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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
účetní závěrky příspěvkových organizací k 30. 6. 2020

souhlasila
s návrhem celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2021

schválila
poskytnutí dotace pro Asociaci pro volný čas, sport a kulturu, z.s., ve výši 40 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila
návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
DOT/82/03/000492/2020 mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 13  
na poskytnutí grantu formou dotace v celkové výši 1 232 000 Kč pro MČ Praha 13 jako 
zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje 
související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu 
a denní stacionář

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, 
rok 2020
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4

souhlasila
s Řádem veřejných pohřebišť Stodůlky a Krteň v souladu s platným právním 
předpisem

schválila
smlouvu o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny kvality České republiky 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

souhlasila
s prodloužením smlouvy s Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o., 
na pronájem nafukovací sportovní haly do 30. 9. 2024 

vzala na vědomí
hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce 
malého rozsahu na akci s názvem Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně 
a jídelny FZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186
a schválila
výběr nabídky, která byla podána uchazečem INPROSAN, s.r.o.
a návrh smlouvy o dílo 

souhlasila
s návrhem nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se 
zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění 
pozdějších předpisů

schválila
poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 42 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila
uzavření Smlouvy o výrobě a vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 se společ
ností AV Park, s.r.o.

schválila
změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 30. 9. 2020 a použití 
finančních prostředků Střediska sociálních služeb Prahy 13 z investičního fondu
 
 Zpracovala Helena Šlitrová

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

Informace pro voliče 
Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 (v případě II. kola 9. a 10. 10.) se konají volby do Senátu Par
lamentu České republiky. Výdej voličských průkazů pro hlasování ve dnech  2. a 3. 10. 
skončil 30. 9., pro II. kolo voleb se voličské průkazy vydávají ve dnech 5., 6. a 7. 10.

Máteli trvalý pobyt na území MČ Praha 13, můžete o voličský průkaz požádat  
na Odboru občanskosprávním ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice,  
ve 3. poschodí, dveře č. 433 v uvedených hodinách:
pondělí 5. 10. 8.00–18.00 
úterý 6. 10. 8.00–13.00 
středa 7. 10. 8.00–16.00

Žádost o voličský průkaz najdete na webových stránkách www.praha13.cz v sekci 
Volby nebo je k dispozici přímo v místě výdeje. Při podání žádosti je nutné předložit 
k prokázání své totožnosti platný doklad. 

Upozorňujeme, že s vydaným voličským průkazem můžete v senátních volbách 
hlasovat pouze ve volebním obvodu č. 21 (v kterémkoli okrsku), do kterého 
patří Praha 5, Praha 13 a Praha – Řeporyje. 

Bližší informace o voličských průkazech získáte na www.praha13.cz v sekci Volby, 
na tel. 235 011 313 (317) nebo na maskovas@praha13.cz.

 Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Máte zájem o vítání občánků?                     
Úřad MČ Praha 13 pořádá vítání občánků – dětí s trvalým pobytem na území městské 
části. Pokud máte zájem o pozvání na tuto malou slavnost, ozvěte se nám. Kvůli do
sud platným zákonům o evidenci obyvatel a o ochraně osobních údajů nemůžeme  
totiž využívat evidenci obyvatel pro tyto účely.

Obrátit se můžete na pracovnici odboru Nikol Porazilovou, a to buď osobně v kan
celáři č. 433 ve 3. patře radnice, emailem s elektronickým podpisem na adresu  
porazilovan@praha13.cz nebo prostřednictvím datové schránky (datová schránka 
úřadu je zv6bsur). Pro usnadnění komunikace naleznete formulář na webové stránce 
úřadu v záložce Jak si zařídit.

Při osobním oznámení vyplníte předepsaný formulář a předložíte občanský průkaz 
k ověření totožnosti. Při oznámení písemnou formou je potřeba uvést jméno a pří
jmení dítěte, datum narození, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu (jeli jiná 
než adresa trvalého pobytu). 

Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. O termínu a konkrétním čase konání 
jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na adresu trva
lého pobytu či doručovací adresu přibližně tři týdny předem.  
Případné dotazy na tel. 235 011 317. Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Plánovaný odstřel černé zvěře
Až do konce října bude ve vybraných 
dnech od 19.00 do 7.00 následujícího 
dne ráno uzavíráno údolí Motolského 
potoka. Důvodem je plánovaný  
odstřel černé zvěře (prase divoké). 

Uzavření bude vždy označeno po
licejní páskou a výstražnými cedu
lemi mysliveckého sdružení Zličín.  

Žádáme všechny obyvatele 
o striktní dodržování zákazu vstupu 
do tohoto prostoru ve dnech odstřelu. Současně upozorňujeme majitele psů na ne
bezpečí spojené s výskytem černé zvěře v této lokalitě a doporučujeme omezení jejich 
volného pohybu. 
 Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  
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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@praha13.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@praha13.cz
Webové stránky úřadu: www.praha13.cz

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
ANO 2011...........................................drabekm@praha13.cz, praha13@anobudelip.cz
 http://praha13.anobudelip.cz

KDU – ČSL a STAN.................................................................Jiří Mašek, tel. 602 104 483          
 masekj@praha13.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........................................................Václav Hrdlička, tel. 603 404 991
 www.zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY
Vážení čtenáři,
vím, že v těchto dnech nám trochu kazí náladu přibývající epidemiologická nařízení 
a omezení. O to více mě těší, že jste si našli čas i chuť otevřít říjnový STOP, který vás alespoň 
na chvíli přenese do příjemnějších dnů. A co vám v tomto vydání nabídneme? Starosta David 
Vodrážka potěší nejen řidiče, ale i chodce a cyklisty z Velké Ohrady, navíc se s vámi podělí 
o zkušenosti s elektromobily, které má náš úřad. V září 1890 byly sepsány Stanovy sboru 
dobrovolných hasičů ve Stodůlkách, píše se v Tématu STOPu na str. 5. Ano, už 130 let jsou tu 
stodůlečtí hasiči vždy, když je potřebujeme. Na dalších stránkách najdete pravidelné rubriky, 
přiblížíme vám průběh některých tradičních akcí, ale i přehledný Kalendář akcí, které nás 
čekají. Věřili byste, že je to už deset let, kdy zrekonstruovaný Kulturní dům Mlejn přivítal své 
první návštěvníky? Bylo to přesně 10. 10. 2010. Co tři desítky v datu tomuto stánku kultury 
přinesly se dočtete na stranách 30–31. Věřím, že příjemné počasí začínajícího podzimu nám 
ještě nějaký čas vydrží, takže „trošku“ delší procházce, při které ujdete zhruba deset 
kilometrů, nebude stát nic v cestě. Paní Marta Kravčíková nám tentokrát nabídla výlet  
„Za bakalářem do Rakovníka“. V rubrice Víkendy bez nudy vás pozveme do Obecního domu. 
Ten je sám o sobě skvostem mezi secesními stavbami, my ale tentokrát nebudeme 
obdivovat jeho kouzlo, ale zaměříme se na výstavu Timeless – výstavu, která je průřezem 
tvorby světoznámé módní návrhářky a designérky Blanky Matragi. Pro ty z vás, kteří budou 
raději trávit čas v pohodlí domova je tady strana se soutěžemi. Žádný ze zcela unikátních 
modelů paní Blanky Matragi sice nevyhrajete, ale i tak čekají na vylosované výherce hezké 
ceny. Tak zkuste štěstí. Za celou redakci vám přeji krásné podzimní dny, klid a pohodu 
a samozřejmě příjemné čtení. Opatrujte se.  Eva Černá, šéfredaktorka

Na Velké Ohradě v ulici Červeňan-
ského je patrný stavební ruch. Bu-
dují se zde další parkovací místa 
pro obyvatele sídliště?
Řešení dopravy v klidu na Velké 
Ohradě je pro vedení radnice 
prioritou již dlouhou dobu. Před 
několika lety zde bylo plánováno 
zvýšení kapacity parkovacích 
stání vybudováním parkovacích 
zálivů. Výstavba byla několikrát 
ze strany MHMP odložena, 
později se od ní i ustoupilo.  
Od července letošního roku na-
konec dochází k její realizaci.

Při západní straně komuni-
kace Červeňanského budou vy-
budovány dva parkovací zálivy 
navazující na vozovku. Postupně 
vznikne 13 kolmých parkovacích 
stání včetně přístupových chod-
níků a opěrných zídek z palisád. 
Jedno stání bude vyhrazeno pro 

vozidla přepravující osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
Na protější straně vozovky bude 
vyhloubeno 7 parkovacích zá-
livů, které budou odděleny zele-
nými plochami. Řidiči zde zís-
kají dalších 30 míst k parkování, 
z toho dvě budou sloužit pro vo-
zidla přepravující invalidní ob-
čany. Nový asfaltový chodník 
bude propojovat současnou  
autobusovou stanici Červeňan-
ského ve směru Píškova se stá-
vajícími chodníky v ulici 
Přecechtělova.

V místě dnešní panelové ko-
munikace pro pěší bude zbudo-
vána stezka pro cyklisty a chodce. 
Ta bude navazovat na její severní 
část v ulici Červeňanského. Tam, 
kde se kříží se stezkou v ulici Pe-
trbokova bude vybudován nový 
zpomalovací práh.

V rámci stavby bude provedena 
údržba autobusových zastávek 
a chodníků. Současně bude zre-
konstruována plocha, která je vy-
hrazena pro kontejnery tříděného 
odpadu. Samozřejmostí bude 
nová výsadba veřejné zeleně.

Celkem bude na Velké Ohradě 
realizováno 43 nových parkova-
cích stání při komunikaci Červe-
ňanského. Stavbu realizuje Ma-
gistrát hl. m. Prahy, zhotovitelem 
je na základě výběrového řízení 
společnost HES stavební, s.r.o.
Elektromobilita se ve společnosti 
stala realitou, radnice má už dlou-
hou dobu k dispozici několik elekt-
romobilů. Jak jsou oblíbené u za-
městnanců úřadu?

Před deseti lety jsme se stali 
prvním úřadem v republice, který 
začal používat ekologický elekt-
romobil jako referentské vozidlo. 
Důvodem byl zejména fakt, že 
jsme nechtěli naším autoparkem 
přispívat ke znečišťování ovzduší 
ve velkoměstě oxidy dusíku a ji-
nými zplodinami. Vzhledem 
k tomu, že se elektromobil mezi 
zaměstnanci stal pro svou spo-
lehlivost, snadné ovládání a po-
hodlnou jízdu velmi oblíbeným, 
pořídili jsme v průběhu několika 
let další dvě elektrovozidla.

V současné době tedy vlast-
níme tři elektromobily, se kte-
rými jsme nadmíru spokojeni. 
Všechny tři mají dohromady na-
jeto téměř tisíc kilometrů a jsou 
neustále v „oběhu“. Pokud si za-
městnanci objednávají vůz ke 
svým pracovním jízdám, většinou 
vždy požadují elektromobil. Je-

jich největší výhodou jsou nízké 
provozní náklady. Za další plus 
považujeme to, že nabíjecí stanici 
lze zapojit do běžné zásuvky, 
takže se vůz nabíjí přes noc v ga-
ráži. Pracovníci úřadu je využívají 
ke služebním účelům nejen v lo-
kalitě Prahy 13, ale i po celé met-
ropoli. Výhodou je také to, že 
parkování těchto vozů není zpo-
platněno. Jsem velmi rád, že jsme 
se před lety rozhodli k nákupu 
těchto elektrifikovaných vozů. 
Čas nám ukázal, že to byl krok 
správným směrem.

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

Uzávěrka příštího čísla: 12. 10. 2020  Distribuce: 30. 10. – 6. 11. 2020



ŘÍJEN 2020 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2274

INFORMACE Z RADNICE

Den rodiny s Prahou 13
Radnice městské části opět pořádá pro všechny děti v doprovodu ro-
dičů Den rodiny s Prahou 13. Akce se uskuteční 16. října od 10.00 do 
18.00 v OC Lužiny. Návštěvníci se mohou těšit na celodenní zábavný 
program ve Človíčkově a ve zdejší pobočce městské knihovny. 

Ve Človíčkově bude pro děti v průběhu celého dne připraveno  
kreativní tvoření a nejrůznější soutěže. Hudebně-taneční program  
je připraven od 16.00 do 16.45.

V pobočce městské knihovny budou mít návštěvníci během dne 
možnost bezplatné registrace na dva měsíce zdarma. Rovněž sem za-
vítají ozoboti. Jde o malé roboty, které si zájemci budou moci pomocí 
barev sami naprogramovat. Na literární hrátky – interaktivní pořad 
pro děti a rodiče – se můžete těšit v 10.00 a v 15.00.  

Akce bude uzpůsobena aktuální epidemiologické situaci – roze-
stupy mezi stanovišti, dezinfekce... Městská část si vyhrazuje právo na 
změnu programu. Akce je podpořena z MPSV – soutěž Obec přátel-
ská rodině/seniorům 2020.

 Jan Morčuš

Místní poplatek z pobytu
Od 1. 1. 2020 je v hl. m. Praze zaveden místní poplatek z pobytu. Na-
hrazuje dosavadní místní poplatky – z ubytovací kapacity a za lázeň-
ský nebo rekreační pobyt.
•  Poplatek je zaveden změnou zákona č. č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a novou obecně závaznou 
vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu.

•  Poplatek z pobytu platí osoba, která v obci není hlášena (trvalý po-
byt, cizinecký pobyt apod.), a využije zde placené ubytování.

•  Poplatek se vztahuje na všechny typy úplatného pobytu (hotel, pen-
zion, ubytovna, atelier, byt, zahradní domek, karavan či stan na za-
hradě apod.) trvající do 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích 
u jednoho ubytovatele (tj. platit jej bude každý, kdo využije komerční 
pobyt za účelem turistiky, pracovního pobytu atd. v délce od 2. do 
60. dne pobytu – za první den počínajícího pobytu se poplatek ne-
platí).
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (ubytovatel), 

který od ubytované osoby poplatek vybere. Plátce poplatku, který uby-
tovává na území městské části Praha 13 je povinen oznámit na Úřadu 
městské části Praha 13 (správci poplatku) zahájení činnosti ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu. Potom  
za každý měsíc je povinen nahlásit správci poplatku údaje o výši po-
platku apod., a částku mu odvést.

Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a za každý započatý den po-
bytu, není-li tento dnem příchodu (platí se de facto za přenocování).
Od poplatku jsou ze zákona osvobozeni:
•  osoby mladší 18 let
•  nevidomé osoby, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci, a osoby, 

které jsou považovány za závislé na pomoci jiných (sociální služby)
•  osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou péčí 

(nevztahuje se na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nehrazenou 
z veřejného zdravotního pojištění, nebo hrazenou jako příspěvko-
vou)

•  osoby pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro 
děti (ochrana veřejného zdraví)

•  osoby pobývající ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, pro preventivní výchovnou péči, nebo v zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc

•  osoby využívající ubytování podle zákona o sociálních službách
•  osoby využívající ubytování v zařízení sloužícím k pomoci lidem 

v ohrožení nebo nouzi (od veřejně prospěšného provozovatele)
•  osoby vykonávající v obci sezonní práci (práce závislá na střídání 

ročních období)
•  osoby ubytované při výkonu záchranných nebo likvidačních prací 

(integrovaný záchranný systém)
•  vojáci, policisté, hasiči, celníci apod.
•  státní zaměstnanci nebo zaměstnanci ČR pobývající na území obce 

v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této obce a plnící služební nebo 
pracovní úkoly.
V hl. m. Praze jsou dále osvobozeny osoby ubytované v turistických 

ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytov-
nách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena 
za ubytování nepřesahuje 63 Kč za osobu a den.

Poplatek se nevztahuje na pobyt, při kterém je na základě zákona 
omezována osobní svoboda.

V městské části Praha 13 je z důvodu mimořádné události (co-
vid-19) od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 prominut místní poplatek z po-
bytu u osob, které se ubytují v ubytovacích zařízeních k tomuto účelu 
určených (dle stavebního zákona). Konkrétně se toto týká osob, které 
se ubytují v penzionu, ubytovně, campu apod. Osoby ubytované 
v ostatních zařízeních, kde je možné takovýto pobyt poskytnout, ale 
nejsou k tomu určené (byt, pokoj v rodinném domě, zahradní domek, 
atelier atd.) tento poplatek i nadále hradí.

Evidenční povinnost – plátce poplatku z pobytu je povinen vést 
v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení 
nebo místo, kde poskytuje placený pobyt.

Více na www.praha13.cz ( Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – 
Místní poplatek z pobytu). Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků

Portál občana
Městská část Praha 13 nabízí občanům možnost kontroly plateb míst-
ních poplatků z pohodlí domova. Tuto službu zajišťuje tzv. Portál ob-
čana, který je zacílen na zvýšení efektivity komunikace mezi úřadem 
a občany. Jde o aplikaci pro komunikaci s občany prostřednictvím 
webového prohlížeče, který zpřístupňuje údaje evidované radnicí 
v ekonomickém systému. Občan tak získá například možnosti nahlí-
žet na stav svých pohledávek atd.

V současné době lze takto kontrolovat platby u místního poplatku 
ze psů. Je to nejběžnější poplatek, týkající se bezmála 4 000 osob, 
u kterého probíhají každoroční platby.

Portál občana nenahrazuje přihlášení psa do evidence úřadu. Pokud 
pes není klasicky přihlášen, je to nutné učinit. Až potom lze provést 
registraci na níže uvedeném odkazu. Vyplnit zde příslušný formulář 
s uvedením požadovaných údajů. Registraci je nutno dokončit osobní 
návštěvou a ověřením totožnosti osoby, po které odpovědný pracovník 
přístup aktivuje. 

Prozatím lze takto nahlížet na pohledávky týkající se plateb za psa. 
O rozšíření funkcí Portálu občana budou občané s předstihem in-
formováni. Portál občana můžete využít na adrese www.praha13.cz/
portal_obcana. -red-
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Sbor dobrovolných hasičů ve Stodůlkách si letos připomíná 130 let od 
svého založení. Na začátku září uspořádal ve zbrojnici v Tlumačovské 
ulici velkolepou oslavu. Mezi hasiče zavítal i starosta Prahy 13 David 
Vodrážka, který jim poděkoval za jejich dlouholetou a obětavou práci, 
kterou vykonávají ve svém volném čase. Při této příležitosti zmínil dů-
ležité momenty z jejich obsáhlé činnosti. Nebude možné na jedné 
straně zmapovat všechna důležitá data, proto přinášíme ta nejdůleži-
tější z bohaté historie sboru. 

V září 1890 byly sepsány Stanovy sboru dobrovolných hasičů ve Sto-
důlkách. O dva měsíce později bylo při mimořádné schůzi u obecního 
úřadu ve Stodůlkách zvoleno vedení sboru. Prvním předsedou se stal 
František Kejha, velitelem Antonín Havlůj, jednatelem Václav Smolík 
a pokladníkem Václav Svoboda. Z dostupných materiálů se podařilo 
zjistit, že první stříkačkou, kterou sbor vlastnil, byla koňská přípřež na 
ruční pohon z roku 1876. Zařízení stálo i s příslušenstvím 400 zlatých. 
Koně si ke stříkačce půjčovali hasiči od majitelů zvířat. Občanům, kteří 
koně ochotně půjčovali, platila obec určitou náhradu. Sbor měl k dispo-
zici pro zlepšení fyzické kondice „hasičskou lezačku“. Tato dřevěná věž 
sloužila i k sušení hadic. Sbor dobrovolných hasičů se přihlásil za člena 
hasičské župy Podbělohorské, která byla založena roku 1891 a sídlila 
v Řeporyjích. Starostou se stal rolník z Řeporyj Antonín Suchý. 

Z okresu Smíchovského bylo v této župě sdruženo 31 hasičských sborů. 
První světová válka vnesla do činnosti sborů v Království českém urči-
tou stagnaci jejich činnosti, což lze říci i o stodůleckém sboru. Čin-
nost byla oslabena odchodem řady členů do války. Ta si vyžádala 
i oběti na životech. 

Po válce, mimo období protektorátu, pořádal sbor každým rokem 
taneční plesy, dožínkové zábavy a účastnil se různých oslav. K výročí 
svého vzniku pořádal každých 10 let oslavy trvání hasičského sboru, 
při kterých byla pořádána okrsková cvičení. 

V roce 1927 byl zřízen ženský sbor a následující rok sbor doros-
tenců. Hasičům ze Stodůlek se v polovině třicátých let dostalo oce-
nění, když byl zdejší sbor prohlášen za nejřádnější sbor okrsku.  
Ve 30. letech minulého století začali hasiči využívat první automobily. 

Za druhé světové války Němci hasičské organizace v protektorátu 
zachovali, neboť byly potřebné při ochraně hospodářsky důležitých 
objektů. Činnost hasičů však směřovali do technické oblasti a podří-
dili ji protektorátnímu ministerstvu vnitra. Hasiči museli v roce 1939 
vyškrtnout ze svých řad všechny neárijské členy, hasičský pozdrav 
„Nazdar“ byl změněn na „Vlasti zdar“. Byl nařízen soupis sborového 
majetku. Bylo zakázáno nosit čamarovské stejnokroje a čapky. Čamara 
byla společenský oděv české inteligence od konce 19. století, který měl 
demonstrovat vlastenecké smýšlení svých nositelů. Muselo také dojít 
ke změně sborových stanov a záhy začalo zatýkání hasičů pro odbojo-
vou činnost. Sbor válečné období přečkal a již 9. května 1945 se zú-
častnil pohřbu padlých v revolučních dnech. 

Po válce byla požární ochrana zařazena do oboru působnosti minis-
terstva vnitra. V roce 1951 byl sbor přejmenován na Místní jednotu 
československého svazu hasičstva, počátkem roku 1953 se členům za-
čalo říkat „požárníci“. Záznamy a doklady o působení sboru v letech 
1946 až 1958 se nedochovaly.

Na konci roku 1959 bylo rozhodnuto, že na novou zbrojnici se vydá 
částka 120 tisíc korun československých. Od 1. ledna 1960 byl ustano-
ven nový okres Praha-západ, který tvořilo 112 jednotek požární 
ochrany s více než 10 000 členy.

Stodůlecká jednotka byla zařazená do 13. okrsku, kam patřily po-
žární sbory: Stodůlky, Řeporyje, Třebonice – Chaby, Zličín, Chrášťany, 
Řepy, Sobín. 

V lednu 1989 na výroční schůzi oznamuje předseda Karel Rada,  
že odstupuje z funkce a jako svého nástupce navrhl Vojtěcha Koutka. 
Výbor jednohlasně souhlasil. Tuto funkci zastává pan Koutek do 
dnešní doby, už ale není předsedou, nýbrž starostou. 

Od začátku devadesátých let začala dobrovolné hasiče průběžně 
podporovat místní radnice v čele se starostou Petrem Bratským. Díky 
tomu byla zásahová jednotka vybavována materiálem, bez kterého by 
se nemohla dále rozvíjet. 

Od přelomu tisíciletí se sbor aktivně realizuje i v kulturní a spor-
tovní činnosti, stává se nedílnou součástí společenského dění. Zúčast-
ňuje se pravidelně masopustů, pořádá pro děti pálení čarodějnic, dět-
ské dny a mikulášské nadílky. Dále to jsou akce Bezpečná třináctka či 
Koncert pro park. Provádí osvětu ve školách a školkách s ukázkou po-
žární techniky. Častá je jeho asistenční služba při zabezpečení filmo-
vání. Členové sboru se pravidelně zapojují do sportovních aktivit – Cíl 
neznámý, Třebonická olympiáda, Vytrvalý dobrák a plavba na raftu. 
V rámci výcviku se pravidelně zúčastňují soutěží Holečkův memoriál 
v Třebonicích, Zvoníčkův memoriál v Řepích, Memoriál Zličínského 
útoku, Suchdolského poháru, pořádá soutěž Stodůlecký vodník. Také 
se zúčastňují akcí jako je výstava Pyros, Zbirožské tatrování a celore-
publikových srazů hasičstva. Jednotka sboru se pravidelně zúčastňuje 
námětových a prověřovacích cvičení v rámci integrovaného záchran-
ného systému Prahy nebo třinácté městské části. V rámci odborné 
přípravy členové absolvují stáže na stanicích Hasičského záchranného 
sboru hl. m. Prahy. Nelze opomenout fakt, že se jednotka dobrovol-
ných hasičů ze Stodůlek podílela svou účastí na světovém rekordu 
v dálkové dopravě vody.

Při příležitosti oslav 110. výročí založení sboru převzal Vojtěch 
Koutek od starosty Davida Vodrážky nový prapor, na který se při vý-
znamných výročích připojují pamětní stuhy.

Zastupitelstvo městské části Praha 13 na svém zasedání v únoru 
2009 schválilo smlouvy o spolupráci se společností Lidl Česká repub-
lika, která se zavázala na vlastní náklady postavit do roka hasičskou 
zbrojnici na sídlišti Velká Ohrada, v sousedství své prodejny. V říjnu 
2010 se konalo 17. zasedání Bezpečnostní rady MČ Prahy 13, které 
bylo spojeno se slavnostním otevřením objektu nové zbrojnice SDH 
Stodůlky. Sbor se tak v předvečer 120. výročí založení konečně dočkal 
své vlastní historicky první požární zbrojnice, která od té doby slouží 
jako zázemí pro zásahovou jednotku i jednotlivá družstva. 

Hasiči ze Stodůlek se letos v souvislosti s pandemií covid-19  
zhostili zcela nových úkolů. V této neklidné době sloužili v nepřetrži-
tých směnách a pomáhali profesionálním hasičům ale i městské části 
s rozvozem dezinfekce a ochranných pomůcek. Nejen za to jim patří 
náš obdiv a velký dík. Z almanachu sboru zpracovala Michala Králová

Dobrovolní hasiči ze Stodůlek pomáhají už 130 let
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Sluneční náměstí patřilo Emilově 
jízdě veteránů
V sobotu 12. září před půl desátou odmávl Emil Příhoda osobně vlaj-
kou Praga klubu start 22. ročníku Emilovy jízdy veteránů. Startem 
i cílem spanilé jízdy bylo Sluneční náměstí před radnicí Prahy 13. 

Pestrá skupina vozů světových značek, vyrobených od roku 1925 až do 
osmdesátých let, se v plném lesku zářijového sluníčka vydala výletním 
tempem do muzea amerických veteránů JK CLASSICS v Lužné 
u Rakovníka. Okolo čtvrté odpoledne se opět setkali v cíli před rad-
nicí. Společným pohodovým výletem se sto třiceti natočenými kilo-
metry na tachometrech tak vzdali poctu panu Emilu Příhodovi, který 
vlastní největší světovou sbírku vozidel a strojů jedné značky a tou je 
Praga. Emilovi je letos už veteránských osmaosmdesát. Vše pro slávu 
značky Praga! Dan Novotný

Rekord Bull sraz poprvé v Praze 13
Jedna z největších letošních psích akcí se konala předposlední prázd-
ninovou sobotu – 22. srpna, kdy se Centrální park stal dějištěm uni-
kátního VII. Rekord Bull Srazu. Jeho smyslem bylo ukázat veřejnosti 
skutečnou povahu bull plemen a vyvrátit tak mýty o „krvelačných bes-
tiích“, které o těchto psech často čteme v bulváru. Na Lužinách se jich 
sešlo přesně 492, což rozhodně není málo.

Během akce byly oficiálně zaznamenány dva nové české rekordy: 
Tím prvním je hromadné odložení, kdy majitelé se psy nastoupí do 
řady, dají svým psům povel „lehni-zůstaň“, a na pokyn trenéra od-
stoupí. V tu chvíli se začne měřit čas. Letos takto bez hnutí vydrželo 
rovných 40 psů po dobu 2 minut, což je fantastický výsledek. Druhá 
soutěžní disciplína byla v počtu přítomných adoptovaných bull psů na 
jednom místě. Organizátoři jich napočítali přesně třicet devět. Díky 
přítomnosti komisaře budou oba počiny oficiálně zapsány v České 
knize rekordů.

Na akci panovala skvělá atmosféra – jistě i proto, že to byla po 
dlouhých měsících konečně velká zábavná akce pro pejskaře. Akci vý-
znamně podpořila i městská část a pan starosta David Vodrážka ji při-
šel slavnostně zahájit a odstartovat sčítání psů přicházejících na re-
kord. 

Moc děkujeme Praze 13 za možnost uspořádat náš bull sraz na tak 
krásném místě a dalším partnerům za významnou pomoc a podporu. 
Díky té jsme mohli na účet Bulíků v nouzi uložit téměř 50 tisíc korun, 
které tato akce vynesla. Kateřina Kašparová, organizátorka akce

Tradičně netradičně podvacáté 
Na hrázi Třebonického rybníka se poslední prázdninovou sobotu ko-
nal již dvacátý ročník tradičního zápolení v netradičních disciplínách. 
Třebonické letní hry dlouhodobě pořádá Spolek dobrovolných hasičů 
a kulturní dům 
Mlejn za výrazné 
podpory naší 
městské části. Je-
jich dobrou duší 
a zakladatelem 
celé sportovně – 
zábavní akce  
je Jaroslav  
Matýsek, který 
nechyběl téměř 
na žádném z roč-
níků. Hry mají 
mnoho svých 
skalních příz-
nivců. Těch le-
tošních se zú-
častnilo devět tříčlenných týmů. Soutěžilo se v disciplínách, u kterých 
nešlo ani tak moc o vítězství, ale především o legraci a zábavu. O tu 
v romantickém prostředí třebonického rybníka nebývá nikdy nouze.
 Michala Králová
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Jaký byl Ohrada Food Fest?
V sobotu 12. září jsme měli šanci vyrazit na báječný Ohrada Food Fest, 
který se konal pod záštitou starosty Davida Vodrážky. Ten společně 
s pořadatelem a majitelem restaurace Kastrol Pierrem Meme oficiálně 
zahájil již sedmý ročník tohoto vesnického posvícení. 

Jeho cílem bylo představit špičkovou gastronomii na klidném místě  
v Praze 13, malebném Ohradském náměstí, v komornějším prostředí. 
Dobře udělali ti, kteří přišli s prázdným žaludkem, protože na festi-
valu bylo opravdu co ochutnávat. Představily se dobroty všeho typu - 
od masa, přes víno, kávu, až po sladkosti, takže každý si vybral to své. 
Celou atmosféru hudebně doplnil vynikající pozounista Martin 
Mach. 

Jen namátkou, co jsme letos mohli ochutnat: dobroty z Kastrolu 
včetně oblíbeného zvěřinového ragú či tataráčku, americké barbecue 
maso připravené na kouři z dubového dřeva, nejlepší uzeniny, husí  
a kachní speciality včetně foie gras, vietnamské chuťovky, italskou ku-
chyni i indické speciality. Dobré jídlo samozřejmě doplnilo vynikající 

víno, prosecco, domácí limonády či pivo z místního pivovaru. A jakou 
sladkou tečku na závěr jsme si mohli dopřát? Oblíbené vdolky s po-
vidly a tvarohem, nebo makronky se skvělou kávou. Už teď se nám  
sbíhají sliny na příští rok!  Michala Králová

Princ Bajaja i Popelčin střevíček
Nový školní rok odstartoval v Centrálním parku, který se v odpoled-
ních hodinách jako mávnutím kouzelného proutku proměnil v Pohád-
kový les. Letos se konal již šestý ročník této oblíbené dětské akce, 
který nesl podtitul – Princové a princezny. Nikdo se tedy nemohl di-

vit, že se potkal s umouněnou Popelkou, krásnou Sněhurkou, ospalou 
Šípkovou Růženkou, nebojácným princem Bajajou nebo třeba exotic-
kou princeznou Solimánskou.

Kluci a holky měli za úkol projít dvoukilometrovou dobrodružnou 
stezkou odvahy vedoucí kolem Nepomuckého rybníka, aby pomohli 
oblíbeným pohádkovým bytostem vyřešit jejich trampoty. Úspěchy své 

mise zaznamenávali do hrací karty, kterou dostali na startu. Děti za-
pojily svoji fantazii a kreativitu a zvládly všechny úkoly na jedničku. 
Výlet za pohádkou si užily nejen ony, ale i jejich rodiče. Jen to počasí 
mohlo být trošku přívětivější. 

Tradiční akci spojenou s prvním zářijovým dnem připravila 
Praha 13 pod záštitou starosty Davida Vodrážky a místostarostky 
Marcely Plesníkové a ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství. 
 Michala Králová
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Teambuilding Mohyláků
V přípravném týdnu vyjeli zaměstnanci naší ZŠ Mohylová na pra-
covní výjezd do Třeboně. Kromě záležitostí, jako příprava nového 
školního roku a řešení coronavirové situace, jsme utužovali kolektiv 
mnoha akcemi. Část z nás poznávala Třeboň a její kulturní památky, 
ostatní poznávali přírodní krásy na kolech. Najetých sto třicet kilome-
trů a k tomu krásné prostředí nás skvěle nabudily a dodaly dostatek 
energie, kterou budeme jistě v tomto školním roce potřebovat. Večer 
po práci nechyběla kytara a celým areálem se nesl zpěv našeho bezva 
kolektivu. Stihli jsme toho opravdu dost – práci, prohlídku okolí, pa-
mátek a zajímavostí, navštívili jsme i místní pivovar. Přesvědčili jsme 
se na vlastní oči, uši i nos, jak s použitím klasických surovin, tradič-
ního postupu výroby a moderní špičkové technologie vzniká skvělé 
třeboňské pivo. Odjížděli jsme s přesvědčením, že se zase rádi po-
tkáme i ve škole a hlavně konečně s dětmi. Snad nám to dlouho vy-
drží a covid-19 nám naše plány nezkazí. Martina Tomanová a Klára Stuchlá

Vydařená škola českého jazyka
Letošní škola českého jazyka pro 
žáky s odlišným mateřským jazy-
kem ve FZŠ Trávníčkova se nám 
opravdu vyvedla. V kurzu bylo do-
hromady jednadvacet žáků, od 
předškoláků až po žáky sedmých 
tříd.

Každý den jsme se nejprve 
v ranním kruhu protáhli jógovými 
cvičeními a rozproudili jsme se ak-
tivitami s dramatickými prvky. Na-
učili jsme se tak, že i beze slov se 
společně dokážeme lehce dorozu-
mět. Později jsme se rozdělili do 
několika studijních skupin. Pokro-
čilejší děti si zopakovaly látku 
z předešlého ročníku a začátečníci 
se seznamovali se slovní zásobou, 

kterou mohou využívat v každodenním životě. Uprostřed týdne jsme 
se vydali do centra Prahy a navštívili jsme Muzeum hudby. Tam jsme 
relaxovali v hudebně-tvořivé dílně Šaman. Celý týden jsme pak za-
končili hrami na místním dětském hřišti.

  Ilona Žďárská, zástupkyně ředitele pro I. stupeň

Vstoupili jsme do pátého roku své 
existence 

Anglofonní základní škola 
v Praze na Velké Ohradě 
slaví letos malé jubileum. 
Je to totiž už pět let, co 
v lavicích přivítala první 
žáčky. A postupně se roz-
růstá. Škola každý rok na-
bírá nové prvňáčky a její 
nejstarší žáci nyní vstou-
pili do pátého ročníku. Na 
začátku každého školního 
roku škola také přijímá 
předškoláky do příprav-
ného stupně.  

Za dobu své existence připravila škola žáky na život v moderní společ-
nosti a vybavila je výbornou znalostí angličtiny na komunikativní 
úrovni. Kromě českého jazyka, který vyučuje ve stejném rozsahu jako 
ostatní školy, učí většinu předmětů pod vedením kvalifikovaných rodi-
lých mluvčích z Velké Británie a USA v angličtině. 

Na rozdíl od některých jiných institucí, které se za školu vydávají, 
ale nejsou zapsány v rejstříku škol vedených ministerstvem školství,  
je Anglofonní základní škola jako škola uznaná státem a plní tedy 
veškeré požadavky, které vyplývají z rámcového vzdělávacího pro-
gramu na vzdělávání českých dětí. Zdeněk Dvořák, Lukáš Šonský

Slavnostní otevření sportovní třídy 
V Základní škole Janského na Velké Ohradě se 2. září stříhala páska 
u příležitosti nově otevřené sportovní třídy. Letošní 6. ročníky tedy 
mají možnost díky spolupráci školy a SK Aktis získávat nejen kvalitní 
vzdělání, ale díky posílené dotaci hodin tělesné výchovy rozvíjet záro-
veň královnu sportovních disciplín, atletiku. Slavnostního přestřižení 
pásky se účastnili ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků 
a vedoucí SK Aktis Radek Bártl. Následně se noví atleti rozeběhli po 
ovále a odstartovali tak další etapu vzdělávání v ZŠ Janského. Těšíme 
se na úspěch našich žáků nejen na sportovních kolbištích.
 Jan Havlíček, ředitel školy
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Skvěle zvládnuté přijímací zkoušky
Již počtvrté se konaly v České republice jednotné přijí-
mací zkoušky na střední školy, i když pouze jednoko-
lové a vzhledem k epidemiologické situaci až v červnu. 
Žáci naší školy v nich dosáhli opět výborných výsledků 
z českého jazyka i z matematiky. Všechny výsledky na-
šich uchazečů o studium na osmiletých a šestiletých 
gymnáziích a žáků 9. ročníku, kteří se hlásili na čtyřleté studijní obory 
zakončené maturitou, byly výrazně nad celostátním průměrem. To vy-
plývá z tabulky, kterou jsme koncem letních prázdnin obdrželi od 
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotnou přijímací 
zkoušku ( JPZ) konalo našich 35 žáků 5. ročníku, 9 žáků 7. ročníku 
a 65 žáků 9. ročníku.

Zatímco celková průměrná úspěšnost z českého jazyka byla u žáků 
9. ročníku v ČR 55,0 %, žáci 9. ročníku naší školy vykázali úspěšnost 
74,1 % (tj. o 19, 1% vyšší než byl celostátní průměr). Uchazeči o šestiletá 
gymnázia měli celostátní úspěšnost 48,3 %, kdežto naši sedmáci dosáhli 
na 55,4 % úspěšnosti, což je o 7,1 % lepší výsledek. Uchazeči o osmiletá 
gymnázia vytvořili celostátní průměr z českého jazyka 50,0 %, kdežto 
naši páťáci byli o 1,7 % lepší, když měli 51,7 % úspěšnosti.

I v matematice byly výsledky žáků ZŠ Kuncova nadprůměrné. Za-
tímco celorepublikový průměr žáků 9. ročníku byl pouhých 40,5 %, 
úspěšnost našich deváťáků byla v matematice o neuvěřitelných 22,3 % 
lepší, když dosáhla 62,8 %. Sedmáci měli celostátní průměr 42,0 % a naši 
uchazeči o studium na šestiletých gymnáziích 55,4 %, což je o 13,4 % 
lepší výsledek. O 6,1 % byl lepší výsledek našich páťáků, když dosáhli 
na 57,4 % úspěšnosti, kdežto republikový průměr byl 51,3 %.

Děkuji všem třídním učitelkám v bývalých čtyřech třídách 5. roč-
níku a vyučujícím matematiky a českého jazyka, kteří vyučovali žáky 
7. a 9. tříd, za výbornou pedagogickou práci, žákům blahopřeji a dě-
kuji za skvělou reprezentaci naší školy. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

On-line kroužky programování
Na základě skvělé zpětné vazby z jarního pololetí pro vás letos nově 
otevíráme on-line kroužky programování. Děti mohou navštěvovat 
naše kroužky a být při tom v pohodlí domova. Pololetní on-line 
kroužky jsou obdobou našich prezenčních kroužků, které probíhají 
také. V naší nabídce najdete kroužky programování v Baltíkovi, 
Scratchi, C# a Pythonu. Jsou určeny i pro úplné začátečníky a jsou 
vhodné pro kluky i holky. Neváhejte s přihláškou! Více na www.tib.cz 

 Zuzana Kocíková

Projekt Město do kapsy
Projekt Město do kapsy – mikroklima okolí školy je dlouhodobý pro-
jekt od Ekocentra Koniklec. Žáci v něm zkoumají kvalitu ovzduší, 
přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně a získají znalosti o životním 
prostředí ve svém okolí. V minulém školním roce se v Praze 13 zapo-
jily do projektu FZŠ prof. Otokara Chlupa se žáky přírodovědného 
semináře a Scio škola Prahy 13 s pátou třídou.

Žáci FZŠ prof. Otokara Chlupa stihli většinu aktivit ve škole. Projekt 
zahájili dotazníkovým šetřením, ve kterém se ptali spoluobčanů: 
1)  Kterou lokalitu v naší městské části vnímáme za problémovou 

z hlediska ovzduší, vody nebo zeleně?
2)  V čem konkrétně problém spočívá (znečištění ovzduší, zvýšený 

provoz atd.)? 

Celkový počet dotázaných občanů byl čtyřicet tři. Z toho patnáct 
nepociťovalo žádný problém, nebo nechtělo odpovídat. Nejvíce ře-
šený problém byl silný provoz, hodně aut, zápach (nejčastěji kolem 
ulice Jeremiášova) nebo málo zeleně (Sluneční náměstí). Žáci dále 
měřili prašnost ovzduší, hledali na stromech bioindikátory čistého 
vzduchu a změřili dopravní zatížení v ulici Jeremiášova. Celkový po-
čet sledovaných dopravních prostředků (kamiony, autobusy, auta) byl 
šedesát pět, z toho více než 50 % bylo osobních aut pouze s jedním 
cestujícím. 

Žáci Scio školy Prahy 13 se zapojili během karantény pomocí pracov-
ních listů, ve kterých hledali odpovědi na otázky: Jaké jsou škodliviny 
v pražském ovzduší? Co je to polétavý prach? Co je a k čemu se pou-
žívá bioindikátor? Jaký je rozdíl mezi velkým a malým koloběhem 
vody? Jak rychle rostliny vypařují vodu? A jak vsakují vodu povrchy 
v okolí?

Informace, žákovské odpovědi i fotografie z pokusů můžete nalézt 
na www.mestodokapsy.cz. Dalia Peterová, koordinátorka projektu
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Z Facebooku Šťastná třináctka
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je dovoleno jezdit naším Centrálním 
parkem elektrickým koloběžkám? Jezdí opravdu velmi rychle a když přije-
dou zezadu, nejsou slyšet... Díky Lucia Mihardja

Cyklisté a elektrokoloběžky někdy skutečně chodce ohrožují. Letos  
se návštěvnost Centrálního parku Prahy 13 masově zvýšila. Možná  
je to tím, že děti na jaře nenavštěvovaly školy, nešlo moc cestovat, 
takže lidé zůstávali doma a náš krásný park si v mnohem větším mě-
řítku užívali a stále užívají ke krátkodobé rekreaci. Na stejném místě 
ve stejnou dobu se tady vyskytují cyklisté, koloběžkáři, vozíčkáři, pejs-
kaři, rodiče s malými dětmi, běžci, inlajnisté, lidé na procházce, rybáři, 
ale i motorizovaní pracovníci údržby rybníků a zeleně. Není tedy jed-
noduché udržovat bezpečnost návštěvníků parku a stejně problema-
tické je zajišťovat stálou čistotu a pořádek. Otázky bezpečnosti, čistoty, 
pořádku i dalších záležitostí se velmi často řeší nejen na odboru život-
ního prostředí, ale i na Facebooku – Maminky Prahy 13. V poslední 
době to byla například bezpečnost chodců při rychlé jízdě na elektro-
koloběžce nebo kole v Centrálním parku. K jízdě parkem jsou využí-
vány zejména široké páteřní cesty. Oficiálně zde nevede žádná cyklo-
stezka a jízda na koloběžkách, inlajnech i na kolech je zde při zacho - 
vání ohleduplnosti k chodcům tolerována. Dokonce se zde pořádají 
organizované cyklozávody, jako je například Butovický rohlík. Ovšem 
někdy se zdá, že cyklistům nebo elektrokoloběžkářům nikdo neřekl, 
že mají jezdit parkem s největší obezřetností a ohleduplností k os- 
tatním návštěvníkům. Jak jsme zjistili z tisku, jde o problém v celé  
republice i v zahraničí. Tedy nejen v našem parku nebo na chodnících 
Prahy 13. 

Elektrokoloběžka může dosahovat rychlosti až 25 km/h. Podle zá-
kona může cyklista nebo koloběžkář užít chodník jen pokud kolo 
nebo koloběžku vede a neohrožuje ostatní chodce. Strážníci městské 
policie koloběžkáře jedoucí po chodníku zastavují a pokutují. Páteřní 
komunikace v parku není považována za chodník, zároveň však není 
považována za místní komunikaci ani za cyklostezku nebo cyklotrasu. 
Jde o zpevněnou komunikaci vedoucí parkem se zákazem vjezdu mo-
torových vozidel mimo vozidel údržby. Právě díky údržbě rybníků  
a zeleně je tato komunikace širší a pokrytá živičným povrchem.  
To však svádí návštěvníky k rychlé a nebezpečné jízdě na elektroko-

Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

loběžce nebo na kole. Cesty parkem používají jako zkratku při prů-
jezdu Prahou 13. 

Ze zkušeností ze zahraničí je patrné, že díky elektrokoloběžkám 
došlo k nárůstu počtu zranění chodců. Uživatelé často nejsou infor-
mováni o pravidlech, která při jízdě na elektrokoloběžce platí. Ta jsou 
stejná jako pro cyklisty. Elektrokoloběžky mohou pomoci se zrychle-
ním dopravy 
ve městech  
i menším  
zatížením  
životního 
prostředí.  
Bez dodržo-
vání bezpeč-
nostních  
a uživatel-
ských zásad 
však budeme 
čelit jiným 
problémům. Dříve byla kola vybavena zvonkem. To již není dávno po-
vinné, takže cyklista ani nemá možnost upozornit chodce na svoji pří-
tomnost. Stejné je to s elektrokoloběžkou. Někdy by stačil jen pouhý 
krok do strany a mohlo by dojít k velkému neštěstí při střetu napří-
klad s malým dítětem nebo se psem na vodítku. Jízda na elektroko-
loběžce je takřka neslyšná a jezdec se řítí parkem opravdu velikou 
rychlostí. Jede rychleji než motorové vozidlo obsluhy a přitom jej lze 
snadno přehlédnout. Také zde neplatí povinnost výbavy zvonkem.  
Je tedy potřeba zvýšit osvětu a nabádat zejména mladé cyklisty 
a elektrokoloběžkáře k co největší ohleduplnosti k chodcům. 

Je třeba však požádat i chodce, kteří se pohybují na páteřní asfaltce, 
k mnohem větší obezřetnosti. Stejné je to i na cestě, která je opticky 
rozdělena. Asfaltová část je určena spíše k ohleduplné jízdě na inlaj-
nech, kolech nebo koloběžkách a část s dlažbou pěším návštěvníkům.  

Je povinností všech jezdců na bicyklu i na koloběžce do 18 let věku 
použít za jízdy ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního 
právního předpisu. Koloběžka stejně jako kolo podléhá povinné vý-
bavě. Mezi povinnou výbavu patří zejména účinná brzda a osvětlení. 
Zvonek patří do výbavy pouze doporučené. Dana Céová, OŽP

O tom, že Češi patří mezi nejvášnivější hou-
baře na světě, určitě nikdo nepochybuje. Jak-
mile zazní kouzelné slůvko „rostou“, kdo 
může, vyrazí do lesa. Sbírání hub je příjem-
ným koníčkem, který nabízí současně pohyb 
i odpočinek v přírodě. A když se v médiích 
objeví fotografie šťastných houbařů, jejichž 
úlovek čítá několik košů hub, stovky hřibů 
nebo křemenáčů, odolá málokdo. Je ale 
pravda, že když se nám naskytne stejný po-
hled jako paní Haně Bělkové, mnohý z nás 
řeší dilema – hned utrnout a šup s ním do ko-
šíku, ještě chvíli se budu na tu krásu jen tak 
dívat, nejdříve si toho fešáka vyfotím... Na-
štěstí pro nás zvolila autorka fotografie třetí 
možnost a svou radost poslala dál. Chystáte se 
na houby i vy? Pak si doma nezapomeňte fo-
toaparát. A možná si připomeňte i to, co hou-
baři často s humorem říkají – všechny druhy 
hub jsou jedlé, některé ale jen jednou .

Podaří-li se i vám udělat zajímavou foto-
grafii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete 
nám ji na stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. 
Za všechny snímky, které jste nám již poslali 
nebo je teprve pošlete, vám mnohokrát děku-
jeme. Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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Buďte fit vy i vaše děti
Sportovní klub FitStation.cz pro 
vás od září otevírá hned několik 
sportovních lekcí pro děti, mlá-
dež a dospělé.
Pro děti a mládež:
•  Závodní i rekreační aerobik 

a jeho různé formy pro děti od 
4 let – v různých dnech a ča-
sech v ZŠ Janského na Velké 
Ohradě a také na Ohradském 
náměstí (ČASPV).

•  Všeobecná sportovní průprava 
Děti na startu pro děti od 3 let 
– každé pondělí od 15.30 do 
16.15 v ZŠ Janského (mož-
nost vyzvedávání dítěte 
z okolních školek).

•  Zumba pro děti 8+ let – každé pondělí od 17.00 do 18.00 v ZŠ Jan-
ského.

Lekce pro dospělé:
•  Intervalový trénink zvaný Tabata pro ženy i muže – každou středu 

od 19.00 do 20.00 v tělocvičně ZŠ Janského.
Pro přihlášení na lekci či získání více informací nás kontaktujte na 
info@fitstation.cz, tel. 605 477 029, www.fitstation.cz.  
Těšíme se na vás. Gabriela Rytířová

Psí superhrdinové v rukách hvězd 
šoubyznysu 
V sobotu 19. září dopoledne se motolským výcvikovým areálem 
Helppes rozezněla tradiční studentská hymna Gaudeamus Igitur.  
Už poosmnácté tak uvedla do praktické služby dalších patnáct čtyř-
nohých pomocníků – asistenčních, vodících a signálních psů. 

Lidé s postižením 
si převzali své psí an-
děly z rukou patronů, 
kteří projekt Pomoc 
přichází na čtyřech 
tlapkách zároveň pod-
pořili svým benefič-
ním vystoupením. 
Letos to opět byla 
řada populárních 
osobností, mj. Anička 
Fialová, Marta Jan-
dová, Marta Kubi-
šová, Leona Šenková, 
Zbyněk Drda, Jakub Kohák, František Nedvěd ml. nebo Viktor  
Sodoma. Průvodcovského slova se ujala osvědčená trojice – Patricie 
Pagáčová, Jan Čenský a Mirek Konvalina. Součástí programu byly 
i ukázky dovedností psích pomocníků v tradičním i netradičním  
pojetí. 

Výtěžek dobrovolného vstupného bude využit ve prospěch klientů 
a projektů neziskové organizace Helppes – Centrum výcviku psů pro 
postižené, o.p.s. Více informací najdete na www.helppes.cz,  
www.facebook.com/helppes.  Zuzana Daušová, ředitelka

Ostrov objevů i na třináctce
Na konci září byla v mateřském centru Skřítci ve škole při ZŠ Jan-
ského zahájena výuka kurzů Ostrov objevů pro děti ve věku od jed-
noho do tří let. Každý týden tak budou mít rodiče se svými děťátky 
možnost dostat se díky těmto kurzům na jiný „ostrov“ plný nového 
poznání a prožívat spousty nových multismyslových dobrodružství.

Hlavním cílem kurzů je povzbuzovat děti k citovému, fyzickému 
a sociálnímu vývoji, procvičovat jazykové dovednosti a schopnost kon-
centrace za použití multismyslových podnětů. Kurz je vyučován certi-
fikovanou lektorkou ve skupinkách 6–9 dětí. S ohledem na věk a míru 
vývojového stupně jsou děti rozděleny do dvou úrovní – Námořníci 
(cca 15–26 měsíců) a Kormidelníci (cca 24–36 měsíců).

A jak vlastně taková hodina probíhá a v čem je unikátní? Krátké, 
dynamické aktivity plné zábavy jsou pro děti sestaveny tak, aby při 
nich docházelo vždy k co největší stimulaci všech pěti smyslů (zraku, 
sluchu, hmatu, čichu a chuti). Např. na „ostrově Ovoce“ se děti nejen 
naučí, jaké existují druhy ovoce, ale zároveň je i ochutnají, zjistí, jak 
voní, třídí je podle barev, tvarů a velikosti, počítají, nakreslí si obrázek, 
naučí se písničku a uvidí pohádku... Na kurzech Ostrov objevů je 
možné vyzkoušet si jednu ukázkovou hodinu zdarma.

Další informace a přihlášku na ukázkovou hodinu najdete na webu 
www.ostrovobjevu.cz, www.alencinsvet.cz. Více také na telefonním 
čísle 724 770 980, info@alencinsvet.cz.  Alena Roková

Mimořádná otevírací doba 
v knihovnách
Otevírací doba v pobočkách Městské knihovny v Praze je od 1. září 
stanovena takto:
•  Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
pondělí, středa, čtvrtek 13.00 – 15.00, 16.00 – 19.00
úterý, pátek   9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota   9.00 – 13.00
•  Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4
úterý    9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
čtvrtek 13.00 – 15.00, 16.00 – 19.00
 Veronika Hyblerová Trachtová

Pracovní příležitost pro studenty
Čajovna 
U Čajové kon-
vice FZŠ Br-
dičkova nabízí 
pracovní příle-
žitost pro stu-
denty! Hle-
dáme nové 
spolupracov-
níky (studenty 
SŠ, VŠ) do na-
šeho čajového 
týmu. Nabí-
zíme práci 
v příjemném 
prostředí, 
v přátelském 

kolektivu a s dobrým ohodnocením. Stálá směna 1x týdně, pracovní 
doba 14.00–19.00, den dle domluvy. Přijímáme pouze zájemce starší 
18 let. 

Bližší informace a kontakt: Eva Trynerová, vedoucí čajovny, e-mail: 
etrynerova@fzsbrdickova.cz.  Kamila Hubalovská, ředitelka

Graficky podle Vás 
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V roce 1995, tedy před pětadvaceti lety, založil doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. 
v poliklinice Lípa Centrum oční oddělení, které již od počátku poskytovalo 
kvalitní a rozsáhlé služby. A protože nás zajímalo, co založení zmíněného 
oddělení předcházelo a samozřejmě i to, co následovalo, zašli jsme pana 
docenta trošku vyzpovídat. 

Pane docente, odkud pocházíte? Vy asi nejste křtěný Vltavou, že?
Máte pravdu. Pocházím z obce Badín v okrese Banská Bystrica. Je to 
jediná obec na Slovensku, která má vysokou školu, přírodní rezervaci, 
golfový areál i letiště. To si lidé asi budou spíše pamatovat jako letiště 
Tri Duby nebo letiště Sliač. A pozor, obec Badín má i jednoho čest-
ného občana – mě. 
Kdy jste se rozhodl stát se lékařem? 
Víte, já jsem vůbec lékařem být nechtěl. Vyrůstal jsem na vesnici 
a chtěl jsem být strojařem. Měl jsem podanou i přihlášku na Strojnic-
kou fakultu Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. Ale mezi 
tím přišli z vojenské správy dělat nábor na vysoké vojenské školy a já 
jsem v tom tehdy viděl spíše výhody než nevýhody. Když jsem tuto 
možnost oznámil doma, tak táta rozhodl – jestli na vojenskou školu, 
tak jedině na medicínu. A tak se stalo. Jako jeden z mála studentů 
v ročníku jsem věděl, co chci konkrétně dělat. Od čtvrtého ročníku 
jsem nestudoval nic jiného než oftalmologii. Ostatní zkoušky člověk 
dělal proto, aby dostudoval.
Proč jste si zvolil právě tuto specializaci?
Jako absolventi vojenské lékařské akademie jsme nebyli školeni 
k tomu, abychom rovnou nastoupili do vojenských nemocnic, ale měli 
jsme dělat praktické doktory pro jednotlivé vojenské útvary po celé re-
publice. Já jsem věděl, že pokud se chci dostat do vojenské nemocnice 
dříve než moji spolužáci, tak musím mít daleko větší znalosti z daného 
oboru než všichni ostatní. Po vysoké škole jsme nastupovali na roční 
postgraduál do vojenské nemocnice. To je takové to „kolečko“, kdy se 
mladý lékař seznamuje s jednotlivými odděleními nemocnice. Já jsem 
ale po celou dobu byl jen na očním. Pak jsem byl dva roky jako praktik 
u spojařů v Ruzyni. V roce 1983 jsem oficiálně nastoupil jako kádrový 
důstojník na oční oddělení vojenské nemocnice. Ale upřímně, u vojáků 
jsem natrvalo zůstat nechtěl.
Splnila práce v nemocnici vaše očekávání? 
Ano i ne. Po praktické stránce rozhodně. Byly ale věci, které jsem ča-
sem těžce snášel. Po odsloužení dvaceti let služby v armádě, šest let 
byla vysoká škola a čtrnáct let jsem dělal ve Střešovicích, jsem odešel 
do privátu.
Můžete být konkrétnější?
Byly věci, které mě hodně demotivovaly. Když se maximálně snažíte, 
plníte si všechny svoje povinnosti, jste v práci první a poslední odchá-
zíte..., dostanete nějaký plat. Stejný, jako váš kolega, který je tam více-
méně „do počtu“. To se ale vůbec netýká jen zdravotnictví. Lidi „do 
počtu“ jsou bohužel všude. Tak jsem si zkrátka řekl, že takhle to ne-
chci.
A co následovalo? Otevření očního oddělení v poliklinice Lípa Centrum? 
Ano, moje privátní praxe odstartovala 1. března 1995 v Lípě. Důvodů, 
proč jsem si vybral Prahu 13, bylo hned několik – velká koncentrace 

obyvatelstva, dobré dopravní spojení a nově zkolaudovaná poliklinika. 
Poměrně brzy jsem musel začít řešit velký zájem pacientů, proto už 
v květnu 1996 nastoupila specialistka na glaukom MUDr. Hana Peš-
ková, o rok později špičkový odborník na vitreoretinální problematiku 
prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. a doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. Ta 
díky své špičkové erudici a více než dvacetileté zkušenosti s provádě-
ním operací na předním segmentu oka významně napomohla k rozší-
ření spektra prováděných operací. A počet lékařů a samozřejmě 
i pacientů dále narůstal. V roce 1997 jsme na poliklinice začali prová-
dět nitrooční operace jen ambulantním způsobem, spektrum výkonů se 
rozrostlo o ambulantní operace katarakty. Pracoviště se tak stalo prv-
ním v České a Slovenské republice, kde se tyto výkony prováděly bez 
hospitalizace. V roce 2002 se rozsah chirurgických výkonů rozrostl 
o zákroky ve sklivci a na sítnici, které se do té doby prováděly jen na 
několika vybraných očních klinikách fakultních nemocnic. V tomto 
období mělo pracoviště kromě již zmíněných řadu dalších špičkových 
lékařů. A nastal problém – poliklinika nám začala být malá a bylo 
nutné hledat nové možnosti. 
Řešení vám nabídnul pozemek v ulici V Hůrkách vedle nově budovaného Ko-
munitního centra sv. Prokopa.
Přesně tak. Po výběrovém řízení začaly v dubnu 2001 stavební práce 
a ještě téhož roku v prosinci byly v novotou vonícím polyfunkčním ob-
jektu, který byl později přejmenován na Kliniku JL, provedeny první 
oční chirurgické výkony. Následně zde přibyly další odbornosti a v roce 
2009 ještě přístavba pro magnetickou rezonanci.
Klinika JL dnes patří mezi prestižní zdravotnická zařízení. Cestu k vám si našli 
nejen pacienti z třináctky, ale z celé republiky i ze zahraničí.
Jsem rád, že našim pacientům můžeme nabídnout tu nejlepší péči. Je 
to především díky tomu, že všichni lékaři patří mezi uznávané odbor-
níky a že mohou využívat nejmodernější přístrojové vybavení. Je ale 
potřeba, aby si lidé uvědomili, že ani největší odborník mnoho ne-
zmůže, když k němu přijdou pozdě. 
Teď máte asi na mysli prevenci, o které se dnes poměrně často hovoří. Je tedy 
dobré nechat si oči čas od času zkontrolovat, i když nemám žádné problémy? 
Za předchozího režimu bylo dané zákonem, že pacient starší čtyřiceti 
let musel jít na oční vyšetření a musel si nechat oči zkontrolovat. To se 
zrušilo. Přitom preventivní vyšetření může odhalit spoustu problémů. 
Proto se Česká oftalmologická společnost snaží zaimplantovat nový 
výkon preventivního vyšetření, kdy by měli být pacienti ve věku 
 40–60 let jednou za čtyři roky kompletně vyšetřeni. Takže ano, pre-
vence je důležitá. Oko zdaleka není jen oknem do naší duše. Člověk 
nemusí mít žádné oční problémy a přitom u něj můžou léta probíhat 
onemocnění, jejichž následky se už nedají vrátit zpátky. 
Vyplývá z toho, že když pacient přijde včas, je možné zastavit nebo alespoň 
zpomalit negativní proces, který už probíhá?
Když přijde včas a není spuštěný ještě proces degenerativního one-
mocnění, lze jej zastavit ve stadiu, v jakém jsme ho diagnostikovali. 
Některé choroby ale bohužel zastavit nejdou. Například v naší vyspělé 
populaci nejčastěji vyskytovaná a věkem podmíněná makulární dege-
nerace neboli onemocnění čípku, centrální onemocnění sítnice. 

Oko zdaleka není jen oknem do naší duše

MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG
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Dokáže nenávratně poškodit zrak, s tím nejde nic dělat. Ale snažíme 
se to i v těchto případech nějak zastavit. Snaha je, zachovat zrakové 
funkce v takovém stavu, v jakém byly v době stanovení dané diagnózy. 
Nejčastější operací oka, která se u nás a ve vyspělém světě provádí, je 
operace šedého zákalu. Je ale řada dalších diagnóz, které zrak reverzi-
bilně poškozují. Vážnějším onemocněním je třeba zelený zákal. A teď 
se vracíme k tomu preventivnímu vyšetření, protože zelený zákal může 
mít genetický podklad. Nejčastěji se objevuje od čtyřiceti let věku 
u lidí, kteří mají vysoký krevní tlak, cukrovku... Ten dotyčný nemusí 
mít vůbec problémy, ale jakmile trvá vysoký nitrooční tlak určitou 
dobu, tak proces poškození nejen gangliových buněk sítnice, ale i celé 
sítnice a zrakové dráhy se spustí a nikdo už to nezastaví. Důležité je 
diagnostikovat ho v počátečních stádiích, aby zrakové funkce vydržely. 
Dokáží oči odhalit i jiná onemocnění?
Ano, je to tak. Kardiologové, diabetologové, internisti posílají pacienty 
na vyšetření očního pozadí, abychom zjistili, v jakém stavu jsou cévy. 
Protože v takovém stavu, v jakém jsou v očích, jsou v celém organizmu. 
Tito lékaři pak na základě našeho vyšetření mohou lépe diagnostiko-
vat. Jsou i kloubní onemocnění, imunologická, onemocnění trávícího 
systému, prodělaná chemoterapie... To vše se projevuje v očích. Je tady 
důležité si oči hlídat. 

Naše zdravotnictví se už delší dobu potýká s nedostatkem lékařů a zdravotnic-
kého personálu. Týká se to i vás?
Ano, týká. Nechci být špatným prognostikem, ale medicínu teď drží 
hlavně penzisté. Ne že by tu bylo málo doktorů. Není a „produkuje“ se 
jich víc a víc. Ale když jsou na prvním místě peníze, nastává těžko řeši-
telný problém. A tím se nechci nikoho dotknout.
Naši lékaři, ale i zdravotní sestry, odchází „za lepším“ a k nám míří lékaři a ses-
třičky z jiných zemí. Je to adekvátní výměna?
Nevím, jestli mám kompetenci toto hodnotit, ale troufnu si říci, že roz-
díly jsou opravdu markantní. U řady lékařů a sestřiček jsou znalosti 
úplně jinde. Musíme si uvědomit, že přicházejí do zdravotnictví, které 
je opravdu ve všech směrech na vysoké úrovni. Porovnávám to i na sjez-
dech lékařů z různých zemí. Já už dvacet let zkouším lékaře, kteří jdou 
na atestaci. Vloni jsme zkoušeli jednu lékařku, která pracuje v Londýně. 
A když jsem se jí ptal, jestli tam chce zůstat, tak řekla, že se chce vrátit, 
protože oftalmologie je u nás na daleko vyšší úrovni než tam. 

V objektu oční kliniky najdeme řadu dalších specializovaných pracovišť. V bu-
dově jen sídlí nebo je tu určitá provázanost?
Musíme si uvědomit, že oko není „jen oko“, ale je to celá zraková 
dráha až po zrakové ústředí v mozku. Během té dráhy máte očnici, kde 
může dojít k řadě problémů, při jejichž řešení potřebujete například 
vyšetření na ORL, endokrinologii, interně, nebo vyšetření kardiologa, 
protože hodně onemocnění očí je vyvoláno kardiovaskulárním one-
mocněním. Protože zraková dráha se nachází v mozku, potřebujete 
neurologa, na zrak mohou působit i zuby. Máme tady ultrazvuk, od 
roku 2009 i magnetickou rezonanci. Když jsem pracoval ve vojenské 
nemocnici, přihlásil jsem dva vynálezy. Na přístroj, který neuvěřitelně 
zpřesnil diagnostiku poruch zraku. Proč to ale říkám – pomocí toho 
přístroje jsem zjistil, kde je porucha a pacienta jsem poslal na neurolo-
gii, kterou jsme předtím neměli nebo na CT a magnetickou rezonanci, 
které jsme také neměli. A pacient, přestože měl potíže, se vrátil s tím, 
že na něm nic nenašli. Řekl jsem si, že touto cestou nepůjdeme, proto 
jsou tady již zmíněné odbornosti. Proto je tu i magnetická rezonance. 
Troufám si říct, že jsme byli první na světě, kdo začal pomocí magne-
tické rezonance vyšetřovat u očních pacientů zrakové centrum 
v mozku. Jednoduše řečeno, když půjdete na vyšetření magnetickou re-
zonancí a nikdo tam nic nenajde a pak přijdete k nám a já vyslovím 
podezření, že jsou poškozené buňky zrakového ústředí v mozku, tak 
pomocí naší technologie to prokážeme. Byli jsme jedni z prvních nebo 
vůbec první na světě, kdo toto do oftalmologie zavedl. 
Jaké máte plány teď? Chystáte něco nového?
Pro pacienta je nejdůležitější, aby měl co nejvíce odborností pod jed-
nou střechou a nemusel běhat do Motola, pak na Karlák, do Krče 
a nevím, kam ještě. Nejkomfortnější pro něj je, když se vše – od dia-
gnostického procesu po vyléčení – zrealizuje pod jednou střechou. To 
byla a je moje filozofie. Na příští rok plánujeme přístavbu, kde by mělo 
být sedmnáct ordinací. Takových, které se hodí k očnímu a magnetické 
rezonanci. 
Zmínila jste, že patříme mezi prestižní zdravotnická zařízení. Tady 
bych měl asi říci, že jsme zároveň i zařízením vysoké školy – univerzity 
ČVUT, konkrétně fakulty biomedicínského inženýrství. Tím pádem 
můžeme používat titul klinika. Hodně pracovišť v republice si klinika 
říká, ale... Studenti k nám chodí na stáže a spolupráce s fakultou nás 
„žene“ dopředu – abychom publikovali, vědecky pracovali atd. Na kaž-
dém zdravotnickém zařízení, ale i na každé firmě je nejcennější lidský 
potenciál. Můžete mít nejdražší přístroje, jaké existují, ale pokud k nim 
nemáte někoho, kdo je bude schopen obsluhovat, tak firma nemá žád-
nou hodnotu. Proto si nesmírně vážím všech svých kolegů i ostatních 
nelékařských pracovníků. Každý z nich má velkou zásluhu na tom, že 
jsme dosáhli toho, co tu máme. 
A jaká je spolupráce s městskou částí? 
Kdykoli jsme cokoli potřebovali, tak nám bývalý starosta Petr Bratský 
i současný starosta David Vodrážka vyšli maximálně vstříc. Pokaždé. Je 
dobře, že funguje jakási symbióza. Je to vlastně jednoduché, naše kli-
nika i starosta David Vodrážka chceme to samé – udělat pro občany 
maximum. Eva Černá
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HC Kert Park Praha má 
zrekonstruované hřiště
Lužinští hokejbalisté se mohou těšit z nově zrekonstruovaného hřiště. 
Po více než deseti letech zdobí jejich svatostánek nové mantinely. 
„Jsme rádi, že se nyní i naše hřiště řadí mezi ta kvalitní, extraligová,“ 
říká předseda klubu David Kuna. Velkou novinkou je nainstalované 
plexisklo podél celého hřiště, které nahradilo sítě. „Zdaleka nejde jen 
o estetický prvek. Nově nainstalované plexisklo prospěje i hře – bude 
se hrát rychleji, protože míček nebude tak často vypadávat mimo hrací 
plochu, takže se bude méně přerušovat. Velkou výhodou také je, že se 
v nejbližším okolí sníží hluk,“ dodává Davida Kuna. „Všem zastupite-
lům městské části Praha 13, kteří nás podpořili a také všem z klubu, 
kteří se na rekonstrukci podíleli, patří velké poděkování. Jsem rád,  
že to náš klub, co se týče zázemí, posunulo o pár pomyslných krůčků 
dál“.     
   Slavnostního otevření se hřiště dočkalo v sobotu 5. září. Zúčastnil  
se ho také starosta David Vodrážka, který na novém hřišti popřál  
hokejbalistům HC Kert Park Praha mnoho štěstí a úspěchů. Ihned  
po ceremoniálu odstartoval již osmý ročník Poháru starosty Prahy 13, 
který se letos hrál v kategorii starších žáků. Z vítězství na turnaji se 
radovali lužinští hokejbalisté, když v pěti utkáních s mužstvy z celé 
České republiky ani jednou neprohráli.  
   První utkání má za sebou také A-tým, který na Lužinách hostil 
Hradec Králové. Útok na čtvrtý mistrovský titul v řadě zahájili lužinští 
hokejbalisté dobře, když v divoké přestřelce zvítězili 8:4. V říjnu se na 

domácím hřišti představí dvakrát. Nejprve v sobotu 3. října, kdy bu-
dou od 17.00 hostit Ústí nad Labem, následně 31. října od 17.00  
Letohrad. Na závěr podzimní části se pak v sobotu 21. listopadu 
uskuteční od 16.00 derby proti pražskému Kovu.
   Na zrekonstruovaném hřišti také probíhá neustálý nábor nových 
hráčů ve věku 4-15 let a to vždy v úterý a čtvrtek od 16.45 do 18.00. 
Přijďte se k nám podívat, hřiště se nachází u FZŠ Brdičkova (na konci 
Kolovečské ulice). S sebou stačí mít sportovní oblečení, pití a dobrou 
náladu. Hokejbalové vybavení vám zapůjčíme.  Michal Pěch

Beach 100+ již posedmé
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 počasí se ve sportovním 
areálu v Nových Butovicích sešlo celkem dvanáct soutěžních dvojic, 
které se v letošním 7. ročníku turnaje Beach 100+ utkaly o putovní 

pohár a další věcné ceny. Od 10.00 až do pozdního odpoledne probí-
haly náročné boje. V letošním turnaji volejbalových veteránů Beach 
100+ zvítězil pár ve složení Ivan Pospíšil a Martina Deverová. Ivan 
Pospíšil v krátké historii turnaje dosáhl již čtvrtého vítězství. Druhou 
příčku obsadili Jan Červenka a Florentia Ptáčníková, třetí příčka patří 
Karlu Skoumalovi a Gabriele Galbavé. 
   Děkujeme všem účastníkům za přízeň a přejeme hodně zdraví  
a sportovních úspěchů do dalších ročníků. Jaroslav Matýsek 
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Podzimní oslava Země 2020
Přijměte naše srdečné pozvání na akci Podzimní 
oslava Země 2020, která se koná ve čtvrtek 15. 10. 
od 9.00 do 17.00 v Centrálním parku Prahy 13 
na hrázi Stodůleckého rybníka. Svým zaměřením je určena široké ve-
řejnosti včetně rodin s dětmi a dodatečně spojuje oslavu Dne Země 
a Dne stromů. Kampaň pořádá Odbor životního prostředí ÚMČ 
Praha 13 v rámci místní Agendy 21, ve spolupráci s dalšími partnery, 
kterými jsou Lesy hl. m. Prahy, spolek Biodiverzita, z.s., Pražské 
služby, a.s., Král – zahradnické práce. Při zahájení bude společně vysa-
zen strom do Centrálního parku. Výsadbu doprovodí odborným ko-
mentářem pan Král ze společnosti Král – zahradnické práce, s.r.o., 
která má celý park ve své celoroční péči.

Na místě budou připravena stanoviště se soutěžemi a hrami pro 
děti i pro dospělé a také informační materiály k environmentálním té-

matům. Formou her 
návštěvníkům uká-
žeme, jak mohou 
sami nebo společně 
ve škole a v rodině 
přispět k ochraně  
životního prostředí. 
Na stanovišti odboru 
životního prostředí 
budou řešena aktu-
ální environmentální 
témata. Městské děti 
se na stanovišti Po-
znejte kulturní plo-
diny pokusí určovat 
semena a plody zná-
mých plodin, při hře 

WC není černá díra si uvědomí, co lze a co naopak nelze spláchnout do 
WC. Menší děti mohou vyzdobit podzimní strom, jiní se při interak-
tivní hře Znáš místo, kde žiješ? pokusí správně umístit známé architek-
tonické prvky do mapy naší městské části. Život vodních rostlin a ži-
vočichů přiblíží hra Živá voda. Návštěvníci se mohou těšit na 
stanoviště pana Krále s názvem Zahradník. Do parku si zkusí vysadit 
cibuloviny a semínka rostlin z květnaté louky, které jim jako vzpo-
mínka na tuto akci na jaře vykvetou. Spolek Biodiverzita připraví po-
vídání a soutěže věnované zejména hmyzu z našich luk i zahrad. Neo-
pomeneme ani palčivé téma hromadění odpadů, kterému se budou 
z různých pohledů věnovat partneři na stanovišti Pražských služeb. 
Lesy Praha připraví osvětový program ze života stromů a ukáží, jak 
funguje záchranná stanice pro zvířata. Na všechny účastníky akce se 
moc těšíme.

Akce se koná pod záštitou místostarostky Marcely Plesníkové  
a za podpory z dotací MPSV v soutěži Obec přátelská rodině a senio-
rům 2020. Eva Beránková

Kontrola vodovodní sítě pomocí 
satelitu
Pražské vodovody a kanalizace začaly k vyhledávání skrytých úniků 
z vodovodní sítě používat unikátní technologii – satelitní dálkový 
průzkum Země. Pracuje na stejném principu jako při hledání vody  
na Marsu.

„Máme za sebou pilotní projekt, který předčil naše očekávání. 
Snímkovali jsme území od Nového Města až po Pankrác, což předsta-
vovalo zhruba pět set kilometrů vodovodní sítě. Systém označil 45 ob-
lastí s potencionálním únikem pitné vody. Průzkumem označených 
oblastí bylo nalezeno 26 skrytých úniků vody,“ uvedl generální ředitel 
společnosti Petr Mrkos. 

PVK pracují s technologií vyvinutou izraelskou firmou Utilis. Ta 
využívá zařízení na principu Synthetic Aperture Radar (SAR) nesené 
družicí japonské vesmírné agentury JAXA. Senzor na satelitu zachy-
cuje vyslané radarové impulsy, které dokáží rozlišit typ vody, zda se 
jedná o povrchovou, odpadní či pitnou. Systém je funkční za každého 
počasí a radarové odrazy pronikají do hloubky až tří metrů podle typu 
povrchu. Vyhodnocení snímků trvá v řádu jednotek dnů.

Od nové technologie si PVK slibují větší kontrolu nad ztrátami 
vody z vodovodní sítě. „Právě neustálý monitoring vodovodní sítě, 
průběžné vyhodnocování ztrát v zásobních pásmech a pravidelná dia-
gnostika jsou základní předpoklady pro snižování ztrát pitné vody,“ 
zdůraznil ředitel Mrkos s tím, že v loňském roce dosáhly ztráty histo-
rického minima 12,5 %. Ještě v roce 2000 činily jednu třetinu a v roce 
1996 dokonce přesahovaly 43 %.

Délka vodovodní sítě v metropoli dosahuje 4 415 kilometrů  
včetně přípojek. PVK zásobují pitnou vodou 1,317 milionů obyvatel 
hlavního města a 208 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Více na 
www.pvk.cz. Tomáš Mrázek, PVK

Včelí mor
Noční můra každého včelaře už dorazila i do naší blízkosti. Přesněji 
řečeno do Řeporyj. Včelí mor – správně mor včelího plodu – je nemoc, 
která ničí larvy a včelstvo v napadeném úlu postupně vyhyne, protože 
nemá pokračovatele. Včelí mor se prakticky nedá léčit. Vše dotčené 
morem se podle rozhodnutí veterináře spálí. Pro okolí, tedy kromě 
Řeporyj také pro Stodůlky, Třebonice, Holyni, Zadní Kopaninu, 
Ořech, Zbuzany a Jinočany, je pak vyhlášeno ochranné pásmo. V něm 
je třeba provádět další preventivní kontroly a vyšetření, je zakázán 
přesun včelstev apod.

Jak vyplývá z názvu, jde o nemoc plodu. Med, propolis a další pro-
dukty jí nejsou vůbec dotčeny. Jen jich bude méně. A to i v tak na med 
chudé sezoně.

Vyzýváme všechny včelaře, kteří mají včely v daném pásmu, aby do-
drželi veterinární nařízení. Vyšetření i další kroky hradí stát. Více na 
www.vcelarireporyje.cz. Tam najdete všechna nařízení a postupy. Mů-
žete nám zavolat také na tel. 602 614 170. Společně můžeme nákazu 
eliminovat velmi rychle. Vladimír Glaser, předseda ZO Českého svazu včelařů Praha-Řeporyje
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, 
koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu
matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum stanoviště

  1. 10. Hábova – parkoviště proti č. 1564/8

  1. 10. Pavrovského – křižovatka s ul. Janského (rozšířený chodník)

  5. 10. Bellušova – parkoviště proti č. 1804/7

  5. 10. Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12

  6. 10. Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

  6. 10. Bronzová – chodník u trafostanice (proti č. 2016/13)

  7. 10. K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů na 
tříděný odpad)

  7. 10. Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci

  8. 10. Husníkova – parkoviště u trafostanice

  8. 10. Podpěrova – před MŠ (u č. 1879)

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

12. 10. K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu

13. 10. Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7

13. 10. Chlupova – proti č. 1800 (u MŠ)

14. 10. Nušlova – rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

14. 10. Přecechtělova – křižovatka s ul. Prusíkova

15. 10. Böhmova – parkoviště u kotelny

15. 10. Mládí – parkoviště proti č. 824/14

19. 10. Červeňanského – křižovatka s ul. Janského (nástupní ostrůvek BUS)

19. 10. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16

20. 10. Amforová – proti č. 1895/24

20. 10. Jaroslava Foglara – parkovací záliv u č. 1333/8

21. 10. Běhounkova – parkoviště proti č. 2463

21. 10. U Jezera – parkoviště proti č. 2039/18

22. 10. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69

22. 10. Zázvorkova – parkovací záliv proti č. 2003/14

23. 10. Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

23. 10. Šostakovičovo náměstí
křižovatka s ul. Vlachova (chodník proti č. 1511/8)

26. 10. Bašteckého – křižovatka s ul. Janského

26. 10. K Fialce – plocha u č. 1219

27. 10. K Sopce – zpevněná plocha

27. 10. Melodická – křižovatka s ul. Operetní

29. 10. Kettnerova – proti č. 2059/6

29. 10. Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

30. 10. Pavrovského – křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená plocha 
u kontejnerů na tříděný odpad)

30. 10. V Hůrkách – chodník vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova

  2. 11. Janského – parkoviště proti č. 2370/91

  2. 11. Trávníčkova – rozšířený chodník proti č. 1764

  3. 11. 5. máje – na vozovce proti č. 325/55

  3. 11. Hábova – parkoviště proti č. 1564/8

  4. 11. Bellušova – chodník proti č. 1804/7

  4. 11. Klausova – parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad (proti č. 1361/13a)

  5. 11. Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)

  5. 11. Suchý vršek – rozšířený chodník proti č. 2096

 Michaela Líčková

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

datum stanoviště čas přistavení
  1. 11. K Řeporyjím – křižovatka s ulicí K Chabům  (u kapličky)   8.00–14.00
22. 11. Mládí – parkoviště proti Auto Kelly 10.00–16.00

22. 11.
K Hájům – křižovatka s ulicí Okruhová (plocha u kontejnerů 
na tříděný odpad)

  8.00–14.00

Michaela Líčková

Sběr biologického odpadu 
Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. 
NE živočišné zbytky! 

datum čas stanoviště
   2. 10. 15.00–18.00 K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)
   3. 10.   9.00–12.00 K Fialce – plocha u č. 1219
   3. 10.   9.00–12.00 K Sopce – zpevněná plocha
   9. 10. 15.00–18.00 K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu

10. 10.   9.00–12.00
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (plocha u nádob na 
tříděný odpad)

17. 10.   9.00–12.00 5. máje – plocha proti č. 325
17. 10.   9.00–12.00 K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
17. 10.   9.00–12.00 Klausova – parkovací záliv proti č. 1361/13a
17. 10. 13.00–16.00 nám. Na Lužinách
18. 10.   9.00–12.00 Srnčí  – křižovatka s ul. U Dobráků
24. 10.   9.00–12.00 K Sopce – zpevněná plocha
24. 10. 13.00–16.00 K Hájům  – křižovatka s ul. Okruhová
30. 10. 15.00–18.00 K Fialce – plocha u č. 1219
31. 10.   9.00–12.00 Chalabalova – parkoviště proti č. 1611/7
31. 10.   9.00–12.00 Před Rybníkem  – proti č. 100

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude 
přistaven další!                     Michaela Líčková

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
a potravinářských tuků a olejů 
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru 
odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pes
ticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva,  
baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích).
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582.

datum stanoviště čas

24. 10. – so
křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky)  8.00–8.20
Kuchařova (parc. č. 160/468)  8.30–8.50

31. 10. – so

nám. Na Lužinách  8.00–8.20
Mládí (u KD 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

  Michaela Líčková
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Butovický rohlík popětadvacáté
V sobotu 19. září se na hrázi Stodůleckého rybníka v Centrálním 
parku konal již 25. ročník běžecko-cyklistického závodu Triatlon 
sportklubu Praha a odboru životního prostředí. Nad akcí převzala zá-
štitu místostarostka Marcela Plesníková. Ta také odstartovala nej-
mladší kategorie závodníků. Proč Butovický rohlík na podzim?  

Odpověď je jed-
noduchá, na jaře 
nebylo možné 
akci pořádat 
kvůli pandemii 
nemoci covid-19. 
Přes naše obavy 
o účast se v tento 
slunečný den se-
šlo asi 60 závod-
níků ze všech vě-
kových kategorií. 
Celkově však 
bylo napočítáno 
asi 200 účastníků 
akce. Ti, co 

zrovna nezávodili, tak vydatně fandili a vítězům patřil vždy hlasitý po-
tlesk. Nově přibyla i kategorie rodičů s kočárky. Místní pekárna opět 
dodala darem butovické rohlíky na posilnění závodníků. Zakladatel 
této akce Jan Král je současně zahradníkem, který se stará o Centrální 
park. S dětmi i ostatními účastníky vysadili nový dub, který také spo-
lečně vydatně zalili, aby měl snadnější start do života. Akce opět při-
pomněla dálkovou trasu Greenways Praha – Vídeň tradičními vel-
kými koláči s logy Prahy 13 a Greenways. Na vítěze čekala svítící 
a blikající bezpečnostní světla k připevnění na boty nebo oděv. Po 
dobu celého závodu vládla pohoda a radost z pohybu vlastní silou. 
Mezi pořadateli dnes jsou i někdejší závodníci, kteří kdysi startovali 
v těch nejmladších kategoriích. Všichni přejeme tomuto oblíbenému 
závodu hodně štěstí do dalšího čtvrtstoletí. Projekt je podporován do-
tací MPSV v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020. Dana Céová

Chceš hrát ragby?
ARC Iuridica (Akademický Rugby Club Iuridica 
Praha, z.s.) pořádá nábor hráčů a hráček od 5 let. 
Tréninky probíhají v úterý a ve čtvrtek od 18.00  
ve Sportovním centru Chrášťany.

Ragby hrají muži, ženy, chlapci a dívky po celém 
světě. Přitahuje je pro svůj jedinečný charakter budování hodnot.

Ragby je specifickým sportem, ve kterém se uplatní hráči všech 
typů postav – rychlí, vysocí, malí, silní, apod. Každá pozice vyžaduje 
na hráčích specifické dovednosti – v ragby se přihrává rukama, kope, 
skládá a bojuje o míč. To vyžaduje zapojení celého těla.

Náš sport je postaven na principech přátelství, fair-play, respektu 
a týmové spolupráce. Každý hráč či hráčka ví, že tyto zásady jsou dů-
ležitější než vítězství nebo prohra.

Od prvních kroků se v ragby hráči a hráčky učí základy férovosti, 
radosti ze hry a respektování rozhodčích a soupeřů.

Veškeré další informace najdete na www.pojdhratragby.cz.     Martin Lubas

Ovládli jsme golfový turnaj 
nováčků
Anglofonní základní škola v Praze má ve svých řadách i nadějné spor-
tovce a možná také budoucí golfové hvězdy. Její žáci totiž na turnaji 
základních škol ve Svratce ovládli celkové pořadí nováčků a získali pro 
svoji školu nablýskaný pohár. 

Turnaje se 8. září zú-
častnili žáci devíti škol 
z 3. až 5. tříd. Děti 
z Anglofonní základní 
školy na něm startovaly 
vůbec poprvé a hned 
dosáhly v nováčkovské 
kategorii na vítězství! 
Vysloužily si tím po-
chvalu i od organizá-
torů celé akce, kteří 
ocenili jejich fantas-
tické zapálení pro hru.   

Triumf však nebyl 
náhodný, protože žáci 
se věnují výuce golfu 
jako nepovinnému 
předmětu a spolupra-
cují s Golf Clubem 
Praha. Věříme, že se 
dalších a nejen golfo-
vých úspěchů znovu 
brzy dočkáme.

      Lukáš Šonský

SPORT



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2020 19

HASIČSKÉ OKÉNKO

Zhoršená epidemiologická situace zpřísnila hygienická opatření
Stejně jako v jarních měsících letošního roku došlo v Praze v souvis-
losti se zhoršenou epidemiologickou situací ke zpřísnění hygienic-
kých opatření. Naši strážníci se opětovně zaměří na dohled nad bez-
pečností a veřejným pořádkem v době mimořádných opatření 
ministerstva zdravotnictví – na nošení ochrany dýchacích cest 
v místech, kde je to mimořádným opřením výslovně uloženo. Pro-
síme tímto všechny občany o respektování nastavených pravidel. 
Strážníci mohou za nedodržení zákazů a příkazů stanovených mi-

mořádným opatřením uložit pokutu příkazem na místě až do výše 
10 000 korun. To je ovšem krajní řešení, které by vlastně nemělo  
ani nastat, pokud občané uposlechnou pokynů strážníka a budou 
ochotni odstranit případné nedostatky. Chápeme složitost situace 
a proto nemíníme přistupovat k žádným neodůvodněným represiv-
ním zásahům. Apeluji proto na všechny spoluobčany – zachovávejte 
slušnost a ohleduplnost vůči ostatním lidem. Určitě doporučujeme 
mít vždy ochranu dýchacích cest při sobě. Děkujeme všem za spolu-
práci.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Hygienická stanice hl. m. Prahy nařídila s účinností od 
9. září další opatření směřující k zamezení šíření nemoci  
covid19. Nařízení spočívá v omezení pro občany pohybující 
se na území hl. m. Prahy. Zjednodušeně se dá říci, že se 
jedná o zákaz pohybu občanů ve všech společných prosto
rách jako je metro, nádraží apod. bez ochrany úst a nosu. 
Zároveň se jedná o zákaz přítomnosti veřejnosti ve všech 
provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22.00 a šes
tou hodinou ranní. Tzv. okénkový prodej však omezen není. 
Zároveň jsou v tomto nařízení uvedeny některé výjimky. 
Např. děti do dvou let věku nemusí nosit ochranu úst 
a nosu... Za porušení tohoto nařízení hrozí dosti velká 
sankce. V zájmu zdraví nás všech bych chtěl požádat 
všechny, nejen čtenáře STOPu, o dodržování platných naří

zení. Rozumím tomu, že každý má na věc nějaký názor,  
ale my jsme tu od toho, abychom na dodržování zákonů 
a dalších souvisejících předpisů dohlíželi. 
 Na zhoršující se epidemiologickou situaci a zvyšující se 
počet nakažených reagovala i policie. Právě z tohoto dů
vodu byla zavedena taková opatření, která by měla zajistit 
trvalou akceschopnost útvaru i v případě, že se někdo na
kažený v našich řadách objeví. 
 V poslední době jsme zaznamenali zvýšený počet krá
deží vloupáním do sklepů a kočárkáren. Zkontrolujte si pro
sím své věci, zda vám něco nechybí. Předmětem zájmu 
těchto pachatelů jsou především jízdní kola. Zabezpečte si 
své sklepní kóje a všímejte si okolí. V posledním období se 
nám podařilo několik takových pachatelů ztotožnit a to ze

jména díky tomu, že některé domy jsou již vybaveny kame
rovým systémem. K odsouzení dosud nedošlo, protože je to 
běh na dlouhou trať. I když jsme několik pachatelů krádeží 
identifikovali, počet vloupání se nesnížil. Doporučil bych 
probrat na domovní schůzi nebo na schůzi společenství 
vlastníků, zda by nebylo možné pořídit do domů kamerový 
systém. Alespoň na příchodové a odchodové trase – tedy 
u vstupů do domu. Kamerový záznam bývá mnohdy  
jediným důkazem. Při těchto krádežích většinou platí:  
„Na místě se nepodařilo zajistit žádnou stopu, neboť  
na co zloděj sáhl, to i ukradl“. 
 Přeji vám i nám, abychom přežili ve zdraví a v co nej
menších omezeních další „dobu covidovou“.
 Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Nové technické vybavení jednotky
V uplynulém období sbor obdržel pro zásahovou jednotku nové tech-
nické vybavení. Za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy získal 
přenosné požární čerpadlo Rosenbauer FOX 4, které nahradí starší 
přenosnou motorovou stříkačku PS 12, rok výroby 1976. Čtvrtá gene-
race stříkačky Fox vyniká svojí spolehlivostí, vytrvalostí, výkonem 
a nekompromisním přístupem k zásahovým, ale i sportovním aktivi-
tám hasičů. Přináší nové moderní technologie i vzhled, automatické 
sportovní funkce a hlavně nový motor, který přidá na výkonu a vyniká 
svojí spolehlivostí v extrémních podmínkách.
  Sbor dále obdržel nový nafukovací člun RIB ALU BS SXV 390 AB 
s pevnou zdvojenou hliníkovou podlahou a zrcadlem. Pohodlný a sta-
bilní člun se skvělými jízdními vlastnostmi, pevností hliníkového 
člunu a stabilitou nafukovacího člunu. Tento člun nahradí v činnosti 
jednotky dvacet let starý nafukovací člun Ultimate Dinghy 400, který 
byl mnohokrát použit při povodních i na netradiční požární soutěži 
Stodůlecký vodník.

A na závěr ještě jedna pozvánka:
Na všechny naše příznivce se těšíme v sobotu 17. října na podzimní 
pouštění draka. Sraz je ve 14 hodin na louce pod konečnou MHD, 
ulice Jitrocelová, Velká Ohrada. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Doháníme všechno, co jsme museli odložit
S létem jsme se po pár měsících rozloučili na první akci u rybníka – 
na Třebonických letních hrách. Počasí se umoudřilo a tak si nadšenci 
vyzkoušeli nové disciplíny. Po vyhodnocení soutěžního klání přišla zá-
bava a také tanec. Definitivní tečku za příjemným dnem udělala až 
dvaadvacátá hodina. Následující den, tedy 30. srpna, proběhl odložený 
Den dětí. I když počasí dětem moc nepřálo, i tak přišly a s maximál-
ním nasazením zazávodily o ceny. V měsíci září nás čekal memoriál 

Jany Dobiášové v běhu na 60 m s překážkami, který je určený dětem. 
Zároveň jsme se po nucené pauze konečně sešly s dětmi a začínáme se 
připravovat jak na „šedesátky“, tak na závod požární všestrannosti. 
Nejen děti, ale i dospělí mají co dohánět – například půlroční odklady 
akcí a školení, které byly na tento rok naplánovány. Už se konalo od-
ložené shromáždění delegátů SDH, kde se zvolil nový výkonný výbor 
a starosta Městského sdružení hasičů Praha. Za nás byl do funkce ná-
městka starosty zvolen pan Filip Jordák. 

Jak vidíte, je toho najednou hodně a my se budeme snažit všechno 
zvládnout. Uvidíme, jestli nám covid dovolí uspořádat na konci října 
drakiádu a odložené čarodějnice. O konání všech akcích se včas do-
zvíte z plakátů.  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE

Z DENÍKU POLICIE ČR
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DALŠÍ BEZVA PŘÍMĚŠŤÁK. Také letos se poslední srpnový týden 
konal v ZŠ Mohylová příměstský tábor organizovaný ve spolupráci 
s Radou rodičů. Dětí tentokrát bylo méně než v předešlých letech,  
ale to nic neměnilo na tom, že program byl opět pestrý a atmosféra 
skvělá. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst – Prokopské údolí, 
Petřín a zrcadlové bludiště, Vyšehrad, lanové centrum, výstavu v České 
televizi nebo mléčnou farmu. Týden utekl jako voda, až nám to bylo 
všem líto. Děti, děkujeme, bylo to s vámi prima! Asistentky ze ZŠ Mohylová

OJEDINĚLÝ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT KOŘENY OSOBNOSTÍ. Pro-
jekt byl v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji zahájen v roce 2009 
a od té doby zde již jedenáct let vzniká jedinečná Stezka osobností. 
„Jeho cílem je atraktivním a přitom důstojným způsobem představit 
našim návštěvníkům přírodní bohatství spojením nejvýznamnějších 
osobností se vzácnými či významnými druhy rostlin ze sbírek bota-
nické zahrady,“ uvedl Bohumil Černý, ředitel botanické zahrady  
a dodal: „V uplynulých letech se do projektu zapojili například Václav 
Havel, Madeleine Albrightová, Miloš Forman, Antonín Panenka, 
Věra Čáslavská, Manolo Blahník a mnoho dalších, kteří tak symbo-
licky zanechali své kořeny v botanické zahradě.“ Propojení inspirativ-
ních životních příběhů se zajímavostmi o skvostech rostlinné říše zau-
jme nejen dospělé, ale také děti. Ty na stezce naleznou i strom patřící 
Hurvínkovi, Krtečkovi nebo Večerníčkovi. V roce 2019 vznikla k pro-
jektu také putovní výstava, která jej přibližuje reportážními fotogra-
fiemi z jednotlivých výsadeb. K vidění byla již na několika místech 
v Praze a také v Mělníce a dalších městech. Darina Miklovičová

NETRADIČNÍ HODINA TV. Druhé zářijové pondělí proběhla v Zá-
kladní škole Lužiny netradiční hodina tělesné výchovy. Taneční tělo-
cvik vedl profesionální tanečník Jaroslav Havelka z agentury Dancing 
Crackers, s kterým škola spolupracuje již třetím rokem. I během dis-
tanční výuky měly děti možnost sledovat stránky DéGéZetka a doma 
zkoušet některé taneční sestavy. Hodina proběhla na školním hřišti 
s dostatečnými rozestupy a děti byly opět nadšené. Pan Havelka ne-
zklamal a připravil pro děti nejen sestavu, ale i leták s příběhem, který 
děti ztvárnily tancem. Ty nejlepší obdržely nabídku spolupracovat na 
zfilmování daného příběhu.     Michaela Pařízková

NA PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN JSME BYLI PŘIPRAVENI. Stejně jako ve 
všech mateřských školách, tak i v naší Mateřské škole Palouček probí-
hal v přípravném týdnu intenzivní úklid a příprava na 1. září, kdy se 
školka opět zaplní dětmi. Důraz se kladl zejména na čistotu. A to ne-
jen ve třídách, ale i na zahradě. Tímto bychom rádi poděkovali za 
úklid, úpravu a dezinfekci všech herních prvků a pískovišť firmě Petra 
Selementa MM instalace, s.r.o., která všechny práce provedla zcela 
zdarma. Helena Štajerová
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SLONÍ PRINCEZNY UŽ UMÍ PLAVAT. Už je to půl roku, kdy se 
v Zoo Praha brzy po sobě narodily dvě malé sloní princezny. Obě 
slůňata Lakuna i Amalee velmi rychle rostou a přibývají na váze. Od 
svého narození se vytáhly obě o více než dvacet centimetrů a jejich 
váha se blíží k třem stům kilogramů. Zvykají si také na pobyt ve vý-
běhu se svým otcem samcem Ankhorem a dopřávají si pravidelnou 
bahenní pleťovou masku. A protože už obě umí plavat, mohou je ná-
vštěvníci vidět ve venkovním bazénu. Celá devítičlenná skupina slonů 
indických se ve své expozici Údolí slonů už pravidelně potkává ve 
venkovní výběhu. Chovatelé před pár týdny začali se slučováním slo-
ního samce Ankhora a obou malých samiček. Slůňata si na venkovní 
výběh zvykla velmi rychle, už je to pro ně známé prostředí. Na ranní 
kolečko po výběhu si pravidelně vyjdou společně se svými matkami 
Tamarou a Janitou i staršími samicemi Gulab a Shanti hned po ránu.
 Lucie Dosedělová, Zoo Praha 

OSLADIT PÁTEK MEDEM. Tak se rozhodla městská část Praha 13 
společně se ZO ČSV Praha Řeporyje a Včelínem Ořech v pátek 
11. září 2020 omedit všem návštěvníkům na 6. ročníku Pražského 
medobraní na „střeše“ stanice metra B – Hůrka, na Slunečním ná-
městí přímo před radnicí. Velkým lákadlem pro návštěvníky byly 
ochutnávky různých druhů medu a medoviny, ukázky včelaření či pro-
skleného úlu. Podstatnou součástí byla i prezentace dalších aktivit 
zlepšujících život a zdraví člověka v Praze. V průběhu dne připravila 
 Beluška, o.s., pro dospělé praktickou ukázku masáže na jejich vlastní 
kůži. Oblastní spolek Českého Červeného kříže pak na svém stanovi-
šti předváděl poskytování první pomoci – resuscitaci a zastavení krvá-
cení. Čerstvý, letos vytočený med a některé další včelí produkty a vý-
robky z nich si tak mohli návštěvníci osobně zakoupit na největším 
pražském jednorázovém trhu s medem.     -dn-

ODPOLEDNE SE STODŮLECKÝMI A TŘEBONICKÝMI HASIČI. 
V pátek 18. září odpoledne připravil Sbor dobrovolných hasičů ze 
Stodůlek společně s třebonickými hasiči v rámci Festivalu volného 
času Prahy 13 před radnicí pro děti ukázku hasičské techniky a řadu 
soutěží v zábavných hasičských disciplínách. Mrňata se dozvěděla za-
jímavosti o hasičské práci, kluci prolezli hasičského MANa skrzna-
skrz, všichni si vyzkoušeli jaké je to stříkat proudnicí. Soutěžili v nej-
různějších disciplínách, které rozvíjí dovednost a obratnost malých 
hasičů. Za každou z nich dostali bodíky, které pak vyměnili za prima 
odměny. A hlavně si tak mohli vyzkoušet, že být hasičem není žádná 
legrace.     -dn-

ZPÁTKY VE ŠKOLE. Téměř po půl roce se děti opět sešly ve třídách 
ZŠ Mohylová. Nemyslete si, že těchto šest měsíců měli žáci jen samé 
volno. Od března vyměnili školní lavice za svůj domácí psací stolek 

a počítač a skoro 
čtyři měsíce se 
učili na dálku. 
Ani na školní 
zahradě se me-
zitím nezahá-
lelo, pro děti 
tam za dobu je-
jich nepřítom-
nosti vyrostl 
dřevěný dome-
ček, který bude 
využíván přede-
vším jako ven-
kovní učebna. 
Tato červená 

dominanta naší zahrady samozřejmě upoutala pozornost žáků hned 
od prvního dne. A my dospělí věříme, že zde děti v tomto školním 
roce zažijí mnoho příjemných hodin. Pavlína Klimešová
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Šťastné děti
„Dobrý den, paní doktorko. Jsem rozvedená a mám šestiletého syna. Po-
máhá mi s ním maminka. Seznámila jsem se nyní s milým mužem, ale bo-
jím se ho přivést domů a představit ho synovi. Když by to nevyšlo, bylo by 
to pro něj další zklamání. Už tak si vyčítám, že jsem se rozvedla, ale jeho 
otec pil. Mám právo na nový vztah, když mám malé dítě?“

„Dobrý den, neplánovaně jsem otěhotněla, budoucí otec dítěte s námi ne-
chtěl být. Moc jsem se snažila synovi přivést domů muže, který by mu byl 
tátou. Asi jsem i spěchala. Kdokoli byl trochu vhodný, hned s námi bydlel 
a kluk mu hned říkal „tati“. Všichni tito muži ale udělali jen spoustu dluhů 
a jen si ode mne půjčovali peníze, které mi nikdy nevrátili. Cítím, že jsem 
selhala a nedokázala svému synovi zajistit celou rodinu.“

„Dobrý den, je mi třicet šest let, jsem schopná a samostatná žena. Vystu-
dovala jsem prestižní školy v zahraničí a mám atraktivní dobře placenou 
práci, která mě baví. Vztahy s muži se snažím příliš neprožívat, nemám 
čas na zklamání. Vázat se asi nechci, zbytečně se člověk musí přizpůsobo-
vat. Dítě určitě chci, ale sama. Dokážu se o něho postarat. Práci přeruším 
jen na šest týdnů, pak bude mít chůvu. Určitě na tom budu líp než moje 
rozvedené kamarádky.“

„Dobrý den, jsem vdaná deset let, máme dvě dcery osm a pět let a ještě 
bychom jedno dítě chtěli. Přesněji muž by chtěl. Já jsem vystudovala VŠ,  
ale nikdy jsem nepracovala. Starám se o děti, mají všechno. My se s mužem 
snažíme uskromnit, ale ony mají kvalitní kroužky, kvalitní zájmy, kva-
litní výukové hračky a já po nocích sleduji zdarma webináře Nevýchova 
a čtu hodně psychologických knížek o výchově dětí, abych nic neudělala 
špatně. Mým hlavním cílem je věnovat všechnu energii i f inance dětem.“

Ano, všichni, kdo máme děti, se moc snažíme, aby z nich vyrostli 
šťastní a vyrovnaní lidé. Všichni děláme i chyby a všem nám život 

přináší do cesty různé překážky. A přesně tak to budou mít v životě 
i naše děti. Nikdo nemá totiž život dokonalý a bez poskvrnky. 
Šťastné děti ale nevyrůstají z těch, které mají drahé kvalitní kroužky 
a odbornou výchovu, ani z obětování vlastního života dítěti, ani ze 
spousty „náhradních“ tatínků a ani chůva s maminkou manažerkou 
bez tatínka není model, který vede ke štěstí.

Šťastné děti potřebují mámu a tátu, kteří je především mají rádi, 
vzájemně se dokážou dohodnout a mají čas na společnou činnost 
s dětmi, ale i pro sebe, dají dětem dostatek volnosti, ale zároveň 
jasné hranice a pozitivně je provází životem. 

Naše děti, ať chceme nebo nechceme, jsou naším odrazem. Jak 
my rodiče jako lidi se vyrovnáváme s denními komplikacemi i ra-
dostmi, to z velké míry určuje chování našich dětí. Ne to, co jim ří-
káme, že je správné, ale to, jak my sami žijeme.   

Každý jsme někdy v životě byli na dně. I ony budou tyto situace 
někdy muset řešit. Když je v dětství zprostředkovaně zažijí, „nasák-
nou“ vzorce, jak s nimi zacházet. Naše děti vnímají jestli nadáváme, 
stěžujeme si, zoufáme si, hledáme pomoc zvenčí, pesimisticky se 
uzavíráme do sebe a nebo se znovu nadechneme a hledáme nová 
řešení, jdeme spokojenému životu naproti a dovolíme sami sobě být 
šťastní.

Šťastné děti nemají nejbohatší, nejvzdělanější ani nejvíce pečující 
rodiče, ale rodiče, kteří jsou sami spokojení a vedou vlastním pří-
kladem do spokojeného a šťastného života svoje děti s sebou.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji – i když upadneme, zase se 
zvedněme. Život je hezký, když ho tak budeme vnímat. A budeme 
šťastní my sami i naše děti….

Hana Jenčová, klinický psycholog,  

tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www. jencova.cz

Jsou akcie pro každého?
Investice do akcií bývají vnímány jako rizikové a to především kvůli 
velkým cenovým výkyvům neboli volatilitě. V mnoha ohledech jsou 
však právě akcie vhodnou volbou a sázkou „na jistotu“. Kdy se tedy 
vyplatí riziko spjaté s akciemi podstoupit?

Jednotlivé investiční produkty se vyznačují třemi základními 
vlastnostmi – výnosností, rizikovostí a likviditou. Likvidita vyjadřuje 
nejen rychlost možného prodeje, ale hlavně doporučený investiční 
horizont pro danou investici, aby se jednalo skutečně o investici a ne 
spekulaci. Platí při tom, že narazit na investici, která by byla vysoce 
výnosná, nízkoriziková a vysoce likvidní zároveň, je v zásadě ne-
možné. Potenciál vysokých výnosů bývá spojen se značným rizikem, 
nízkorizikové investice zase zpravidla ne-
přinášejí vyšší výnos. Pro investice do ak-
cií je typický vysoký výnosový potenciál, 
vyšší rizikovost, pokud chci zachovat lik-
viditu, ale malá rizikovost (kolísání) po-
kud dáme akciím více času.

Co v praxi znamená, pokud se rozhod-
neme akcii koupit? Prostřednictvím akcie 
si kupujeme majetkový podíl v určité spo-
lečnosti, a tedy i podíl na jejím zisku. Ve 
většině případů jde již o větší společnosti, 
protože malé se na burzách téměř neob-
chodují. Investice do akcií není vhodná, 
pokud víte, že peníze budete v nejbližších 
letech potřebovat, a pokud nechcete spe-
kulovat na růst cen. Důvodem je právě jejich relativně vysoká volati-
lita (kolísání ceny). V dlouhodobé perspektivě však tyto výkyvy ne-
jsou nikterak dramatické a při správném nastavení akciového 
portfolia je téměř jisté, že budete po dvaceti letech v zisku. Svědčí 
o tom vývoj akciových trhů v minulém století, kdy jako celek vý-
razně rostly, a to navzdory všem krizím, válkám a recesím. 

Pro realizaci dlouhodobých a vzdálených cílů, jako je budoucí stu-
dium dětí či zajištění na stáří, je investice do akcií ideální. Inflaci, 
která je formou skrytého zdanění a která vám neustále ztenčuje 

hodnotu úspor, je možné překonat jen několika málo způsoby – 
a akcie mezi ně jednoznačně patří. V Čechách stále oblíbené depo-
zitní produkty, jako jsou spořicí účty či termínované vklady, jsou 
z hlediska uchování hodnoty zcela nevhodné, protože pokud něco 
garantují, pak je to za situace několikaprocentní inflace reálně zá-
porný výnos, tedy ztráta. 

Jak ale akcie vybírat? Ať už máte k dispozici desítky či stovky tisíc 
anebo miliony korun, zásadní je správná diverzifikace. Ta předsta-
vuje určitou ochranu pro případ propadů na akciových trzích. Jen 
málokdy se totiž chovají stejně akcie firem ve všech odvětvích a ve 
všech koutech světa, a proto poklesy některých vašich akcií může 
vyvážit růst jiných. V širším měřítku by se pak diverzifikace měla 

uplatnit na úrovni celého vašeho portfo-
lia. V případě drobného investora takovou 
diverzifikaci nabízejí profesionálně spra-
vované fondy, nabízející různé zaměření. 
Ať už podle odvětví, regionu či tématu 
(voda, stárnutí populace, technologické 
inovace apod.) anebo typu správy. Zde 
rozlišujeme fondy aktivně řízené a pasivní 
(ETF, indexové), které jen kopírují vývoj 
zvoleného akciového indexu. Při výběru 
fondů je třeba věnovat pozornost nákla-
dovosti daného produktu včetně výše po-
platků (management fees), které někdy 
mohou výrazně snížit konečný výnos.
Investice do akcií jsou nedílnou součástí 

dlouhodobé finanční strategie. Pokud si začneme prostředky na stáří 
odkládat třeba ve 30 letech, vygeneruje pravidelná (i relativně malá) 
částka vkládaná do akciových fondů nemalý výnos. Při měsíční in-
vestici 2000 Kč při ročním zhodnocení 4% budeme mít při nástupu 
do důchodu k dispozici více než 1,8 milionu Kč, ačkoli celková in-
vestovaná částka byla o hodně nižší (840 tisíc Kč). Uvedené zhodno-
cení můžeme od akcií reálně očekávat i po zohlednění inflace, 
a proto má své místo i v portfoliu drobných investorů.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz
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Vítejte v Tamtamu
Zahrada Centra pro dětský sluch Tamtam ve 
Stodůlkách se 16. září odpoledne proměnila 
v bradavickou kolej, která vypadala k nerozeznání od té, jakou známe 
z filmových adaptací úspěšné literární série J. K. Rowlingové o mladém 
čaroději Harry Potterovi.
   Desítky dětí se sluchovým postižením v doprovodu rodičů, pedagogů 
nebo vychovatelů si zde užívaly zábavné odpoledne plné her a soutěží 
inspirovaných kouzelnickými příběhy. Na jednotlivých stanovištích malí 
čarodějové odvážně plnili uložené úkoly – u profesora Snapea míchali 
lektvary s nejrůznějšími účinky, vyprošťovali se z Aragogovy pavučiny, 
luštili starodávné runy, bojovali s překážkami na cestě do Prasinek, za-
hráli si famfrpál, krotili dravé ptactvo a užili si i spoustu dalších dobro-
družství.
   Veselým programem tlumočeným do znakového jazyka je provázel 
moderátor Jaroslav Dušek a k poslechu i tanci hrála kapela Napořád. 
Kromě malých kouzelníků své umění předvedl i profesionál Stanislav, 
který naučil děti pár užitečných triků pro život, například jak si vyčaro-
vat pizzu na přání. 
   Venkovní akce probíhala v souladu se všemi doporučenými hygie-
nickými opatřeními, včetně nezbytných dezinfekčních prostředků,  
které byly k dispozici na jednotlivých čarodějných stanovištích i jinde 
v areálu.
   Centrum pro dětský sluch Tamtam letos slaví významné výročí – tato 
nezisková organizace poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým 
postižením na území celé České republiky již 30 let. Zahradní slavnosti 
pořádá ve spolupráci s Informačním centrem rodičů a přátel sluchově 
postižených.
   Akci finančně podpořily městská část Praha 13, městská část Praha 5, 
Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Nadace 
Umění pro zdraví a společnost Presco Group. Více na www.tamtam.cz.

  Lucie Křesťanová, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Pomáháme dětem a jejich 
rodičům žít život bez násilí 
Pokud vy nebo někdo 
z vašich nejbližších zaží-
váte v rodině násilí, pak 
neváhejte a obraťte se  
na pražské Centrum 
LOCIKA.

Centrum nabízí mož-
nost okamžité anonymní 
pomoci, přímou podporu 
pro děti a rodiče, pora-
denství pro učitele a další 
profese pracující s dětmi.

Můžete volat na pora-
denskou linku Dětství 
bez násilí, telefonní číslo 
601 500 196 (po–st 9.00 
– 11.00, 15.00 – 17.00) nebo napsat  
na poradna@centrumlocika.cz, chat na webu www.detstvibeznasili.cz. 
Samozřejmě nás můžete i osobně navštívit na adrese našeho centra – 
Umělecká 6, Praha 7.

Více informací najdete na www.detstvibeznasili.cz.  
Hodnoty organizace:
•  nepřijatelnost násilí v blízkých vztazích
•  profesionalita a odbornost
•  otevřenost
•  respekt
•  ochrana zájmu dítěte a jeho bezpečí

Cíle práce s klienty:
•  zastavit násilí v rodině
•  pomoci dítěti vyrovnat se s dopady násilí (snížit míru traumatizace)
•  pomoci oběma rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podpořit jejich 

rodičovské kompetence
•  snížit riziko přenosu násilného chování do další generace
•  prevence dalšího poškozování dítěte v jednání s institucemi

Centrum LOCIKA prosazuje právo dítěte na dětství bez násilí. Na si-
tuaci v rodině se dívá očima dítěte a při hodnocení si nevybírá pohled 
ani jedné z rodičovských stran – mámy nebo táty, jde o bezpečí dítěte. 
V jeho zájmu pomáháme oběma rodičům posílit jejich rodičovské 
kompetence a zlepšit jejich vztah s dítětem. Obojí je zásadní pro 
zdravý psychosociální vývoj dítěte a pro zdravé vztahy v rodině. Cent-
rum poskytuje služby v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí 
bezplatně. Bylo založeno v roce 2015, veškeré služby, které poskytuje, 
jsou bezplatné. Petra Moravcová 
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Za bakalářem do Rakovníka
Autobusem ze Zličína dojedete do Rakovníka, kde přesednete na au-
tobus č. 575, 576 či 578, který vás doveze do Pavlíkova. Hned u za-
stávky je Galerie Anderle věnovaná malíři Jiřímu Anderlemu. Od ní 
můžete popojít asi 200 metrů za křižovatkou u Galerie a u silnice 
směrem do Slabec se podívejte do muzea motocyklů Splněný sen. 
Můžete obdivovat tuzemské historické motocykly slavných značek 
Laurin a Klement, JAWA, Walter, Praga, ale i rakovnické mopedy 
Stadion. Ze zahraničních zde najdete Indiana, Excelsior či indický 
Royal. Kuriozitou je ČZ 150, na níž jezdil medvěd v komedii Šest 
medvědů s Cibulkou. Po prohlídce se vydejte po žluté na rozhlednu. 
Půjdete mezi poli s nově vysázeným stromořadím. U rozhledny se 
můžete dočíst něco z historie o Senecké hoře. Rozhledna byla posta-
vena roku 2015 a je vysoká skoro 22 metrů. V roce 1930 zde proběhla 
cvičná bitva naší armády. Při závěrečném slavnostním obědě v soko-
lovně v Rakovníku tehdejší starosta Vaněček vyzdvihl, že se obyvatelé 

Ulice Pavrovského
Najdete ji na Velké Ohradě, je rovnoběžná s ulicí Červe-
ňanského. V jižní části vychází kolmo z ulice Janského,  
na svém severním konci pokračuje ulicí Bašteckého. Je 
pojmenována po významném českém lékaři, chirurgovi 
Josefu Pavrovském. Narodil se 5. června 1909 v ruské Ta-
lici. Byl žákem Arnolda Jiráska, jedné z nejvýznamnějších 
osobností lékařského stavu u nás. Stal se členem mnoha 
domácích i zahraničních odborných společností a je nosi-
telem řady ocenění. Vedle obecné a břišní chirurgie se vě-
noval neurochirurgii a histologickým a patologickým otázkám. De-
tailně se věnoval meningeálním fibroblastomům. Vydal monografii 

o meningeálních nádorech, o poranění lebky a mozku a o náhlých pří-
hodách břišních. Z funkce hlavního chirurga ministerstva zdravotnic-

tví zavedl statistické sledování úmrtnosti na náhlé příhody 
břišní. Stanovil zásady organizace traumatologické péče, 
evidence a statistiky úrazů a významně se podílel na kon-
cepci záchranné a resuscitační služby v Československu. 
V roce 1953 jmenoval v Československu desítku odborných 
anesteziologů. O rok později zřídil funkci „ústavního anes-
teziologa“. V letech 1959 až 1974 byl prof. MUDr. Josef  
Pavrovský přednostou 1. chirurgické kliniky 1. lékařské fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze. Na klinice podpořil rozvoj 

dalších oborů jako kardiovaskulární a hrudní chirurgii. Prof. MUDr. 
Josef Pavrovský, DrSc. zemřel 28. června 1974 v Praze. Dan Novotný

na vlastní oči přesvědčili, jak je naše armáda silná, vyspělá a statečná. 
O několik let později se přesvědčili, že to nestačí. Nepřátelská armáda 
vpochodovala bez výstřelu. Od rozhledny sejdete dolů mezi poli na 
rozcestí a pak vpravo až k silnici. Hned pod ní je cyklostezka, po které 
půjdete vlevo. Dorazíte k ceduli, která vás upozorní haldy černé břid-
lice, která se zde těžila 
a z níž se vyráběla ky-
selina sírová. Rodák 
z Pavlíkova chemik 
Rudolf Jirkovský roku 
1926 spolu s mineralo-
gem Františkem Ulri-
chem nalezli dosud 
neznámý žlutozelený 
minerál vznikající oxi-
dací kyzových a kame-
nečných břidlic. Na 
počest svého učitele 
profesora Františka 
Slavíka nazvali minerál slavíkit. Vraťte se na žlutou a jděte dolů lesem 
až k prvním chatkám a na rozcestí Pod Pavlíkovskými vršky. Tady jde 
žlutá sice doleva, ale vy pokračujte rovně po cyklostezce do Rakov-
níka. Přejděte koleje a za čističkou odpadních vod můžete přejít lávku 
přes Rakovnický potok a dojít k přírodnímu koupališti. Nebo se vy-
dejte rovně podél potoka kolem vilek k botanické zahradě. Byla zalo-
žena v roce 1963 na místě bývalého pole, zahrady, skládky odpadů, 
malých soukromých pozemků a slouží pro výuku studentů zemědělské 
školy. Zahrada rovněž nabízí ucelenou sbírku narcisů Jiřího Netíka. 
Za botanickou odbočíte doprava na lávku a po červené dojdete ke 
dvěma obeliskům. Za nimi stojí historická budova sokolovny. Střešní 
štít nad vstupem je ozdoben mozaikou s emblémem sokola s rozepja-
tými křídly, s činkou v pařátech. Interiéry jsou zachovány téměř v ne-
porušené původní podobě 
i výtvarné hodnotě a proto 
byla v roce 2017 prohlášena 
za národní kulturní pa-
mátku. Naproti sokolovně 
projdete parkem se sochou 
T. G. Masaryka a jednou 
z rakovnických hlav před 
kostelem sv. Bartoloměje – 
Antonína Dvořáka. Vedle 
této hlavy roste památný ji-
nan dvoulaločný. Určitě na-
vštivte bývalou synagogu 
s bývalou školou, kde je 
dnes expozice obrazů rodáka Václava Rabase. Doporučuji odměnit se 
na náměstí v restauraci U Černého orla místním pivem Bakalář 
z místního rakovnického pivovaru. Přeji spoustu zážitků. Ujdete asi 
10 kilometrů. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 33 Křivoklátsko  
a Rakovnicko. Marta Kravčíková, oddíl TurBan, KČT odbor Praha-Karlov

ZD
RO

J: 
W

W
W

.F
NM

OT
OL

.C
Z



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2020 25

TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2002: Řeporyjský znak a středověké městečko
Rok 2002 byl pro Prahu 13 supervolební. V červnu se konaly volby  
do poslanecké sněmovny, v říjnu do senátu a v listopadu do obecních 
zastupitelstev. Proběhla ale i řada jiných akcí. Už v lednu uspořádalo 
Středisko rané péče pro rodiny dětí se sluchovým nebo kombinova-
ným postižením Tříkrálové benefiční setkání s Bárou Basikovou.  
„Večer byl zajímavým setkáním světů slyšících a neslyšících, které obě strany 
vzájemně obohatilo,“ řekla jedna  
z organizátorek Jana Fenclová. 

Městská část Praha-Řeporyje zís-
kala povolení užívat vlastní znak 
a prapor. „Znak vychází z historického 
razítka z roku 1922 a znázorňuje ře-
pík lékařský se třemi zlatými květy, 
klíč a meč. Od řepíku je odvozen i ná-
zev městské části,“ uvedl místní  
zpravodaj.

Na Slunečním náměstí v Nových 
Butovicích začala občanům sloužit 
nová oční klinika. U stanice metra 
Luka pak 6. března zahájil provoz 
v pořadí už 23. supermarket Albert 
v Praze. „První den navštívilo prodejnu více než 10 tisíc lidí, z toho asi 
3 500 platících, takže všech osm pokladen jelo na plný plyn,“ informoval 
STOP.

Ve Stodůlkách, na místě bývalé těžebny cihlářské hlíny, vyrostl uni-
kátní středověký skanzen Tuležim (dnes Řepora). „Hlavním cílem je 
přiblížit nejširší veřejnosti reálie středověkého období ve věrohodně ztvár-
něném prostředí imaginárního českého městečka postaveného v zajímavé 

STALO SE V ŘÍJNU

Zlatá éra SEdmi MAlých FORem
Divadlo Semafor bylo založeno skupinou divadelníků a hudebníků ko-
lem Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Jeho název je akronym odvozený od 
slov SEdm MAlých FORem. V pátek 30. října 1959 byla v nynějším 
Činoherním klubu uvedena premiéra hry Člověk z půdy, kde v hlavní 
roli alternovali hostující Miroslav Horníček, Miloš Kopecký později 
František Filipovský a prakticky přes noc vzniká hudební a divadelní 
fenomén. Poprvé tu zazněly budoucí hity Pramínek vlasů i Včera ne-
děle byla. Členy divadla jsou např. Waldemar Matuška, Karel Štědrý, 
Pavlína Filipovská. Jiří Šlitr zůstává externím 
členem a skládá drtivou většinu hudebního 
materiálu. V roce 1960 následovalo pásmo 
písniček Zuzana je sama doma a členkou di-
vadla se stala Eva Pilarová. Záhy bylo jasné, 
že se nové divadlo stává módním fenoménem  
mladé generace. Semafor počátkem 60. let 
nastartoval zakládání divadel malých forem 
v Československu. Kritika vyčítala divadlu 
slabou angažovanost, ale díky široké popula-
ritě se neodvážila činnost zakázat. Tak bylo 
úřady v roce 1961 jeho sídlo v ulici Ve 
Smečkách prohlášeno za nevyhovující. Až 
o tři roky později, po vystřídání 14 půso-
bišť, zakotvil Semafor v bývalém divadle 
Oldřicha Nového v pasáži Alfa u Františ-
kánské zahrady. Na jaře 1962 odešel ze Se-
maforu Miroslav Horníček, Eva Pilarová, 
Waldemar Matuška a Karel Štědrý, neboť 
Jiří Suchý měl představu komornějšího a autorského divadla. Poprvé tu 
vystoupila zpěvačka Hana Hegerová. V této sezóně se konala premiéra 
nejúspěšnějšího semaforského představení období tzv. zlaté éry – kaba-
retu Jonáš a tingltangl, ve kterém vedle Jiřího Suchého poprvé na jevi-
šti účinkoval skladatel a klavírista Jiří Šlitr. V březnu 1963 bylo poprvé 
uvedeno písničkové pásmo s názvem Zuzana není pro nikoho doma, 
které zviditelnilo především Karla Gotta a Milana Drobného. Písně 
Oči sněhem zaváté a Motýl z tohoto představení se umístily na prv-

ních dvou místech ankety Zlatý slavík za rok 1963 a nejpopulárnějším 
zpěvákem roku se poprvé stal Karel Gott. Rok  
nato se vrací Eva Pilarová, Matuška se Štědrým a společně s Hanou 
Hegerovou, Karlem Gottem a Semaforem točí filmový muzikál Kdyby 
tisíc klarinetů. Přichází Eva Olmerová i neznámá Naďa Urbánková. 
V další sezóně do nově založeného divadla Apolo odchází Gott, Ka-
hovcová, Štaidl, Přenosilová a Filipovská. Divadlu tak chyběly pěvecké 
osobnosti a autorská dvojice Suchý – Šlitr od druhé poloviny 60. let už 

téměř neprodukovala populární hity. Vkus 
mladé generace se posunul k beatové hudební 
produkci. Dvojice se v roce 1966 dočasně 
rozdělila a nabídla publiku samostatné reci-
tály. V roce 1967 se objevila další dvojice – 
Jiří Grossmann a Miloslav Šimek. Jejich 
tvorba byla více povídková a humor méně in-
telektuální. Nejvýznamnější představení této 
dvojice se staly Návštěvní dny. Kolem této 
dvojice se vytvořila samostatná umělecká sku-
pina, která byla nezávislá na kolektivu vede-
ném Jiřím Suchým. Obě skupiny od té doby 
hrály v divadle paralelně a vznikaly mezi nimi 
názorové třenice ohledně dalšího uměleckého 
směřování. Přesto, že došlo navenek k rozkolu 
mezi Suchým a Šlitrem, dvojice profesně zů-
stala spojená a osobní spory srovnali během 
zájezdu do Německa v roce 1968. Právě 
tehdy se dle Jiřího Suchého stali opravdu 

blízkými přáteli. Po osudovém srpnu 1968 se Semafor stal i politickou 
scénou. Oba Jiří podepsali petici Ludvíka Vaculíka 2000 slov. Novými 
členy divadla se stali Miluška Voborníková, Luděk Nekuda, Petra  
Černocká a Eva Olmerová přes někdejší zákaz dostává větší prostor. 
V pátek 26. prosince 1969 přišla rána, která zaskočila celou republiku. 
V ateliéru na Václavském náměstí byl nalezen mrtvý Jiří Šlitr. Příčinou 
úmrtí byl unikající svítiplyn z kamen, kterými si přitápěl. Odchodem 
Jiřího Šlitra tak končí zlatá éra divadla Semafor. Dan Novotný

přírodní lokalitě z tradičních materiálů,“ přiblížil Roman Abušinov 
z akciové společnosti Tuležim. „Jde vlastně o kulisu pro živé divadlo. 
Návštěvník by měl mít pocit, že se opravdu přenesl do roku 1402, tedy 
o 600 let zpátky,“ dodal. Slavnostní otevření proběhlo 30. března. 
Vstupné pro dospělé bylo 50, pro děti a mládež 30 korun.

Bývalé kino v ulici K Vidouli ve starých Stodůlkách se po rekon-
strukci změnilo ve Spolkový dům. 
Ve středu 8. května se na Lužinách 
konal koncert na podporu dobudo-
vání Centrálního parku, na kterém 
vystoupili mimo jiné Ivan Mládek, 
Honza Vyčítal nebo Karel Zich. 

V létě zasáhly Česko katastrofální 
povodně, Prahy 13 se ale dotkly jen 
nepřímo. „Pocítili jsme a ještě pocítíme 
druhotné následky, jako dopravní ome-
zení, rizika zhoršené hygienické a epi-
demiologické situace nebo problémy se 
sítěmi či zásobováním,“ uvedl starosta 
Petr Bratský.

Základní škola v ulici Mládí, po-
stavená v letech 1907 až 1908, se po 94 letech dočkala vlastní tělo-
cvičny. V pátek 4. října ji slavnostně otevřeli zástupci radnice basket-
balovým zápasem s žáky školy. A ve stanici metra Nové Butovice, 
která jako jediná dosud neměla bezbariérový přístup, byla koncem 
roku instalována speciální transportní plošina. Je ovšem otázkou, zda 
to bylo správné řešení. Rychlost jízdy „centimetr za minutu“ a časté 
poruchy mluví spíše o opaku. Robert Šimek
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VÍKENDY BEZ NUDY

ukázku výšivek. Těch paní Blanka Matragi vytvořila na čtyři tisíce. 
A žádná z nich se nikdy neopakuje. A to všechno je dnes Blanka  
Matragi.“

Ale my se přece jen ještě na chvilku vrátíme k šatům. Paní Blanka 
Matragi neobléká jen „princezny“. Po domluvě se můžete podívat do 
jejího ateliéru ve 2. mezipatře Obecního domu a možná s některými 
z jejích šatů i odejdete.

Výstava Timeless je k vidění denně od 10.00 do 19.00. V době ko-
mentovaných prohlídek s výkladem a v doprovodu samotné módní 
návrhářky Blanky Matragi, je otevřena pouze do 16.00. Termíny ko-
mentovaných prohlídek: pátky 16. října a 23. října, středa 28. října, pá-
tek 30. října a čtvrtek 5. listopadu – vždy od 17.00. Počet míst je limi-
tován. Vstupenky jsou k dostání na výstavě nebo v e-shopu. Rezervace 
jsou možné také na tel. 602 494 030. Více na www.blankamatragi.eu, 
www.obecnidum.cz/vystava/blanka-matragi. Eva Černá

Myslím, že mi dáte za pravdu, 
když řeknu, že Obecní dům 
v Praze má nezaměnitelné 
kouzlo. A stejně nezaměni-
telné kouzlo mají modely svě-
toznámé módní návrhářky, de-
signérky a držitelky celé řady 
ocenění Blanky Matragi. 
Mnozí z vás už tuší, že 
jsme říjnovou rubriku Víkendy 
bez nudy věnovali výstavě 
s názvem Timeless, která je ja-
kýmsi průřezem tvorbou paní 
Blanky Matragi a je k vidění 
právě v Obecním domě. Jsou 
zde vystaveny skutečné uni-
káty, určené většinou manžel-
kám, dcerám nebo sestrám 
králů, šejchů, magnátů nebo 

emírů zemí Perského zálivu, ale také evropským celebritám. To ale nic 
nemění na tom, že snad každá žena, která sem přijde, by si přála mít 
velikost S a v jakémkoli modelu se alespoň na chvilku objevit ve spo-
lečnosti.

„Na této výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout zhruba padesát 
skvostných modelů,“ říká naše průvodkyně Tereza Drbohlavová. „Na-
prosto nepřehlédnutelné jsou například tyto zlaté šaty z roku 1982.  
Je to jeden z prvních modelů, které Blanka Matragi vytvořila. Šaty, 
které koupil jistý petrolejový magnát, jsou vyšívané stříbrnými nitěmi 
a zdobené zirkony a kamínky. Můžeme je vidět jen díky tomu, že je 

paní Blance před časem daro-
val. Víte, je těžké zmínit jen 
některý z modelů. Každý má 
své kouzlo, každý má svůj pří-
běh. Ale jedny šaty přece jen 
zmíním. Ty ze skla, s kterými 
letos v srpnu vstoupila Blanka 
Matragi do Rekordmanské 
síně slávy Muzea rekordů 
a kuriozit Pelhřimov. Na je-
jich výrobě se aktivně podí-
lela. Dnes jsou tyto unikátní 
černobílé skleněné šaty za-
psány v České knize rekordů. 
I ty jsou zde k vidění. Ale 
tato výstava není jen o šatech, 
byť skvostných. Můžete si zde 
prohlédnout i oděvní do-
plňky, sochy, porcelán, lustry, 
šperky, grafiky, originály vý-
kresů šatů, podle kterých se 
pak šaty šijí, sklo nebo 
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V denním stacionáři nemají 
klienti na nudu čas
Měsíc září byl pro klienty denního stacionáře Střediska sociálních slu-
žeb Prahy 13 na zážitky opravdu bohatý. V rámci každodenních volno-

časových aktivit jsme pro  
ně připravili pestré denní 
činnosti. Tak, aby pro ně  
byly smysluplné a příjemné 
tématem a také ladily k da-
nému ročnímu období. Mo-
ttem aktivizačních činností 
v denním stacionáři je spo-
lečně zavzpomínat, vytvářet  
a zažít okamžiky, které jsou 
klientům blízké a samotná 
činnost jim přináší pocit jis-
toty a pocit důvěry ve vlastní 
schopnosti.  
   V rámci reminiscenčních 
setkávání klienti vzpomínali 
na období letních prázdnin, 
letních svátků, poutí a jar-
marků, společně sdíleli vzpo-

mínky na svá školní léta a na školní docházku svých dětí a vnoučat. 
Velmi oblíbeným tématem bylo vzpomínání na zážitky prožité např. 
na vinobraních nebo dočesných (oslavy dočesání chmele).  

V rámci tvořivých setkávání měli klienti možnost pracovat s papírem 
– vyráběli papírové květiny a obrázky, na terase denního stacionáře 
připravovali truhlíkovou podzimní výzdobu, s chutí se pustili  
i do podzimní výzdoby interiéru denního stacionáře, kdy společně 
s pracovnicí dekorovali živé podzimní květy.  
   Velmi oblíbenou aktivizační činností, do které se vždy rádi zapojují 
všichni klienti denního stacionáře je pečení a vaření. V září pekli pou-
ťový koláč, jablečný štrůdl, slané šnečky a krekry, připravovali i poma-
zánky. 
   Vrcholem měsíce září byla oslava 90. narozenin klienta denního sta-
cionáře pana Jonáše z Řeporyj. Martina Cveklová

V Lukáši se opět hrálo o pohár 
starosty
V úterý 15. září proběhl v pořadí již 8. ročník turnaje pro seniory 
v petangu o putovní pohár starosty.  Turnaj, který organizovaly  
MČ Praha 13, Středisko sociálních služeb Prahy 13 a zapsaný spolek 
Pétanque pro vás, se uskutečnil na petangovém hřišti v areálu Lukáše. 

Sportovní akci zahájil starosta naší městské části David Vodrážka, 
který úvodem pozdravil závodníky i organizátory akce a poznamenal: 
„Je dobře, že jste se sešli v tak hojném počtu, abyste převážnou část 
dnešního dne strávili sportem. Jak všichni víme, sport zlepšuje náladu 
a zvyšuje odolnost proti nemocem a toho všeho je nám dnes hodně 
zapotřebí“.  Kromě toho starosta informoval seniory o změně, která 
Lukáš čeká – o přístavbě nového třípatrového objektu, ve kterém bude 
deset nových malometrážních bytů pro seniory (v současné době je 
v Lukáši 20 bytů). V přízemí budovy bude také multifunkční sál pro 
činnost seniorských klubů. Dále zmínil činnost a služby Domova  
pro seniory Zity Kabátové a zdůraznil, že obě sociální zařízení spo-
lečně s terénní pečovatelskou službou ve Středisku sociálních služeb 
představují ucelený systém péče o seniory na území městské části. 
Poté, kdy prohlásil turnaj za zahájený, přišlo na řadu petangové klání. 
   Ve třech kolech proti sobě nastoupily dvojčlenné týmy. V prvním 
kole byly nasazeny podle pořadí příchodu, v dalších hráli vítězové 
proti vítězům a poražení proti poraženým. Na proschlém a velmi 
rychlém hřišti, které by dělalo problém i francouzským profesionálům, 
předváděly soupeřící celky opravdu kvalitní hru, která se líbila i přihlí-

žejícím divákům. Vítěz však může být jen jeden. 
   Bez prohry a tím i 1. místo obsadil tým Prahy 13 ve složení Zdeněk 
Madej a Zdeněk Vodehnal. O druhém a třetím pořadí rozhodly až 
pomocné body. Na 2. místě se umístil tým ve složení Jiřina Davidová 
a Theodor Vrána, pomyslný bronz vybojovaly Magda Dlouhá a Eva 
Dlouhá.

Všechny týmy „na bedně“ jsou z Prahy 13 a jejich hráči jsou členy 
Klubu seniorů pétanque č. 12.  
   Putovní pohár, šampaňské a ceny od městské části a střediska pře-
dala paní Aneta Ečeková Maršálová, radní pro sociální oblast a zastu-
pitel Vít Bobysud. Drobné ceny byly připraveny i pro ostatní závod-
níky v týmech, které se umístily pod třetím místem. Cenu obdržela 
i dvojice, která výsledkovou listinu uzavírala.  
   Turnaj sledovala řada fandících diváků, nových zájemců o tento 
sport a zpovzdálí i klienti denního stacionáře. O závodníky bylo 
v průběhu turnaje dobře postaráno, organizátoři zajistili občerstvení  
a pitný režim. Po celou dobu závodu byla dodržována bezpečnostní  
a hygienická pravidla platná ve Středisku sociálních služeb, výhodou 
pro závodníky bylo, že na rozdíl od organizátorů a přihlížejících  
diváků nemuseli mít roušky.  
   Velké poděkování patří Petru Fuksovi, který skvěle moderoval prů-
běh závodu a současně plnil funkci hlavního rozhodčího a stejně tak 
Mirku Pešoutovi. Ten důsledně dbal na regulérnost závodu přímo  
na hřišti.  
   Počasí turnaji přálo, bylo příjemné teplo a slunce, které všechny na 
hřišti nabíjelo tolik potřebným vitamínem D. Prostě všechno bylo tak, 
jak mělo být. Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
  7. 10. Antonín Dvořák 
14. 10. Mělník 
21. 10.  Póly – Antarktida
28. 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.
Do klubu přibíráme nové členy.

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13 do 15 hodin v salonku  
restaurace Pod radnicí. 
  6. 10. Výlet – Panenský Týnec
13. 10. Výlet do Hořovic
20. 10. Povídání u kávičky v našem klubu
27. 10. Procházka po Starém Městě
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

Léta jim neubrala na půvabu
První zářijový den byl v Klubu seniorů II ve znamení oslav dvou dlou-
holetých členek. Za zvuků živé hudby a při bohatém pohoštění oslavily 
v plné síle a s neutuchajícím optimizmem životní jubileum paní Mi-
lada Tomašovičová (93 let) a paní Dagmar Dudlová (90 let). Oslaven-
kyním přišli s dárky a krásnými květinami popřát do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti radní Aneta Ečeková Maršálová a ředitel 
Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek. Ale gratulantů bylo 
mnohem víc – přidali se i všichni členové klubu.  Alena Dušková 

Masáže se na čas přestěhovaly
Z organizačních důvodů jsou masáže z 1. patra Domu sociálních slu-
žeb Lukáš, Trávníčkova 1746/37, dočasně přesunuty do provozovny  
v ulici Heranova 1545. 
    Objednávky přijímá paní Fröhlichová na tel. 602 472 389.   
 Alena Hrabětová

 Senior fitnes, z.s., pořádá nábor hráčů, trenérů a vedoucích  
družstev pro fotbal v chůzi (walking fotbal), ročník 1970 a starší.  

 
Kontakty: Zdeněk Srba, tel. 603 464 265, 
Miroslav Rod, tel. 721 642 413.

Bydlení pro seniory
Do tíživé životní situace, mnohdy z našeho pohledu v podstatě neřeši-
telné, se může dostat každý z nás. Jsme-li ale v seniorském věku, a na-
víc nemáme nikoho, kdo nám pomůže, je hledání východiska opravdu 

obtížné. Může jít  
o zdravotní nebo 
finanční problémy, 
nevyhovující byto-
vou situaci...
   Středisko sociál-
ních služeb má 
nyní k dispozici je-
den volný malome-
trážní byt 1+kk  
o ploše 34 m².  
Jeho přidělení  

se samozřejmě řídí danými pravidly a podmínkami, které se dozvíte  
na Odboru sociální péče ÚMČ Praha 13, tel. 235 011 451 nebo na 
stránkách střediska www.sssp13.cz – ubytování v Lukáši, případně  
na tel. 222 543 021.  Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Středisko sociálních služeb  
Prahy 13 informuje
S ohledem na stávající zhoršenou epidemiologickou situaci a šíření 
onemocnění covid-19 v Praze přijalo středisko až do odvolání  
následující opatření: 
• od pátku 25. září byla pozastavena činnost klubů seniorů  
  a dětského klubu Kulička působících ve Středisku sociálních 
  služeb Prahy 13 (tréninky petangu na venkovním hřišti se 
  zatím neruší) 
• všechny osoby nacházející se v budově střediska nebo v jeho 
  venkovním areálu musí povinně nosit roušky nebo respirátory   
  zakrývající nos i ústa a dodržovat aktuální hygienická  
  a bezpečnostní opatření 
• je vyhlášen zákaz návštěv v bytech seniorů, který se nevztahuje  
  na rodinné příslušníky a na pečovatelky a zdravotníky, kteří se  
  o seniory starají
K výše uvedeným opatřením přistupuje Středisko sociálních služeb 
Prahy 13 z důvodu maximální ochrany seniorů a také pracovníků  
terénní pečovatelské služby, kteří klientům poskytují služby u nich 
doma. Více na www.sssp13.cz.  Jiří Mašek, ředitel SSSP13
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KONCERTY
 8. 10. čt  19.30 ASONANCE – koncert
Vyprodáno (náhradní termín za 12. 3.). Skupina Asonance patří k nejstarším skupinám 
působícím na české folkové scéně

12. 11. čt 19.30 NEZMAŘI
Oblíbená folková kapela z jižních Čech

26. 11. čt 19.30 RADKA FIŠAROVÁ – „RENDEZ-VOUS“ 
Koncert šansonů, slavných filmových melodií, muzikálových písní i autorské české 
tvorby

DIVADLO/TANEC/AKROBACIE
  9. 10. pá 19.30 AIRGYM ART COMPANY: WENDIGO

15. 10. čt 17.00 ELIŠKA BRTNICKÁ: HANG OUT

23. 10. pá 19.30 DEBBIE ISITT: ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA 
Hrají Nela Boudová, Ilona Svobodová a Otmar Brancuzský

DĚTI
  4. 10. ne 15.00 TOY MACHINE: CIRKUSÁRIUM

11. 10. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI A RODIČE 

18. 10. ne 15.00 TEATRO PICCOLINO: NEVIDITELNÝ CIRKUS

25. 10. ne 15.00 AVENTYR: LIŠČÍ VÍLA

PRO ŠKOLY
12. 10. po   9.00 TOMÁŠ PODRAZIL: FIMFÁRUM

19. 10. po   9.00 EVA BUREŠOVÁ, MARKÉTA HOLÁ: AŤ ŽIJE REPUBLIKA!

   2. 11. po   9.00 TOMÁŠ PODRAZIL: FIMFÁRUM

Hodina TV Jinak – v devadesáti minutách si děti vyzkouší základní cirkusové disci
plíny jako žonglování, balanc a pozemní i vzdušnou akrobacii. Program je možný 
adaptovat na jakoukoli věkovou skupinu (MŠ, ZŠ, SŠ) a lze jej objednat u Zuzany 
Drábové.

Hodina HV Jinak – v šedesáti minutách si žáci ZŠ a gymnázií (prima až kvarta) 
vyzkouší své hudební znalosti a zábavnou formou si procvičí rytmus, intonaci, noty, 
zpěv i hru na různé hudební nástroje. Lze objednat u Lucie Rezkové.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KD MLEJN
V sobotu 10. října od 10.00 se v KD Mlejn uskuteční Den otevřených dveří s pestrým 
programem. Koná se při příležitosti oslav 10. výročí otevření nové budovy kulturního 
a společenského centra Prahy 13. Poznejte naši budovu od sklepa po půdu, navštivte 
veřejnosti skrytá zákoutí, objevte kouzlo přeměny našeho multifunkčního sálu a zú
častněte se od rána až do večera speciálního programu, na kterém vystoupí FS Lučinka, 
naši hudební, taneční i akrobatičtí lektoři – 17.00 Eliška Brtnická: Hang Out; 19.00 
AirGym Art Company: Wendigo; 20.30 Sonk Band: Monika Sonk – kytara, zpěv; Jan 
Rezek – violoncello; Hearn Gadbois – perkuse. Více na www.mlej.cz/program.
 
Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na  
www.mlejn.cz nebo na Facebooku. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím 
portálu GoOut – www.goout.net.

PROGRAM KLUBU MLEJN

Pojďme spolu na Langoše  
do Řeporyjí
To, že smích prodlužuje život a kultura povznáší ducha, je známá věc. 
Proto jsme se rozhodli zorganizovat v našem regionu sérii divadelních 
komedií. První volba padla na divadelní soubor Pluto s hvězdami 
v hlavní roli – Lukášem Langmajerem a Pavlem Kikinčukem (např. 
Bobule, Slunečná, Slunce seno).

Hledali jsme v našem regionu vhodný sál a povedlo se. Nově zre-
konstruované kulturní centrum Prefunda je na sérii komedií skvěle 
připraveno. Je to nádherný prostor, který se nachází v objektu míst-
ního pivovaru a restaurace. 

A na co se můžete těšit? Na prověřenou komedie od Antonína Pro-
cházky Klíče na neděli. Představení určitě pobaví a nechá zapomenout 
na chmury i starosti. Situační humor ze života je skutečně pro kaž-
dého bez rozdílu věku. 

Kdy to propukne? V neděli 17. 10. od 19.00. Prodej vstupenek  
probíhá on-line přes web spolku (https://rudnaprozivot.cz/akce/),  

na vybraných místech v Praze a okolí, telefonicky či přes sms na  
tel. 603 961 006, nebo objednávku zašlete na info@rudnaprozivot.cz. 
Na plné divadlo v Řeporyjích se těší spolek Rudná pro život.

 Radek Prokop

Mlejn slaví kulatiny
Poprvé vstoupili návštěvníci do nové budovy Mlejna 10. 10. 2010. 
Máme tu tedy již 10. výročí. Vzniku kulturního centra ve Stodůl-
kách předcházel záměr divadelníků Karla Makonje a Ctibora Turby 
založit divadlo na sídlišti. Právě Stodůlky byly vytipovány jako nej-
vhodnější lokalita pro jejich projekt. Realizován byl ale v upravené 
podobě a v květnu 1988 byl slavnostně zahájen provoz kulturního 
domu jako součásti Obvodního kulturního domu Prahy 5. Historie 
Mlejna se tedy začal psát daleko dříve. Modrá kostka, jak byl tehdy 
lidově nazýván, prošla významnými etapami zejména přispěním 
rockové školy Come To Jam Petra Zemana a zajímavých hudebních 

i divadelních programů, které sestavovaly především Markéta Hos-
kovcová a Marie Navrátilová. Práci dosud řídilo osm ředitelů. 

Na konci roku 2008 jsme se se starou budovou rozloučili, aby-
chom se po necelých dvou letech vrátili do nové. Již před jejím ote-
vřením byl připraven nový plán, jak kulturní centrum v budoucnu 
využít. Rozhodli jsme se pokračovat v zaměření na pohybové diva-
dlo a přidat nový cirkus a zejména vzdušnou akrobacii. Důvodů je 
hned několik. Rocková scéna na okraji města zaznamenala výrazný 
útlum. V centru města vzniklo velké množství klubů s každoden-
ním provozem a pestrou nabídkou kapel, generace skalních ná-
vštěvníků Klubu Mlejn odrostla a nová generace hledá nové  
programy. 
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Bylo tedy žádoucí nalézt alternativní umělecký směr, který by Klub 
Mlejn zatraktivnil. I když nový cirkus jako umělecký žánr je hlavně 
v Praze již etablován, dosud jsou v ČR jenom dva sály, kde jsou zá-
věsné body pro vzdušnou akrobacii vybudovány záměrně. Ve Mlejně 
je jeden z nich, je to tedy jedinečný prostor. A zájem dětí i dospělých 
stále roste, kapacita nestačí. Volnočasové aktivity se tedy z velké části 
přesunuly směrem k pohybovému divadlu. Vzdušná akrobacie je stále 
nejatraktvinější uměleckou disciplínou pro diváky i pro aktivní zá-
jemce. 

Ve Mlejně pokračují kurzy hry na hudební nástroje, klasického i mo-
derního zpěvu, tance a divadla, nechybí ani amatérské divadlo, folk-
lórní soubor, akce pro seniory a další. Nabízíme také zázemí aktivním 
skupinám občanům, kteří se na nás obracejí s prosbou o poskytnutí 
zázemí. V dopoledních hodinách a v době prázdnin, kdy neprobíhají 
pravidelné kroužky, přicházejí do Mlejna různí umělci, aby pracovali 
na nových projektech, které se potom stávají součástí programu pro 
návštěvníky. V programu diváci najdou koncerty a divadlo různých 

žánrů, pravidelné programy pro děti, vystoupení místních souborů, 
kroužků a škol. Stálicemi jsou například Robert Křesťan, skupina 
Asonance, Hradišťan, Wanastovi Vjecy, divadelní představení Agen-
tury Familie, místního souboru D13, vlastního novocirkusového sou-
boru Cirkus Mlejn. 

Mlejn je členem dvou mezinárodních sítí kulturních center, zapojuje 
se hlavně do projektů mezinárodní spolupráce mládeže. Hlavním pro-
jektem je od roku 2012 mezinárodní festival Fun Fatale, který prezen-
tuje novocirkusová představení pouze v podání žen a dívek z celého 
světa. Tento unikátní projekt přináší mimořádné umělecké zážitky 
hlavně proto, že zde vystupují artistky v blízkém kontaktu s diváky. 
Každoročně se konají i další festivaly – Přehlídka sólové tvorby pro 
děti, přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, hudební 
soutěž Porta a Skutečná Liga nebo divadelní soutěž Stodůlecký  
Píseček. 

S trvalou podporou městské části Praha13 je novému Mlejnu už 
10 let. V sobotu 10. 10. 2020 oslavíme toto výročí celodenní akcí. 
V 10 hodin otevřeme dveře zájemcům o prohlídku budovy, v době 
od 10 do 17 hodin vystoupí ve 2 blocích FS Lučinka, od 17 hodin 
mohou registrovaní návštěvníci obejít budovu zvenčí spolu s artistkou, 
která obsadí dnes tolik diskutovaný veřejný prostor, následovat bude 
divadelní představení v sále a po něm komorní koncert v restauraci. 
Celý program je k dispozici na www.mlejn.cz

 Dagmar Bednáriková, ředitelka KD Mlejn
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel.603 890 000.
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

Tel. 606 662 223.
 o Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce,  

štukování stěn i stropů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  

tel. 602 937 117. 
 o Servis PC u Vás doma, instalace, nastavení SW, 

HW. Zálohování, obnova dat, aj. Tel 721 175 155.
 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, 

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 
 o ELEKTRIKÁŘ ERBEN: OPRAVY, REKONSTRUKCE, 

revize, světla, zásuvky, vypínače, jističe, dotažení, 
www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344. 

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

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

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

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

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

 o Pedikúra u vás doma, klasická i přístrojová, 
gelové nehty, rovnátka na zarostlé nehty, masáž chodidel, 
kosmetika Footlogix. Od 490 Kč. Tel. 605 505 336.

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

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

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

 o Malování, kompletace nábytku, truhlářské 
práce. Tel. 607 237 728, vč. víkendů.

 o OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK 
– NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN –
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE – SÍTĚ PROTI HMYZU 
Tel. 733 720 950, pavel.janci@email.cz.

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

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

 o Úpravy interiérů. Sádrokartóny, vnitřní zvuková 
a tepelná izolace ve snížených stropech a předsazených 
stěnách, dělící příčky, obklady stěn. Rychlé a levné řešení 
rekonstrukce Vašeho bytu, www.abalapraha.cz,  
tel. 603 414 039.

 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 Dezinfekce prostor – STOP COVID – dezinfikujeme 
byty, kanceláře, provozovny, ordinace, čekárny, auta, 
včetně klimatizace. Tel. 774 300 651, WWW.VIROZMAR.CZ, 
Praha 13. 

 o Rekonstrukce bytových a nebytových prostor, 
www.dmstavby.cz, michaeldrdlicek@gmail.com. 
Tel. 602 291 737. 

 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 Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny. Tel. 602 151 310. 

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů.
Mžiková Alena, tel. 775 925 581. 

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

777 606 707              Josefkoubek@seznam.cz
FACEBOOK: OPRAVY TV

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech i dílně  
ANTÉNY, STA, DVDT2, boxy, ladění, SAT 

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

 KPK  Podlahy     Zděnek  Veselý
kladení podlah, PVC, vinylové podlahy,  

parkety, dřevěné podlahy
Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

   Květoslava Badová  
   tel. 606 239 226 
   kvetoslava.badova@remax-czech.cz  
   Využijte garance kvality ! 

RE/MAX      ...... Reality lépe a bez obav ! 

Bezpečnostní
informační
služba 
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, ELEKTRIKÁŘE
A PRACOVNÍKA OSTRAHY
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci

POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

tel. 608 212 218, e-mail: akvosyka@seznam.cz
www.akvosyka.cz, Praha 5, Zázvorkova 2006/8

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, židle, křesla apod.

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

PŘÍPRAVA NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ
PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

NA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

Naše přípravy 
můžete absolvovat 

prezenčně či online.

Termíny a možnost 
přihlášení naleznete 

na našem webu 
www.zkousky-nanecisto.cz.

Dlouhodobé kurzy z matematiky a češtiny
pro žáky 5., 7. a 9 tříd na GMVV, Praha 5

Zkoušky nanečisto

Online výuka a soutěže

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13
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 o Sběratel koupí časopisy Čtyřlístek vydané  
do roku 1980. Tel. 732 248 499.

 o Hledám přítelkyni na vážný vztah. Jmenuji se Tomáš  
a je mi 31 let. Už mě nebaví být sám. Máš-li zájem,  
ozvi se mi na tomas.tomi.123@seznam.cz.

 o HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba pro seniory: 
doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC, 
mobilu, procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní 
akce. Tel. 606 740 390. 

 o English for kids and teens nabízí kurzy pro děti, 
dále kurzy obchodní a právnické aj,  
tel. 603 925 391, www.legalenglishforyou.cz.

 o Profesorka s dlouholetou praxí učí hru na klavír. 
Individuální přístup. Tel. 799 511 275.

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

 o Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy,  
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku.  
Tel. 720 031 400.

 o VYUČUJI NJ, RJ, a ČJ. WWW.TAHLAD.EU. 
 Tel. 605 822 529. 

 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 Doučování dětí, zkušená učitelka.  
Tel. 607 510 791.

 o Prodám černé piano Rous po celkové  
rekonstrukci. Tel. 723 898 755.

RŮZNÉ

Realitní služby,
jaké si přejete

Ing. Miroslava Novotná
T  606 151 248
E  miroslava.novotna@re-max.cz

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

777 208 491, info@har.cz, www.har.cz
Mytí oken  sítě proti hmyzu  

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu

 o Investiční příležitost. Nebytový prostor na metru B 
Hůrka – ul. Mezi Školami, Nové Butovice. Nabízíme  
k prodeji nebyt. prostor o velikosti 73 m2, 3 min. od metra 
Hůrka. Tel. 777 066 982.

 o Pronájem pozemku na volnozábavové aktivity, 
chovatelské akce, pěstitelské akce, workshopy,  
teambuildingy. Elektřina na pozemku. Praha-západ.  
Tel. 778 020 829.

 o Pronajmu garáž v centru obce Ořech. Velká půda. 
Vhodné jako sklad. Nevhodné k parkování.  
Dlouhodobě. Nutno vidět. 2 000 Kč + el.,  
tel. 603 522 472.

 o Pronajmu garáž na Velké Ohradě, ulice  
Bašteckého, cena dohodou. Tel. 604 792 997.

PRODEJ - KOUPĚ - PRONÁJEM

Zastavte se u nás na pobočce, Po – Čt od 9.00 – 18.30 hodin.

Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986/7, Praha 13
Jana Reifová, M 602 228 330, jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

Zástupce ČP Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

Společnost zabývající se výstavbou 
inženýrských sítí hledá pro posílení týmu kolegu/

kolegyni na pozici: stavbyvedoucí, zámečník, 
vodovodní montér, strojník, řidič a další.

Více informací o volných pracovních pozicích 
naleznete na www.cerhra.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC

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 nová dvířka

ZnaČková kvaLITa, MonTáŽ I vEČER
205 TvaRŮ a vZoRŮ

Tel.: 603 424 000 
www.kuchynerenovace.cz

STaRá NOVÁ

• Klempíř

Volejte na tel: 777 362 956  
nebo pište na zdenek.horel@domansky.cz

Největší dealer vozů Peugeot 
v republice rozšiřuje tým  

na pobočce Praha 5-Stodůlky 
a hledá kolegy na pozice:

POJĎ PRACOVAT 
K DOMANSKÉMU

HOSPIC MALOVICKÁ
Hledáme lékařku či lékaře jakékoli specializace  

pro hospic Malovická Praha 4 - Spořilov,  
Malovická 3304/2. Nabízíme klidnou práci v moderním 

zařízení. Vhodné zejména pro důchodce,  
kteří by rádi i po ukončení aktivní kariéry dál  

pracovali a využili své zkušenosti ku prospěchu  
nemocných. Plný úvazek vhodný, jakýkoli jiný rovněž 

možný. Bližší informace při osobním jednání. 
Kontaktní osoba:  

ředitel Ing. Josef Heller, tel. 725 424 753

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

Amforová 1885/44, Praha 5
Tel. 777 228 091 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce.  

Bližší informace na tel. 603 728 140.

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!

BezPečně a Hygienicky
Proškolený personál se stará 
o Váš bezpečný nákup.

Back to scHooL
Připravme se společně 
na návrat dětí do školních lavic.

noVÉ oBcHoDy
Neustále vylepšujeme nabídku 
služeb a obchodů. Přesvěčte se.

20-08-05-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd   1 10.08.2020   8:51:13

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

BYTY

 o Hledám masérku, kadeřnici a podobné služby  
do salónku na Košířském nám. na ŽL. Plný nebo 1/2 úva-
zek, flexibilní prac. doba, příjemný kolektiv a prostředí. 
Info na tel. 776 009 667.

 o Hledáme kolegy, pro montáže žaluzií, rolet, 
sítí proti hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle 
počtu zakázek, rozsah práce dohodou. Vhodné  
i jako přivýdělek. Jednoduché montáže, zapracu- 
jeme. Kontakt písemně na gato@gato.cz,  
tel. 777 038 000.

 o Zdravotní sestra – ORL foniatrie Stodůlky přijme všeo-
becnou a audiologickou sestru. Dobré platové podmínky, 
přátelský pracovní kolektiv. Možno i zkrácený úvazek. 
Požadujeme znalost práce na PC, příjemné vystupování, 
pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se nové věci.  
E-mail: orlstodulky@seznam.cz, tel. 235 513 692,  
web: www.orlstodulky.cz.

 o Kadeřnictví Píškova 34 hledá kolegyně na ŽL. 
Nájem kadeřnice 3 000 Kč, manikérka 1 500 Kč.  
Tel. 603 890 000.

 o VyklizimeNemovitosti.cz, RYCHLE, LEVNĚ,  
tel. 732 459 179. 

 o Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut.  
Zařízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji.  
Tel. 605 845 088.

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele.  
Tel. 604 617 788.

ZAMĚSTNÁNÍ



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2020 35

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci není 
vyloučeno, že budou některé z akcí a aktivit odlo-
ženy nebo zrušeny. Sledujte, prosím, aktuální infor-
mace na webových stránkách organizátorů nebo 
pořadatelů akce a také na www.praha13.cz. 

Sobota 3. 10. • 11.00 – 18.00
Vidoule a Háje
Restaurace U Petrů
Nenechte si ujít sousedské setkání občanů.

Sobota 3. a neděle 4. 10.
Festival Mužsko-Ženského Přátelství 
Areál řeporyjského pivovaru v centru Prefunda,  
K Tržišti 14/4
Zveme vás na oslavu mužskoženských vztahů. Čeká vás  
víkend plný zajímavých informací nejen o mužích a ženách, 
ale také spousta zážitků, legrace i zamyšlení. To vše ve velice 
přátelské atmosféře. Těšíme se na vás. Více informací na
jdete na www.muzskozenskyfestival.cz.

Neděle 4. 10. • 10.00 
Běh Metropole 
V Centrálním parku u Kuželkárny
Prezence účastníků 9.15 – 9.45, start v 10.00. Závod je   
součástí 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  
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 závodů pořadí měst
ských částí Prahy a nesportovnější městskou část Prahy. 
V celkových výsledcích je Praha 13 zatím na medailové  
pozici. 

Čtvrtky 8., 15., 22., 29. 10. • 13.00 – 15.00
Trošku jiné odpoledne v knihovně
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Setkávání pro děti a mládež s pracovníky nízkoprahového 
Klubu Jedna Trojka. Vstup na akci je volný. Změna programu 
vyhrazena. Doporučujeme rezervaci místa předem.

Sobota 10. 10. • 9.00 – 17.00
1. ročník studentského festivalu MušleFest
Prostranství pod stanicí metra Hůrka
Cílem festivalu je setkání všech generací na jednom místě. 
Čekají vás farmářské trhy, uvidíte studentské kapely, školní 
sbory nebo třeba YouTubery. Pro ty nejmenší jsou připra
veny soutěže, budete mít možnost prohlédnout si vybavení 
hasičů i policie...

Pondělí 12. 10. • 17.00  
O české šlechtě  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Přednáška o historii. Lützowové: Češi, jménu i původu na
vzdory. Vstup na akci je volný. Změna programu vyhrazena. 
Doporučujeme rezervaci místa předem.

Středa 14. 10. • 16.00 
Literární hrátky  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–5 let a rodiče,  
tentokrát Cvičení s říkankou podle stejnojmenné knihy  
Heleny Vévodové. Registrujte se předem přes email:  
olga.vlasakova@mlp.cz, telefonicky na číslo 770 130 281 
nebo osobně v pobočce Lužiny.

Čtvrtek 15. 10. • 9.00 – 17.00
Podzimní oslava Země 2020
Centrální park Prahy 13 na hrázi  
Stodůleckého rybníka 
Přijměte naše srdečné pozvání na akci, která je svým zamě
řením určena široké veřejnosti včetně rodin s dětmi a doda
tečně spojuje oslavu Dne Země a Dne Stromů. Kampaň 
pořádá Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 v rámci 
místní Agendy 21, ve spolupráci s dalšími partnery, kterými 
jsou Lesy hl. m. Prahy, spolek Biodiverzita, z.s., Pražské 
služby, a.s., Král – zahradnické práce. Při zahájení bude  
společně vysazen strom do Centrálního parku. 

Čtvrtek 15. 10. • 12.00 – 18.00
Nové trhy v Praze 13 – Luka Living Food Festival
Parkoviště obchodního centra Luka Living
Každý sudý čtvrtek v měsíci můžete navštívit nové trhy. 
U vchodu do Tesca na vás čeká nová tradice na třináctce – 
Luka Living Food Festival. Trhy se budou konat každý sudý 
čtvrtek v měsíci. Své produkty vám nabídne dvacítka ověře
ných farmářů. Termíny do konce roku jsou: 29. 10., 12. 11., 
26. 11, 10. 12. a 24. 12.

Pátek 16. 10. • 10.00 – 18.00
Den rodiny s Prahou 13
Obchodní centrum Lužiny 
Městská část opět pořádá pro všechny děti v doprovodu ro
dičů Den rodiny s Prahou 13. Návštěvníci se mohou těšit na 
celodenní zábavný program ve Človíčkově a ve zdejší po

bočce městské knihovny. Ve Človíčkově bude pro děti v prů
běhu celého dne připraveno kreativní tvoření a nejrůznější 
soutěže, bohatý program je připraven i v knihovně Akce  
je podpořena z MPSV – soutěž Obec přátelská rodině/ 
seniorům 2020. Více na str. 4.

Pátek 16. 10. • 10.00 
Literární hrátky  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–5 let a rodiče, tento
krát Cvičení s říkankou podle stejnojmenné knihy Heleny Vé
vodové. Registrujte se předem na olga.vlasakova@mlp.cz,  
tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny.

Sobota 17. 10. • 13.00
Mezinárodní den archeologie s Muzeem hl. m. Prahy
Sraz na zastávce autobusu MHD č. 149 – Sídliště  
Jinonice
Archeologická vycházka pravěkem i středověkem Butovic 
(zdarma). Pojďte s námi oslavit svátek nejdobrodružnější 
vědy – archeologie a vypravte se s archeology do dávné mi
nulosti Butovic. Trasa: ulice Butovická – kostel sv. Vavřince 
v Butovicích (kostel leží ve starých Butovicích, které dnes 
spadají do katastrálního území Jinonice, stojí na křižovatce 
ulic U Opatrovny a Vavřinecká) – hradiště Butovice – stanice 
metra Nové Butovice. Předpokládaná doba trvání 3 hodiny. 
Více o programu na www.muzeumprahy.cz.

Sobota 17. 10. • 14.00
Podzimní pouštění draka
Jitrocelova ul., Velká Ohrada
Letos pro všechny dospěláky, ale především pro děti, připra
vil SDH Stodůlky zábavné odpoledne. Tentokrát podzimní 
pouštění draka. Sraz je ve 14 hodin na louce pod konečnou 
MHD, ulice Jitrocelova na Velké Ohradě. Každý majitel draka 
obdrží dáreček, občerstvení zajištěno. Přijďte si společně se 
svými dětmi užít odpoledne plné zážitků a zábavy. A neza
pomeňte vzít s sebou silný vítr.

Neděle 18. 10. • 14.00 – 19.00 
Neděle živelných žen 
Zadní Kopanina
Poznávání podzimních bylin, koření a planých plodů i léčivé 
síly přírodní fermentace pro podporu naší imunity. Společná 
příprava dobrot s Magdalénou Dobromilou. Aroma tvoření 
s Aromalenkou pro podporu imunity před zimou. Cena je 
900 Kč s občerstvením a osobním olejem v ceně. Počet míst 
je omezený je třeba rezervace s platbou předem u Lenky na 
tel. 606 702 546.

KALENDÁŘ AKCÍ
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Středa 21. 10. • 10.30 
Pochod do Třebonického pivovaru
Sraz před Lukášem, Trávníčkova 1746
Všechny seniory zveme na tradiční výšlap s hůlkami Nordic 
Walking.

Čtvrtek 22. 10. • 17.00 
Cestopisná beseda
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme na cestopisnou besedu o Kanadě. Jiří se svou part
nerkou Petrou strávil divoký rok a půl na severoamerickém 
kontinentu. Pokud chcete vědět, jak se v Kanadě pracuje, 
jak vypadají hory a jedna z nejdrsnějších a nejryzejších ob
lastí celé planety, jaké to je s báglem nastopovat desetitisíce 
kilometrů až k Arktickému oceánu, jací jsou Indiáni, jaké je 
tváří v tvář potkávat čtvrt tunové medvědy, jaké to je 
s někým sdílet malý stan a mnoho dalšího, přijďte. 

Sobota 24. 10. • 9.00 – 16.00
Škola přírodní moudrosti
Zahradní dvůr Listen u Nymburka
Zveme všechny nové zájemce do netradiční školy, kde se 
budeme seznamovat s přírodními zákonitostmi z různých 
úhlů pohledu. Přednášky budou též o aktuálním tématu so
běstačnosti a udržitelného hospodaření ve spolupráci s pří
rodou a jejími neviditelnými pomocníky. Přihlášení předem 
na www.listen.cz.

Sobota 7. 11. • 15.00 – 18.00
Martinská cesta za světlem pro rodiny s dětmi 
Pivovar Třebonice
Přijďte si vyrobit lampion a projít cestu tmou vyznačenou 
kouzelnými lucernami za Martinem na bílém koni. Společné 
tvoření s oblíbenou autorkou půvabných dětských knížek 
Andreou Popprovou, občerstvení, prodej originálních dárků 
a knih o bylinkách... Prosíme o nahlášení počtu dětí předem 
– sms na tel. 775 690 806. Vstupné je 50 Kč pro každého 
účastníka programu a děti od 2 let.

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–19.00,  
skleník Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–19.00, 
vinotéka sv. Kláry po–pá 13.00–20.00, so–ne a svátky  
11.00–20.00.

Neděle 5. 7. – neděle 27. 12.
Nedělní sklep
Každou neděli vždy od 13.00, 15.00 a 17.00 komentované 
prohlídky s malou degustací na závěr. Nakoukněte do sklepa 
vinice sv. Kláry a ochutnejte vína kompletně vyrobená v Bo
tanické zahradě. Sraz u pokladny Kovárna, není potřeba re
zervace, kapacita 15 osob. Vstupenka k zakoupení na všech 
pokladnách, platí 1 rok od vydání – 300 Kč/osoba (sklep + 
venkovní expozice), 350 Kč/osoba (sklep + venkovní expo
zice + Fata Morgana). Vstupenka je jednorázová. 
Skupiny nad 10 osob – individuální domluva na emailu: 
vinoteka@botanicka.cz.

Čtvrtek 1. – neděle 11. 10.
Bonsaje v srdci Evropy
Vystavovatelé z Německa, Polska, Slovenska, Maďarska 
a regionů České republiky se budou prezentovat svými ex
ponáty opět v krásném prostředí Japonské zahrady. Akce 
proběhne pod záštitou Japonského velvyslanectví, které 
v tomto roce slaví 100. výročí diplomatických vztahů s Čes
kou republikou. Výstava včetně doprovodného programu  
je organizována v úzké spolupráci s Českou bonsajovou aso
ciací a Českojaponskou společností. Návštěvníkům přiblíží 
již tradičně jak asijské umění tvarování stromů, tak i kul
turní tradice především Japonska. 

Pátek 16. 10. – neděle 1. 11. 
Dýňový podzim
Podzim je nejbarevnější období roku. Příroda má svoji škálu 
barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř, ale botanická 
zahrada vám tuto pestrou paletu přiblíží na oblíbené vý
stavě dýní. 

Sobota 17. – neděle 18. 10.  
Dýňové slavnosti
V Ornamentální zahradě pro vás budou od 11 do 16 hodin 
připraveny dýňové pochoutky. Přijďte s rodinou ochutnat 
dýňovou polévku, smoothie a další dobroty a společně tak 
s námi přivítat podzimní čas. Pro děti zde bude připraven 
zábavný program. 

Sobota 31. 10. • 11.00 – 19.00
Halloween – Stráň, Ornamentální zahrada
Dlabání plodů v období Dušiček je starou keltskou tradicí. 
Dýně si můžete zakoupit přímo na místě. Celý den bude pro 
děti připraven bohatý program v podobě dlabání dýní 
a opékání buřtů. V 18 hodin celou akci završí průvod s dýňo
vými lampiony a světýlky. 
 
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
 
Čtvrtek 1. – sobota 31. 10.
Genius loci – refektář
Výstava vzdávající hold starým uličkám a zákoutím Prahy na 
akvarelu Josefa Balka a fotografiích Veroniky Pilařové. 

Neděle 4. 10. • 17.00
Podzimní oslava svatých – kostel sv. Rodiny
Oslava svatých Panny Marie, sv. Ludmily, sv. Václava a sv. 
Martina středověkou a renesanční hudbou v podání vokál
ního společenství Cantio.

Neděle 11. 10. • 17.00
Kakofon – tóny v barvách podzimu kostel sv. Rodiny
Koncert na podporu Domova sv. Karla Boromejského, zazní 
skladby od pozdní renesance zastoupené Claudio Montever
dim, přes spirituály a lidové písně české i zahraniční, až po 
hudbu 20. a 21. století. To vše ve skladbách mj. Jaroslava 
Ježka, Nata King Colea nebo Christophera Tina. 

Neděle 18. 10. • 15.30
Barevné tony Francie – refektář
V podání Dua Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna a Michal Macourek – klavír), na programu zazní díla 
Maurice Ravela, Clauda Debussyho a Gabriela Fauré. 
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Neděle 25. 10. • 15.00
Koncert Folkové skupiny Vrak – refektář
Účinkují: Zdeněk Kopřiva (kytara,foukací harmonika), Jan 
Baptista (kytara, zpěv), Eva Jendřejasová (zpěv, klávesy, ryt
mické nástroje), Adéla Kopřivová (zobcové flétny, zpěv),  
Jan Zikán (basová kytara, zpěv) a Lenka Mázlová (akordeon, 
rytmické nástroje, zpěv), zvuk Miloslav Procházka.

Neděle 1. 11. • 17.00
Alžbětinská serenáda v podání houslistky Dany  
Kláskové –  kostel sv. Rodiny
Během vystoupení bude představeno právě vznikající stej
nojmenné CD s nejoblíbenějšími melodiemi z vážné i popu
lární hudby (Alžbětinská serenáda, Balada pro Adélku, Malá 
noční hudba, Na krásném modrém Dunaji, S láskou žít, Jako 
Penelope, Michelle, O Mio babbino caro a další), průvodní 
slovo – hudební skladatel Pavel Skalický. 
Vstupným na koncerty (neníli uvedeno jinak je dobro
volné) přispíváte do veřejné sbírky, která byla vyhlášena  
na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemoc
ným seniorům. 
 
Více na tel. 277 003 564, 774 401 337,  
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz.  
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800                         
 
Pondělky a čtvrtky • 14.30 – 15.50 
Kroužek Šití na stroji
Na děti ve věku 8 – 15 let čekají základy šití na stroji ale 
i v ruce, seznámí se s konstrukcí jednoduchých střihů, bar
vení a dekorování textilu, vytvoří si textilní šperky, tašky, 
dekorace... 

Úterky • 15.00 – 15.50, 16.00 – 16.50, 
17.00 – 17.50
Další kroužky Hravé robotiky a Šití na stroji
Vzhledem k velkému zájmu o kroužky robotiky jsme tuto 
sekci doplnili ještě o jeden kroužek – Hravá robotika III. Mů
žete tak u nás navštěvovat hned tři kroužky Hravé robotiky 
(I., II., III.). První je určen dětem ve věku od 6 do 8 let, další 
dva jsou pro děti ve věku od 7 do 9 let. Kroužky jsou vhodné 
i pro úplné začátečníky. 

Sobota 3. 10. • 8.30 – 10.00
Sobotní jóga
Lekce je vhodná pro ženy od 18 let, které nejsou těhotné 
a nemají vážné zdravotní komplikace. Je určena i pro začá
tečníky. 

Sobota 3. 10. • 9.30 – 18.00
Věda Z – výlet do HistoryParku v Ledčicích
Přímo v terénu si vyzkoušíme práci archeologa, geologa 
i antropologa. Cena je 400 Kč, určeno dětem ve věku  
5–12 let.

Sobota 3. 10. • 11.00 – 12.30
Sobotní bodystyling
Přijďte si s námi zaposilovat i protáhnout celé tělo. 

Pondělí 5. 10. • 18.00 – 21.00
Výchova holek aneb I holky potřebují tátu
Přednáška pro rodiče v klubu RaDka v DDM Stodůlky. Při se
mináři se zaměříme na holčičí slabé i silné stránky, na co dát 
pozor u vzorných holčiček a jak pomoci těm méně vzorným. 
Přednášku lektoruje Ing. Marie Macounová z Rodinného 
centra Praha. Přihlášení a zakoupení vstupenek na  
www.ddmstodulky.cz. Kapacita omezena.  
Cena 350 Kč / 290 Kč pro členy klubu RaDka.

Pondělí 12. 10. • 18.00 – 21.00
Výchova kluků: Jak vychovávat kluky a nepřijít 
o rozum 
Přednáška pro rodiče v klubu RaDka. Seminář odpoví nejen 
na otázky okolo chování chlapců, ale přináší i řadu podnětů, 
jak s kluky zacházet, aby se neponičilo jejich mužství a záro
veň rodiče přežili jejich vychovávání bez úhony. Přednášku 
lektoruje kvalifikovaný odborník z Rodinného centra Praha. 
Rezervace a zakoupení vstupenek nejpozději do 25. září  
online na www.ddmstodulky.cz. Cena 350 Kč/290 Kč pro 
členy klubu RaDka.

Soboty 17. 10., 7. a 21. 11. • 9.00 – 17.00
Kurz efektivního rodičovství
V kurzu založeném na demokratickém způsobu výchovy bu
deme společně hledat, jak se pěstuje rodinná sounáležitost, 
blízké vztahy, nastavují se správně pravidla společného sou
žití a hledá se čas nejen na povinnosti, ale i na společnou 
zábavu. Kurz vede lektorka z Rodinného centra Praha. Cena 
1 500 Kč za celý kurz. Přihlášení a zakoupení kurzu nejpoz
ději do 5. 10. online na www.ddmstodulky.cz. Kapacita 
omezena.

Pátek 23. 10. • 15.30 – 18.30
Tradiční halloweenské odpoledne (Halloween trochu 
jinak)
Zábavné strašidelné odpoledne pro děti (vstup žlutým 
vchodem). Cena 70 Kč, přihlášky a platba online na  
www.ddmstodulky.cz nejpozději do 19. 10. Změna pro
gramu vyhrazena.

Klub RaDka v DDM Stodůlky
V rámci klubu RaDka budou v průběhu školního roku 
2020/21 probíhat různé semináře a přednášky. Vybrali jsme 
témata, která budou určitě přínosem pro vaši rodinnou po
hodu. Každý rodič, jehož dítě navštěvuje jakýkoli kroužek 
v domě dětí a zároveň ještě dítě nedosáhlo věku 7 let, může 
být členem Klubu RaDka. Členství k ničemu nezavazuje 
a rodič může využívat klubových výhod. 
 
Více info a možnost přihlášení na akce na  
www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 251 620 266, 
605 920 279. 

CENTRUM HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky
 
Pondělky • 15.00 – 15.45
Tanečky
Pro děti ve věku 3 – 6 let.

Úterky                                       
Montessori pracovna – 16.15 – 17.00 
Setkávání rodičů a jejich děti s Montessori pedagogikou. 
Pracovny jsou vhodné pro děti od jednoho roku.

Středy
Mortimer English Club 
Angličtina pro děti 4–10 let – atraktivní způsob, jak se na
učit anglicky bez námahy a nudného memorování slovíček. 
Kurzy jsou doplněny originálními učebními pomůckami 
a hodí se i pro děti s poruchami učení.

Středy • 10.30 – 11.15
Cvičení rodičů s dětmi 5 – 12 měsíců  
Cvičení je zaměřeno na rozvoj pohybového aparátu dítěte, 
1 000 Kč/10 lekcí.

Sobota 10. 10. • 14.00
Workshop Zdravé mlsání s Papájou
Zveme Vás na workshop s Papájou, kde si připravíme pečené 
i nepečené dobroty nejen pro děti. Workshop je zdarma. 
 
Více informací na www.centrum-hvezdicka.cz, 
lenka@centrum-hvezdicka.cz, tel. 776 664 919.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
 
Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. Běžné vstupné je 
80 Kč pro rodinu na dopoledne. Během podzimních prázd
nin (28. – 30. 10.) je herna zavřená.

Pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou barvy –  
říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 13. 10. v 10.30 – zamyšlení kaza
tele Davida Nováka na téma Společenská etiketa podle pří
sloví.
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Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), volná herna

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti.

Sobota 10. 10. • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou v údolí Motolského potoka
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 nepříznivého počasí se akce ruší. 
 
Více o nás a programu se dozvíte na rybicky.13ka.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky 
 
Bohoslužby jsou v kostele sv. Jakuba St. a v kostele  
sv. Prokopa v Komunitním centru slouženy v plném rozsahu.

po   7.15   kostel sv. Jakuba St. 
 18.00   kostel sv. Prokopa (s modlitbou nešpor) 
út   8.30   kostel sv. Prokopa 
st 18.00   kostel sv. Prokopa  
čt   7.15   kostel sv. Jakuba St. 
 15.30   kostel sv. Prokopa 
pá   6.45   kostel sv. Prokopa  
 18.00   kostel sv. Jakuba St. 
so 18.00   kostel sv. Jakuba St.  
ne   8.00   kostel sv. Jakuba St. 
   9.30   kostel sv. Jakuba St. (1. a 2. neděle v měsíci  
               latinská) 
   9.30   kostel sv. Prokopa (pro rodiny s dětmi) 
 11.00   kostel sv. Prokopa 
 18.00   kostel sv. Jakuba St. 

Sobota 3. 10. • 9.00 – 13.00
Brigáda u kostela sv. Jakuba
Na podzimní brigádu před posvícením a farním dnem je 
možné přijít kdykoli, pracovní oblečení s sebou.

Neděle 11. 10. – neděle 15. 11.
Výstava Zahlédnout Boha na fotografii
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Věříme, že ke každému člověku promlouvá Bůh různými 
způsoby. Jedním z nich je i příroda a vůbec svět kolem 
nás. Celé stvoření lze považovat za jakousi Boží stopu 
a vzkaz o Boží kráse, velikosti, lásce a slávě. A každý vzkaz 
lze nejen vnímat, ale i přehlédnout, anebo dokonce igno

rovat. Myslíme si, že fotografování je jednou z možností, 
jak si všímat krásných i obyčejných drobností, jak zazna
menávat prchavé, dynamické a neopakovatelné okamžiky. 
Na fotografii se k nim pak můžeme vracet a dělit se o ně 
i s druhými.  
Autoři: Miloš Padevět a Ignác Mucha. „Co jsme sami viděli, 
nabízíme i vám.“ (srov. Bible, 1Jan 1,3).

Sobota 24. 10. • 9.00 – 13.00 
Brigáda v Komunitním centru
Podzimní brigáda u kostela sv. Prokopa a v Komunitním 
centru. Je možné přijít kdykoli, pracovní oblečení s sebou.

Neděle 1. 11. • 16.00
Mozartovo Requiem
Koncert Mozartova Requiem v kostele sv. Prokopa provede 
komorní soubor Piccola orchestra a komorní smíšený sbor 
Piccola cora pod taktovkou Marka Valáška.  
 
Více informací a další akce na  
www.centrumbutovice.cz.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
 
Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let (po první třídě ZŠ). 
Další info na www.klubsavana.webnode.cz.

Úterky • 19.00 – 21.00
Kurzy OK – Objevujeme křesťanství
Na programu bude společná večeře (u jednotlivých stolů 
bude 8 – 10 účastníků), diskuze nad mini přednáškou nebo 
po zhlédnutí videa na dané téma, později i nad Biblí. Kurzy 
osloví každého, kdo hledá odpovědi na otázky o smyslu ži
vota, zajímá ho křesťanství, Boží existence, osoba Ježíše 
Krista... Jsou určeny i pro věřící, kteří se chtějí upevnit ve 
víře. Vzhledem k plánovaným večeřím je třeba se na kurz 
zaregistrovat na alfa13ka@gmail.com. Kurz je zdarma. 
V případě restrikcí kvůli koronaviru se akce uskuteční online. 

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

Pátky • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Rehabilitační a kondiční cvičení pro seniory.  
Více na ava.prchal@volny.cz

Pátky • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10 – 15 let.  
Více na www.klubrobinson.cz. 
 
Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V říjnu je otevírací doba od 9.00 do 18.00. Pokladny zavírají 
půl hodiny před koncem otevírací doby.

Happy Mondays – akce je až do odvolání zrušena.  
O termínu znovuzavedení vás budeme informovat. 

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víken
dech. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a od
halte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými 
zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý 
den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá jen za 
hezkého počasí.

Hudební vycházky – každou neděli od 11.00 a 13.00 hod. 
vás zveme do galerie Gočárovy domy na cyklus hodinových 
koncertů pod širým nebem.

4. 10. 
Uni kvartet 
(J. Haydn, W. A. Mozart)

Zvířata se učí – speciální prezentace s ukázkou učení zví
řat mohou návštěvníci vidět v amfiteátru Rezervace Bororo 
v měsíci říjnu vždy o víkendech a svátcích ve 13.00 hodin.

Výstavy
• Galerie Gočárovy domy: Šípové žáby  
• Jurta: Krása divokých koní 
• Terasa před Vzdělávacím centrem: Fotím v Zoo Praha 

Neděle 18. 10.
Běh pro zoo
Charitativní běh ve prospěch sbírkového konta Zoo Praha 
Pomáháme jim přežít.

Neděle 18. 10.
Zooškola pro dospělé na téma Zbavte se fobií 
Celodenní program pro předem objednané návštěvníky. 
Termín je již plně obsazen, přijímáme pouze náhradníky.

Sobota 24. 10. 
Den plazů
Oslava Světového dne povědomí o plazech v rámci roční 
kampaně Dny zvířat v Zoo Praha.

Středa 28. – neděle 30. 10. 
Podzimní prázdniny v zoo 
Oblíbené dýňové hody u vybraných druhů zvířat, spojené 
s odborným komentářem.

Bližší informace o prázdninových programech  
získáte na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha. 

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Pivovar Lužiny se stal již naším tradič
ním sponzorem čtenářských soutěží. 
Na skvělé pivo si můžete zajít přímo do 
Obchodního centra Lužiny, kde pivovar 
najdete hned v několika patrech. Ve 
třetím patře je pivovarská restaurace 
a ve druhém patře pivní bar. V nabídce 
restaurace jsou menší jídla k pivu, po
krmy z několika druhů mas a ryb, česká 

kuchyně, bezmasá jídla a saláty, dětská jídla, dezerty... Každý den tu připravují pole
dní menu složené ze sedmi jídel. A abychom nezůstali jen u jídla, v nejbližší době se 
můžete těšit na velmi oblíbený speciál pro nadcházející babí léto, chmelený čerstvým 
zeleným chmelem – sezonní Lužinský ...TAJENKA. Více na www.pivovarluziny.cz.

Křížovka pro děti: Dnes pro vás máme připravenu jednu říjnovou pranostiku: Čím déle 
vlaštovky u nás v říjnu zůstávají, tím déle pěkné a ...TAJENKA.

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  
nebo na email: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Správná odpověď ze září:
Křížovka – OSLAVA DNE TUČŇÁKŮ

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Zuzanka a Kačenka Mitkovy, Lužiny
v hodnotě 300 Kč – Katarína Husárová, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Eliška Špičková, Třebonice
Laura Priesterová, Praha 5
Tereza Vokounová, Háje 

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Macháčková Denisa, Praha 5
Jan Svátek, Stodůlky
Sabina Brychová, Praha 5

Soutěžní otázky na září:
1) Kdy a kde proběhne podzimní oslava Země?
2) Jakou výstavu můžete navštívit v Obecním domě? 
3) Stodůlečtí hasiči slavili významné výročí, víte jaké?

Správné odpovědi na červnové otázky:
1) Dům dětí a mládeže Stodůlky bude slavit 30 let od svého založení. 
2) Stoly na pingpong najdete v Centrálním parku u venkovní posilovny.
3) Akci Superden moderovali Patricie Pagáčová, Jan Čenský a Mirek Konvalina.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Jitka Pöseltová, Stodůlky; Jan Čermák, Hůrka 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Zářijová tajenka: OHROMUJÍCÍ SVĚT MEDÚZ
Výherci: Andrea Malá, Praha 5; Filip Smažík, Praha 8; Tomáš Lébl, Stodůlky 
 

Připravila Petra Fořtová

 
Petr Šimek

CHEM. ZN. 
SODÍKU

ZKR. VYSOKÉ
ŠKOLY

PÁDOVÁ
OTÁZKA

LATINSKÁ
PŘEDLOŽKA

SMALT
2. DÍL

TAJENKY
PRODEJCE
NÁBYTKU

CITOSLOVCE
VÁHÁNÍ

NĚKDE

SOUŘADÍCÍ 
SPOJKA

VĚDEC

RAYMOND  
Z FILMU 

RAIN MAN

DOKTOR 
Z BONDOVKY

UMÍNĚNÝ 
NESOUHLAS

1. DÍL
TAJENKY

SLOVAN

PATRNĚ

LOTYŠSKÁ 
METROPOLE
CITOSLOVCE 

ŘÍZNUTÍ

VZHŮRU  
(ANGL.)

PLNÝ (ANGL.)
POHÁDKOVÉ 

OBLUDYMÉNĚ NEŽ  
MÁLO

MÍČOVÝ  
SPORT

MCBAINOVO 
JMÉNO

ČÁST LODI

JMÉNO 
ŽIDOVSKÉHO 

KLUKA

POHŘEBNÍ 
HOSTINA
KTERÝM 
SMĚREM

SEDADLO  
(ZAST.)

HERNIE

MANŽEL

CITOSLOVCE
TROUBENÍ

NÁŠ SKOKAN  
NA LYŽÍCH

ČESKÝ HEREC

SOUBOR  
FOTEK

ŘÍMSKÉ  
ČÍSLO 51

RANNÍ NÁPOJ

TĚŽIŠTĚ  
KAMENE

JIŽ :
BLIŽŠÍ  

URČENÍFILIPÍNSKÁ 
SOPKA

NÁSLEDNĚ

POŘÁDEK

JEDNODUCHÝ 
STROJ

PŘEDLOŽKA

ŘÍKAT  
ZNOVU

VODNÍ  
PLOCHA

BÝVALÝ  
OBCHODNÍ 

DŮM

10 16

14 9

2 7 11

1

8

412

6

5

3 13

15
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299 Kč

299 Kč

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

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


