměstí Na Lužinách (odstavná plocha) 13.00 – 16.00

21. 10. Chalabalova (parkoviště u č. 1611/7)  9.00 – 12.00

21. 10. K Řeporyjím (křižovatka s ul. K Chabům)  9.00 – 12.00

22. 10. 5. máje (plocha proti č. 325) 13.00 – 16.00

28. 10. K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu) 13.00 – 16.00

28. 10. K Sopce (zpevněná plocha) 13.00 – 16.00

  4. 11. K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku)  9.00 – 12.00

  4. 11. náměstí Na Lužinách  9.00 – 12.00

  5. 11. K Fialce (plocha u č. 1219)  9.00 – 12.00

Harmonogram sběru biologického 
odpadu
Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného 
původu. nE živočišné zbytky! upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn 
kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!

Michaela Líčková

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy 
odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 
léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, 
odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.  
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 
725 562 318.

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečných odpadů

datum ulice čas přistavení

4. 11. – so

nám. Na Lužinách  8.00 –  8.20

Mládí (u Kulturního domu Mlejn)  8.30 –  8.50

Sezemínská (parkoviště)  9.00 –  9.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)  9.30 –  9.50

Kolovečská (parkoviště) 10.00 – 10.20

Böhmova (parkoviště u kotelny) 10.30 – 10.50

Fantova (u provozovny Barum) 11.10 – 11.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám.  
(u č. 1511) 11.40 – 12.00

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. 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 suť.

datum ulice čas přistavení

 8. 10. Mládí (parkoviště proti Auto Kelly) 10.00 – 16.00

 4. 11. K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad)  8.00 – 14.00

25. 11. Mládí (parkoviště proti Auto Kelly) 10.00 – 16.00

 26. 11. K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad) 10.00 – 16.00

Harmonogram mobilního sběrného dvora
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Bezplatné doučování v knihovně 
Pro všechny žáky základních škol, kteří chtějí využít možnost bezplat-
ného doučování, je stejně jako v minulém školním roce připraven pro-
gram Společně v knihovně. V rámci něj jsou pravidelně 1x týdně, a to 
ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 (změnil se den a hodina) v prostorách 
pobočky Městské knihovny Lužiny (Archeologická 2256/1, 2. patro 
OC Lužiny – přímo u metra) přítomni proškolení dobrovolníci. 

Děti, které budou chtít využít jejich pomoci, mohou přijít kdykoli 
v průběhu této doby. Dobrovolníci jim individuálně pomohou s čím-
koli, co budou potřebovat. Děti nemusí docházet pravidelně, není po-
třeba žádná přihláška, nabídku mohou využít i bez předchozí do-
mluvy. Tato nabídka se týká všech dětí, které budou mít zájem, cílová 
skupina není nijak omezena. 

Nabídka je rozšířena i o specializovanou pomoc dětem s odlišným 
mateřským jazykem. „Dobrovolníci se skládají ze studentů, kteří pro-
cházejí školením, jak těmto dětem efektivně pomáhat i s tím, s čím 
jim nemohou pomoci doma. Na doučování budou v průběhu školního 
roku navazovat další volnočasové aktivity,“ říká vedoucí programu 
Společně v knihovně Michal Kryl. 

Mám asistenta, no a co?
Každý může zlepšovat věci ve svém okolí a každodenním životě. Není 
důležité, kolik je člověku let, ale jaké má odhodlání a nápady. Věříme, 
že mladí lidé se umí k řadě problémů postavit čelem. Ať už jde napří-
klad o domácí násilí, xenofobii nebo ničení životního prostředí – vždy 
má cenu něco dělat.

Žáci FZŠ prof. Otokara Chlupa se rozhodli pomoci svým spolužá-
kům, kteří mají svého pedagogického asistenta. Jde zejména o děti 
s poruchami učení nebo chování. Vnímají je jako nepochopenou 
 menšinu, které je potřeba pomoci. Všimli si totiž, že řada z nich se 
za svého asistenta stydí, mnozí se jim za něj posmívají. Z vlastní ini-

Máme být na co hrdí
Základní škola Mládí, které byl Univerzitou v Cambridge udělen cer-
tifikát centra, které připravuje a registruje kandidáty cambridgeských 
zkoušek, je partnerem Britské rady (British Council). Každoročně ně-
kolik desítek dětí z naší školy přebírá certifikáty dokládající úroveň je-
jich znalostí. Řada našich žáků již některou ze zkoušek absolvovalo 
a mnozí absolventi se mohou dokonce pyšnit certifikáty zkoušek 
FCE, které dokládají, že mohou hovořit a psát anglicky na takové 
úrovni, aby mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím pro-
středí.

Letos jsme byli pozváni do prostor Velvyslanectví Spojeného králov-
ství Velké Británie a Severního Irska, kde jsme spolu se zástupci dal-
ších škol z celé republiky byli přivítáni Její excelencí, paní Jan 
Thompson, velvyslankyní Spojeného království. Z úst zástupců Bri-
tish Council a Univerzity v Cambridge jsme si vyslechli poděkování 
za práci s žáky a kvalitní přípravu kandidátů zkoušek. Upřímně nás 
těší, že úroveň znalostí a dovedností našich žáků roste a na jejich vý-
sledky jsme právem hrdí. Doubravka Matulová

Vědohraní na Kulaťáku
Kdo by si nechtěl vyzkoušet zážeh a start rakety, hašení plamene hasi-
cím přístrojem, spektrofotometricky zjistit pravost svého šperku? Tyto 
a mnohé další experimenty z oblasti přírodních věd si mohli žáci ZŠ 
Mládí hned první týden nového školního roku vyzkoušet na Festivalu 
vědy. Hlavním organizátorem vědeckého jarmarku je DDM Praha. 
A letos bylo opravdu co k vidění! Sešlo se na 70 vědeckých institucí, 
středních i vysokých škol a vznikla tak veliká vědecko-technická 
laboratoř. Ve stanu ČT si mohli žáci vyzkoušet používání klíčového 
pozadí tzv. greenscreen, do něhož se dají trikově vložit postavy nebo 
dokonce celé město. Kluci byli nadšeni prototypy chytrých aut se za-
budovanými senzory, které vyhodnocují nebezpečné situace a elektro-
nické zařízení zasáhne do řízení, když řidič nereaguje. Děvčata byla 
překvapena, že i kuchyně se může stát chemickou laboratoří a že 
zdrojem vitamínů a minerálních látek nemusí být jen zelenina, ale 
i řasa chlorela. Celé dopoledne bylo prostě jedno velké „vědohraní“. 

Zora Karvánková, Edita Martoníková 

Program organizuje Nová škola, o.p.s., společně s Městskou knihov-
nou v Praze a jeho fungování je finančně podpořeno OP PPR a stát-
ním rozpočtem ČR. Bližší informace o programu v Praze 13 je možné 
najít na stránkách www.novaskolaops.cz/spolecne-v-knihovne.

Filip Šebek

ciativy se rozhodli natočit o těchto dětech, asistentech a učitelích do-
kument s názvem Mám asistenta, no a co?. Cílem je pochopení sku-
tečnosti, že asistenti, jejichž snahou je zajistit všem rovné příležitosti 
vzdělávat se, jsou dnes běžnou součástí školy.

Svoji aktivitu rozvíjejí v rámci projektu Jeden svět na školách s ná-
zvem Kdo jiný? Kromě natáčení dokumentu se snaží ve škole o vše-
obecnou osvětu prostřednictvím diskuze nebo výstavy. 

Další informace naleznete na www.jsns.cz, www.clovekvtisni.cz.
Hana Mašková, Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2017 19

Hasičské OkénkO

mĚstská pOliCie

Z deníku pOliCie čr

Opatření k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty
S koncem měsíce srpna zahájili strážníci na-
šeho obvodního ředitelství sérii mimořádných 
podvečerních a nočních akcí, zaměřených 
na místa se zvýšeným výskytem skupinek mla-
distvých osob požívajících alkoholické nápoje. 
Smyslem přijatého opatření jsou zejména pre-
ventivní zásahy v předem vytipovaných lokali-
tách, aby se předešlo narušování veřejného 
 pořádku. Dalším samostatným opatřením pro-
bíhajícím v měsících září a říjnu je kontrola psů a jejich majitelů. 
Kontrolní činnost v této oblasti bude směřovat na neukázněné pejs-
kaře, kteří po svých psech neuklízejí. Svým bezohledným chováním 
jsou zodpovědní za znečistěnou veřejnou zeleň a ostatní veřejná pro-
stranství. 

Ztráty a nálezy
Pravidelně píšeme o roztržitých občanech, kteří ponechávají své 
osobní věci, elektroniku a příruční zavazadla na zastávkách městské 
hromadné dopravy, v obchodních centrech a na střechách svých auto-
mobilů. Samozřejmě se za každých okolností snažíme všechny zajiš-
těné věci vrátit jejich původním majitelům, a to dříve, než nález ode-
vzdáme na ztráty a nálezy. To ovšem podstatným způsobem zatěžuje 
naše pracovníky i s tím spojenou agendu. Z těchto důvodů již poně-
kolikáté apelujeme na občany, aby si nalezené věci u nás na ředitelství 
alespoň neprodleně vyzvedli. Při vyzvednutí věci je nutné předložit 
doklad totožnosti nebo jiný doklad, jímž by prokázali svoje právo 
k nalezené věci. Je velmi vyčerpávající opakovaně prosit vlastníky 
o spolupráci. Převzít si své věci, zvláště pokud jde o jejich mobilní 
 telefon či platební kartu, by mělo být především v jejich zájmu. 
 tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 V noci z 18. na 19. srpna využil nezjištěný pachatel nepo-
zornosti muže a na blíže neuvedeném místě v Praze mu od-
cizil z vrchní kapsy batohu, který měl na zádech, mobilní 
telefon v pořizovací hodnotě 16 000 Kč. 
 V době mezi 29. srpnem až 3. zářím odcizil zatím ne-
známý pachatel v ul. Zázvorkova přední mlhová světla 
z motorového vozidla tovární značky Škoda a dále odcizil ze 
zavazadlového prostoru plastový znak Škoda. Poškozením 
vozidla a odcizením věcí vznikla majiteli škoda v celkové 
výši 6 000 Kč.
 Dosud nezjištěný pachatel rozbil v době od odpoledne 
31. srpna do 1. září 10.30 hodin v ul. Kettnerova pravé 
přední okno u zaparkovaného vozidla Škoda. Odcizil z něho 

zabudovanou navigaci. Majiteli způsobil poškozením vozi-
dla a krádeží škodu ve výši 84 000 Kč. 
 Začátek školního roku se rozhodli tři žáci základní školy 
oslavit dost nešťastným způsobem. Po skončení školy, která 
první den trvá jen chvíli, přinesl jeden z chlapců z domova 
alkohol, který potom všichni během dne popíjeli. Dopadlo to 
tak, že jeden z nich musel být s hodnotou 1,6 promile alko-
holu v dechu převezen záchrannou službou do nemocnice. 
 V úterý 5. září kolem poledne došlo před OC Lužiny 
k velmi nebezpečné situaci, při které ztratila majitelka dvou 
psů – ovčáka a dogy – nad oběma svěřenými psy, z nichž 
jeden neměl košík, kontrolu. Ti poté napadli tři kolemjdoucí. 
Jednu ženu kousl pes do lýtka, druhé pohmoždil nohu, třetí 

osobě prokousl nákupní tašku. Protože agresivní psi měli 
majitelku, museli jí být psi z důvodu odchytu a odvozu 
do útulku odebráni. Aby se zabránilo dalším zraněním pro-
cházejících a přihlížejících osob, museli být psi odchyceni 
a odvezeni do útulku. To i přesto, že tito agresivní psi měli 
majitelku. Protože majitelce psů vyslovil správní orgán 
v místě bydliště platný zákaz chovu zvířat na dobu pěti let, 
věc zpracováváme jako trestný čin maření výkonu úředního 
rozhodnutí. Tuto nebezpečnou situaci zvládla hlídka policie 
s velmi účinnou pomocí hlídky Městské policie Prahy 13. 
Odchyt a odvoz obou psů zajistila specializovaná hlídka 
Městské policie Prahy 13.    

 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra 

netradiční soutěž v centrálním parku     
V sobotu 2. září se uskutečnila netradiční soutěž v požárním sportu 
Stodůlecký vodník, kterou už popatnácté pořádal místní SDH Sto-
důlky. Opět soutěžilo celkem 10 sedmičlenných družstev dobrovol-
ných hasičů. V dvoukolovém závodě muselo každé družstvo zdolat vy-
značenou trať na raftovém člunu a poté prokázat svůj um v požárním 
útoku. Letos si nejlépe vedlo domácí družstvo, které zvítězilo časem 
90,9 min. Druhé místo obsadili hasiči ze Zličína, kteří dosáhli času 
91,1 a bronz patřil SDH Řeporyje s časem 93,6 min. Souboj ženských 
družstev vyhrály členky SDH Zličín před SDH Řepy. V kategorii 
Nad limit, tzn. nad 35 let, vyhráli Zbraslavští v čase 102,6 před druž-
stvem domácích veteránů, kteří měli výsledný čas 103,5 min.

V uplynulém období musela naše jednotka nejednou zasahovat – 
4. července byla vyslána k požáru do ulice Hábova, 14. července k vý-
stavbě OC Luka, 5. srpna k požáru porostu do Dalejského údolí, 
16. srpna vyjížděla opět do ulice Hábova, poslední červencový den 
byla vyslána k požáru osobního automobilu na Rozvadovskou spojku 
a v sobotu 2. září do vnitrobloku Borovanského k požáru porostu.  

 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Mladší děti vybojovaly bronz 
Ani v září náš sbor nezahálel a ve sportovním areálu uspořádal pro 
hasiče několik soutěžních akcí. Začátkem měsíce to byl Memoriál 
 Josefa Holečka, který se každoročně koná na počest prvního starosty 
třebonických hasičů. Zde jsme měli zastoupení v kategorii mladší děti. 
Výsledek byl skvělý – třetí místo a bronzové medaile. Zároveň jsme se 
spolu se stodůleckými hasiči představili v Centrálním parku na Festi-
valu volného času Prahy 13. Hasičské odpoledne u Kuželkárny si ze-
jména děti opravdu užily. Připravili jsme nejen pro ně ukázku hasičské 
techniky a řadu soutěží v zábavných hasičských disciplínách.

Nyní se chystáme na podzimní závody požární všestrannosti a ha-
lové závody ve Stromovce. Čeká nás i poslední sborová akce, a to Let 
dráčků. Bude se konat 15. října od 15.00 hodin u hořejší hasičárny.

O memoriálu Jany Dobiášové ve stovkování se dozvíte v příštím 
čísle.             Marta Horáková, Starostka SDH třebonice
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LEtNí ŠKOLA PRO cIZINcE. V předposledním prázdninovém týdnu 
se ve FZŠ Trávníčkova konala Letní škola pro cizince. Tentokrát se 
k nám připojili i tři budoucí prvňáčci, kteří se spolu s paní učitelkou He-
lenou Bumbálkovou zaměřili na rozšíření slovní zásoby. Budoucí třeťáci 
si zase opakovali učivo z předešlého ročníku. Společně pak hráli různé 
hry, malovali, luštili morseovku, ale užili si i výlety – viděli Lennonovu 
zeď, Čertovku, Střelecký ostrov, Národní divadlo nebo Žofín.  Jana Repčáková

MŮJ AtLAS ČESKA. V loňském školním roce se žáci současné 6.A ZŠ 
Klausova s paní učitelkou Novotnou zúčastnili literární a výtvarné sou-
těže vyhlášené nakladatelstvím Albatros – Vytvoř svůj atlas Česka. 
Po úspěšném výběru byli pozváni do nakladatelství Albatros, kde se pod 
taktovkou redaktorů seznámili s prací spisovatele a ilustrátora a v tvůr-
čích dílnách vytvořili další příspěvky. Odměnou jim bylo vydání knihy 
Můj atlas Česka, jejímiž spoluautory se stali.  Helena Hejnová

DŮLEŽItá SOuČáSt VÝcHOVy. Umět číst, psát, počítat je jistě ne-
zbytnost. V Základní škole Mohylová je však kladen důraz také na ne-
méně důležitou součást 
výchovy a vzdělávání 
dětí. Děti se zde učí sta-
rat o zvířata a rostliny 
a v rámci školní družiny 
pečují o záhony květin. 
V dětech tak podporu-
jeme přirozeně kladný 
vztah ke všemu živému, 
pomáháme jim hledat 
a nacházet souvislosti 
a zákonitosti, které v pří-
rodě, potažmo v životě 
fungují.  Jitka Hrubá

NA HRŮZy VáLKy SE NEDá ZAPOMENOut. V samém závěru loň-
ského školního roku proběhla v naší ZŠ Klausova beseda s panem 
Zdeňkem Karbanem, kterému bude 92 let. Povídali jsme si o tom, jak 
to vypadalo před a v průběhu druhé světové války. Vyprávěl nám, jak 
za války nosili jako protest proti Němcům čepici podobnou té, kterou 
nosil prezident Masaryk. Také jsme slyšeli, jak na kole vozil pod bun-
dou letáky a noviny do vedlejší vesnice, jak gestapo odvedlo jeho ta-
tínka, jak i jeho povolali na gestapo, kde strávil celý měsíc, o Pochodu 
smrti i setkání s americkými vojáky, kteří jim pomohli. Jeden z nich, 
americký lékař, je po válce ještě navštívil doma. Bylo pro nás velice za-
jímavé poslouchat skutečné zážitky někoho, kdo válečné období pro-
žil.   Helena Hejnová 

PRVŇácI SI SVŮJ VELKÝ DEN uŽILI. Prvňáčci, kterých bylo letos 
do prvních tříd zapsáno více než sedm set, měli první den školní do-
cházky opravdu rušný. Hned po uvítání ve škole na ně v Centrálním 
parku  čekal velký zábavný program, letos v duchu karibských pirátů, 
Hurá do školy. Každoročně ho pořádá městská část Praha 13, aby no-
vým žáčkům zpříjemnila jejich první den ve velké škole. Kolotoče, 
houpačky, malování na obličej, tancování, věčný prvňák Albertík se 
svými kamarády, oblíbený zpěvák Bohuš Matuš... Zkrátka dopoledne 
plné her, zábavy, soutěží a samozřejmě spousty krásných cen. Ty dě-
tem předával starosta naší městské části David Vodrážka. Tím ale pro-
gram v Centrálním parku nekončil. Nejen na prvňáčky totiž čekal 
ještě Strašidelný pohádkový les. -če-
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FestivalOvé stŘípky

DEN MALÝcH FOtBALIStŮ. Fotbalový oddíl SK Motorlet, který le-
tos oslavil 105. výročí svého založení, připravil 11. září na svém jinonic-
kém hřišti pestrý program. Vítáni byli úplně všichni, ale děti, které by se 
v budoucnu kopané chtěly věnovat, přece jen o trochu víc. A nejen 
proto, že programová nabídka byla šitá na míru právě jim. No řekněte, 
který klub by se nechtěl od nejútlejšího věku věnovat fotbalistovi, jehož 
jméno bude jednou třeba na soupisce našeho „nároďáku“. Možná, že 
na této akci už na hřišti pobíhal nový Messi nebo Ronaldo. Klubový 
nábor probíhá po celý školní rok. Eva Černá

KuŽELKy NEMěLy ŠANcI. Ukázky dětské atletiky, které připravil 
sportovní klub Aktis Praha, skautské odpoledne se střediskem Vatra, 
ukázky sportovní lukostřelby nebo florbal na invalidních vozících. To 
jsou jen některé festivalové akce, které se konaly v Centrálním parku 
u Kuželkárny. Praha 13 ale 17. září uspořádala akci přímo v Kužel-
kárně. Byl jí oblíbený Veřejný kuželkový turnaj určený amatérské ve-
řejnosti. Snaha o co nejlepší výsledky byla patrná nejen na dětech. 
I dospěláci jednotlivé hody koulí pořádně prožívali. Nad turnajem 
převzal záštitu zastu-
pitel Vít Bobysud, 
který se také ujal 
předávání cen. Ti 
nejlepší dostali di-
plomy, ale s prázd-
nou neodcházel 
nikdo. Pro každého 
se našla nějaká slad-
kost nebo pozornost. 
A víte, co čekalo 
na vítěze? Žebra 
z divočáka. Tak dob-
rou chuť. Eva Černá

REMíZy ZAPLAtILI ZLAtEM. Mezi akcemi, které odstartovaly le-
tošní ročník festivalu volného času, byl i hokejbalový turnaj O pohár 
starosty Prahy 13. O co nejlepší umístění bojovalo první zářijový víkend 
šest vrcholových mládežnických týmů. Pořádající družstvo HC Kert 
park Praha vstoupilo do turnaje skvěle. Jasným výsledkem porazilo 
TJ Kovo Praha. Druhý zápas s Kladnem už tak přesvědčivý nebyl. Nic-
méně si naše družstvo připsalo další vítězné body. Ani ve třetím sobot-
ním zápase družstvo HC Kert park Praha nezaváhalo a porazilo tým 
HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice. Neděle byla pro Kert Park 
ve znamení remíz. Nejprve to byl bezbrankový zápas s HBC Plzeň, 
nerozhodně skončilo i utkání duel s mladoboleslavskými Tygry. A prá- 

vě tento výsledek určil ko-
nečné pořadí. Zlato si od-
vezl HBC  Plzeň, stříbro 
patří celku HC Kert Park 
Praha, bronz vybojoval 
HBC Tygři Mladá 
 Boleslav. Nejlepším týmům 
i jednotlivcům předal me-
daile a poháry starosta 
 David Vodrážka. 

Všichni, kterým se ho-
kejbal líbí, si mohli kromě 
turnajových zápasů užít 
i doprovodný program. 
 Eva Černá 

SPORtOVNí DEN ROZHÝBAL StOVKy LIDí. Dění v Centrálním 
parku měl v sobotu 9. září zcela ve své režii Sportovní klub Velká 
Ohrada. Program, který pro stovky návštěvníků nachystal, byl více než 
pestrý. Skládal se z několika částí. Sportovní, z netradičních sportov-
ních i zábavních disciplín, flyboardingu a části věnované disciplínám 
OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů). Na trase kolem 
rybníka si mohli zájemci zasoutěžit na koloběžkách, in-line bruslích, 
odrážedlech nebo dětských kolech. K vidění byla ukázka tréninku začí-
najících basketbalistů i netradičních sportů – frisbee, kube, woodball, 
nechyběly pedala, obruče, skoky přes švihadla, hody na koš, kroket, 
skateboardy... A mohli bychom pokračovat. Každý si zkrátka mohl na-
jít a vyzkoušet to, co ho nejvíc zaujalo. Pravděpodobně nejatraktivnější 
záležitostí byl adrenalinový flyboarding. Jeho ukázka na Nepomuckém 
rybníku vyvrcholila vystoupením nejlepších letců v rámci II. Mistrov-
ství ČR Petra Civína a Michala Staška, členů SK Velká Ohrada. Eva Černá
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INZERCE

OdpOvídá psyCHOlOG

Životní partner našich dospělých dětí
„Dobrý den, paní doktorko. Vždy jsem měla výborný vztah s oběma rodiči, 
i když jsou rozvedení. Táta má novou přítelkyni, máma žije jen pro nás – 
mě, moji dceru a bráchu. Já mám pětiletou dceru z předchozího vztahu, 
který mi nevyšel. Oba rodiče mi moc pomohli těžkou situaci překonat 
a s dcerou mají moc hezký vztah. Dva roky jsem byla sama. Nyní mám 
nového přítele, je rozvedený, má stejně starou dceru, o kterou se o víkendech 
stará. Jsem šťastná. Bydlí s námi, f inančně mi hodně pomáhá, jezdíme 
na výlety, byli jsme společně s oběma dcerami u moře. Táta mi to přeje, 
máma se mnou nemluví, přítele nesnáší. Podle ní mě jen využívá.“
   „Dobrý den. Máme dvě dospělé dcery. Jedna studuje VŠ, je veselá, kama-
rádská, aktivní, bydlí s námi. Druhá na VŠ jít nechtěla, stále mění pra-
covní místa, má několik let stálý vztah s chlapcem, který se nám nelíbí 
a od té doby k nám také málo jezdí (bydlí u jeho matky). Myslíme si, že její 
přítel ji proti nám navádí. Bojíme se o ni.“

Partnerské vztahy našich dospělých dětí 
můžou být velmi hezkým rozšířením celé 
rodiny o další členy, ale stejně tak velkým 
trápením na obou stranách. Nezapo-
meňme, že partner, kterého si naše dospělé 
dítě vybralo, přichází z jiných rodinných 
poměrů, kde byli zvyklí žít jinak. Jinak ne-
musí hned znamenat špatně. I když to 
všichni zúčastnění mohou myslet jak nej-
lépe umí, úhly pohledu jsou dva a mohou 
být velmi odlišné.

Rodiče byli celý život zvyklí své děti vést životem, učit je novým vě-
cem a ukazovat jim, jak se různé věci dělají správně. Je pro ně velmi 
těžké předat jim zodpovědnost za jejich další život a jen přihlížet. 
Přesto je pro ně nejmoudřejší postoj: 
 odpovídat jen na položené otázky

 dávat jen vyžádané rady
  místo kritiky zkusit raději jen pojmenovat vlastní postoj (např. 

místo je to určitě opilec raději říci mám pocit, ev. strach, že moc pije)
Dospělé děti by obvykle všechno konečně dělaly samy a po svém, 

přesto je moudré vyslechnout názor rodičů a dalších zkušenějších lidí 
ve svém okolí a nekompromisně se vyhnout těmto rizikovým vztahům:
 odmítání našich nezletilých dětí
 nekontrolovaný vztah k alkoholu, drogám a hazardním hrám
 delší absenci pracovního zařazení, ev. časté střídání pracovních míst 
 absenci příjmů nebo dluhy
 nepřiměřenou žárlivost
 citovou manipulaci
 nevyřešené předchozí nebo dokonce souběžné vztahy

Komplikací ve vztahu rodičů a dospělých dětí může být i častost set-
kávání se a to v obou extrémech – nepři-
měřená závislost z jedné nebo druhé strany 
(není třeba se vídat obden) stejně jako 
omezený kontakt na minimum (nezájem).

Pro obě strany platí nejcennější pravidlo 
- zkusme spolupracovat, mluvit spolu 
a spoluvytvářet pravidla a aktivity, ve kte-
rých se všichni budou cítit dobře. Jde 
o společný život jedné velké rodiny. Ten je 
nám všem životním zázemím a je-li nám 
v něm hezky, mnohem lépe se nám žije 
všem.

V komplikujících se případech je dobře 
co nejdříve vyhledat odborníka, než se naše vzájemné vztahy nená-
vratně naruší.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji klidný a spokojený mezigene-
rační rodinný život.

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

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!

Líčení s Avonem

10.10.2017, 11:00 - 18:00
Dámy, přijďte se poradit 
o aktuálních trendech.

Zdarma: katalogy, poradenství, 
líčení a vzorky.

1. nadzemní podlaží

17-09-13-inzerce-Avon-187x129-01.indd   1 9/13/2017   11:58:03 AM
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V únorovém čísle STOPu jsme Vás informovali o možnosti připojení 
na Tísňovou péči Areíon, kterou provozuje Život 90. Vzhledem 
k tomu, že o linku je mezi občany Prahy 13 zájem, dovolujeme si in-
formace opakovat. Podmínky připojení zůstávají stejné, jako na za-
čátku roku. 

Žít doma i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím, že v případě 
potřeby vždy přijde pomoc – to umožňuje propracovaný systém tís-
ňové péče Života 90. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc 
v případě pádu, nevolnosti nebo jiné krizové situace. Umožňuje tak žít 
soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc. Měst-
ská část Praha 13 zahájila spolupráci s organizací Život 90 při reali-
zaci Tísňové péče Areíon určené pro seniory a zdravotně postižené 
obyvatele Prahy 13.

„Městská část bezplatně zapůjčí našim občanům potřebné zařízení 
tísňové péče a zároveň uhradí instalační poplatek,“ řekl starosta David 
Vodrážka a dodal: „Uživatel bude hradit pouze paušální poplatek, 
který v současné době činí 400–550 Kč měsíčně. Službu Tísňové péče 
Areíon bude možné využívat na základě žádosti o připojení na systém 
tísňové péče, jejím následném posouzení z hlediska potřebnosti 
a schválení Radou městské části Prahy 13.“  

Zahradní slavnost Diakonie
V pátek 8. září proběhla ve středisku Diakonie Praha Zahradní slav-
nost. Akce, nad kterou převzal záštitu zástupce starosty Pavel Jaroš, 
se konala u příležitosti zakončení dlouhodobého projektu renovace 
zahrady stodůleckého pracoviště. Během celého odpoledne měli ná-
vštěvníci možnost prohlédnout si prostory stacionáře pro mladé do-
spělé klienty s postižením, ale také zakoupit si originální výrobky so-

Harfandění pro dobrou věc
Na začátku nového školního roku se 17 žáků ZŠ Mládí spolu se 
svými sourozenci vydalo ke Galerii Harfa, aby se zúčastnili 5. ročníku 
benefičního běhu pro dobrou věc. Běželi po trase kolem OC Harfa, 
délka jednoho okruhu byla 1,6 km. Za každý zdolaný okruh přispěla 
Galerie Harfa částkou 100 Kč na projekt Fondu ohrožených dětí Klo-
kánek. Všechny děti, které se setkaly s dětmi z Klokánku z Janovic 
nad Úhlavou, závod s nadšením běžely. Bylo to první vzájemné se-
tkání Klokánků s našimi žáky, kteří znali děti z Klokánku zatím jen 
podle jména, fotografií či z dopisů. Počkali jsme si až na úplný závěr, 
kdy se vyhlašovala celková částka pro Fond ohrožených dětí. Ta letos 
dosáhla 902 400 Kč. Kolik připadne jednotlivým Klokánkům, v našem 
případě námi podporovanému v Janovicích u Klatov, se dozvíme v nej - 
bližších dnech. 

Všem běžcům patří velký dík za jejich pomoc a budoucím běžcům 
přeji, aby také slyšeli stokrát vyslovené slovo „díky“.

Pavla Fialová a Jana Hrbáčková

Nonstop pomoc v krizových situacích
Jak tísňová péče funguje? 
Když se seniorovi udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán, okra-
den nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které 
u sebe nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové péče. Ope-
rátorky zjistí, co se stalo a podle situace zorganizují potřebnou pomoc – 
zavolají rodině, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů. 
Čidlo pohybu v domově uživatele – jistota pomoci
Domácí verze tísňové péče je chytré zařízení, které obsahuje nejen tla-
čítko, ale i čidlo pohybu. To sleduje nečinnost v bytě. Stane-li se, že uživa-
tel upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo po nastavené době samo spustí 
alarm a volá dispečink. Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje rizi - 
ko, že uživatel leží na zemi svého bytu zraněn a bez pomoci i několik dní.
Pravidelná volání
Další velmi oceňovanou výhodou a jedinečností služby tísňové péče 
Života 90 je pravidelné volání – operátorky dispečinku jednou týdně 
všechny uživatele obvolávají. Díky tomu pravidelně sledují a aktuali-
zují informace a stav uživatele.
Chcete se dozvědět víc? Máte o službu zájem?
Kontaktujte Tísňovou péči Života 90 v pracovní dny mezi 8.00 a 16.00 
na tel. 222 333 546, tisnovapece@zivot90.cz, www.tisnovapece.cz. -red-

ciálně terapeutické dílny. Program zahradní slavnosti navíc zpestřilo 
divadelní představení Super kluk od studia Damúza a taneční vystou-
pení Natálie Kolářové a Jakuba Staňka. Projekt renovace zahrady 
podpořily paní Elizabeth Neale, MČ Praha 13, Únětický pivovar, La 
Zmrzka, Lesy ČR, Globus ČR a Farní sbor ČCE v Praze-Dejvicích. 
Děkujeme! Více na www.diakonie-praha.cz. tereza Háčková

pOmáHají druHým
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Dětská zumba
Jde o taneční cvičení v la-
tinsko-americkém rytmu 
pro děti již od 4 let. Aby 
se děti vzájemně poznaly 
a naučily se pracovat v ko-
lektivu, tak s nimi kromě 
tanečků i cvičíme a hra-
jeme sportovní hry. 
Kroužky probíhají ve Fit-
ness Relax, OC Velká 
Ohrada, ul. Bašteckého. 
•  Mini Zumba (4–7 let) – 

každý čtvrtek od 16.00, 
cena (1x týdně) 1 300 Kč 
za pololetí.

•  Junior Zumba (8–13 let) 
– úterý a čtvrtek 
od 17.00, cena 1x týdně 
1 300 Kč, 2x týdně 
2 400 Kč za pololetí.

V kategorii 10–13 let shá-
níme navíc šikovná děvčata, která by se přidala k našemu závodnímu 
teamu. Těšíme se nejen na holčičky, ale také na kluky. 

Více informací na www.fitnessrelax.cz nebo u trenérky Mili Pilá-
tové, tel. 603 825 159.  Mili Pilátová 

Jana není jen hezké jméno
V létě změnila cukrárna u metra Lužiny majitele. Dnes je zde pro vás 
otevřena Kavárna Jana – rodinná kavárna s cukrárnou a pekárnou. 
A na co se můžete těšit? Na příjemné prostředí, letní zahrádku, dětský 
koutek, výbornou kávu mnoha druhů, včetně kávy bez kofeinu či kávy 
vyrobené ze sójového mléka. Ochutnat můžete i mléčné koktejly, do-
mácí limonádu, samozřejmě dorty a zákusky, vč. dortů na objednávku, 
lámanou čokoládu, pralinky, ale také snídaňové menu – croissant, pa-
lačinky i lívance. Otevřeno je každý den od 9.00 do 19.00. Více 
na www.kavarnajana.cz, tel. 725 568 762, kavarnajana@email.cz. 
 Adresa: Kavárna Jana, Zázvorkova 23/1, obchodní areál Rondo. -red-

Ještě jste nenašli to pravé?
Stále hledáte pro sebe nebo své děti vhodný kroužek? V Základní 
škole s rozšířenou výukou jazyků, Bronzová 2027, stále probíhá nábor 
do kroužků na rok 2017/2018. Nabídka je opravdu pestrá. Vybrat si 
můžete z více než třiceti kroužků s nejrůznějším zaměřením. 

Podrobné informace najdete na webových stránkách školy  
www.zs-bronzova.cz. Nikolaj Hladík, ředitel školy

Lučinka oslaví třicetiny
Na podzim 2017 chystá Lučinka oslavy 30. výročí založení souboru. 
Plánujeme hned dvě akce a těšíme se, že se na nich uvidíme. V neděli 
15. 10. od 15.00 začne v KD Mlejn vzpomínková akce pro všechny, 
kdo kdy měli s Lučinkou něco společného. Připravené budou výstavy, 
promítání, vzpomínkové předměty z cest a setkání s vedoucími a dal-
šími osobnostmi. Na sobotu 4. 11. chystáme slavnostní představení – 
vystoupí celý folklorní soubor Lučinka – současní i bývalí členové, 
 vedoucí, rodiče, malinké děti našich členů... A k tomu Dudácká mu-
zika Praštěnka a také host – DFS Radosť z Trenčína. Jste bývalí 
 členové a chtěli byste se vystoupení zúčastnit? Dejte nám vědět 
na fslucinka@seznam.cz, jak byste si naši spolupráci představovali. 
Můžete se podílet na přípravách, organizaci, výrobě či přímo tančit. 
Více na www.fslucinka.wz.cz. Šárka Křížková

Poslední volná místa
Chcete se naučit točit na hrnčířském kruhu nebo si vyrobit originální 
výrobek pro přátele? Nabízíme poslední volná místa ve večerních kur-
zech (18.30 – 20.00) ve FZŠ Brdičkova – skvěle vybavená keramická 
dílna (4 hrnčířské kruhy, široká škála barevných glazur, několik druhů 
hlíny). V případě zájmu přijďte osobně nebo kontaktujte paní Holou 
na tel. 728 531 040.  -red-

Stále je čas přihlásit se
Hudební škola Renesance nabízí 
hudebně-pohybovou výchovu pro 
předškoláky i školní děti, výuku 
v oborech kapela, housle, kytara, 
zobcová flétna pro předškoláky, školáky i dospělé…

Stále je možné přihlásit se do kurzů s volnými místy. Více infor-
mací na www.fikovnik.com/renesance nebo na tel. 608 323 620 (pro-
síme SMS – budeme vás kontaktovat). -red-
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tŘináCtka rOk pO rOCe

1972: ať žije náš nový obchodní dům!
Rok 1972 nepatřil v dějinách Stodůlek mezi ty výrazné nebo zlomové. 
Pokud tedy nepočítáme otevření nového obchodního domu. Stavěl se 
od roku 1970 a 8. února 1972 se v něm začalo prodávat. „Obchodní 
dům má čtyři prostorné obchodní místnosti a sklady. Do jedné místnosti se 
přestěhoval řezník z náměstí Lužiny,“ píše kronikář František Vlasák. 
A řezník si opravdu polepšil. Zatímco dřív měl jen jednu malou míst-
nost a maso musel sekat v garáži, nyní měl k dispozici chladicí pult 
i s boxem. Ve druhé místnosti obchodního domu byla samoobsluha, 
ve třetí drogerie, kde se daly koupit i různé kuchyňské spotřebiče, 
a ve čtvrté prodejna textilu. 

Obchod v obci se tedy čile rozrůstal, zá-
roveň ale přibylo i drobných krádeží. „Čin-
nost lidí není motivována sociální tísní 
a nouzí. Pro drobné krádeže není typický pří-
pad důchodce, který by z hladu kradl rohlík, je 
ale znám případ ženy, která kradla v samo-
obsluze čokoládu a olejovky, ač její dva synové 
mají každý auto,“ uvádí František Vlasák.

Ale nejen konzumem živ je člověk, ně-
kdy je třeba přiložit také ruku k dílu. Třeba 
tak, jak to na přelomu září a října udělali 
někteří členové MNV. „Vytrhali staré ob-
rubníky a pokládali nové kolem stávajícího 
chodníku. Ten už byl ve špatném stavu a velmi často se stávalo, že zde lidé 
zakopávali a padali,“ píše se v kronice. A činil se i sám kronikář Fran-
tišek Vlasák, který z vlastní vůle vyčistil a vyplel zanedbanou stráň 
u školy. „Vyčištění této stráně zabralo mi celý týden času. Když jsem tuto 
práci začal dělat, našli se lidé, kteří ji ocenili, ale i tací, kteří mě měli 
za blázna,“ vzpomíná.

stalO se v Říjnu

petr Vok z rožmberka
František Palacký o něm napsal, že je vedle husitství druhým nej-
větším vrcholem naší minulosti. Petr Vok ze šlechtického rodu 
 Rožmberků, představitel českých protestantských stavů a přední 
 postava české historie 16. a 17. století, se na-
rodil 1. října 1539 v Českém Krumlově. 
Od útlého mládí byl zvídavý, vynalézavý a ne-
postrádal pravděpodobně i potřebné nadání. 
Nevalné studijní výsledky, kterých dosáhl, byly 
ovlivněny nedostatečným zájmem o hlubší 
vzdělání. V pozdějších letech, kdy projevil 
skutečný zájem o vědu, literaturu, umění 
a kulturu své mladistvé ledabylosti hořce lito-
val. Velkou část svého života žil ve stínu svého 
o čtyři roky staršího bratra Viléma a tak se 
příliš o vládu, rodovou reprezentaci ani o poli-
tiku nijak zvlášť nestaral. Přesto, na tehdejší 
dobu, významně podporoval českou literaturu, 
školství, divadlo a výtvarné umění. Za svého 
života vytvořil jednu z nejrozsáhlejších kniho-
ven ve střední Evropě, čítající 11 000 svazků. 
Jeho sbírka uměleckých předmětů, fyzikálních 
přístrojů a přírodnin byla srovnatelná se sbírkami samotného císaře 
Rudolfa II. Na svých sídlech vedl Petr Vok tak nádherný dvůr s počet-
ným služebnictvem a fraucimorem, že ekonomicky takřka zruinoval 
své panství a až jeho druhá prosba o pomoc svému bratru Vilémovi 
došla sluchu výměnnou za slib spořádaného života. Přesto se už 
za  Vilémova života věnoval některým společenským povinnostem 
a svého bratra, zaneprázdněného politickými funkcemi, často zastupo-
val. Bujarý život i špatná životospráva také časem zhoršily jeho zdra-
votní stav natolik, že mu lékař kromě omezení v jídle a pití nařídil 
i pohlavní zdrženlivost. Petr Vok si uvědomil, že nevázané mládí ne-
návratně skončilo a roku 1580 se oženil s mladičkou Kateřinou z Lu-
danic, které bylo v době svatby pravděpodobně kolem 13 let. I když 
manželství zůstalo bezdětné a Kateřina trpěla stále více neurčenou 

duševní chorobou, Petr Vok se o ní staral až do jejího skonu v roce 
1601. Po smrti svého bratra Viléma pokračoval v hospodářských tra-
dicích. Způsobem vlády se podobal Vilémovi, ale byl citlivější, 
upřímný a zásadový. To se týkalo zvlášť náboženství, protože na rozdíl 

od svého katolického bratra byl Petr, sice nijak 
horlivým, ale přesto luteránem. Ke svým podda-
ným, s výjimkou nemilosrdně potlačeného spik-
nutí rybníkářů, byl Petr Vok z Rožmberka cel-
kem tolerantním pánem. Dovoloval poddaným 
kácet v panských lesích, řadu vesnic osvobodil 
od poddanských dávek a platů a Krumlovu po-
mohl k novému trhu. Roku 1600 uzavřel 
smlouvu s císařem Rudolfem II. Habsburským. 
Společně s odprodejem zhruba 2/3 původního 
dominia vyvedl zbývající panství z dluhů a eko-
nomicky a hospodářsky jej stabilizoval. V neděli 
30. ledna 1611 vpadlo do Čech více než 12 000 
pasovských žoldnéřů intervenčního vojska bis-
kupa Leopolda. Aby ušetřil poddané plundro-
vání, násilí a dalších válečných hrůz, učinil Petr 
Vok z Rožmberka gesto hodné císaře. Na vypla-
cení vojsk a jejich odchod z Čech vládě půjčil 

173 000 zlatých. Chybějících 100 000 zlatých přidal z rožmberského 
pokladu a tímto bezpříkladným činem prokázal před českou historií 
obdivuhodnou velkorysost, čestnost a vlastenectví. Poslední Rožm-
berk Petr Vok, ještě téhož roku, 6. listopadu 1611, v Třeboni umírá. 
Ve své poslední vůli odkázal 114 služebníkům a členům dvora, kteří 
mu věrně sloužili, téměř 25 000 kop grošů. Obdaroval i špitály i školy 
na svém panství. Zatím nevyřešenou záhadou zůstává, proč na sa-
motné rakvi, jak zjistila v roce 2009 do rodové hrobky ve Vyšším 
Brodě spuštěná fotografická sonda, je uvedeno datum 5. listopadu. 
Přes dochované zprávy o jeho prostopášnosti se Petr Vok z Rožm-
berka zapsal do dějin jako mecenáš vědy a umění, pečovatel o chudé 
a nemocné, ale především jako skutečný zachránce jižních Čech. 

Dan Novotný

Dokončit se podařilo i opravu fasády a výměnu okapních žlabů míst-
ního kostela sv. Jakuba Staršího. „Oprava trvala dva roky. Když bylo 
 lešení, nebyli řemeslníci, a když byli řemeslníci, nebylo lešení,“ popisuje 
trochu jízlivě kronikář. Vše nakonec vyřešili až zedníci-důchodci z ne-
dalekých Řeporyj. „Práci tu prováděli jako placenou brigádu a lešení si 
stavěli sami,“ dodává Vlasák.

Po dobře odvedené práci přišel čas i na trochu kultury. Pochopitelně 
té sovětské. Dne 7. listopadu byly totiž v Okresním domě Pionýrů 
ve Stodůlkách zahájeny oslavy Měsíce československo-sovětského 
přátelství. Zájem ale nebyl tak velký, jak organizátoři předpokládali. 
Na zahajovacím večeru bylo jen 106 občanů včetně účinkujících 

a o nic lepší to nebylo ani 15. listopadu v kulturním domě, kde byl 
promítán sovětský film „Konec atamana“ v původním znění. „Zde se to 
dá omluvit alespoň tím, že jen málo lidí na venkově ovládá ruský jazyk,“ 
píše kronikář. Odpolední představení, na které šly školní děti povinně, 
bylo obsazené. „Zůstává však otázkou, jaký to dalo dětem přínos,“ uzavírá 
František Vlasák. Robert Šimek
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tOulky

pO kOm se jmenuje

Ze Zličína dojedeme autobusem do Hostivice-Staré Litovice. Odtud 
se vydáme kolem bývalé tvrze založené po roce 1300, ze které se poz-
dějšími přestavbami stala dnešní sýpka, dnes bohužel nepřístupná. 
Přejdeme železniční přejezd a pokračujeme stále rovně po nové Kla-
denské cyklostezce. Ta vede po bývalé poutní cestě, po níž chodili 
poutníci z Prahy do františkánského kláštera Hájek. Cesta začínala 
u bývalé Strahovské brány za Pohořelcem. Stávalo na ní 20 kapliček, 
ze kterých se dodnes zachovalo jedenáct. Ve výklencích bývaly přímo 
do omítky malované obrazy ze života Panny Marie a sv. Františka. 
Na křižovatce u 20. kaple zahneme doprava ke klášteru. Klášter, který 
v současnosti opravují františkáni, je ale otevřen jen v určité dny 
v roce. Základní kámen položil hrabě Florián dne 12. června 1623 
v lesíku Hájek u Červeného Újezdu. Vybudován byl jako výraz vděku 
po narození syna Floriána Jindřicha Žďárského v roce 1623. Šlo také 
o první loretánskou kapli v Čechách. Stala se inspirací pro vznik praž-

ské Lorety. O kapli pečoval 35 let poustevník, žijící v přilehlém 
domku. Floriánův syn, hrabě František Adam Eusebius, pán 
na Kladně, Tachlovicích, Újezdě a Letovicích, hejtman kraje Slán-
ského se velkoryse postaral o duchovní správu a v části konventu také 
pobýval. Když 7. dubna 1670 bez potomků zemřel, vymřel rod Žďár-
ských po meči. Tělo bylo pochováno ve františkánském rouchu v ka-
tedrále sv. Víta a jeho srdce pohřbeno pod prvním stupněm oltáře 
 loretánské kaple. Zde byl umístěn roku 1716 mramorový kámen s la-
tinským nápisem, který můžete v kapli vidět i dnes. Při průzkumu se 

Trávníčkova ulice
Obchází ze severní strany západní z rondelů u stanice metra Luka a je 
zakončena dvěma smyčkami. Tou západní uvnitř rondelu u Střediska 
sociálních služeb Prahy 13, východní pak vně rondelu u FZŠ Trávníč-
kova 1744/4. Nese jméno známého jazykovědce 
Františka Trávníčka, československého slavisty a bo-
hemisty, profesora na Masarykově univerzitě v Brně 
a akademika ČSAV. Narodil se 17. srpna 1888 
ve Speškově u Boskovic. Jako osmiletý ztratil matku 
a vychovávali ho prarodiče. Vystudoval slavistiku 
na Filozofické fakultě UK. Po studiích vyučoval 
v Praze na střední škole. V roce 1915 narukoval 
na ruskou frontu, kde přešel do zajetí a stal se štáb-
ním kapitánem československých legií v Rusku. 
Od 20. let působil jako profesor, rektor Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně a ředitel pobočky Ústavu 
pro jazyk český při ČSAV v Brně. Ve spolupráci 
s boskovickým rodákem akademikem profesorem 
PhDr. Otokarem Chlupem zřídil v Brně Pedagogic-

Kolečko kolem Hostivic

kou fakultu Masarykovy univerzity a roku 1946 se stal jejím prvním 
děkanem. František Trávníček byl jazykovědec, který se těšil mezi od-
bornými kruhy i mezi prostými lidmi celé republiky mimořádné po-

pularitě. Byl vrcholnou kapacitou a nevěděl-li si kdo 
s naší složitou mateřštinou rady, podíval se do Tráv-
níčka. O jeho mimořádné pracovitosti svědčí také 
řada vydaných knih o českém jazyce. Špičkovým dí-
lem zůstává podrobná dvoudílná Mluvnice spisovné 
češtiny. Nutno podotknout, že jeho marxizmem pod-
míněné názory, zvláště z posledních let života, ne-
znehodnotily jeho filologické dílo a v 50. letech do-
kázal pomáhat k vydávání děl spisovatelů, kterým to 
bylo znemožněno. Svými vědeckými pracemi vytvořil 
základ naší moderní jazykovědy a zůstává trvalým 
zdrojem poučení o češtině a jejím vývoji. František 
Trávníček vychovával celý svůj život lidi k lásce 
k mateřštině. Zemřel 6. června 1961 v Brně.
 Dan Novotný

zde ale žádné srdce nenašlo. Podél rozbořené kamenné zdi zarostlé 
klášterní zahrady dojdete na kraj Červeného Újezdu. Před ním se 
na křižovatce dáme doleva, na další ještě jednou vlevo do ulice U Ob-
chodu. U autobusové zastávky zabočíme vlevo do ulice U Školky, pak 
půjdeme po silnici až do Svárova. V Újezdě ještě stojí za zhlédnutí 
v letech 2001–02 nově postavená rytířská tvrz. Součástí je Muzeum 
českého venkova 17. až 20. století (otevřeno je od pátku do neděle). 
Skanzen s větrným mlýnem, zvonicí, sušárnou se nachází přímo 
v okolních zahradách. Ve vodách je mnoho druhů ryb včetně ohrom-
ných tolstolobiků, ale i želv, kachen i lysek. Ve Svárově projdeme ko-
lem opravené staré budovy školy na náves s kostelem sv. Lukáše s ba-
rokní farou a dvorcem. My se dáme kolem rybníka na Podkozí, před 
zatáčkou odbočíme doleva k lesu a před závorou po modré opět vlevo. 
Obejdeme oboru a za další závorou se dáme vlevo k památné Svárov-
ské lípě malolisté. Po zelené pak dojdeme až k autobusové zastávce 
do Ptic, dál rovně kolem kapličky s památnou lípou a na křižovatce 
před koncem vsi vlevo kolem rybníčku s nádherným vodníkem v ži-
votní velikosti. Pozor, má ještě dostatečnou zásobu hrníčků. Pokud se 
podaří jej bez újmy minout, dojdeme opět na křižovatku s památnou 
lípou a podél trati až k nádražíčku do Chýně. Kdo chce, může vláč-
kem do Prahy. A kdo ne, dá se přes koleje až k areálu Višňovka, pak 
doleva na velkou křižovatku se hřbitovem, ulicí Rudenskou a přes kři-
žovatku kolem rybníku Bašta. Za ním doprava na cestu až k silnici, 
tady doleva a na křižovatce doprava do Břve. Po hrázi rybníka a před 
koncem Břve se dáme doleva do ulice U Obory. V zatáčce pak doleva 
a po naučné stezce Hostivické rybníky vyjdeme až u Litovického ryb-
níka. A odtud, ať doleva či doprava, dorazíme opět k autobusové za-
stávce Hostivice-Litovice. Pro orientaci jsem použila Mapu Okolí 
Prahy západ. Marta Kravčíková, KČt, odbor Praha-Karlov, oddíl turBan                         
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víkendy beZ nudy

Autor: Pavel talaš

Fascinující svět motýlů
Tentokrát vám v rubrice Víkendy bez nudy představíme pražskou no-
vinku, která své první návštěvníky přivítala teprve v srpnu. Je jí Papi-
lonia – motýlí dům Praha, kde můžete vidět ty nejkrásnější motýlí 
druhy. 

„Papilonia funguje pod umělým osvětlením, což je světový unikát,“ 
prozradil nám spolumajitel Michael Kučera. „Výhodou tohoto pro-
jektu je, že na rozdíl od expozic ve velkých sklenících můžeme reali-
zovat motýlí domy v centru měst. Vytvořili jsme EKO systém, díky 
kterému nejsme vůbec závislí na vnějším počasí a můžeme dokonale 
simulovat klima přirozeného výskytu těch druhů motýlů, kteří u nás 
žijí a budou žít. Jsou to druhy ze všech koutů světa – Amazonie, Jižní 
Ameriky, Filipín, Indonésie, Malajsie, subsaharské Afriky nebo Aus-
trálie. Jedno mají ale společné, pocházejí z velmi podobných ne-li stej-
ných atmosférických podmínek, takže vyžadují stejné podmínky k ži-

votu – minimálně 80% 
vlhkost vzduchu a teplotu 
26 °C. Když sem přijdete, 
cítí se, jako když vystou-
píte v Thajsku z letadla.“

Motýlí dům je jedním 
z nejšetrnějších způsobů, 
jak ukázat lidem divokou 
faunu. Motýli, kterých zde 
můžete vidět stovky, byli 
po věky věků na nejnižším 
stupni potravinového ře-
tězce. Je úžasné pozorovat, 
jak je příroda chrání před predátory. Přímo v letové zóně jsou umís-
těny informační kiosky, kde si můžete přečíst informace a zajímavosti 
o jednotlivých motýlech, které v expozicích vidíte. Například se do-

víte, proč je motýl červený, proč vypadá jako uschlý list, proč má ně-
který na křídlech soví oko...

„Nechceme lidem ukazovat jen krásu motýlích křídel,“ dodává Mi-
chael Kučera. „Rádi bychom, aby poznali i jejich životní cyklus. Proto 
máme líheň, už i vlastní vajíčka a čekáme na vylíhnutí první generace 
housenek. Návštěvníci tak uvidí všechna vývojová stádia. Kukly ale sa-
mozřejmě musíme z domovin, kde motýli přirozeně žijí, dovážet, pro-
tože jich potřebujeme stovky a stovky. Vždyť počet druhů motýlů, 
které jsou zde k vidění, je kolem čtyřicítky, počet jedinců v letové zóně 
kolem šesti set“. 

Motýlí dům najdete Na Příkopě 854/14 v budově hračkářství 
Hamleys (patro -1). Otevřeno je celoročně, 7 dní v týdnu od 10.00 
do 20.00. Více na www.papilonia.cz.  Eva Černá
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Putovní pohár odputoval do Řep
V rámci Festivalu volného času Prahy 13 se ve středu 13. září konal 
na zahradě Domu sociálních služeb Lukáš už pátý ročník turnaje 
v pétanque. Celkem deset týmů bojovalo o Pohár starosty Prahy 13 
a o zvláštní cenu jeho zástupce Pavla Jaroše. Turnaj uspořádala měst-
ská část ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb Prahy 13 a ob-
čanským sdružením Pétanque pro vás. Nejpočetnější zastoupení měly 
Řepy, odkud přijelo celkem pět týmů, za Prahu 13 bojovaly čtyři celky, 
jednoho zástupce měla Zbraslav. 

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

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.

Využijte nabídku zimních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance, výhodných servisních úkonů včetně sezonní servisní 

prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen. Když teplota klesá, je ta správná doba využít naši zvýhodněnou sezonní 

nabídku, která platí do 30. 12. 2017.

0° -10°-5°
KDYŽ TEPLOTA 
KLESÁ.
Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.

INZERCE

Poděkovaní patří nejen přímým účastníkům turnaje, ale také trenérovi 
našich borců Mirku Pešoutovi a všem, kteří se na přípravě a hladkém 
průběhu turnaje o Pohár starosty Prahy 13 podíleli. Eva Černá

V 11 hodin odstartovali pétanquové klání starosta David Vodrážka 
a jeho zástupce Pavel Jaroš. Fandit ale přišli i další představitelé měst-
ské části. Výsledky byly známy ve dvě hodiny odpoledne, kdy také do-
šlo k předávání cen. Putovní pohár starosty Davida Vodrážky vybojo-
vali Řepáci (Pavel, Jarda, Mirek), druhé místo obsadil Pétanque klub 
Lukáš ( Jana, Eva, Franta), pomyslný bronz získal Klub seniorů Řepy 
– GPS (Eva, Jiřina, Jarek). Speciální cenu místostarosty si odnesl Jaro-
slav Pastorek.
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prOGram klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 2. 10. Den seniorů                                                                           
 9. 10. Potlach na Lukáši František kundrát
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František kundrát                                                                    
16. 10. Nostalgie. Vzrušující hvězdné vzpomínky   Fr. kundrát
23. 10. Takový byl náš život Jaroslava Felchländerová
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František kundrát                                                                             
30. 10. Káva o čtrnácté   
František kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 3. 10.  Informace o akcích konaných v říjnu – zábavné testy 

k procvičení paměti
10. 10. Zacvičíme si, posezení u kávy
17. 10. Zahrajeme si společenské hry
24. 10. Popřejeme členům narozeným v říjnu
31. 10.  Na harmoniku nám zahraje pan Miroslav Stančík, 

 zacvičíme si, zahrajeme kanastu a jiné hry 
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 4. 10.  Monika Vernerová bude přednášet o chřipce  

a očkování
11. 10. Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík
18. 10. Společenské hry
25. 10. Procvičíme si paměť       
helena hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

Klub seniorů staré Stodůlky
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. 
Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani 
 povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 4. 10. Čarodějnictví – inkvizice
11. 10. Francie – Mont Saint-Michel   
18. 10. Historie Prahy 13 
25. 10. Vznik Československa
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 
seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 
Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy
Jana patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Křeslo pro hosta
Zástupce starosty Pavel Jaroš srdečně zve seniory z Prahy 
13 do Kulturního domu Mlejn. V rámci programu Křeslo 
pro hosta, do kterého naposledy usedli Ondřej Suchý 
a Dagmar Pavlíková, se 12. října ve 14 ho din uskuteční 
další beseda. Do „křesla“ tentokrát usedne náměstek pri-
mátorky Petr Dolínek, v jehož kompetenci je oblast do-
pravy, sportu a volnočasových aktivit. Povídat se nebude 
jen o dopravní obslužnosti v Praze, ale také o současném 
dění v našem hlavním městě. Odpoledne zakončí hu-
dební produkce pana Miloše Procházky. Soňa Vítková

První zářijové úterý pro-
běhlo další setkání seni-
orů v Retrokavárně. Svojí 
návštěvou nás potěšil na-
daný muzikant a mul-
tiinstrumentalista pan 
Karel Deyl, který hrou 
na marimbu a na veškeré 
kuchyňské nádobí a ná-
činí dokázal správně 
okořenit nejedno es-
trádní a varietní předsta-
vení. Několik ukázek ze 
svého dlouholetého pů-
sobení v roli hudebního klauna předvedl také nám. Jeho chuť do života a op-
timizmus byly nakažlivé a všichni odcházeli s dobrou náladou. Do konce 
roku se v Retrokavárně sejdeme ještě třikrát, a to 3. 10., 7. 11. a 5. 12. vždy 
od 14 hodin. Iva Dvořáčková

Retrokavárna s Karlem Deylem

Dušičková floristika
V úterý 31. října od 11.00 proběhne kurz 
dušičkové floristiky, který pro seniory při-
pravila Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jakuba St. ve spolupráci s MČ Praha 13. 
V prostorách Komunitního centra sv. Pro-
kopa bude možnost vyrobit si pod vede-
ním zkušené floristky dušičkovou dekoraci. 
Veškeré potřeby budou připraveny. Zá-
jemci se mohou přihlásit u paní Aleny 
Houškové na tel. 235 011 451.  Iva Dvořáčková
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 o MaLOVÁnÍ, TapETOVÁnÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, pEcina, tel. 235 510 096, 602 954 461.

 o STaVEbnÍ ZÁMEČnicTVÍ FEr-MET, tel. 
739 612 745.

 o instalatérské práce haluška – montáž, voda,  
plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.  
Tel. 602 934 126.

 o Malování, štukování, kompletace nábytku  
a drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,  
e-mail: f.seher@seznam.cz.

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

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

 o  inSTaLaTÉrSkÉ prÁcE MÜLLEr, tel. 602 938 399.
 o ADVOKÁT Marek Konečný – nabízí právní služby téměř 

všeho druhu. Tel. 777 010 051.
 o Stěhování MO&hEr. Tel. 739 064 100, 

739 004 723. 
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o OpraVY auT. praČEk – EXnEr. Tel. 608 928 283.
 o autodoprava – praha 13, iveco maxi, rychle, 

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

 o ELEkTrikÁŘSkÉ prÁcE – ErbEn: SVĚTLa, ZÁSuV-
kY, vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení 
elektřiny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.

 o ŠicÍ STrOJE – opravy u zákazníka – petr Meyer. 
Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy za rozumnou 
cenu a kvalitně. Mám dlouholetou praxi. Tel. 725 562 738, 
www.ucetnipraha13.cz.

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

 o  ELEkTrOinSTaLaČnÍ prÁcE, nOnSTOp OpraVY, 
MOnTÁŽ, rEViZE, VýMĚna digESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, nEŠpOr. 

 o ŘEZ dŘEVin, riZikOVÉ kÁcEnÍ, cErTiFikÁT ETW.  
Ing. Vojtěch Kuchař, tel. 728 217 957.

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

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

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

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

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

 o inSTaLaTÉrSkÉ prÁcE – VOda, pLYn, TOpEnÍ, 
KANALIZACE, e-mail: petr.stojovsky@seznam.cz. 
Tel. 608 606 379.

 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, e-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, 
e-mail: mirsmit@volny.cz.

 o ČiŠTĚnÍ OdpadŮ a kanaLiZacE –  
WWW.pSSErViS.cOM,  e-mail: petr.stojovsky@seznam.cz. 
Tel. 608 606 379.

 o nabízím strojové čištění koberců, sedaček  
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnos-
tech, firmách, školách apod. David Burian,  
tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz.

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

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

 o psí salon n. butovice – nušlova, tel. 607 912 425.
 o Podlahy – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253.
 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 Vedení účetnictví – daňová evidence. Zpraco- 
vání účetnictví, mzdy, kontrolní hlášení, jednání s úřady, 
konzultace, rekonstrukce zpětně. Pojištění profesní odpo-
vědnosti. Iva Pacnerová, tel. 603 167 930, 251 626 607.

 o Čistíme koberce, sedačky, židle, matrace ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher v domácnostech  
i firmách. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme vás prachu, roztočů, alergenů a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA.  
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

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

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

 o prOVÁdÍME VEŠkErÉ dOMÁcÍ OpraVY, drobné 
rekonstrukce, veškeré služby i pro seniory. Zavolejte nás, 
když jste v nouzi, pomůžeme. Tel. 774 180 229.

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

tel. 733 311 747
www.tvservis.cz          v.siebert@volny.cz    
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 KPK  Podlahy     Zděnek Veselý
kladení podlah, PVC, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy

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

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

AKCE Pátek 6. 10. 2017 
muzika 80-tých let, od cca 19 hod.

AKCE Sledujte s námi televizi O2 Sport 
a přijďte si vsadit na terminálu BetX.

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

Jsme tu pro vás k dispozici na tel. 774 111 999.

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

SLUŽBY

Šetrně Vás vyhladíme 
unikátním tyrkysovým gelem

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 14ti letou tradicí

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

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz
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AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

občanské, rodinné, exekuce, smlouvy aj.
www.akvosyka.cz, tel. 608 212 218

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie
sítě proti hmyzuvenkovní hliníkové rolety 
montáž těsnění, lamelové dveře 

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777 228 091, 251 615 428

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o rEViZE elektroinstalací, hromosvodů a elektrospo-

třebičů včetně vyhledání a odstranění závad v elektroin-
stalacích. Alexander Nardelli – tel. 603 419 485, e-mail: 
nardelli@chello.cz. 

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

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

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

 o STŘÍhÁnÍ pSŮ. nEuSTupnÉhO 1838, u METra 
Luka. ObJEdnÁVkY na tel. 739 029 625.

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

www. .cz

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

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

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

 o Vykoupím gramofonové desky, preferuji rock, jazz, 
blues, volejte na tel. 724 239 280.

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

 o Výuka hudbY u VÁS dOMa. Vyučované obory: 
KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, 
KLARINET, HOBOJ. Výuka  probíhá individuální formou. 
INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec. 
E-MAIL: radostnahudba@seznam.cz. TEL. 602 646 628.

 o Gymnázium J. Heyrovského – soukromé kurzy  
Ing. Mgr. Jaroslavy Žaludové. Angličtina a němčina pro děti  
a dospělé. Informace na tel. 311 670 786. Volejte 9–12 hod.

 o nOVÁ ZubnÍ OrdinacE pŘiJÍMÁ paciEnTY,  
máme smlouvy s pojišťovnami. www.fimodent.cz,  
tel. 734 145 075. 

 o Hlídání dětí, doprovod na kroužky. Vyzvednutí z MŠ, 
příprava do školy. Tel. 607 510 795.

MUDr. Rastislav Roško
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

ve vaší blízkosti

REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY

KVALITNÍ OŠETŘENÍ 
BEZ ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ

telefon: 251 618 155
email: info@praktikpraha.cz
Kodymova 4/2525, Praha 5

www. praktikpraha.cz

www.praktikpraha.cz/registrace

RODINNÁ KAVÁRNA S CUKRÁRNOU A PEKÁRNOU

Příjemné prostředí, milá obsluha.
Denně čerstvé croissanty, císařské rohlíky a další pečivo. 

Výborná káva i bez kofeinu. Čaj, vč. domácího icetea. 
Dorty a zákusky. Zmrzlinové poháry. Chlebíčky.

Ručně vyráběná čokoláda a pralinky. Mléčné koktejly.
Pomerančový fresh. Smoothie. Domácí limonáda. 

ZÁZVORKOVA 1, OBCHODNÍ AREÁL RONDO,  
HNED VEDLE VÝCHODU Z METRA LUŽINY

TEL. 725 568 762, WWW.KAVARNAJANA.CZ

Metronom Business Center, vchod C
Praha 13 - metro N. Butovice, 1. patro 
nad Rossmannem, Bucharova 2817/9

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI  

www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702

Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986 
Praha 5 (vedle ordinace)
Jana Reifová, tel.: 602 228 330
jana.reifova@ceskapojistovna.cz

Přijďte si pro slevu až 30 % na 
vybrané produkty České pojišťovny

CP 58x35 inzerce Reifova.indd   1 9.5.16   12:13

Obchodní dům Luka, za rohem Albertu vpravo, 
naproti parkovišti, Mukařovského 1986, Praha 5
Jana Reifová, tel. 602 228 330
jana.reifova@ceskapojistovna.cz

Ž A L U Z I E
Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

Tel. 251 619 721, 602 282 053
www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

RŮZNÉ
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INZERCE

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

 o prOdEJ pOdZEMnÍch garÁŽOVých STÁnÍ V uLici 
baŠTEckÉhO 2542, praha 5. TEL. 257 328 798,  
e-mail: info@sbdpraha5.cz. 

 o Pronajmu garáž 18 m2, ul. Nušlova, P-13, vjezd v úrovni 
ulice, udržovaná. Tel. 720 346 324.

 o Nabízím zahrádku v zahrádkářské osadě v Řeporyjích. 
Tel. 728 016 324.

 o Pronajmu uzamykatelnou garáž ulici Nušlova –  
N. Butovice. Tel. 777 618 241.

 o Bytové družstvo v Bellušově ulici pronajme nebytový 
prostor o výměře  22,8 m2,  kolaudovaný jako provozovna, 
užívaný jako úpravna psů. Prostor je v přízemí domu, 
vchod má samostatný. Pronájem je možný ihned.  
V případě zájmu volejte tel. 775 253 806.

 o přijmeme telefonního operátora/rku do malého 
kolektivu Centra péče o klienty u metra Nové Butovice. 
Plat až 27 000 Kč vč. bonusů + benefity. Vyřizování tele-
fonických a e-mailových požadavků klientů společnosti. 
Požadujeme SŠ s maturitou, práce na PC. Pracovní doba 
po–pá 8.30–17.00 h. Životopis zašlete na info@bcas.cz. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

 o Česká správa sociálního zabezpečení, křížová 25, 
Praha 5 přijme větší počet zaměstnanců pro pracoviště 
v Praze 5-Stodůlkách do pracovního poměru na dobu 
určitou po dobu 6 měsíců. Požadujeme střední vzdělání 
s maturitní zkouškou. Nabízíme ubytování na ubytovně 
v Praze 5, 5 dní indispozičního volna (sick days), pružnou 
pracovní dobu, možnost následující změny na dobu 
neurčitou, případně přijetí do služebního poměru. Vhodné 
pro absolventy. Bližší informace na tel. 251 115 702 nebo  
251 115 701 a na www.cssz.cz.

 o Hledáme instalatéra, údržbáře, topenáře/údržba byt. 
fondu/lokalita Praha 13,  ŘP B, info p. Bergman,  
tel. 602 211 938.

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

 o SOLIDNÍ ZÁJEMCE koupí byt do 70 m2 v Praze, případně 
chatu v okrese Praha – východ/západ. Nezávazně nabíd-
něte. Případné dluhy vyplatím. Tel. 605 264 958.

 o Hledáme menší byt do 14 tis. nebo větší do 18 tis. a to 
nejlépe Praha 5 nebo 6. Nejsme nároční, ale byt by měl být 
v udržovaném a čistém stavu. 2 osoby – pár, bez zvířat, 
nekuřáci. Tel. 605 845 088.

 o PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem  
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme  
bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!  
Tel. 605 993 268.

ZAMĚSTNÁNÍ

BYTY

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

  

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611, info@penzionkozel.cz
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Inzerce

Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

k metru, vjezd v úrovni vozovky. Tel. 720 346 324.
 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 

Tel. 605 859 306.
 o Nabízím pronájem garážového stání na Velké Ohradě, 

ul. Bašteckého. 1 100 Kč/měs. Tel. 602 658 682.
 o Pronajmu uzamykatelnou garáž u st. metra 

Nové Butovice, v ulici Nušlova, Praha 13. 
Tel. 728 502 627.

 o Prodám garáž na Velké Ohradě 18,4 m2. Tel. 737 141 722.
 o Pronajmu garáž, 15 m2,  Nušlova ulice, tel. 774 533 435.

 o Hledáme ZDRAVOTNÍ SESTRU s reg. pro práci v domácí 
zdr. péči na HPP i DPP. Nadstandardní fi nanční ohodnocení 
a fl exibilní pracovní doba. Tel. 736 673 231.

Zaměstnání

                              Přijmu nové 
         distributory na roznos STOPu.
                    Bližší informace na 
                          tel. 603 728 140

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie
sítě proti hmyzu venkovní hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

Tel. 777 228 091, 251 615 428
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

ŽALUZIE PŘÍMO 
OD VÝROBCE!!!
777 208 491, info@har.cz, www.har.cz

sítě proti hmyzu a interiérové rolety
Po předložení 
tohoto kuponu SLEVA 40 % z montáže 

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

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

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
LAMINOVÁNÍ • OFSETOVÝ TISK 
RAZÍTKA • KROUŽKOVÁ VAZBA

Přijmu nové distributory  
na roznos STOPu.

Bližší informace na tel. 603 728 140.
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KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace – www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením 
 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13 

kOncErTY
 8. 10. ne 18.30  kOncErT ŽÁkŮ FZuŠ STOdŮLkY

Vystoupí žáci všech oddělení ZUŠ a tímto koncertem slavnostně ukončí letošní ročník 
Festivalu volného času Prahy 13.

12. 10. čt 19.30  JiTka VrbOVÁ a Skupina knEZapLacEnÍ
Pohodový večer plný příjemných melodií.

dĚTi 
 8. 10. ne 15.00  SVĚTOVÁ pOhÁdka

Gabča a Kvído si ze všeho nejraději hrají. Jenže co dělat, když čas na hraní se nepříjemně 
krátí a za chvíli si je jejich rodiče vyzvednou ze školky? 

15. 10. ne 15.00  SupErkLuk
Nemusíš být zrovna Superman, Spiderman nebo Batman. Stát se superhrdinou může 
úplně každý, stačí docela maličko! Loutková pohádka pro děti od 5 let. 

22. 10. ne 15.00  SÁViTrÍ
Loutková stínohra o lásce a síle překonávající zlý osud.  
Příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty. Pro děti i dospělé.

diVadLO
 7. 10. so 19.00  habaĎŮra  anEb nÁJEMnÍci pana SWana

Erik a Linda jsou na pokraji manželské krize, jejich podnájemník Norman se o víkendu žení, 
a do toho všeho rovnýma nohama spadne pan Jenkins, inspektor sociálního úřadu. 
Staňte se svědky této záhady v nezapomenutelné bláznivé komedii Michaela Cooneyho 
plné převleků, nedorozumění a koncentrované dávky legrace. Hraje Divadlo D13.

13. 10. pá 19.30  TaLÍŘE
Legendární představení v režii Ctibora Turby. Hrají Jiří Bilbo Reidinger a Števo Capko.

19. 10. čt 19.30  puTin LYŽuJE – jevištní reportáž s následnou diskuzí
Jevištní reportáž se odehrává ve vojenském stanu, kde je nejvýraznějším prvkem velký 
psací stůl, sloužící jako dějiště pro „výjevy z Ruska“. Představení zpracovává téma nástupu 
Putina k moci a směřování Ruska k totalitě. Nejsilnější inspirací je kniha zavražděné ruské 
novinářky Anny Politkovské Ruský deník, dalšími zdroji jsou webové stránky pozůstalých 
po teroristických útocích. Hraje Divadlo Líšeň.

Po představení následuje ve foyer diskuze s Liborem Dvořákem, komentátorem ČRo Plus 
a překladatelem mj. Ruského deníku Anny Politkovské.

20. 10. pá 19.30  hYgiEna krVE
Výpovědi vrahů a obětí. Hra je inspirovaná svědectvími a vzpomínkami lidí, kteří prožili 
holocaust, ale i dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců a texty ze současných 
militantních neonacistických webů. Hraje. Divadlo Líšeň.

21. 10. so 19.30  MaZEL a SakuMprÁSk
Fraška o moci, dekadentní eskapáda nejen hlavních postav. Hraje Divadlo Líšeň. 
pražská premiéra.

pŘEdSTaVEnÍ prO ŠkOLY a VEŘEJnOST
 3. 10. 9.00, 10.30  kOcOur V bOTÁch – TOYMachinE

Veselý loutkový příběh na motivy známé pohádky bratří Grimmů. 

11. 10. 9.00, 10.30  bOMbErOS

Hasičská groteska o třech klaunech.

16. 10. 9.00, 10.30  SupErkLuk
Nemusíš být zrovna Superman, Spiderman nebo Batman. Stát se superhrdinou může 
úplně každý, stačí docela maličko! 

19. 10. 8.30, 10.30  puTin LYŽuJE
Jevištní reportáž zpracovává téma nástupu Putina k moci a směřování Ruska k totalitě. 
Po představení následuje diskuze.

20. 10. 8.30, 10.30  hYgiEna krVE
Hra vychází ze svědectví a vzpomínek lidí, kteří prožili holocaust, ale pracuje i s dobovými 
dokumenty a projevy nacistických vůdců. Po představení následuje diskuze. 

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

rŮZnÉ
 3. 10. út 14.00  rETrOkaVÁrna

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

kurZY
Od října opět pokračují hudební, výtvarné i pohybové kurzy. Na volná místa se můžete 
 přihlásit na www.mlejn.webooker.cz. 

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

Open Mic na třináctce              
Druhou říjnovou sobotu od 18.00 bude v prostorách restaurace Trifot 
(Na Zlatě 1, Nové Butovice) odehrán premiérový autorský večer pís-
ničkářů, folkových hudebníků a bluesmanů. Se svým krátkým progra-

mem vystoupí šest folkových muzikantů. Například  kytarista, hráč 
na foukací harmoniku, skladatel, textař a zpěvák Vilda Roubíček. 
První verše napsal už v 6. nebo 7. třídě základní školy a byly to verše 
nadmíru zábavné především pro spolužáky. Sborovna taktně mlčela . 
Na střední škole sepsal pro vánoční koncert první šlágr o profesorech 
a pochopitelně vyzdvihl všechny jejich kladné stránky. Studenti křičeli 
smíchy a každý z profesorů se poznal. Dostal to od nich zpátky u úst-
ních maturitních zkoušek . A tak nějak to pokračovalo až do dneš-
ního psaného a herního projevu, kdy se tak trochu z rebela stal na fol-
kové undergroundové scéně stálicí. Snaží se psát pozitivní písničky, 
které posluchači něco řeknou. Jeho domovskou kapelou je band zvaný 
Přestavník (Běchovická country folková kapela), kde hraje právě 
na foukačku a zpívá.

Hostem večera bude vynikající písničkář, kytarista a fenomenální 
hráč na foukací harmoniky Láďa Zítka z Bystřice nad Pernštejnem. 
Ten se představí na závěr programu s dvacetiminutovým blokem toho 
nejlepšího ze současného blues folku. 

Akce se uskuteční ve formátu tzv. otevřené scény, kdy kromě pozva-
ných umělců může přijít kdokoli a předvést jednu autorskou skladbu. 
Další večer proběhne 11. listopadu opět v restauraci Trifot. Více 
na www.facebook.com/praha13openmic/, vstupné je dobrovolné.

Slávek Maděra



             Sledujte nás a pište komentáře!          www.CHIRS.cz

Hůrka, ul. Běhounkova                                              
Prodej bytu 2+kk, 43m2 v původním 
stavu. K bytu patří sklep.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO
ul. Bronzová a okolí              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výhodou, ne 
přízemí. Cena 4 až 5  mil Kč, dle stavu bytu.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
ve 

Stodulkách

ul. V Hůrkách a okolí             
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena až 4 mil Kč.

Stodůlky, ul. Karla Kryla                                        
Prodej bytu 1+kk, 25m2 s balkonem 
a garážovým stáním.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Wiesenthalova                                            
Prodej pozemku 1485m2. Klidná část 
na pomezí Stodůlek a Řeporyjí.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Prusíkova                                                
Prodej bytu 2+kk, 47m2, v 
původním stavu. K bytu patří sklep. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

V. Ohrada, ul. Bašteckého                                       
Prodej bytu 2+kk, 45m2. K bytu 
patří sklep a gar. stání.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Raichlova                                        
Prodej bytu 3+kk s lodžií, 91m2. 
K bytu patří sklep a gar. stání.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. V Hůrkách                                        
Prodej bytu 3+1 s lodžií. 
Panoramatické výhledy do okolí.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Mládkova                                             
Prodej pozemku 7030m2. V nádherném 
prostředí pro výstavbu vily. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Kettnerova                                        
Prodej bytu 1+1 s lodžií, 54m2. 
Klidná lokalita u metra Luka. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Stodůlky, ul. Raichlova                                      
Prodej mezonetového bytu 5+kk, 
155m2, terasa, balkon, 2x  gar.stání.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Tlumačovská                                        
Prodej ateliéru 1+kk, 36m2 
v komplexu Prague Towers. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

V. Ohrada, ul. Klausova                                        
Prodej bytu 3+kk, 125m2, 2x gar.
stání. Výhled do Prokop. údolí. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hlubočepy, ul. Lohniského                                         
Prodej bytu 2+1, 46m2 s lodžií 
a sklepem.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Pob. N.Butovice  Tel. 604 133 108

KOUPÍME BYT
Praha 5 nebo 6 
ZA HOTOVÉ

Vyřešíme exekuce, dluhy
a složité právní situace.

PRODÁNO

vybrat si osobního poradce

odhad ceny bytu online

vyhledat kupce na svůj byt



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2017 35

kalendáŘ akCí

Pondělí 25. 9. – Sobota 4. 11
Miguel en cervantes
Instituto Cervantes de Praga, Na Rybníčku 536/6, 
Praha 2
Více než 50 reprodukcí komiksů a ilustrací přiblíží součas-
ným čtenářům osobnost jednoho z nejznámějších španěl-
ských spisovatelů Miguela de Cervantese. Autory jsou dva 
významní španělští ilustrátoři a komiksoví autoři David 
Rubín a Miguelanxo Prado. 

Neděle 1. 10.  • 10.00
Jubilejní dráček
Tělocvična ZŠ Janského, Velká Ohrada
Srdečně zveme všechny příznivce gymnastiky na 10. ročník 
závodu v gymnastickém dvojboji Dráček. Budou závodit děti 
ve věku od 4 do 11 let. Účast přislíbili i Martin Konečný 
a dvojnásobná olympionička Kristýna Pálešová. Přijďte se 
podívat, co všechno malé gymnastky dovedou, povzbudit je 
a odměnit potleskem. 

Neděle 1. 10.  • 16.00 – 18.30
představení místních tanečních souborů 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
V 16.00 vystoupí Folklorní soubor Lučinka, od 17.00 Taneční 
studio Mirabel – Irské tance a od 17.45 Hudební a taneční 
studio Dukát, o.p.s.

Pondělí 2. 10.  • 17.00
Veřejné projednání s občany   
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice
Zřídit zóny placeného stání ve vybraných lokalitách 
Prahy 13 – ano či ne? To je stále častější otázka, na kterou 
se snaží vedení naší městské části nalézt uspokojující od-
pověď. Zveme proto občany Prahy 13 na veřejné projednání 
o možnostech zavedení tzv. modrých zón. Veřejné projed-
nání je součástí aktivit místní Agendy 21. 

Pondělí 2. – pátek 13. 10.
Výstava poskytovatelů sociálních služeb prahy 13 
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Zveme vás na již tradiční výstavu, která občanům představí 
aktuální činnost poskytovatelů sociálních a širokou škálu 
doprovodných služeb pro seniory, děti a mládež, rodinu 
nebo zdravotně postižené.

Úterý 3. a čtvrtek 26. 10.
dětičky kytičky
Květiny U Báry, Metronom Business Center

Již několik let nás navštěvují děti a formou zábavy se učí 
vázat kytičky. Rády mezi námi přivítáme i vaše ratolesti – 
holčičky i kluky. Pokud se děti budou chtít zúčastnit, je 
nutná rezervace termínu. Více na tel. 776 235 702, 
www.kvetinyubary.cz nebo na fcb.kvetinyubary.

Středa 4. 10.  • 9.30 – 13.00
Lukiáda 2017
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746

Zveme vás na čtvrtý ročník zábavného seniorského víceboje 
pořádaného u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Při-
praveny jsou nejen soutěžní disciplíny, ale také bohatý do-
provodný program. Od 14.00 do 14.30 proběhne ve Spol- 
kovém domě, K Vidouli 727, předávání cen, následovat bude 
občerstvení, hudba i tanec. Pokud nechcete soutěžit, přijďte 
fandit. Vstup zdarma. Více na www.sssp13.cz. 

Středa 4. 10.  • 17.00
Malá mořská víla – divadýlko pro děti
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1516 (v KD Mlejn)
Srdečně zveme rodiny s dětmi na pohádku s loutkami a pís-
ničkami Malá mořská víla. Prolnou se v ní dva světy – svět 
na zemi a svět v hlubinách moře. Oba tyto světy spojí touha 
po lásce. Vstup zdarma.  

Čtvrtek 5. 10.  • 17.00
Společně v knihovně
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Pravidelně jednou týdně najdou děti v knihovně proškolené 
dobrovolníky, kteří jim zdarma individuálně pomohou.  
Více na str. 18. 

Sobota 7. 10.  • 9.00 – 19.00 
přijďte ochutnat
Kavárna Jana, Zázvorkova 23/1, obchodní areál 
Rondo 
Kavárna Jana si pro vás připravila na každý měsíc nějakou 
ochutnávku. Nenechte si ujít tři soboty – 7. 10. bude ochut-
návka dortu Cheescake slaný karamel, 11. 11. ochutnávka 
svařáku a 9. 12. ochutnávka vánočního cukroví. Více na tel. 
725 568 762, kavarnajana@email.cz, www.kavarnajana.cz.

Sobota 7. 10.  • 10.00  
pražský pohár icn 2017
Galerie Butovice, Radlická 117
Zveme vás na první ročník soutěže v naturální kulturistice 
a fitness mužů, žen a dětí s názvem. Dětské kategorie pro-
běhnou od 10.00 do 12.00, kategorie dospělých pak 
od 13.00 do 19.00. Akce se koná pod záštitou starosty Pra- 
hy 13 Davida Vodrážky. Vstupné se neplatí. Přesné informa-
 ce a harmonogram akce najdete na www.natural-sport.cz, 
více také na str. 14.

Sobota 7. 10.  • 15.00 – 18.00
indiánské odpoledne pro rodiny s dětmi   
Kemp Drusus, Třebonice
Čeká vás poznávání léčivých bylinek s Magdalénou Dobro-

milou a plnění indiánských úkolů, společná příprava Kolum-
bovy polévky z plodin dovezených Kolumbem z Ameriky 
a pečení placek na ohni v týpí. Vstupné dospělí 100 Kč a děti 
od 2 let 50 Kč. Prosíme nahlásit předem jméno a počet dětí 
na tel. 775 690 806.

Neděle 8. 10  • 9.15 – 12.00  
běh Metropole
Centrální park u Kuželkárny
Prezence účastníků 9.15–9.45, start v 10.00. Závod je sou-
částí seriálu veřejných běžeckých závodů pořádaných 
v městských částech Prahy, kdy základní myšlenkou a cílem 
je podpořit zdravý životní styl Pražanů všech věkových kate-
gorií a podnítit sounáležitost závodníků – občanů ke své 
městské části. Každý účastník závodu od dětí po seniory 
i handicapované reprezentuje svou městskou část dle místa 
svého trvalého bydliště a svým startem v závodu jí přináší 
bod. Na konci seriálu určí součet všech bodů ze všech zá-
vodů pořadí městských částí Prahy a nesportovnější měst-
skou část Prahy. V celkových výsledcích je Praha 13 zatím 
na krásném druhém místě. Přijďte i vy zvýšit její bodový 
zisk. 

Neděle 8. 10.  • 18.30
koncert žáků Fakultní základní umělecké školy Stodůlky 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Představí se žáci všech oddělení FZUŠ Stodůlky. Tímto kon-
certem bude slavnostně ukončen letošní ročník Festivalu 
volného času Prahy 13.

Středa 11. 10.  • 17.00
cestopisná beseda se spisovatelkou
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1516 (v KD Mlejn)
Srdečně vás zveme na besedu s promítáním se spisovatel-
kou Věrou Noskovou o její nové knize Nechte psa doma. 
Kniha je doplněna fotografiemi syna Jiřího Noska. Jaké to 
je, když poprvé vyrazíte na druhý konec světa až po šede-
sátce, jen s batohem a rovnou na čtvrt roku? Její živé popisy 
cest, lidí, okolností, zážitků, s nimiž se setkali, vás zvednou 
ze židle. Vstup volný.

Čtvrtek 12. 10.  • 9.00
pěvecký koncert alexandra Sedláčka a jeho žáků
Radnice MČ Praha 13, Sluneční nám. 13
Účinkují: Viera Juráková – soprán, Alexandr Sedláček – 
tenor, Adam Skolil – zpěv, Jitka Nešverová – klavírní dopro-
vod. Zazní např. Rusalka (Antonín Dvořák) – árie prince 
Vidino divná přesladká, Tosca (Giacomo Puccini – árie Cava-
radissi Recondita armonia, ale také česká lidová píseň Lou-
čení, loučení. Koncert je veřejný, vstup zdarma. 

Čtvrtek 12. 10.  • 14.00
křeslo pro hosta
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Zástupce starosty Pavel Jaroš srdečně zve seniory z Prahy 13 
na program Křeslo pro hosta, do kterého tentokrát usedne 
náměstek primátorky Petr Dolínek. Odpoledne zakončí hu-
dební produkce pana Miloše Procházky. Více na str. 29.
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Pátek 13. 10.  • 19.30
Jitka Šuranská hostem Třináctého na třínáctce
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Zveme vás na první poprázdninový 
díl koncertního cyklu Třináctého 
na třináctce. Hostem večera bude 
fenomenální houslistka, originální 
zpěvačka, dvojnásobná držitelka hu-
dební ceny Anděl Jitka Šuranská. 
Vstupné je dobrovolné a vstup bez-
bariérový. Doporučujeme rezervovat 
si místa, a to do půlnoci 12. 10. 
na e-mailu 13na13@centrum.cz. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.
cz. Večery dlouhodobě finančně 
podporuje nadace Život umělce, Mi-
nisterstvo kultury ČR a MČ Praha 13.

Sobota 14. 10.  • 18.00
Open Mic na třináctce                                   
Trifot Restaurant, Na Zlatě 1, Nové Butovice

Druhou říjnovou sobotu bude v prostorách restaurace Trifot 
odehrán premiérový autorský večer písničkářů, folkových 
hudebníků a bluesmanů. Se svým krátkým programem vy-
stoupí 6 folkových muzikantů a host večera, vynikající pís-
ničkář Láďa Zítka z Bystřice nad Pernštejnem. Akce se 
uskuteční ve formátu tzv. otevřené scény, kdy kromě pozva-
ných umělců může přijít kdokoli a předvést jednu autorskou 
skladbu. Další večer pak proběhne 11. listopadu opět v re-
stauraci Trifot. Vstupné je dobrovolné.  
Více na www.facebook.com/praha13openmic. 

Pondělí 16. 10.  • 17.00
Ženy a muži v českých dějinách 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Cyklus přednášek o zajímavých osobnostech našich dějin, 
tentokrát bude tématem Jan Hus (roky na kazatelně v Bet-
lémské kapli, na univerzitě i jinde). Vstup zdarma.

Úterý 17. 10.  • 9.00 –14.00
Oslava dne stromů
U Stodůleckého rybníka v Centrálním parku

Přijměte srdečné pozvání na oslavu Dne stromů, která bude 
zahájena společnou výsadbou stromu v Centrálním parku. 
Akce je určena zejména dětem v předškolním věku a dětem 

z prvního stupně ZŠ, které se zábavnou formou seznámí 
s druhy stromů, které mohou nalézt ve svém okolí. Na stán-
cích MČ P13 a Lesů hl. m. Prahy na ně čekají různé soutěže 
a hry nejen o stromech. Akci pořádá v rámci Místní Agen- 
dy 21 Městská část Praha 13 a odbor životního prostředí 
ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Záštitu převzal zástupce 
starosty Pavel Jaroš.

Úterý 17. – úterý 31. 10.
Výstava fotografií pavla dosoudila
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Zveme vás na výstavu retro portrétů umělců z titulních 
stran časopisů, LP a CD. Vernisáž, na které zahrají mladí 
umělci se koná 17. 10. v 18.00 hodin

Středa 18. 10.  • 9.00 – 13.00
konference
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Konference k rozvoji vzdělávání v MAP (Místní akční plán 
vzdělávání) Prahy 13 pro ředitele ZŠ a MŠ, zřizovatele, zá-
stupce neformálních a zájmových organizací, zástupce dal-
ších MAP a KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání).

Sobota 21. 10.  • 10.30                                     
Zakončení cyklistické sezony
Dobříč u Prahy
Podzim už klepe na dveře a mnozí již uklidili svá jízdní kola. 
Ne tak cyklisti z Cyklistického spolku Stodůlky. Ti tradiční vy-
jížďkou cyklistickou sezonu teprve ukončí. Vyjížďka je pří-
stupná komukoli z veřejnosti. Vede po malebných cestičkách 
směrem na Beroun a je dlouhá 40 km. Po dojetí si všichni 
spolu dopřejí zasloužené občerstvení. Pokud také patříte 
k těm, co své kolo ještě neuklidili, přijeďte naposledy prově-
trat pedály. Více na www.csstodulky.cz.

Čtvrtek 26. 10.  • 19.00 
Židé v poválečném Slovensku
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Až do ledna příštího roku lze v Galerii Roberta Guttmanna 
zhlédnout výstavu Labyrintem normalizace, zaměřenou 
na postavení židovských obcí v Československu v posledních 
dvou dekádách komunistického režimu. Tato výstava a stej-
nojmenná publikace Martina Šmoka se přitom soustřeďují 
na situaci v českých zemích. Poutavým doplňkem k jejich 
tématice je nová publikace bratislavského etnologa Petera 
Salnera Židia na Slovensku po roku 1945.

Sobota 28. 10.  • 7.00
Výlov mezi paneláky
Stodůlecký rybník v Centrálním parku
Nenechte si ujít již tradiční výlov, který je zajímavou podíva-
nou nejen pro děti. Výlov pořádá Český rybářský svaz, místní 
organizace Jinonice. Také letos bude od 8.30 součástí výlovu 
prodej ryb.

Čtvrtek 2. 11.  • 20.00
koncert světového jazzmana
TJ Sokol Řeporyje, Jáchymovská 613, Řeporyje
Zveme vás na koncert trumpetisty, skladatele, kapelníka 
a amatérského malíře Laca Deczi, který se narodil v roce 
1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. Dnes žije Laco, 
frontman kapely Celula New York, v USA. Zde vystupoval 
s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou 
Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl nebo 
Sonny Costanzo.

Pondělí 6. 11. 
7. STan konference
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Společnost pro talent a nadání zve zájemce z řad učitelů, 
psychologů a rodičů. Téma Vítejte v Americe? představuje 
zkušenosti s inkluzí v Evropě a neplánovanou podobnost 
vývoje se stavem vzdělávání v USA. Podrobnější informace 
a přihlášky budou na www.talent-nadani.cz. Činnost Klubu 
rodičů a učitelů STaN je podporována dotací MČ Praha 13.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja

Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–17.00,  
skleník Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–17.00, 
 vinotéka sv. Kláry po–pá 13.00–19.00, so, ne a svátky 
11.00–19.00.

Sobota 23. 9. – neděle 22. 10.  • 9.00 – 17.00
dýňový podzim – Ornamentální zahrada
Dvanáctá podzimní výstava dýní v botanické zahradě vám 
již tradičně představí bohatý sortiment plodů z čeledi 
 Cucurbitaceae. Uvidíte stovky dýní ve zhruba čtyřiceti dru-
zích. Obdivovat můžete od malých 10 cm velkých dýní až 
po 25 kg krásky.

Úterý 3. – neděle 15. 10.  • 9.00 – 17.00
Setkání v zahradě – Výstavní sál 
Pražská botanická zahrada zaujala a inspirovala několik vý-
tvarně činných přítelkyň, které se setkaly ke společné vý-
stavě. Každou z nich toto téma a prostředí inspirovalo 
k osobitému vyjádření. Je to ukázka jejich jinak různorodé 
tvorby. 

Čtvrtky  • 16.00
procházky zahradou s odborníkem
 5. 10. –  Jan Ponert – Přizpůsobení rostlin k životu v tropic-

kém lese – sraz ve vestibulu skleníku Fata Morgana  
12. 10. –  Petr Hanzelka – Podzimní trvalky – sraz u po-

kladny jih (vstup z ulice Nádvorní)
19. 10. –  Tomáš Vencálek – Podzimní plody a listy dřevin – 

sraz u pokladny JIH (vstup z ulice Nádvorní)

Sobota 21. – neděle 22. 10.  • 9.00 – 17.00 
dýňové hrátky – Ornamentální zahrada
Mezi velké milovníky dýní patří určitě i děti. Strašidýlka, 
skřítci či zvířátka, to vše vznikne pod rukama malých i vět-
ších tvůrců díky přírodnímu materiálu, který bude k dispo-
zici za symbolický poplatek. 

Úterý 31. 10.  • 16.00 – 19.00
halloween – Venkovní expozice – stráň
Odpoledne do západu slunce si s dětmi v Ornamentální za-
hradě užijete spoustu zábavy, her a zejména dlabání dýní. 
Po setmění projde zahradou průvod s rozsvícenými dýňo-
vými světýlky a lampiony, který vykouzlí tajemnou atmo-
sféru, která k tomuto svátku patří.

Více informací o veškerých akcích a novinkách na-
jdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,  
tel. 234 148 111.

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

Neděle 8. 10.  • 17.00 
Let´s go! – kostel sv. rodiny
Koncert mezinárodní akapelové skupiny, na programu 
 afro-americké spirituály.
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Neděle 15. 10.  • 15.30 
duetino – odpolední koncert – refektář
Účinkují Tomáš Rabas – klavír a Johana Štětkářová – flétna. 
Na programu W. A. Mozart, A. Dvořák, C. Saint-Saëns, 
G. Fauré a další.

Neděle 22. 10.  • 17.00
dita hořínková – kostel sv. rodiny
Hudba plná emocí a nádherných romantických melodií. 
Účinkují Dita Hořínková – zpěv, Pavel Voráček – klavír a Petr 
Maceček – housle. Na programu jsou skladby A. Dvořáka, 
G. Giordaniho, J. S. Bacha, C. Francka a dalších.

Neděle 29. 10.  • 17.00 
Francouzské vábení – kostel sv. rodiny
Účinkují Duo Dacapo, Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír, na programu F. Poulenc,  
G. Faurè, J. Ibert.

Úterý 31. 10.  • 15.30 
Trio dívek MbbM – refektář
Účinkují Mirka Famfulíková a Marie Křížová – zpěv, Alžběta 
Lhotová – saxofon a klavír. Na programu jsou jazzové 
skladby, písně Jaroslava Ježka a lidové písně.

Středa 1. – čtvrtek 30. 11.
Okouzlení Šumavou – refektář
Výstava fotografií Jaroslava Páska.

Čtvrtek 2. 11.  • 15.30 
podzimní koncert s violoncellem – refektář
Účinkují Marek a Vladimír Sůvovi – violoncello, Věra Lange-
rová – klavír. Na programu jsou J. S. Bach, J. Suk, P. I. Čaj-
kovskij, E. Douša, J. Pelikán a další. Koncert se koná 
za přispění nadace OSA Partnerství.

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

Úterý 18. 10.  • 15.30 – 18.30
halloweenské odpoledne – tentokrát „dušičkové“ 
po Česku 
Platba a vstupenky v den akce v recepci DDM. Žlutý vchod, 
cena 60 Kč.

Pátek 3. 11.  • 16.00
cesta světel 
Připravena je vlastnoruční výroba světýlek. Vstupné 30 Kč. 
Poté se společně vydáme na cestu. Zde se mohou připojit 
i ti, kdo si přinesou světýlko vlastní. V Centrálním parku uvi-
díme vodní regatu, kterou pro vás připravil klub lodních 
modelářů.  

poslední volná místa v kroužcích
 Nově jsme otevřeli taneční kroužek Irské tance pro do-
spělé, který probíhá každou středu od 18.30 do 20.20. 
Přijďte si 4. 10. zdarma vyzkoušet první lekci. Více na webu 
DDM nebo na tanec@ddmstodulky.cz.
 Novým kroužkem je také Rope skipping. Koná se v pondělí 
od 18.00 do 18.50 v ZŠ s RVJ Bronzová. Rope skipping zna-
mená doslova skákání přes švihadlo. Jde o cvičení koordi-
nační, rychlostní, vytrvalostní a do jisté míry i silové. Pod - 
mínka přijetí je zvládnutí 50 přeskoků přes švihadlo bez mezi-
skoku. Více na webu DDM nebo na pohyb@ddmstodulky.cz.

 Hokejbal – kroužek se koná ve středu od 15.30 do 16.50 v ZŠ 
s RVJ Bronzová. Čechům je vlastní hrát s hokejkou. Ne každý se 
dostane na led, ale každý kluk to zkusil někde na plácku nebo 
na ulici s tenisákem. Vyzkoušej s námi hokej bez bruslí a ledu! 
Více na webu DDM nebo na pohyb@ddmstodulky.cz.

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

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

FasTracKids nabízí interaktivní programy vhodné pro děti 
od půl roku do 10 let. Zápis po celý rok. Od října otevíráme 
nové programy. Rezervujte si místo na ukázkové lekci 
zdarma. 
 Dopolední školka FasTracKids – pro děti od 2 let. Pondělí 
až pátek od 8.00 do 13.00 (vč. oběda).
 Music – pro děti od 1 do 2 let. Lekce je plná zábavných 
aktivit, písniček a her. Každé úterý od 10.00 do 10.45.
 Fundamentals – pro děti od 3,5 do 6 let. Program rozvíjí 
všeobecné znalosti a dovednosti v kombinaci s interaktiv-
ními prvky. Každé pondělí nebo čtvrtek od 16.00 do 18.00.
 Tots – pro děti od 2 do 3,5 let. Kombinace zábavných aktivit 
a interaktivního prostředí. Každý čtvrtek od 16.00 do 18.00.

Více o našich programech a rezervace termínů  
ukázkových hodin na tel. 604 815 472,  
www.fastrackids.cz/praha5.

Klub JEDNATROJKA 
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám

Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (ik – indivi-
duální konzultace 14.00–15.00), úterý 14.00–                
18.00 (ik – 18.00–19.00), středu 14.00–17.00 (ik 
17.00–19.00) a čtvrtek 14.00–18.00 (ik 18.00–19.00). 
Dětem a mládeži ve věku 12–19 let z Prahy 13 nabízí možnost 
aktivního trávení volného času. K dispozici je sportovní a vý-
tvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub poskytuje 
bezplatné informace, podporu a pomoc v životních tématech 
dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, 
pomoc s hledáním brigády a nabídka doučování).  
Téma měsíce: Jak na emoce?
Z programu vybíráme: 3. 10. Jdeme na houby, 5. 10. Vaření 
v klubu, 9. – 12. 10. Film s diskuzí, 16. – 19. 10. Jak vyjádřit 
své emoce, 23. – 26. 10. Relax v klubu.

Změna programu vyhrazena. Více na tel. 
277 007 284, Facebooku proximaSociale.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 

V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo  
mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ  
 MÁLINKA 
Vidoulská 760/6, Jinonice          

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

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

divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 1. 10. O Sněhurce – Malé divadélko Praha
 8. 10. Bedřich a jeho tetička (klauniáda) – Divadlo Bořivoj
15. 10. Pohádka z Krkonoš – Romaneto
22. 10. O Robinsonovi – Divadlo Martin Matějka
29. 10. Hrátky s odpadky – Divadýlko z pytlíčku
 5. 11. Halloweenská pohádka – Divadlo Rolnička
12. 11. Kuba Kubikula – Divadlo Zuzany Fricové

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

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

pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou barvy – ří-
kanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... Během dopo-
ledne navíc: 
10. 10.  od 10.30 – Jak pracovat s krizemi? Krátké zamyšlení 

kazatele Davida Nováka.
23. 10.  od 10.30 – Diastáza a co s ní? Agi Dudová nám poví 

a pomocí několika cviků ukáže, jak na naše břicho. 

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

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

Sobota 7. 10.  • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou
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kalendáŘ akCí

Sraz u Baumaxu (poblíž je zastávka autobusu 225 – Bavor-
ská), s sebou cokoli na opékání. Během cesty k ohništi spl-
níme pár úkolů. V případě špatného počasí se akce ruší.

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky
 
Pondělí 2. 10.  • 19.00
diskuzní předvolební panel – komunitní centrum 
sv. Jakuba
Zástupci stran, které působí v Praze 13 a kandidují do parla-
mentu ČR, obdržely pozvánku na debatu ohledně jejich pro-
gramu ve vztahu ke křesťanské víře a étosu. Diskuzi 
moderuje katolický kněz Radim Cigánek. 

Sobota 7. 10.  • 9.00 – 13.00
brigáda u kostela sv. prokopa
Na podzimní brigádu u kostela sv. Prokopa a Komunitního 
centra je možné přijít kdykoli, pracovní oblečení s sebou. 

Sobota 14. 10.  • 11.00
posvícení u Sv. Jakuba 
Farní den u příležitosti posvícení u kostela sv. Jakuba začne 
v 11 hodin mší svatou, následuje agapé (je možné přispět 
něčím z vlastní kuchyně!). 

Úterý 31. 10.  • 11.00
dušičková floristika – komunitní centrum sv. prokopa
Možnost vyrobit si věnec či smuteční dekoraci pod vedením 
zkušené floristky. Veškeré potřeby budou připraveny, 
vstupné dobrovolné. 

Úterý 31. 10.  • 17.00
průvod dětí v předvečer svátku všech svatých aneb 
Jak se chodí do nebe
Průvod s překvapením na cestě. Přijďte převlečeni za jaké-
hokoli světce a přineste si s sebou lucerničku se svíčkou. 
 Sejdeme se u rybníka v Centrálním parku. 

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

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

Pondělky  • 16.30 – 18.00 
dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, výpravy, 

tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 
 Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz. 

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

Čtvrtky  • 19.00 – 20.30 
kurzy alfa 
Na co by ses zeptal Boha, kdyby byl? Příležitost během de-
seti týdnů prakticky prozkoumat křesťanskou víru v příjem-
ném prostředí. Setkání začíná lehkou večeří, následuje 
promluva na téma večera. Pak můžete v diskuzi vyjádřit svůj 
názor, na cokoli se zeptat nebo jen naslouchat ostatním. 
Vstup volný, ale je třeba se přihlásit.  
Více na www.13ka.cz/index.php/kurzy_alfa.

Pátky  • 9.00 – 11.00
kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení, od 10.00 lehčí 
forma rehabilitačního a kondičního cvičení. Cena 50 Kč.  
Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.30
robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10 – 15 let. 
Video z tábora, fotky a další na www.klubrobinson.cz.

Více informací najdete na www.13ka.cz. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
Zoologická zahrada je v říjnu otevřená od 9.00 do 18.00. 

happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti  
od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč.  
Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč. 

komentovaná krmení a setkání – v říjnu každý víkend 
na více než 12 místech v zoo. Aktuální přehled na webu 
zoo.

Výstavy
Jurta – Příběh posledního divokého koně 

Neděle 1. 10. 
připravte se na zimu
Ptačí krmítko a jeho stavba, ukázky krmení, jaké plody sbí-
rat a sušit pro ptáky na zimu.

Sobota 7. 10. 
Mezinárodní den zvířat
Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat oblíbeným karneva-
lem. Pohybová, hudební a výtvarná dílna. Od 10 hodin 
ve Vzdělávacím centru.

rok Tamařina slůněte rudiho
Oslava prvního roku nejmladšího slona, které se v pražské 
zoo narodilo a bylo zde také počato. Od 13.00.

Sobota 21. 10. 
diwali, svátek světel
Večerním lampionovým průvodem připomeneme hinduis-
tický svátek. Začátek akce v 15.00.

Čtvrtek 26. – sobota 28. 10. 
podzimní prázdniny v zoo
Program pro děti v rámci podzimních prázdnin; speciální 
vystoupení na Bororu, komentovaná krmení, podzimní 
dílny.

Sobota 28. 10.                                  
Lvi ve státním znaku
Oslava státnosti u zvířat, která máme ve státním znaku. 
 Informační stánek – historie chovu lvů v lidské péči, ohro-
žený poddruh lev indický a jeho chov v Zoo Praha.

Neděle 29. 10. 
přijďte s námi oslavit Slávkovy 33. narozeniny
Slavnostní setkání v Pavilonu hrochů. Začátek v 10.30 hod.

bližší informace o programech  získáte na telefonním 
čísle 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.

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

Tenisová škola Tallent je tu pro vás a vaše nejmenší již od roku 1993. 
Kvalitní trénink pro všechny zajišťují trenéři prověření dlouhodobou spoluprácí 
a s kladným přístupem k tenisu i dětem. Zkuste otevřít vašemu dítěti cestu k budoucí 
kariéře nebo mu jen umožněte se tenis naučit a najít si tak nové kamarády. Heslem 
tenisové školy je – My ...TAJENKA. Tenisové kurzy v Praze 13 probíhají v ZŠ Klauso- 
va 2450/2 na Velké Ohradě. Trénují zde děti již od 4 let. Máte-li jakýkoli dotaz, nevá-
hejte se zeptat.  Provoz kanceláře je po–pá 10–14 hod., tel. 224 815 871, 777 260 262, 
603 527 172, e-mail: info@tallent.cz, www.tallent.cz.
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křížovka pro děti: 4. října roku 1226 zemřel františkánský mnich Sv. František 
z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, a právě proto byl tento 
den stanoven... TAJENKA

Zářijová tajenka: SPOLUPRACUJÍ S MÍSTNÍMI ŠKOLAMI
Výherci:  Leo Vaniš, Ovčí hájek; Petra Kosinová, Lužiny; Kateřina Třísková, Luka
 

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

Správná odpověď ze září:
křížovka pro děti – FESTIVAL VOLNÉHO ČASU

poukázky do Mcdonald‘s v galerii butovice získávají:
v hodnotě 357 kč – Eva galbavá, Luka
v hodnotě 238 kč – anna klánová, Luka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Ondřej Zelenka, Stodůlky
hana pášová, Ústí nad Labem
Tomáš Žák, kutná hora

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
helena krčmářová, Lužiny
Markéta Jarchovská, Stodůlky
kateřina Teplá, nové butovice

Soutěžní otázky na říjen:
1) Kdo byl hlavní hvězdou Koncertu pro park?
2) Kdy se koná výstava poskytovatelů sociálních služeb Prahy 13?
3) Kde se pořádala letní škola pro cizince?

Správné odpovědi na zářijové otázky: 
1) V září se otevřela nová mateřská školka U Stromu v ulici Ovčí hájek. 
2) Psí den s Prahou 13 se uskutečnil v sobotu 9. září.
3)  Posláním organizace Helppes je například integrace osob se zdravotním postižením 

do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života...

poukázku v hodnotě 500 kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
anna kaňáková, Stodůlky 
 
 Připravila Petra Fořtová

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOutĚŽ    
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Pronájem obchodních 
ploch a nových kanceláří
Prusikova 2577/16, Praha 13
Tel.: 602 590 930; 602 695 602

každou středu od 8 do 18 hodin
vedle vchodu do prodejny Albert

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz


