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Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s přijetím finančního daru od společnosti Kámen Zbraslav, spol. s r.o., ve výši 2 000 000 Kč 
na financování veřejně prospěšných věcí na území městské části Praha 13
a
SCHVÁLILA
uzavření darovací smlouvy mezi společností Kámen Zbraslav, spol. s r.o., a městskou 
částí Praha 13
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Prostor, a.s., Čimická 317/90, 182 00 Praha 8, na základě 
protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Komplexní péče o předzahrádky v lokalitě Lužiny, Praha13
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Král – zahradnické práce, s.r.o., Kolovečská 1938/2, 155 00  
Praha 5-Stodůlky, na základě protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní péče o zeleň 
v lokalitě Prameniště a údolí Motolského potoka, Praha 13
VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby 
vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Výkon správy objektů, sportovních zařízení 
a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu
a
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem IKON, spol. s r.o.,  
se sídlem Nehvizdská 22/8, 198 00  Praha 9-Hloubětín, neboť nabídka tohoto účastníka 
byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější a příkazní smlouvu s vybraným účastníkem
VZALA NA VĚDOMÍ
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1495 ze dne 12. 6. 2018 k vyúčtování provozu zóny 
placeného stání v MČ Praha 13 v roce 2017 a k návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území MČ 
Praha 13 v roce 2017
a 
SCHVÁLILA
smlouvu o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného 
stání na území MČ Praha 13
VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 7. 2018, 
včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 3. 9. 2018, a splnění uložených 
úkolů
a
SCHVÁLILA
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů 
úkolů
SCHVÁLILA
poskytnutí dotace ve výši 82 727 Kč pro:
Spolek Osvěta, z.s., ve výši 36 000 Kč
TJ Stodůlky Praha, z.s., ve výši 46 727 Kč
a
návrh smlouvy o poskytnutí dotace
VZALA NA VĚDOMÍ
provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2018 včetně nedostatků zjištěných 
Odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování 
u hlavních zjištění
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem Domov třetího věku, s.r.o., 
se sídlem Na Srážku 2071/6, Praha 12-Modřany a koncesní smlouvu na provozování 
domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb s vybraným účastníkem na základě 
protokolu z jednání hodnotící komise a protokol o posouzení žádostí a nabídek 
vztahujících se k veřejné zakázce na výběr dodavatele pro uzavření koncesní smlouvy 
na služby realizované ve zjednodušeném režimu pod názvem Koncese na provozování 
domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady sdĚLení ÚŘadU a mĚstské části  

Hlášení poruch veřejného osvětlení
Správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií provádí spo-
lečnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pro nahlášení havárií a poruch na ve-
řejném osvětlení kontaktujte dispečink na bezplatné lince 800 404 060 nebo 
na poruchyvo@thmp.cz. -red-

Bruslení pro veřejnost
Školní zimní stadion Bronzová zahájí po jarní a letní odmlce znovu zimní sezonu. 
Bruslení pro veřejnost bude možné od soboty 17. listopadu (v případě příznivých me-
teorologických podmínek). Provozní doba zůstává stejná, jako tomu bylo v minulých 
letech.

Pondělí – pátek:  14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
Sobota – neděle:   9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
Vstupné pro dospělé: Vstupné pro děti (6 – 15 let):
1 hodina – 40 Kč 1 hodina – 20 Kč
2 hodiny – 50 Kč 2 hodiny – 25 Kč
3 hodiny – 60 Kč 3 hodiny – 30 Kč
Brusle nepůjčujeme. Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou plochou byla 
pronajata rezidentům a nemohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu. 
K dispozici bude tradičně stánek s občerstvením. Na stadionu jsou rovněž umístěny 
automaty na kávu, čaj a cukrovinky. Vojtěch Koutek, správce stadionu

Poplatky za psy plaťte včas
V nejbližších dnech budou rozesílány urgence (dodatečné složenky) dlužníkům, kteří 
nemají uhrazeny poplatky za psa. 
Upozorňuji, že každý, kdo takovou složenku obdrží, je v naší evidenci veden 
jako dlužník! 
Pokud dlužník již psa 
nemá, protože uhynul, 
byl předán jiné osobě 
apod., je nutné ho při 
osobní návštěvě nebo 
písemně z naší evi-
dence odhlásit. Není-li 
pes řádně a doložitelně 
odhlášen, poplatková 
povinnost i nadále 
trvá.
Při neuhrazení této obdržené složenky bude počátkem příštího roku násle-
dovat vymáhání dluhu, a to včetně jeho navýšení o 1 nebo 2 násobek, jako 
sankce za nedodržení termínu splatnosti.
Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13, dlužníci tedy nedostanou 
soudní obsílku, ale exekuce jim bude provedena v rámci daňového řízení.
Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní a po-
plat ků, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411, fax 235 011 414, cizam@p13.mepnet.cz. 
 Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Praha 13 poskytuje právní poradenství
Už téměř čtyři roky provozuje radnice Prahy 13 pro své občany právní poradnu. Tuto 
službu poskytuje osobám s trvalým bydlištěm v Praze 13 zdarma. Lidé ji mohou využít 
v případě, že se ocitnou v problematické situaci a nevědí, jaké právní kroky učinit. 
Právníci jsou občanům k dispozici dvakrát týdně, a to v pondělí 12.00–15.00 
a ve středu 9.00–12.00. Zájemce se musí objednat předem na tel. 235 011 144 nebo 
na bezplatné lince 800 130 000.  -red-
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pŘímá Linka

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
ANO 2011...........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz
 http://praha13.anobudelip.cz

KDU – ČSL a STAN..............................................Jiří Mašek, tel. 222 543 021, 602 104 483          
 masekj@p13.mepnet.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,
tak už zase máme zimní čas a příjemným teplotám, které nám letos vydržely nezvykle 
dlouho, odzvonilo. Ale možná, že si v teple svých domovů uděláte více času na přečtení 
listopadového vydání vašeho zpravodaje. A co na čtyřiceti stranách najdete?  
Ve Sdělení úřadu na straně 2 se dočtete, že Školní zimní stadion Bronzová se v případě 
příznivých meteorologických podmínek otevře bruslařům už 17. listopadu. O pár stránek dál 
v Kaleidoskopu přinášíme informaci o dokončení dvou investičních projektů – nové vstupní 
haly s recepcí v Základní škole Mládí a školní jídelny v Základní škole Kuncova. Hlavně děti 
bude zajímat, kde najdou novou 14 metrů dlouhou loď, která je pro jejich dovádění jako 
dělaná. Abychom je dlouho nenapínali – je to ve vnitrobloku ulice Lýskova. Připravili jsme 
pro vás také ohlédnutí za Festivalem volného času, který svým pestrým programem 
a bohatou programovou nabídkou tradičně zaujal, pestrou sportovní dvoustranu i řadu 
informací týkajících se životního prostředí. Co myslíte, je kreditní karta skvělá nabídka nebo 
past? Odpověď vám dá finanční poradce na straně 22. Turistka Marta Kravčíková vás tentokrát 
vezme na patnáctikilometrový výlet za Arnoštem z Pardubic, 17. listopadu můžete vyrazit 
na turistický pochod podle mapy Pražský Minimax nebo zajít třeba do Království železnic. 
A věřte, že než si všechno prohlédnete, budou vás také pěkně bolet nohy. Ale možná, že až 
se podíváte do Kalendáře akcí, zamíříte někam úplně jinam.
Za celou redakci vám přeji, aby předposlední měsíc letošního roku byl plný pohody a klidu.
                                     Eva Černá, šéfredaktorka

Ráda bych věděla víc o probíhající 
rekonstrukci prostor s dětským 
hřištěm v ulici Fingerova. Už teď 
jsou zde vykáceny keře. O jak 
velký zásah se jedná, případně 
kdy bude realizace dokončena? 
Na obnovu vnitrobloku Finge
rova je již několik let zpracovaný 
projekt, který počítá s rekon
strukcí dětského hřiště, sporto
viště i zpevněných ploch. Projekt 
byl projednán s veřejností 
19. května 2016 a byl přijat 
s kladnými ohlasy bez připomí
nek. Realizaci projektu obyvatelé 
městské části žádali také na ve
řejném fóru občanů na podzim 
roku 2017. 

Jelikož se jedná o finančně 
velmi nákladnou záležitost, bylo 
nutné požádat o dotace Magist
rát hl. m. Prahy. Z prostředků 
městské části není bohužel 
možné takový projekt ufinanco
vat. V letošním roce jsme přijali 
dotaci na část projektu, proto 
v současné době zahajujeme 
stavbu dětského hřiště. Dosluhu
jící herní prvky a oplocená malá 
hřiště jsou v současné době roz
troušena po celé ploše vnitro

bloku. Cílem projektu je vytvořit 
souvislou herní plochu a prostor 
sjednotit. Všechna stávající hřiště 
budou odstraněna s výjimkou 
oploceného hřiště v krajním rohu 
bloku. Budou odstraněny některé 
keře a 3 menší stromy v centrální 
části bloku. Nově se zde vytvoří 
jedna herní plocha na straně 
u bytových domů. Cílem je sjed
notit hřiště tak, aby maminky 
s menšími dětmi u dětského 
 hřiště pro nejmenší viděly také 
na své starší děti hrající si 
na  vedlejší ploše. Část pro nej
menší děti bude oplocena a umís  
těna ve stínu pod stávajícími 
vzrostlými stromy. Na tuto plo
chu bude navazovat neoplocená 
část pro starší děti, kde rozmís
tíme moderní herní prvky. Děti 
se mohou těšit na pískoviště, ko
lotoč, houpačky i pro nejmenší, 
hrady se skluzavkami a lezeckou 
stěnou, péráky, trampolínu, lehací 
vahadlovou houpačku a další 
prvky pro nácvik rovnováhy. 
Hřiš tě dostane pryžový povrch 
oživený grafikou s 3D proléza
cím prvkem. Povrch SmartSoft je 
vysoce bezpečný, extrémně trvan

livý a beze spojů, cer
tifikovaný dle poža 
dovaných norem. 

V okolí proběhnou 
nutné sadové úpravy. 
Nově bude vysazeno 
15 vzrostlých stromů, 
které doplní chybějící 
jedince ve stávajících 
stromořadích. Bude 
se jednat o javory, jí
rovce, platany, gingo 
a vhodný druh jeřá 
bů. Projekt počítá 

i s úpra vou části okolo plastiky 
„Kamenožrouta“ směrem 
ke škole. Bude zde osazen nový 
mobiliář a založen záhon trvalek 
a nižších keřů. Druhy trvalek 
a travin jsou zvoleny tak, aby 
odolávaly suchu a postupně vy
kvétaly. Pro jarní efekt jsou zde 
navrženy vtroušené cibuloviny. 
Stavbu řeší odbor životního 
 prostředí a bude dokončena 
do konce roku 2018. Odbor ži
votního prostředí po ukončení 
stavby převezme hřiště zpět 
do údržby.

Pane starosto, společnosti ROPID 
byla doručena petice občanů 
Prahy 13 za úpravu jízdního řádu 
autobusové linky č. 168, o které 
jste byl v září informován. Vyho-
vění této petici je důležité pro 
včasnou dopravu našich dětí 
do škol v Praze 13. Souhlasíte 
s obsahem petice?
V září došlo k úpravě intervalů 
jízdního řádu autobusu č. 168. 
Ten začal dojíždět do zastávky 
Za Mototechnou, kterou ráno 
používají především děti pro do
pravu do svých škol, o 3 minuty 
později. Tato změna navazovala 
na změnu trasy midibusových 
 linek v oblasti Prahy 6 (linky 
č. 108 a 216), se kterými je linka 
168 provázána. Tento konkrétní 
spoj tedy začal od září přijíždět 
do zastávky Za Mototechnou 
o tři minuty později, což zname
nalo, že se děti do škol dostaly 
se zpožděním. Stížnost považuji 
za oprávněnou, petici jsem pod
pořil a požádal Regionálního or
ganizátora pražské integrované 
dopravy (ROPID) o prověření 

možnosti posunu příjezdů linky 
č. 168 o několik minut dříve 
v kratších intervalech.

Petici a našemu požadavku 
bylo vyhověno. Všechny spoje 
linky 168 jsou posunuty o 5 mi
nut oproti pravidelnému jízd
nímu řádu. Nově tak bude tento 
školní spoj přijíždět na zastávku 
Za Mototechnou v 7.27 hodin. 
Změna je realizována již 
od 29. října, nicméně nejdůleži
tější ranní spoj svážející děti 
do škol přijíždí na zastávku dříve 
už od 8. října. Rovněž intervaly 
příjezdu autobusů jsou v době 
ranní a odpolední špičky zkrá
ceny na 15 minut.

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

  Uzávěrka příštího čísla: 12. 11. 2018  Distribuce: 30. 11. – 7. 12. 2018
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INFORMACE Z RADNICE

Nové parkování v Bellušově ulici

Jak jsme volili?
Ve dnech 5. a 6. října proběhly v České republice komunální volby 
a v některých volebních obvodech i první kolo voleb do Senátu Parla
mentu ČR. V našem volebním obvodu se uskutečnily volby do Zastu
pitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva hl. města Prahy.

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 13
K volebním urnám přišlo celkem 16 024 voličů, což je 45,48 % z cel
kového počtu oprávněných voličů. V komunálních volbách kandido

valo v Praze 13 celkem 10 volebních 
stran. Pouze pět z nich překročilo  pěti 
procentní hranici pro zisk mandátu v za
stupitelstvu. Po přepočtení hlasů 
jsou tedy výsledky následující:
Nejvíce hlasů obdržela Občanská demo
kratická strana (30,92 %) a získala tak 
13 mandátů v zastupitelstvu. Jedenáct 
mandátů má strana Zelení a Piráti 
pro 13 se ziskem 25,14 %, Hnutí 
ANO 2011 získalo 12,79 % hlasů 
a 5 mandátů, strana TOP 09 obdržela 
7,75 % hlasů a 3 mandáty a Lidovci 
(KDUČSL), Starostové a nezávislí 
(STAN) mají 7,13 % hlasů a 3 mandáty. 

Volby do Zastupitelstva hl. města Prahy
Z 29 kandidujících stran si 65 mandátů 
rozdělilo 5 volebních stran. Nejvíce hlasů 
(17,86 %) a 14 mandátů obdržela Ob

čanská demokratická strana. Česká pirátská strana získala v zastupi
telstvu 13 křesel, po třinácti křeslech obsadí volební strana Praha Sobě 
(16,56 %) a koalice STAN a TOP 09 (16,28 %). Do zastupitelstva za
sedne ještě ANO 2011 (15,35 %), které obsadí 12 křesel. 

Kompletní výsledky komunálních voleb najdete na www.volby.cz 
v sekci Zastupitelstva obcí – 2018, výsledky senátních voleb pak 
v sekci Senát Parlamentu ČR – 2018.  -red-

Z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích stání v ulici Bellušova 
došlo v minulých měsících ke stavebním úpravám, které byly dokon
čeny 2. října. Podélná stání byla nahrazena stáním kolmým podél 
chodníkové hrany na straně bytových domů. Původní kapacita byla 
navýšena o 59 parkovacích míst.

V rámci výstavby došlo rovněž k úpravě a revitalizaci zeleně ve stře
dovém pásu. Bude zde vysázena nová kvalitní zeleň podle návrhu pro
jektanta a zahradnické firmy. Půjde o 57 stromů (javor mléč, dub letní 
a habr). Kromě výsadby stromů vysází zahradnická firma na zbývají
cích plochách zhruba 336 keřů. Stromy by měly být vysázeny 8. listo
padu, keře a trávník pak dle vhodných klimatických podmínek.

Jitka Šrámková, odbor majetkový, bytový a investiční

Skončil Festival volného času 
Ve dnech 1. září až 7. října probíhal v naší městské části Festival vol
ného času Prahy 13. Jeho v pořadí už šestý ročník postupně představil 
opravdu široké spektrum organizací, klubů, spolků a sdružení, které 
nabízejí nejrůznější volnočasové aktivity ze všech oblastí. Snad každý, 
bez ohledu na svůj věk a založení, si tak mohl najít to své – od sportu, 
turistiky a chovatelství, přes kutilství a tvůrčí činnosti až po hudbu. 
Také letos přilákal bohatý a pestrý festivalový program, který probíhal 
v různých částech naší městské části, tisíce lidí. 

Velké poděkování zaslouží Bohdan Pardubický z kanceláře starosty, 
který většinu akcí organizačně a technicky zabezpečoval, organizace, 
jež se do festivalového programu zapojily a samozřejmě všichni, kdo 
se na jeho zdárném průběhu podíleli. 

Místostarosta Petr Zeman; předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud

Veletrh na radnici 
Letošní v pořadí už sedmý ročník Veletrhu sociálních služeb se konal 
mimořádně v obřadní síni radnice. Na Slunečním náměstí vládlo ne
vlídné počasí, tak bylo nutné veletrh z hodiny na hodinu přemístit. 
Akce se zúčastnilo 20 organizací, které poskytují občanům Prahy 13 
své sociální a návazné služby. Veletrh letos zahájil místostarosta Pavel 
Jaroš společně s vedoucí 
odboru sociální péče a dal 
šími zástupci samosprávy. 
Novinkou byl doprovodný 
program – Společensky 
odpovědné setkání. Zde 
se setkali zástupci rad
nice, poskytovatelé sociál
ních služeb a zástupci fi
rem působících v našem 
regionu. 

Petr Syrový,  

koordinátor plánování sociálních služeb
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Parkové úpravy na Velké Ohradě
Městská část Praha 13 už v minulosti informovala o záměru vybudo
vat park s vodními prvky, včetně vybavení pro volnočasové aktivity. 
Park o rozloze zhruba 27 800 metrů čtverečních bude situován mezi 
ulicemi Karla Kryla, Jaroslava Foglara, Raichlova, Anny Rybníčkové, 
Pařízkova, Petrbokova a Rotavská. Jedná se o zastavitelnou část obce, 
ovšem na daném pozemku nejsou ve stávajícím stavu umístěny žádné 
budovy. Plocha je tvořena travou, lokálními křovinami a vyšlapanými 

Odbor životního prostředí v letošním roce přijal dotace na revitalizace 
dalších sídlištních vnitrobloků. Tentokrát se nejednalo o dotace z EU, 
ale čerpány byly dotace z Magistrátu hlavního města Prahy. Díky 
tomu bylo rekonstruováno celkem pět sportovních hřišť a čtyři dětská 
hřiště. Dále jsme revitalizovali prostranství před Základní školou 
 Brdičkova. Ve Stodůlkách se rekonstrukcí dočkala hned tři stará dět
ská hřiště. Po obnově tzv. mrtvého lesa nad prameništěm Prokopského 
potoka u Lýskovy ulice pokračuje stavba dětského hřiště v Kociánově 
ulici. V současné době byla zahájena stavba dětského hřiště v Chala
balově ulici. Všechny stavby budou dokončeny do konce roku 2018. 
Při rekonstrukcích dbáme na rozmanitost herních sestav a tematické 

pěšími stezkami. Jedná se o území ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Celý projekt počítá s vybudováním hlavního nepravidelného oválu 

tvořeného cestou pro chodce, běžce či inline bruslaře. Komunikaci 
bude tvořit kombinace asfaltového a mlatového povrchu. V blízkosti 
této komunikace bude potůček s interaktivními prvky pro děti, fon
tánka a pítko, které se napojí na nově vyvrtanou studnu. Součástí rea
lizace parku bude i výstavba vodovodu, kanalizace a rozvody elektřiny. 
Celý park samozřejmě napojíme na veřejné osvětlení a bude osazen 
novým mobiliářem. Původní návrh parku předpokládal také umístění 
některých prvků sloužících pro různorodé aktivity (dětská hřiště, psí 
hřiště, fitness prvky, sportovní plocha), doplněné o vzdělávací prvky 
geoparku a veřejné ohniště. Vzhledem k výši  finančních prostředků 
byly tyto herní a naučné prvky přesunuty do další etapy dostavby 
parku. 

V současné chvíli již známe dodavatele stavby, kterým se na základě 
výběrového řízení stala společnost Gardenline. Práce budou zahájeny 
v průběhu listopadu. Předpokládaný termín ukončení díla je v druhé 
polovině příštího roku, což samozřejmě záleží na vhodných klimatic
kých podmínkách pro výsadbu zeleně.

Náklady na celou akci činí 21 572 000 Kč bez DPH. Usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15. září 2016 byla naší městské 
části přidělena účelová investiční dotace na akci s názvem Revitalizace 
veřejného prostoru Velká Ohrada, ze které bude tato akce hrazena. Letos 
v létě požádala MČ Praha 13 o poskytnutí investiční účelové dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy na dobudování parku v rámci II. etapy.

Jitka Šrámková, odbor majetkový, bytový a investiční

Pokračujeme v revitalizacích vnitrobloků
zaměření hřišť. Důkazem toho je konstrukce lodi nad prameništěm 
Prokopského potoka, téma kvetoucí louky v Kociánově ulici nebo 
šnečí ulita v Chalabalově ulici. Při stavbě dětských hřišť dbáme na pr
votní představení projektů veřejnosti. Veřejné projednání rekonstrukce 
dětského hřiště ve vnitrobloku Chalabalova proběhlo 11. dubna 2018 
v obřadní síni radnice. Drobné připomínky občanů byly zapracovány 
do projektu. Stavba se nedotkne sousedního soukromého pozemku 
ani stromů zde stojících. Jedná se o celkovou rekonstrukci středové 
části vnitrobloku, zejména pak rekonstrukci dětského hřiště a navazu
jící sadové úpravy. Hřiště je určeno pro starší děti. Prostor je rozčleněn 
oplocením ve tvaru kruhových obrazců, které představují obří hle
mýždí ulitu. Křivky oplocení pokračují do středu hřiště a mění se 

na posedové zídky. Povrch bude tvořit říční písek (dopadové zóny) 
a betonová dlažba. Herní prvky – lanovka, šplhací kostky, prolézací 
oblouky a hnízdo k houpání, jsou určeny především pro rozvoj moto
riky dětí, hlavně ke správnému držení rovnováhy a koordinaci pohybů. 
Hřiště doplní zbrusu nový mobiliář. 

Při rekonstrukci dojde k nutnému kácení 4 stromů, z nichž 2 pod
léhaly rozhodnutí o kácení, které vydal Orgán ochrany přírody Pra 
hy 13. Namísto těchto stromů budou vysázeny další (3 javory, 2 jírov 
ce, 3 třešně, 2 myrobalány). Nižší keřové patro bude kopírovat tvar 
šnečí ulity. U vchodu do hřiště je navržen trvalkový záhon. 

Dana Céová, odbor životního prostředí
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Od 18. června až do 12. října byla v atriu radnice Prahy 13 k vidění 
skvělá výstava Modely a modeláři z Prahy 13, která sklidila nebývalý 
úspěch. Na vůbec největší výstavě od otevření radnice byly instalovány 
modely největšího sběratele stavebnice Merkur Jiřího Mládka. Své vý
tvory na výstavě předvedli také modeláři z Domu dětí a mládeže Sto
důlky, vystaveny byly rovněž lanovky a tramvaje Václava Hrubého, 
modely z Lega zapůjčené Janem Sedláčkem nebo další zajímavé mo
dely aut, lodí, letadel či vrtulníků.

Návštěvníci se mohli do výstavy aktivně zapojit. V radniční obřadní 
síni jim byly k dispozici jednotlivé dílky populární stavebnice Merkur. 
Někteří návštěvníci využili své kreativity a vytvořili sérii krásných 
 modelů. Dvakrát v průběhu výstavy byly oceněny nejhezčí výtvory.  
Autoři, kteří nám na sebe zanechali na recepci radnice osobní údaje, 
byli kontaktováni, aby si ocenění převzali.

Výstava měla úspěch

Záštitu nad výstavou převzal místostarosta Petr Zeman. Za její pří
pravu a hladký průběh děkujeme panu Bohdanu Pardubickému 
a všem, kteří poskytli své exponáty a jinak se podíleli na uskutečnění 
výstavy, kterou si prohlédly tisíce malých i velkých návštěvníků rad
nice. Vít Bobysud, organizátor výstavy

Školka oslavila první rok
Ve středu 26. září v odpoledních hodinách se na zahradě mateřské 
školy U Stromu konaly oslavy prvního roku fungování školy. Vůbec 
první narozeniny oslavil kolektiv pedagogů společně s dětmi a rodiči 
ve velmi milé atmosféře. Účast byla skutečně velká. Podívat se přišly 
i rodiny dětí, které již nastoupily do základní školy. Svá přání mateř

ské škole do budoucna pronesl také starosta David Vodrážka a mís
tostarostka Marcela Plesníková. Na správné narozeninové oslavě sa
mozřejmě nesměl chybět ani dort a školka se pochlubila hned dvěma. 
Jeden vytvořila velmi šikovná maminka, tímto ještě jednou mnohokrát 
děkujeme, a druhý pro děti připravily paní učitelky. Tady patří velký 
dík především paní učitelce Matouškové. V průběhu akce se děti 
mohly těšit z animačního programu v pirátském duchu. Kromě tan
čení, zpívání, skákání a dovádění se dozvěděly zajímavá fakta ze života 
pirátů, vyzkoušely si vytváření „megabublin“ a domů si mohly odnést 
balónková zvířátka nebo meč. Po celou dobu akce bylo k dispozici po

hoštění, které pro děti nachystaly maminky. Věříme, že tato první za
hradní oslava je pouhým začátkem a že děti v této nové školce čeká 
ještě spousta krásných dobrodružství. Klára Bromová, ředitelka školky
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Rekonstrukce hřišť pokračují
Ve vnitrobloku ulice Lýskova byl instalován nový herní prvek v po
době velké lodi. Je umístěn v prostoru, kde se původně nacházelo 
velké pískoviště a tzv. landartové prvky, které jsou vytvářeny z kmenů 
stromů. Dřevo již částečně podlehlo zubu času, proto bylo nutné 
 odstranit zejména ohradník pískoviště. Nová loď má úctyhodné 

 rozměry – je 14 metrů dlouhá, 9 metrů široká a stěžně dosahují výšky 
okolo 6 metrů. Vedle lodi je umístěno malé pískoviště pro nejmenší 
děti a jsou zde ponechány zachovalé části původních landartových 
prvků.

Na hřiště byly použity finanční prostředky z dotace MHMP ve výši 
2 391 000 Kč. Slavnostní uvedení do provozu proběhlo v pondělí 
1. října za účasti zástupců městské části a dětí ze ZŠ Mládí.

Eva Libigerová

Poslední koncert uzavřel  
cyklus Třináctého na třináctce
V sobotu 13. října byla završena třináctiletá tradice hudebního 
cyklu Třináctého na třináctce, který po celou dobu připravovala 
Lucie Haschková spolu s písničkářem Slávkem Klecandrem. 
Ten nemohl chybět ani na posledním rozlučkovém koncertu. 
Jako hlavního hosta si pozval vpravdě mimořádného písničkáře 
Jiřího Smrže, který se představil jak sólově, tak i v duu se zpě
vačkou Kateřinou Špičkovou. Dalšími hosty byli klávesista 
a zpěvák Roman Dostál, písničkář Petr Linhart a textař a spiso
vatel Petr Střešňák. Bylo to krásné a bude dlouho na co vzpo
mínat. Petr Linhart, organizátor 

Investujeme do škol
Na konci září byly dokončeny hned dva investiční projekty týkající se 
základních škol. ZŠ Mládí slavnostně otevřela novou vstupní halu 
s recepcí, která vznikla na základě podnětů rodičů a vedení školy. 
 Architektem se stal jeden z rodičů, který celou úpravu vymyslel a na
vrhnul. Finanční investice ve výši 1 200 000 Kč bez DPH byla hra
zena z rozpočtu městské části Praha 13.

Základní škola Kuncova, která se pyšní oceněním v rámci národní 
ceny za společenskou odpovědnost a je nositelkou titulů Zdravá škola 

a Škola pro demokracii, letos oslavila 35. let od svého založení. 
V tento symbolický rok se dočkala zbrusu nové školní kuchyně a jí
delny. Městská část Praha 13 zainvestovala do výstavby bezmála 
44 mil. Kč (bez DPH) a žáci se tak mohou těšit na obědy strávené 
ve velmi příjemném a moderním prostředí. Kuchyně je vybavena nej
modernější technologií, která velmi ulehčí práci kuchařkám a umožní 
vnést do stravování žáků nové trendy kladoucí důraz především 
na zdravé stravování. Naostro se v kuchyni začalo vařit 2. října nej
dříve jedno, následovat budou dvě a nakonec tři jídla, ze kterých bu
dou mít žáci na výběr.  Eva Libigerová
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Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, 
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc 
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo 
sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů 
s garancí prověřené historie a technického stavu.

skodaplus.cz

Škoda Plus
MěníMe Minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

Untitled-153   1 8.10.2018   16:08:07

Prusíkova 2577/16, Praha 13

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
(11–18 hod.)

Vhodné i pro děti od 6 let
Cena věnce od 300 Kč 

(cena se odvíjí od výběru materiálu)
Přihlašování přímo u paní Hubingerové 

nebo na 733 710 992

BALENÍ DÁRKŮ 
(15–18 hod.)

Vhodné i pro děti

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

TVOŘIVÁ DÍLNA 
STŘEDA 28. 11. 2018 kvetinyjitka.cz
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Blížící se konec roku je tradičně obdobím vý
lovů malých i těch největších rybníků. Ale jen 
málokdo má na rozdíl od nás možnost ho sle
dovat uprostřed sídlištní zástavby. Věřili byste, 
že letošní výlov byl už patnáctý v pořadí? Fo
tografií, které zachycují jeho atmosféru, jsme 
dostali hodně. Ale ta, kterou nám poslala paní 
Alena Prevorová, je přece jen trochu jiná. 
Svým fotoaparátem zachytila hladinu téměř 
vypuštěného Stodůleckého rybníka, která se 
i přesto stala pro několik okolních panelových 
domů „vodním zrcadlem“. 
Podaříli se i vám udělat zajímavou fotogra
fii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji 
do redakce STOPu na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme. Mnozí si jistě všimli, 
že některé ze zaslaných snímků jsme použili 
jako fotografie ilustrační, jiné, pořízené 
na výšku, jsme dali i na titul. V případě, že si 
přejete, aby byla vaše fotografie použita vý
hradně v rubrice Vaším objektivem, uveďte 
to prosím v emailu. Zde ale mohou být 
kvůli grafické úpravě otištěny pouze fotogra
fie pořízené na šířku. Za všechny snímky, 
které jste nám již poslali nebo je teprve po
šlete, mnohokrát děkujeme.  Eva Černá

vaŠím Objektivem

Opět vidím bez brýlí
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat doc. MUDr. Janu Leštá-
kovi a jeho spolupracovníkům za profesionální přístup, vstřícnost, ochotu, 
laskavost a skvělou péči na Oční klinice JL, s.r.o. (V Hůrkách 1296/10, 
Nové Butovice). Na této klinice jsem prodělala operaci obou očí, po které 
znovu po letech krásně vidím bez brýlí. Nemohla jsem si vybrat lepší zdra-
votnické zařízení. Velký dík. Libuše Nechvátalová, Stodůlky

Dík trenérům Kertu
Ráda bych vaším prostřednictvím moc poděkovala za výbornou práci a tr-
pělivost trenérům HC Kert Park Praha. Hraje tam můj starší syn a můj 
šestiletý vnouček jde v jeho stopách. Obdivujeme je a děkujeme za trpělivost 
a čas, který trenéři stráví venku s dětmi a vedou je k týmové spolupráci 
a pohybu. Jako babička jsem se byla podívat na příměstský tábor, který tre-
néři prťatům připravili a bylo to úžasné! Měli vše připravené – stravu, 
nářadí, odměny, výlety... Klobouk dolů. Ještě jednou děkuji hlavně trené-
rům Tomáši Dohnalovi a Martinu Horskému. Babička Monča

Budou jezdci uklízet po svých koních?
Nějakou dobu to trvalo, než se mnozí majitelé psů naučili po nich uklízet. 
Pomohl jim odbor životního prostředí městské části, který zajistil odpad-
kové koše, které pravidelně doplňuje papírovými sáčky, které úklid usnadní. 
Dnes lze říci, že velká část držitelů po svých psech uklízí, takže riziko, 
že do „toho“ šlápneme, je malé. To je jistě dobře. 

Zejména na lesních a polních cestách, ale občas také na chodnících vilo-
vých čtvrtí či podél silnic, se objevují hromady nesrovnatelně větší. Koň-
ské. Jsou problémem pro ty, kdo po těchto cestách či chodnících chodí, pří-
padně i pro ty, kdo v jejich blízkosti bydlí. Můžete do nich šlápnout 
a také jsou trochu cítit. Taková koňská hromádka je nesrovnatelně větší 
ve srovnání s hromádkou psí. Bohužel jezdci (nic proti nim, je to krásný 
sport a kůň je ušlechtilé zvíře) po svých koních vesměs neuklízí. Ptám se, 
zda by se to nemohlo změnit? Je jistě špatné, když v důsledku jejich lho-
stejnosti pěší trpí.  Jan Zeman

Vrba v Panské zahradě schází 
Nedávno jste informovali, že se Praha 13 zapojila do kampaně Nadace 
Partnerství a při té příležitosti byl vysazen strom na okraji Panské za-
hrady. Je potěšující, že se o naše životní prostředí staráte, pouze nekácíte, 

Z vaŠich dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

ale také se snažíte o výsadbu stromů nových. Ještě víc by mne však potěšil 
fakt, kdyby byla vysazena náhrada za vrbu, která právě v Panské zahradě 
rostla. Pohled na rybník bez ní je docela smutný.  paní Anna

Stará vrba se v minulosti už jedenkrát obnovila (z pařezu vyrostla 
nová), ale už byla hodně nemocná, tudíž se zřítila do vody. Nová vrba 
byla vysazena v loňském roce, ale v zimě ji neznámý vandal ulomil, 
protože se k ní dostal pohodlně po ledu. Na podzim bude vysazena 
vrba nová. Dana Céová, OŽP

Pití alkoholu na veřejnosti
Jak je ošetřeno požívání alkoholu na veřejných prostranstvích? Dost často 
vidím poměrně mladé lidi na lavičkách s lahví vína nebo tvrdého alkoholu 
a vůbec se mi to nelíbí. Aneta Pastyříková 

Požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích zakazuje 
Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy. Ta byla noveli
zována naposledy v roce 2013 – Obecně závazná vyhláška č. 11/2013 
Sb. hl. m. Prahy. Přílohou této vyhlášky je i seznam pražských ulic 
a náměstí, kde je požívání alkoholické nápoje zakázáno. Jde především 
o náměstí, obchodní centra, veřejné parky a sídlištní vnitrobloky.  
 Dana Céová, OŽP
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Bylo to před sto deseti roky
V roce 1908 se František Josef I. rozhodl v rámci oslav 60. výročí 
vlády nechat postavit školu, která ponese název Jubilejní škola. Bu
dova tehdy měla 5 učeben, 1 tělocvičnu, sborovnu a byt řídícího uči
tele. Uvnitř ve vestibulu byla pamětní deska s nápisem „Na paměť 
60. letého výročí panování J. V. císaře a krále Františka Josefa Prvního 
s Nejvyšším svolením názvu školy.“ V průběhu let nesla škola různá 
jména. První znělo Jubilejní škola císaře Františka Josefa I., ale jmeno
vala se také Obecná škola, Měšťanská škola, Hlavní škola, Osmiletá 
střední škola, Jedenáctiletá střední škola nebo Základní devítiletá 
škola. Od roku 1983 v budově sídlilo Střední odborné učiliště elektro
technické, ale v roce 1989 se opět do budovy vrátila základní škola. 

Začátkem prosince loňského roku byla v budově radnice umístěna 
první knihovnička fungující na principu knihobudek. Než se rok s ro
kem sešel, je jich v naší městské části rovných deset. Ta poslední, jubi
lejní, se nachází v Základní škole Klausova na Velké Ohradě. Mámeli 

být úplně přesní, tady 
jsou knihovničky hned 
dvě. Jedna je určena žá
kům prvního stupně, 
druhá pak žákům star
ším. Jedno ale mají 
společné – jsou součástí 
čtenářského koutku 
školy. I tady platí, že 
knihy je možné si půj
čit nebo si je odnést do 
mů a přinést místo nich 
jiné. Předání knihovni
ček malým a mladým 
čtenářům se zúčastnili 

ředitel školy Petr Neuvirt, žáci, pedagogové, členové nově ustanove
ného parlamentu školy, za městskou část pak zastupitel Vít Bobysud 
a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.  Eva Černá

Líbí se vám salsa?
Mírně až středně pokročilí mají šanci se zdokonalit. Trpělivá lektorka, 
kterou výuka baví a své taneční znalosti předává už od roku 2002, na
učí tančit jak dámy, tak i pány. A nemusíte jezdit nikam daleko. Kurzy 
(10 lekcí po 60 minutách) se konají vždy ve středu od 19.00 v Kultur
ním domě Mlejn, Kovářova 1615/4. Přidat se můžete kdykoli v prů
běhu kurzu. Více na www.kamilasalsa.cz. Kamila Batista Tabera

Řeporyjská stezka 
Řeporyjská stezka pro pěší i cyklisty vás zavede do zákoutí této měst
ské části i do okolní přírody. Můžete si prohlédnout více než 20 umě
leckých děl předních českých a zahraničních umělců, umístěných 
ve veřejném prostoru městské části PrahaŘeporyje a v blízkém okolí. 
Některá díla si můžete i osahat a vyzkoušet, což ocení především děti. 
Co se takhle sklouznout po netradiční skluzavce nebo vylézt na „ple
tenou“ rozhlednu? Rodiny, cyklisté, školy a školky, výletníci – jste ví
táni. Procházku si můžete zpestřit návštěvou galerie Bubec nebo opé
káním na zahradě. Můžete ji začít kdekoli, doporučujeme však jako 
první bod zvolit zahradu Bubec. Tabule s tištěnou mapou jsou umís
těny právě v prostorách zahrady a na Řeporyjském náměstí. 

Mapu a trasy si můžete prohlédnout také na webových stránkách 
www.reporyjskastezka.webnode.cz.   Jitka Hvězdová

Prvním ředitelem byl v letech 1908–1917 pan Felix Beran. Nejdéle 
školu řídila ředitelka Dagmar Nová, a to v letech 1989–2009. V době 
jejího dvacetiletého funkčního období škola zavedením rozšířené vý
uky jazyků zahájila novodobou historii. 

V letošním roce si tedy připomínáme již 110. výročí založení školy 
ve Stodůlkách, jejíž následovnicí je současná Základní škola Mládí. 
K připomenutí historie škol, které v původní i v později přistavené 
budově sídlily, proběhlo a proběhne několik akcí. K výročí se vztaho
val zářijový celoškolní projekt k Evropskému dni jazyků, na konci 
října proběhla za účasti starosty Prahy 13 Davida Vodrážky školní 
akademie ve Spolkovém domě. Na webové stránce školy věnované to
muto výročí najdete seznam téměř 500 pedagogů, kteří zde v průběhu 
110 let působili a jejichž jména se nám podařilo vypátrat, a také se
znam ředitelů i řídících učitelů. Jaroslav Vodička, současný ředitel školy

Další knihovnička na Velké Ohradě

Žáci vytvořili na školním hřišti letopočet 1908
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Čeká nás krásné tvoření
Protože chceme, aby naše děti uměly v budoucnu například zatlouci 
hřebík a také věděly, co znamená vyšívat, tkát, pilovat..., zapojila se 
naše MŠ Mezi Školami 2323 do dvouletého projektu Oborový mento-
ring, jehož realizátorem je Muzeum Říčany. V rámci tohoto projektu, 
podporovaného Evropskou unií a MŠMT, vzniká metodika Tvořivé 
hry, která je součástí polytechnického vzdělávání v MŠ.

Děti budou mít nyní možnost pravidelně navštěvovat tvořivé dílny 
a pod odborným vedením poznávat nejrůznější materiály a možnosti, 
jak s nimi pracovat. Zároveň si budou rozvíjet motoriku, konstrukční 
myšlení, svou představivost a tvořivost. A my, učitelé, se jistě také ně
čemu novému přiučíme. Pomůcky, nářadí a vše, co jsme již k naší tvo
řivé činnosti dostali, udělalo radost hlavně dětem, které se už nemo
hou dočkat prvního setkání s lektorkou z Muzea Říčany, které v naší 
školce proběhne 1. listopadu. Pavla a Andrea, učitelky kuřátek

Je nám pětatřicet let
Naše mateřská škola Večerníček ve Vlachově ulici 1501 ve Stodůlkách 
byla slavnostně otevřena 30. září 1983. A tak jsme si 19. září připo
mněli její už 35. výročí.

Listováním v kronice jsme si vybavili předchozí léta, během kterých 
se ve Večerníčku vystřídalo téměř 2 100 dětí. Za ty dlouhé roky jsme 
absolvovali spoustu kulturních a sportovních akcí, škol v přírodě 
i bezpočet výletů. K již zmíněným aktivitám přibyla ještě výuka ang
ličtiny, hry na flétnu, plavecký výcvik, keramika, sportovní a míčové 
hry nebo vědecké pokusy.

Všechno, co jsme se ve školce naučili, jsme také úspěšně zúročili. 
Zúčastnili jsme se například festivalu mateřských škol Pražská Mate-
řinka, kde se nám podařilo probojovat se až do celorepublikového kola 
v Nymburce. Také jsme získali několik cen v různých výtvarných 
a sportovních soutěžích.

Velkou proměnou prošel také interiér naší školy, byly zrekonstruo
vány dětské toalety, šatny dětí, zázemí pro personál, přípravné ku

chyňky, nakoupili jsme 
nový nábytek do tříd 
a školu barevně vyma
lovali. Nesmíme zapo
menout zmínit září 
1997. Tehdy jsme ote
vřeli třídu s prodlou
ženým a celotýdenním 
provozem, abychom 
pomohly maminkám, 
které pracují do pozd
ních odpoledních ho
din nebo v noci. Po
stupně jsme podle 

potřeby rodičů upravili provoz školky do 18.30 hodin. V budoucnu 
bychom chtěli postupně vybudovat z naší stárnoucí zahrady zahradu 
přírodní a vytvořit tak pro naše děti příjemné a bezpečné prostředí.

Pětatřicetiletou historii jsme si připomněli výstavou fotografií, 
dětských prací, ale také získaných cen a ocenění.

Odpoledne nám zpříjemnilo vystoupení DJ Veselá Huba plné pís
niček, zábavy, balónkové a bublinkové show. Nesměl chybět ani velký 
narozeninový dort, který nám upekla paní Dočekalová se svou neteří 
Nikolkou, a spousta dalších dobrot od našich skvělých rodičů. Všem 
moc děkujeme.  Růžena Bečková, ředitelka školy

Školička
Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, který 
v ZŠ Mohylová pořádáme pro budoucí prvňáčky již patnáctým ro
kem. Ve školním roce 2018/19 budou pro velký zájem opět kurzy dva. 
Jeden už na začátku zimy a druhý na jaře. 

Náplní kurzů je rozvoj hrubé a jemné motoriky, sluchového vní
mání, myšlení a řeči, grafomotorických dovedností, početních představ 
i zrakového vnímání a pravolevé orientace. Podzimní část kurzu pro
běhne od 21. 11. do 12. 12., sraz je vždy ve středu v 16.00 před školou 
u pavilonu B. Martina Štychová, ředitelka školy

Trilopark
Protože škola není jen o vysedávání v lavicích, vypravili jsme se zažít 
hodinu vlastivědy trochu jinak – v Triloparku. Nepochybně jsou mu
zea, která nabídnou více vystavených exponátů, tady by ale příliš 
exemplářů „ke koukání“ ubralo prostor pro to, o co jde v Triloparku 
především. O možnost nabídnout dětem jedinečný interaktivní pro
gram vedený kvalifikovanými nadšenci v oboru paleontologie. Drželi 
jste někdy v ruce pravé dinosauří zuby? Dvoukilovou stoličku ma
muta? Obří trilobity? Ne? A vidíte, my tu možnost měli! A nejen to. 
Po přednášce, při které lektor dětem zábavnou formou vyprávěl vše 
o paleontologii, došlo na Dinosauří dílničky... Děti byly ve svém živlu. 
Za aktivní účasti odborného lektora si odkryly třímetrovou dinosauří 
kostru, vytvořily odlitek zkameněliny a vyzkoušely si i práci s prepa
račními nástroji.   Monika Linhartová, ZŠ Janského
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Aktivní sportovní vyžití
Sportovní klub FitStation.cz, působící v Základní škole Janského 
na Velké Ohradě, nabízí od října dětem další možnosti využití vol
ného času. Nově otevírá pro děti od 3 do 5 let Sportovní řádění. Lekce 
jsou pojaty hravou formou, děvčátka i kluci si zde osvojí základní po
hybové dovednosti, zvýší svoji fyzickou zdatnost a flexibilitu, a navíc 
budou součástí skvělé dětské party. Lekce probíhají každé pondělí 
od 16.15 do 17.00 hodin.

Starší děti od 6 let se zájmem o aerobik a soutěžení mohou na
vštěvovat Přípravku závodního aerobiku. Naučí se správnému držení 
těla, koordinaci pohybů a základní aerobní choreografie za doprovodu 
hudby. Tento kurz je také skvělým startem pro soutěžní formy aero
biku. Lekce probíhají každé pondělí od 17.00 do 18.00 hodin.

Více informací získáte na www.fitstation.cz, info@fitstation.cz 
nebo na tel. 605 477 029. -red-

Cvičení s olympioniky 
Žáci 9. ročníků ze ZŠ Janského měli možnost zacvičit si s olympioniky 
v novém FitParku na Velké Ohradě. Dětem se při cvičení věnovali 
mnohonásobný mistr Evropy a světa ve sportovním aerobiku a fitness 
trenér David Huf a Martin Doktor – český rychlostní kanoista, dvojná
sobný olympijský vítěz z roku 1996 z her v Atlantě. Nechyběli ani čle
nové týmu Sazka olympijského víceboje, se kterými naše škola dlouho
době spolupracuje při pořádání školního kola Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů a hlavně při zapisování výsledků z osobních karet 
žáků. Ve FitParku všichni vyzkoušeli jednoduché posilovací stroje, pro
vozovali tzv. workout čili cvičení, při kterém člověk využívá jen váhu 
vlastního těla... Milé bylo i připravené občerstvení pro žáky naší školy.

  Jana Civínová, učitelka ZŠ Janského

Double v malé kopané 
Žákům ZŠ Kuncova se povedl dvojitý úspěch v malé kopané, když 
v obvodním kole získali dvě 1. místa, a to v kategorii 6. – 7. tříd i v ka
tegorii 8. – 9. tříd. Všichni si zaslouží pochvalu za vzornou reprezen
taci školy a mladší žáci navrch za vůli a bojovnost, kterou strhli ve fi
nále vítězství na svou stranu. Z 0:3 dokázali vyrovnat a nakonec 
vyhráli na penalty. Ze starších hráčů zaujal Filip Laštovka kvalitním 
výkonem v obraně a Jakub Kremlička, který vládl v útoku a dal nej
hezčí gól turnaje. Starší žáci zvládli suverénně všech 6 zápasů a za
slouženě postoupili do krajského kola. Uvidíme, jak se poperou 
na úrovni POPRASKu se školami, které jsou neoficiálními fotbalo
vými základkami pro slavné kluby.  Pavel Šenk a ředitel školy Pavel Petrnoušek 

Škola sebeobrany pro ženy 
Městská část Praha 13 opět podpořila pokra
čování Školy sebeobrany pro ženy pro násle
dující období (od října 2018 do konce června 
2019). Ženy všech věkových kategorií se pod 
vedením Josefa „Kodo“ Mádla, zkušeného 
trenéra bojových umění, mohou učit účinné 
silové obraně v krizových situacích, mohou si 
v praxi nacvičit jednoduché, ale účinné tech
niky sebeobrany, ale také zásady bezpečného 
jednání a pohybu na veřejnosti, stejně jako jednání v možných jiných 
krizových situacích. Cílem kurzů je také zvýšení sebevědomí a trénink 
dobré fyzické kondice adeptek. Získání sebevědomí mnohdy stačí 
k tomu, aby to případného útočníka odradilo od samotného napadení.

Kurzy jsou pro všechny účastnice bezplatné. Probíhají každý čtvrtek 
od 19 do 20 hodin v centru Avaloka v Bellušově ulici. Stačí přijít a za
pojit se. Projekt realizuje spolek Luční květy/Yamabushi Soin. 

Bohdan Pardubický  
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Gymnastky z třináctky opět vítězí
V sobotu 22. září se v nově zrekonstruované Sportovní hale Lužiny 
v Bellušově ulici konal již třetí Memoriál Hanky Myšákové – závod 
v Teamgymu. Ve čtyřech věkových a výkonnostních kategoriích závo
dilo více než 25 družstev. Asi nejdále to měly gymnastky z Ostravy 
a nejblíže? Samozřejmě domácí závodnice z třináctky. Ty nenechaly 
nic náhodě a v kategorii 1A po velmi vydařeném výkonu celkem 
s přehledem zvítězily. Jejich starší kamarádky z oddílu bojovaly také 
statečně a v kategorii 2 získaly velmi cenné bronzové medaile. Velké 
poděkování za skvělou organizaci patří hlavně Martině Kurkové 
z Gymstaru a vedení MČ Praha 13 za podporu tohoto sportu.

Andrea Kudličková, trenérka

Mezinárodní turnaj v kickboxu
Ve dnech 5. a 6. října se v Praze konal jeden z největších mezinárod
ních turnajů v kickboxu. Soutěžilo se hned v několika disciplínách. 
Byly to point fighting, lightcontact, kicklight a hudební formy. Zá
vodů se zúčastnilo více než 500 závodníků z 67 klubů, a to z 12 zemí 
po celém světě. 

Za jeden z největších úspěchů považujeme vítězství České repub
liky, která se umístila na první příčce. Do dalších let máme v plánu 
Czech Open – International kickboxing tournament posunout o další 
stupeň výše. Rádi bychom také dostali kickbox do povědomí dalším 
generacím, a to například za pomoci městské části Praha 13, na jejímž 
území se turnaj koná.

Vřelé poděkování patří samotným závodníkům, kteří za námi jezdí 
z nemalé dálky, hl. m. Praha a Českému svazu fullcontactu a ostat
ních bojových umění i dalším sponzorům, bez nichž by nebylo možné 
turnaj uskutečnit. Zároveň děkujeme centru JEREMI sport, které 
nám již druhým rokem poskytlo perfektní zázemí pro jeho konání.  
 Klára Kohoutová

Odstartovala Prokopská liga
Poslední zářijový čtvrtek byl zahájen celoroční turnaj v miniházené – 
Prokopská liga. Zahajující zápasy ligy proběhly v ZŠ Kuncova. Krásný 
podzimní den přinesl našim svěřencům z druhých, třetích a pátých 
tříd příznivé výsledky. Děti bojovaly jako draci, s velkou chutí a nasa
zením. V turnaji získaly pro ZŠ Janského dvě třetí místa. Věříme, 
že i následující házenkářská klání budou úspěšná, gratulujeme a všem 
účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  Táňa Kubánková

Večer s rekordmany a olympioniky
Studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského se v soutěži 100 let českého sportu umístili v celo
republikovém žebříčku škol na prvním místě! Jednou z výher byla pozvánka na slavnostní vy
hlášení vítězů ankety Největší momenty českého sportu, které se konalo v pražském Forum Karlín 
a přenášela ho Česká televize. „Celé vyhlašování probíhalo formou živého televizního vysílání,“ 
říká Matěj Kříž z 8.A, jeden ze zúčastněných studentů. „Veškeré dění jsme měli možnost sledo
vat z hlediště, kde jsme seděli po boku světoznámých legend. Ať už šlo o Dominika Haška, 
Barboru Špotákovou, Romana Šebrleho... Ve zbytku večera jsme se setkali s celou řadou úřadu
jících šampionů, s nimiž jsme zvěčněni na fotografiích, a také jsme zavzpomínali na všechny, 
kteří se podíleli na formování a reputaci českého sportu. Chtěl bych poděkovat panu profesoru 
Korábovi, který nám tento slavnostní večer umožnil navštívit, a také všem zúčastněným.“  -red-
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Festivalové ohlédnutí 
V neděli 7. října skončil v pořadí už šestý ročník Festivalu volného 
času Prahy 13. A byl to skutečný maraton akcí zaměřených na mož
nosti naplnění volného času dětí i dospělých. V průběhu čtyřiadvaceti 
festivalových dnů se vám se svou nabídkou představila široká škála or
ganizací, klubů, spolků i sdružení a proběhla i řada celodenních akcí. 
O některých z nich jsme se zmiňovali již v říjnovém STOPu, další, 
především ty větší, v krátkosti zmíníme nyní. 

Po hokejbalovém víkendu, který tradičně fes
tival odstartoval, přišel na řadu badminton. 
Přesněji dny otevřených dveří klubu Aktiv 
Lužiny. V hale v Zázvorkově ulici jste si 
mohli nezávazně a zdarma badminton vy
zkoušet i zahrát a pro ty, kteří měli chuť si 
v tomto sportovním odvětví změřit své síly 
s ostatními, připravili organizátoři dva turnaje 
pro rodiče a děti. Oddíl kopané TJ Sokol 
Stodůlky zase uspořádal pro všechny malé 
a nejmenší zájemce zábavné odpoledne. Své 
první kroky za fotbalovou kariérou přišlo 
udělat rekordních šedesát dětí, takže už teď je 
jasné, že kopaná ještě dlouho zůstane naším 
národním sportem. A kdyby nezaujala ko
paná, mohly se děti zúčastnit běžeckých zá
vodů pořádaných lehkoatletickým sportovním 
klubem Aktis Praha, nebo orientačního běhu 
pro děti a rodiče. Ten spolu s ukázkami cvi
čení žáků a různých sportovních her připravil 
Sportovní klub Hala Lužiny. V sobotu 22. září 
si všichni, kdo přišli k Nepomuckému rybní
 ku v Centrálním parku, mohli užít Sportovní den SK Velká Ohrada 
a také se do sportování zapojit. Nabídka byla opravdu pestrá – disci
plíny ryze sportovní, jako je plnění Odznaku všestrannosti olympij
ských vítězů, ale i sportovně – zábavné. Aktivně se zapojilo zhruba 

300 lidí. Děti si zajezdily na koloběžkách, vyzkoušely powerboard... 
Letošní novinkou byla účast florbalistů. Co ale za novinku určitě 
 považovat nemůžeme, byla ukázka flyboardingu. Tento adrenalinový 
sport je tradičně velkým lákadlem. Na exhibici se podílelo dvanáct 
profi letců – deset z Česka a dva z Polska. Také letos se divákům před
stavil s dech beroucími kousky Petr Civín, který patří ve flyboardingu 
mezi světovou špičku. A protože program byl celodenní, všichni oce
nili i odpočinkovou zónu. Na své si přišli také milovníci vycházek. 
Namátkou můžeme zmínit Pražské věže s Prahou 13. Ten, kdo se 
do této celopražské hry zapojil, dnes už zná věže nejen v Praze 13,  

ale i v jejím okolí. Zná jejich jména, historii, 
zajímavosti a ještě si zasportoval. Vždyť tisíc 
schodů nezdoláváme každý den. Tradičně 
velký zájem byl o bohatý program Svatovác
lavského odpoledne na Slunečním náměstí – 
řemeslné dílničky, výroba šperků nebo svíček, 
ale především oblíbená soutěž pejsků bez ro
dokmenu Voříškiáda. Na té se představilo 
Centrum výcviku psů pro postižené Helppes, 
zabývající se výchovou, výcvikem a předává
ním vodících i asistenčních psů osobám se 
zdravotním postižením. A mohli bychom 
pokračovat – letní kino, nohejbal, skautské 
odpoledne v Centrálním parku, bojová 
umění, divadlo, kulturně zábavný program 
Muser Show, taneční a pěvecká vystoupení, 
výpočetní technika, kutilství, hasičské odpo
ledne, masáže, basketbal, turnaj v kuželkách, 
akce určené seniorům..., ale také první di
plomy, medaile a někdy i slzičky, když se 
všechno nepodařilo, jak mělo. Tak takový byl 
letošní festival, který opět dokázal, že tady 

žijí neobyčejně aktivní a šikovní lidé. Všichni, kteří se jakkoli podíleli 
na jeho zdárném průběhu, zaslouží velké poděkování.

Záštitu nad letošním Festivalem volného času Prahy 13 převzali 
místostarosta Petr Zeman a předseda výboru pro výchovu a vzdělávání 
Vít Bobysud. Eva Černá
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ŽivOtní prOstŘedí

V souvislosti s oslavami 100. výročí Československa probíhá celostátní 
kampaň Nadace Partnerství Stromy svobody, jejímž symbolem jsou 
stromy, které obyvatelé vysadili u příležitosti vzniku Československa 
v letech 1918 a 1919. Stromy svobody se sázely i v pozdějších letech 
(1928, 1945, 1968). Vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit vý
znam svobody a demokracie. Cílem této roční kampaně je objevit pří
běhy těchto stromů, pomoci jim získat odborné ošetření a k 100. vý
ročí naší republiky uspořádat celorepublikovou výsadbu nových 
Stromů svobody.

Do této kampaně se zapojila také naše městská část. Poslední záři
jový čtvrtek byla na spodním okraji Panské zahrady slavnostně vysa

Náš Strom svobody je v Panské zahradě
zena lípa srdčitá – náš Strom svobody, jehož označení je na přírodním 
kameni s pamětní destičkou. Lípu společně s občany vysadili starosta 
David Vodrážka, místostarosta Pavel Jaroš a další zástupci ÚMČ 
Praha 13. Do výsadeb stromů svobody se letos zapojily komunity 
po celé republice i v zahraničí. 

Lípa, náš národní strom, byla od nepaměti uctívána pro svou mo
hutnost, dlouhověkost a nepochybně i pro své léčivé účinky. Stala se 
symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé v minulosti věřili, že lípa do
káže odehnat zlé duchy a svou energií zbavit člověka chmurných myš
lenek. 

Popřejme tedy naší lípě dlouhý život bez zbytečného strádání a ne
mocí. Dana Céová a Anna Pešatová

Praha 13 plná květin Také letos vyhlásil Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva 
MČ Praha 13 soutěž o nejhezčí balkon nebo předzahrádku naší měst
ské části. Své pěstitelské úspěchy přihlásilo do soutěže, která má již 
osmiletou tradici, celkem 12 soutěžících. Přesto, že horké a suché léto 
zahrádkářům moc nepřálo, všechny přihlášené rozkvetlé balkony 
i předzahrádky vypadaly úžasně. Takže výběr těch nej byl pro porotu 
složenou z členů výboru tradičně hodně těžký. 

V kategorii balkonů 
zvítězila paní Jana 
Medová, z předzahrá
dek se nejvíce líbila ta, 
o kterou se starají Mi
lena Špačková a Irena 
Zofová. I tentokrát 
porota udělila zvláštní 
cenu, a to paní Karo
líně Čihákové.

„Tuto cenu jsme 
udělili za opravdu bez
vadný nápad,“ řekl 
předseda výboru pro 
výchovu a vzdělávání 
Vít Bobysud. „Paní 
Čiháková totiž zdarma 
nabídla přebytky ze 
zahrádky kolemjdou
cím. A aby si mohl 
kdokoli ovoce bez 
problému odnést, měl 
k dispozici i tašku. 
Tento nápad zaujal 
nejen nás, ale také návštěvníky z Arménie. A protože si ho nenechali 
pro sebe, objevil se v tamní televizi i na sociálních sítích. Takže počin 
paní Čihákové měl ohlas i v zahraničí.“

Sponzory soutěže byly opět Zahradní centrum v Řeporyjích 
a firma Zahradnictví Král. Eva Černá 
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Stromy slavily svůj svátek
V úterý 16. října jsme v Centrálním parku slavili Den stromů. Zahájil 
ho místostarosta Pavel Jaroš spolu s dětmi z mateřských škol výsadbou 
habru obecného u hráze Stodůleckého rybníka. Poté si děti mohly ne
jen zasoutěžit, ale také se dozvědět něco nového o stromech. Soutěž 
byla zaměřena na zajímavosti ze světa stromů, u stánků Lesů hl. m. 
Prahy zase děti získaly spoustu užitečných informací, a navíc si tam 
mohly vyrobit pravou medaili ze dřeva či zahrát různé hry. Počasí le
tošnímu svátku stromů přálo, což se odrazilo i na počtu dětí a dospě
lých, kteří přišli do Centrálního parku Den stromů spolu s námi osla
vit – zúčastnilo se zhruba 500 dětí z více než dvaceti tříd mateřinek 
a základních škol i značný počet dospělých. Akci pořádal Odbor ži
votního prostředí městské části Praha 13 v rámci místní Agendy 21.

Eva Beránková

Výlov Stodůleckého rybníka
První říjnovou sobotu brzy ráno se na hrázi pozvolna vypuštěného 
Stodůleckého rybníka objevili rybáři Českého rybářského svazu MO 
Jinonice. Po nezbytných přípravách tady začal již tradiční výlov, který 
se také letos těšil velkému zájmu kolemjdoucích. A není divu, vždyť 
vidět přímo mezi paneláky plnicí se sítě různě velkými šupináči není 
vůbec běžné. 

„Přestože podmínky k chovu ryb letos nebyly díky vysokým letním 
teplotám vůbec ideální, byli jsme s jejich množstvím a velikostí spoko

jeni,“ řekl jednatel organizace Jaroslav Fišer. „Dost nám pomohl vodo
trysk, který stále provzdušňoval vodu, takže nehrozil kyslíkový deficit. 
Slovili jsme zhruba 10 metráků kaprů, 3,5 metráku tzv. bílé ryby (plo
tice, perlín) a také poměrně hodně štik. A nebýt pytláků, kteří se letos 
opravdu činili, mohlo to být ještě lepší. Část ryb jsme převezli do ne
dalekého Nepomuckého rybníka, ostatní jsme pod Jiráskovým mos
tem vypustili do Vltavy.“ 

Ani při tomto výlovu nechyběl na hrázi prodejní stánek, takže ten, 
kdo měl zájem, mohl si právě vylovenou rybu koupit. Ti, kdo výlov 
Stodůleckého rybníka nestihli, měli ještě další možnost, a to v polo
vině října, kdy se konal výlov Řeporyjského rybníka a Asuánu. 
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Pražské cyklozvonění podvanácté
Součástí Evropského týdne mobility je už dvanáctým rokem Pražské 
cyklozvonění. V sobotu 22. září vyslali početný peloton účastníků 
z naší městské části na trať dlouhou cca 20 km starosta David Vod
rážka s místostarostou Pavlem Jarošem. 

Od Stodůleckého rybníka se cyklisté ve žlutých tričkách vydali 
do cíle, který byl letos v Praze 8 v Křižíkově ulici. Sem dorazily i další 
pelotony, letos z šestadvaceti městských částí. 

V rámci Mezinárodního dne bez aut byla ulice uzavřena a stala se 
místem bohatého doprovodného programu, který připravili organizá
toři z pražského magistrátu a Prahy 8. Na přítomné všech věkových 
kategorií čekaly soutěže, hudební produkce, občerstvení, ale také 
stánky s informacemi o udržitelné dopravě nebo o dopadu nadměr
ného užívání aut na životní prostředí. Více na www.cyklozvoneni.cz.

Eva Beránková
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Michaela Líčková

 

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Ovčí hájek   1. 11. parkoviště proti č. 2159/16

5. máje   2. 11. plocha proti č. 325

Podpěrova   2. 11. před MŠ u č. 1879

Janského   5. 11. parkoviště proti č. 2370/15

K Fialce   6. 11. plocha u č. 1219

Drimlova   7. 11. parkovací záliv u kontejnerů na tříděný 
odpad

Kettnerova   7. 11. parkoviště proti č. 2059

Vstavačová   8. 11. u retenční nádrže

Janského   9. 11. parkovací záliv u lékárny

Melodická 12. 11. křižovatka s ul. Operetní

Zázvorkova 12. 11. parkoviště proti č. 2003/14 u trafostanice

K Hájům 13. 11. křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha 
u  kontejnerů na tříděný odpad)

Chlupova 14. 11. proti č. 1800 (u MŠ)

Klausova 14. 11. parkoviště proti č. 1361/13a

V Hůrkách 15. 11. křižovatka s ul. Seydlerova

Píškova 16. 11. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Červeňanského 19. 11. křižovatka s ul. Janského (nástupní 
ostrůvek BUS)

Hábova 19. 11. parkoviště před č. 1564/8

ulice datum stanoviště
U Jezera 20. 11. parkoviště proti č. 2039/18

K Sopce 21. 11. zpevněná plocha

K Opatřilce 22. 11. křižovatka s ul. K Jihu

Trávníčkova 22. 11. rozšířený chodník proti č. 1764

Borovanského 23. 11. křižovatka s ul. Kurzova

Petržílkova 26. 11. parkoviště u č. 2267/12

Fantova 27. 11. parkoviště u č. 1742/23

Janského 28. 11. parkovací záliv proti č. 2211/69

Lýskova 28. 11. křižovatka s ul. Chalabalova (chodník 
u Grafotechny)

Böhmova 29. 11. parkoviště u kotelny

Nušlova 29. 11. parkovací záliv proti č. 2289/43

Bellušova 30. 11. parkoviště proti č. 1804/7

Amforová   3. 12. proti č. 1895/24

Běhounkova   3. 12 . parkoviště proti č. 2463

Janského   4. 12. rozšířený chodník u č. 2437

náměstí Na Lužinách   5. 12.

Podpěrova   5. 12. u č. 1879 (u MŠ)

Pavrovského   6. 12. křižovatka s ul. Přecechtělova

Volutová   6. 12. parkoviště proti č. 2518/6

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Michaela Líčková

Ukliďme svět – ukliďme naši školu 
Ve středu 26. září proběhla v ZŠ Klausova akce Ukliďme svět – ukliďme 
naši školu, kterou jsme se připojili k celosvětové aktivitě s mottem 
„Mezi odpadky se nám žít nechce“. 

Dopoledne se všechny naše třídy podílely na úklidu areálu školy 
a jejího bezprostředního okolí. Posbírali jsme velké množství odpadků, 
které se z převážné části dostaly do našeho areálu z přilehlého parko
viště. Odpoledne se k nám připojili i rodiče žáků školy. Celodenní 
akci zakončilo společné posezení u ohníčku. 

Odpadky byly zlikvidovány za přispění Odboru životního prostředí 
ÚMČ Praha 13. Všem patří veliké díky. Lucie Ondroušková

Pěšky do školy
Třída 9.A ZŠ Klausova byla pověřena organizací celoškolní akce Pěšky 
do školy, která se snaží dosáhnout šetření životního prostředí. Žáci 
vymysleli soutěžní úkoly, ty potom prokonzultovali s ředitelem školy 
a ve čtvrtek 20. září je dobrovolně celá naše škola plnila. Zúčastnilo se 
celkem patnáct tříd z šestnácti.  
   Hlavním úkolem bylo ujít co nejdelší trasu pěšky a snažit se vyne
chat dopravní prostředky, které škodí životnímu prostředí. Dalším 
bylo například spočítat, kolik lidí soutěžící cestou do školy potkali... 
   Celá 9.A se podílela na vyhodnocení, slavnostní vyhlášení výsledků 
pak proběhlo v pátek 12. října. A odměna pro nejlepší? Ta byla sladká 
a moc dobrá, ale nechyběly ani diplomy, které budou účast v soutěži 
dlouho připomínat.  Za 9.A Lucie Furmanová a Kristýna Milaberská  
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Na co se nejčastěji ptáte?
Na odbor životního prostředí se často obracíte s dotazy, jejichž ob-
sah se týká všech oblastí, kterými se tento odbor zabývá. Těm nej-
častějším dáme postupně prostor na stránkách STOPu.

V čem spočívá údržba zeleně ve správě odboru životního prostředí?
Stručně shrnuto se jedná o tyto práce: 
  zimní služba na pěších komunikacích; 5x seče trávy; podzimní 

úklid listí z ploch OŽP; péče o dětská a sportovní hřiště – vylepo
vání návštěvních řádů na dětských a sportovních hřištích; drobné 
opravy oplocení hřišť a herních prvků mobiliáře; výměna písku 
v pískovištích; drobné terénní úpravy vnitrobloků; péče o drobnou 
architekturu a cyklistické dopravní značení; výsadby a ošetřování 
rostlin (dřevin i květin); zálivky výsadeb; výchovné, zdravotní 
i bezpečnostní řezy stromů; úpravy porostů keřů; odplevelování 
 keřových skupin, záhonů, zpevněných ploch atd.

  služby spojené s čistotou a pořádkem na plochách (ruční sběr 
 odpadků, obsluha odpadkových košů, košů na psí exkrementy,  
vč. doplňování sáčků) 

  týdenní provozní kontroly herních a sportovních prvků na dět
ských hřištích a sportovištích dle platných norem

Jak a kdy se uklízí spadané listí?
Listí se uklízí najednou až po jeho úplném opadu ze stromů, což je 
zpravidla až po prvních mrazících. Zahájení úklidu listí je stanoveno 
většinou na listopad. Z travnatých ploch je odklízeno pomocí sekaček. 
Z pěších komunikací a dalších zpevněných ploch je ručně zametáno.

Zdá se mi, že je všude spousta odpadků? Stará se úřad o jejich úklid?
Radnice prostřednictvím odboru životního prostředí dělá pro úklid 
veřejných prostranství opravdu hodně. Třikrát týdně se sbírají odpadky 
z ploch zeleně a dětských hřišť ve správě OŽP. Třikrát týdně je vysy

páváno 323 odpadkových košů vč. obsluhy stojanů na psí exkrementy. 
Každoročně probíhá jarní úklid chodníků od zimního posypu, nedo
palků cigaret, rozbitého skla... a na podzim pak úklid spadaného listí. 
Také je objednáván jarní celoplošný úklid ploch zeleně i mimo správu 
OŽP. Každoročně jsou sebrány desítky tun odpadů. Smutné je, že už 
po týdnu jich bývají uklízené plochy zase plné. Udržování čistoty 
a pořádku není pouze věcí radnice. Ta vynakládá na tyto služby 
zhruba 9 mil. Kč ročně. Je to také věcí obyvatel, kteří v naší městské 
části žijí a firem, které zde staví nebo zde mají své provozovny.

Jak se osvědčilo využívání nezaměstnaných lidí v rámci projektů 
zaměřených na pomoc nezaměstnaným? 
Pracovníci veřejně prospěšných prací nyní pomáhají při úklidu na nej
více exponovaných místech Prahy 13. Úklid se týká zejména okolí ně
kterých stanic metra, dětských hřišť, sportovišť a ve velké míře též cest 
pro pěší, parků a dalších míst k odpočinku. Zčásti provádějí úklid i tam, 
kde neplní své povinnosti vlastníci pozemku a je potřeba úklid i těchto 
míst operativně zajistit. Pomáhají také při likvidaci černých skládek. 
V několika případech se jim dokonce podařilo přimět i několik lidí bez 
domova k úklidu jejich „příbytku“. Celkově lze tedy říci, že využití ne
zaměstnaných v tomto projektu se osvědčilo a že jejich přítomnost je 
pro naši městskou část přínosem. Zaměstnanci služby si díky němu 
udržují a obnovují základní pracovní návyky, motivaci k práci a získávají 
finanční prostředky z pracovní činnosti, nikoli jen ze sociálních podpor. 

Na sídlišti jsem několikrát viděl hodující potkany. Řeší radnice nějak 
jejich hubení?
Množení potkanů je opět důsledkem dostupnosti zbytků jídel z do
movních odpadů na plochách zeleně, v keřích, okolo kontejnerů, 
na dětských hřištích a podobně. Na plochách zeleně ve správě odboru 
životního prostředí probíhá každoročně opakovaná deratizace myšo
vitých hlodavců. V letošním roce od května probíhala první etapa 
a od září probíhá druhá. -red-

1. narozeniny
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ŽivOtní prOstŘedí
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hasičské OkénkO

mĚstská pOLicie

Z deníkU pOLicie čr

Hledaná osoba 
První říjnovou neděli ve tři hodiny odpoledne prováděli 
strážníci našeho obvodního ředitelství preventivní kontrolu 
veřejného pořádku na problematických místech Prahy 13. 
Výkon jejich služby byl směřován zejména na kriminálně 
závadové osoby a osoby bez domova. Při této činnosti si po
všimli muže, který se již na první pohled projevoval vůči 
svému okolí agresivně. Proto strážníci požádali muže o předložení do
kladu totožnosti. Následnou lustrací v evidenci hledaných a pohřešo
vaných osob bylo zjištěno, že jde o pětačtyřicetiletého muže z Olo
moucka a že po výtržníkovi pátrá Policie České republiky. Po ověření 

totožnosti byl muž předán kolegům z místního oddělení 
policie k dalšímu opatření. 

Nález odcizeného vozidla
Dne 27. září prováděla při blokovém čistění ulic auto
hlídka městské policie kontrolu zaparkovaných vozidel 
v ulici Zázvorkova. Prověrkou v databázi odcizených mo

torových vozidel vyšlo najevo, že po vozidle tovární značky Škoda Yeti 
šedé barvy s pražskou registrační značkou vyhlásila celostátní pátrání 
Policie České republiky. Zajištěný automobil si na místě policisté pře
vzali.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Nezjištěný pachatel odcizil během měsíců srpna až září 
z uzamčené kolárny bytového domu historické jízdní kolo. 
Jeho majiteli, který měl ke kolu i osobní vztah, způsobil 
škodu 30 000 Kč. 
 Neznámý pachatel odcizil 30. září kolem poledne mo-
bilní telefon. Ke krádeži došlo při cestě náhradní autobuso-
vou dopravou ze stanice metra Pražské povstání do stanice 
Roztyly. Oznamovatelka před nástupem do autobusu tele-
fonovala, potom si dala mobil do nezajištěné kapsy bundy. 
Pachatel využil i toho, že autobus byl plný a poškozená ces-
tovala s několika zavazadly. 

 Druhý říjnový den jsme přijali oznámení ženy, které před 
třemi týdny nezjištěný pachatel odcizil cestou z bydliště 
do obchodu nebo zpět peněženku s finanční hotovostí a osob-
ními doklady. Peněženka byla uložená v kabelce, kterou měla 
oznamovatelka po celou dobu zavěšenou přes rameno. Celou 
událost přišla ohlásit tak pozdě proto, že peněženku hledala 
nejprve sama, potom čekala, že ji někdo vrátí. Když se tak 
nestalo, rozhodla se celou věc oznámit policii.  
 Se stoupající cenou pohonných hmot se začaly objevovat 
i jejich krádeže z motorových vozidel. Ke konci září jsme při-
jali o krádeži nafty z nádrže oznámení majitele dodávky. 

U těchto krádeží je většinou škoda vzniklá odcizením po-
honných hmot daleko menší než ta, kterou zloděj způsobí 
poškozením vozidla. Tak je tomu i u tohoto případu – odci-
zením nafty vznikla majiteli vozidla škoda 1 500 Kč, ale po-
škození hadice, kterou pachatel prořízl a následné opravy 
vyšly na dvojnásobek, tedy na 3 000 Kč. 
 Nezjištěný pachatel využil 24. září odpoledne nepozor-
nosti ženy, která cestovala metrem ze stanice Vysočanská 
do stanice Luka. Z kabelky, kterou měla při sobě, jí odcizil 
mobilní telefon v hodnotě 12 000 Kč.
   Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Připomínka tragických povodní
V sobotu 22. září v časných ranních hodinách začali v pražském 
Karlíně a Libni hasiči naší jednotky spolu s dalšími záchranáři v rámci 
protipovodňového cvičení stavbu hrází. Cílem cvičení bylo prověřit 
činnost všech složek, které se podílejí na řešení povodňových situací. 

Tato cvičení se v hl. m. Praze provádí každoročně, vždy na jiném 
úseku. Letos činila celková délka všech protipovodňových opatření 
včetně zemních valů, betonových stěn i mobilního hrazení, která se 
stavěla v úseku mezi Lannovou ulicí v Praze 1 a Thomayerovými sady 
v Libni v Praze 8, více než 19 kilometrů. Z toho mobilní zábrany 
měřily skoro sedm kilometrů.

Pozvánka
SDH Stodůlky a městská část Praha 13 srdečně zvou všechny děti 
i jejich rodiče na mikulášskou nadílku, která se bude konat 1. prosince 
od 13 hodin ve Spolkovém domě. 
Od 17 hodin proběhne ve Spolkovém domě valná hromada SDH.

                 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Vzdali jsme poctu československému státu
V červnu se náš sbor podílel na Hasičské fontáně 2018 ke 100. výročí 
vzniku naší republiky. Spolu s tisícovkou kolegů z celé republiky jsme 
společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě. Vodní 
produkci, kterou sledoval komisař České knihy rekordů z agentury 

Dobrý den, zahájila hymna, po níž následovala část symfonické básně 
Vltava Bedřicha Smetany. Rekord byl uznán, zapsán a náš sbor 
obdržel o rekordu certifikát. 

Naše zásahová jednotka v letních měsících nezahálela a dvakrát li
kvidovala obtížný hmyz, třikrát požár porostu. 14. září se zúčastnila 
cvičení Základna 2018 v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Toto 
cvičení prověřilo stavbu a provoz základny humanitární pomoci 
a nouzového ubyto
vání lidí postižených 
například povodní. 

Na hřišti se usku
tečnily poslední letošní 
závody, které jsme po
řádali, a to memoriál 
Jany Dobiášové v pře
kážkovém běhu dětí 
na 60 metrů. Závodů 
se i za nepřízně počasí 
zúčastnilo 117 dětí 
v kategoriích pří
pravky, mladší a starší. 
Potěšilo nás stříbro 
Lukáška Dušty v kategorii přípravek. Ještě nás čekají poslední závody 
tohoto roku – tentokráte v hale ve Stromovce. Ale o tom až příště. 

           Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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DOBÝVÁNÍ HRADU SION. Na konci září se náš klub Robinson 
 zúčastnil každoročního klání u zříceniny hradu Sion. Sjelo se přes 
200 holek a kluků ze spřátelených klubů z celé republiky. Spolu jsme 
prošli výcvikem a na závěr svedli nelítostný boj o bývalý hrad. Kromě 
toho si děti mohly vyzkoušet i různé zajímavé aktivity (střelbu airsoft
kou, vyřezávání...). Nechybělo ani poutavé zamyšlení a samozřejmě 
country tance. Poslední víkend v říjnu nás čeká sjezd Maják, který 
bude v Praze. Video z akce máme na www.klubrobinson.cz. Terka Urbanová

KAMARÁDI PRO KAMARÁDY. V Mateřské škole Ovčí hájek 2177 
si uvědomujeme důležitost multikulturního vzdělávání, integrace dětí 
cizinců a zlepšení vztahů s dětmi odlišné národnosti. Proto jsme se 
začátkem roku zapojili do programu Spolku Zaedno Kamarádi. Jeho 
součástí je stejnojmenný tištěný časopis pro vícejazyčné děti a multi
kulturní výchovu, který nám při práci s dětmi hodně pomáhá. Kon
cem září byla v naší školce zahájena jedna z putovních výstav 
 Vícejazyčnost je bohatství – výstava obrázků dětí, které s neziskovou 
 organizací Zaedno spolupracují. Měla velký úspěch, dokonce zde 
Česká televize natáčela dokument, který je možné vidět pod názvem 
Sousedé. Hana Baštová, ředitelka

LETNÍ SÍDLO PREZIDENTŮ. Třída 4.B z FZŠ Trávníčkova navští
vila u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky zá
mek Lány – letní sídlo prezidentů. Tento barokní zámek uprostřed 
křivoklátských lesů i přilehlý rozsáhlý park s jezírkem a se skleníkem 
určitě stojí za pozornost. Navíc jsme se tam dověděli spoustu zajíma
vostí nejen o naší republice, ale také o našem prvním prezidentovi 
T. G. Masarykovi. Eva Křivanová

NENÍ CIHLA JAKO CIHLA. V říjnu zažily děti ze 4.B naší ZŠ Mohy
lová něco opravdu výjimečného – každé z nich drželo v rukách 11 mi
lionů! A že byly pořádně těžké. Navštívili jsme totiž expozici Lidé 
a peníze v budově České národní banky, lépe řečeno v prostorách bý
valého trezoru. Zlatá cihla v hodnotě 11 milionů vážila 12 kg. Děti se 
dozvěděly také spoustu informací o úloze banky, o penězích a jejich 
výrobě, o padělcích i historii platidel. A víte, co si odnesl vítěz závě
rečného kvízu? Balíček slisovaných sešrotovaných a rozřezaných ban
kovek – to bylo radosti. Výstava je moc zajímavá a všem ji doporuču
jeme. Míša Houšková

STŘEVLÍK. Tento školní rok začal pro nás z Mohylky trochu netra
dičně. Vyjeli jsme si na podzimní ekologický pobyt do Střediska eko
logické výchovy Libereckého kraje Střevlík. Pod vedením zkušených 
lektorů jsme poznávali život včel, sledovali ptactvo a zvěř žijící v blíz
kosti našich příbytků. Na závěr pobytu jsme upekli pravé české buchty, 
které se nám moc povedly. Nejlepší je ale to, že jsme tohle všechno 
mohli zažít spolu. Kateřina Srbová

ŽÍŽALY DO MOHYLKY. 
Naše škola je uprostřed síd
liště, ale to nám nebrání vy
chovávat žáky v co největ 
ším souladu s přírodou. 
Na školní zahradě chováme 
králíky, morče, párek hed
vábniček a nyní jsme s dětmi 
ze školní družiny založili 
i vermikompostér. Budeme 
se učit zpracovávat bioodpad 
s pomocí žížal. A k čemu je 

to vlastně dobré? Snížíme bioodpad ve škole, získáme kvalitní hnojivo, 
snížíme uhlíkovou stopu a zároveň podpoříme ekologické myšlení na
šich dětí. Přidejte se k nám a pozvěte žížalky i k vám!  Jitka Hrubá
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NOVĚ OTEVŘENÝ KROUŽEK. ZŠ Janského nabízí žákům přírodo
vědný kroužek Příroda hrou, který dále rozvíjí výuku přírodních věd 
a environmentální výuku. Otevírá dětem nové možnosti, jak poznávat 
přírodu a její pochody, rozvíjí u nich samostatnost i spolupráci ve sku
pině. Jednou z hlavních činností kroužku jsou tematické vycházky 
do přírody, pokusy, tvoření z přírodních materiálů a základy bylinkář
ství. První letošní akcí byl sběr a zkoumání zkamenělin v Prokopském 
údolí. Naučit se přírodě nejen rozumět a chápat její pochody, ale také 
ji chránit pro další generace, jsou důležité hodnoty, které chce škola 
žákům předat.   Jan Havlíček, ředitel školy

OD ZRNA K CHLEBU. V září si žáci 2.C z FZŠ Trávníčkova v rámci 
projektu Od zrna k chlebu na vlastní kůži vyzkoušeli, jak náročná cesta 
to je. Vlastními silami jsme si připravili políčko a zaseli pšenici. Obilí 
sklidíme, vymlátíme ho cepy a umeleme. Upečeme si vlastní chléb 
a určitě si pochutnáme. Jedny z posledních krásných letních dnů si 
zkrátka náležitě užíváme.   Dagmar Říhová

PÁŤÁCI V ROLI UČITELŮ. V Základní škole Mohylová se už tradičně 
každý páťák stará o svého prvňáčka a provází ho celým prvním rokem 
školní docházky. Tentokrát se žáci z 5.A stali učiteli dětí z 1.B. Své 
nové role se zhostili s velkým nadšením. Společné učení udělalo radost 
nejen těm nejmenším, kteří se mohli pochlubit tím, co všechno se 
za tak krátkou dobu naučili. Veronika Pijáková

UMÍME POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC. Koncem září navštívili 
žáky 4.A FZŠ Trávníčkova pan Němeček a paní Kalbáčová z rehabi
litační kliniky Malvazinky. Nejprve si vyslechli zajímavé povídání 
o první pomoci člověku v bezvědomí, o zotavovací poloze, krvácení..., 
což si následně i vyzkoušeli. Nejvíce se nám líbila masáž srdce na fi
guríně, i když jsme se pěkně zapotili, a také vyprávění paní Kalbáčové, 
která pracuje jako instrumentářka na operačním sále.  Helena Bumbálková 

VYTANČENÝ MISTROVSKÝ TITUL. Taneční skupina D.A.R. se 
díky úžasnému výsledku na Mistrovství ČR nominovala na Mistrov
ství světa Street dance show, disco dance show a Světový pohár disco 
dance a disco freestyle – Dance Shock 2018 v Ústí nad Labem. Velký 
boj se odehrál v září a naše choreografie Black Swan svoji kategorii 
vyhrála. Jsme mistři světa! Zdenka Hiřmanová

VÝLET DO CENTRA PRAHY. Využili jsme příjemných teplot a slu
níčka, které provázely začátek letošního podzimu, a vyrazili jsme s na
šimi dětmi z MŠ Mezi Školami 2323 poznávat památky našeho hlav
ního města. Podívali jsme se na Pražský hrad, Petřínskou rozhlednu, 
ale i na Národní divadlo. Nakonec jsme skončili u Vltavy, kde se děti 
podělily o kousek svačiny s racky a labutěmi, mohly se podívat na pro
jíždějící lodě i trénující kajakáře... Dopoledne nám uteklo jako ta voda 
ve Vltavě.  Pavla Benešová, ředitelka                                         
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Finanční pOradna

Kreditní karta – skvělá nabídka nebo past?
Lákavé kreditní karty potkáváme stále častěji. Je opravdu tak výhodné 
nakupovat přes kreditní kartu nebo nám naopak může uškodit?

Naprostá většina z nás, kdo má běžný účet, má k němu platební ne
boli debetní kartu. Z debetní karty můžeme zaplatit pouze částku, 
kterou máme disponibilní na účtu. Oproti tomu kreditní karta je pla
tební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který drži
tel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat. Je třeba mít 
stále na paměti, že kreditní kartu finanční instituce nevytvořily proto, 
aby vám půjčily peníze zdarma, ale jen a jen kvůli svému zisku. To po
tvrzují úrokové sazby u kreditních karet ve výši 15 až 30 % p.a. a po
platky, které jsou s kreditní kartou spojené.

U investic platí, čemu nerozumíte, do toho neinvestujte. U kreditní 
karty platí podobná rada, pokud vám nejsou zřejmé všechny výhody 
a nevýhody, tak tímto produktem nákupy nefinancujte.

Výhody kreditních karet
  Věrnostní programy, např. vrácení plateb ve výši až 2 % na běžný 

účet. Pokud utratíte v obchodech např. 10 000 Kč měsíčně, tak mů
žete získat 200 Kč. 

  V zahraničí může být snadnější platba kreditní kartou, než kartou 
debetní a některé služby spojené s cestováním je možné rezervovat 
pouze přes kreditní kartu.

  Slevy u vybraných obchodníků, možnost využít letištní salonky 
na vybraných letištích za zvýhodněnou cenu apod.

  Úrazové cestovní pojištění zdarma.

Nevýhody kreditních karet
  Vysoký úrok, většinou 15–30 % p.a.
    Pokud přesáhnete bezúročné období a v horším případě jste vyčer

pali celý limit kreditní karty a nemáte prostředky na jednorázové 
doplacení, tak jste si pořídili jeden z nejdražších úvěrových pro
duktů.

  U většiny kreditních karet vysoké měsíční poplatky.
 Vysoké poplatky při výběru z bankomatu (i více než 100 Kč).
  Snižují dostupnost hypotéky. Přibližně polovina hypotečních bank 

zohledňuje do celkové bonity – většinou 5 až 10 % kreditního 
rámce (limitu). Pokud máte kreditní kartu s limitem 100 000 Kč, 
který třeba ani nečerpáte, tak zmíněné banky uvažují, že máte 
5 000 Kč měsíčně výdaj. To může výrazně snižovat maximální 
částku hypotéky – např. až o 1,3 mil. Kč.

Pokud se už necháte zlákat k pořízení kreditní karty, je kromě zjištění 
výše slev u obchodníků, u kterých nakupujete, vhodné se zamyslet, ja
kým způsobem budete kreditní kartu splácet. Pokud nemůžete sledo
vat zaplacené platby přes online aplikaci jako je internetové bankov
nictví, velmi lehce se stane, že přehlédnete měsíční vyúčtování, 
a přesáhnete bezúročné období.

Na jakou částku nastavit limit karty
Limit kreditní karty byste měli nastavit dle výše příjmu a výše úspor. 
Není rozumné akceptovat nejvyšší limit, který vám daná instituce na
bízí. Lehce se vám může stát, že neodoláte nákupům, které si nemů
žete dovolit. Pokud je např. měsíční mzda uživatele kreditní karty 
20 000 Kč a po odečtení všech poplatků spojených s živobytím zbývá 
disponibilních 10 000 Kč, je zřejmé, že pokud jeden měsíc zaplatí 
kreditní kartou částku 20 000 Kč, není tuto částku schopen splatit na
jednou.

V tomto případě přichází na řadu minimální měsíční splátka a úrok 
z nesplacených závazků, čímž se jak již zaznělo, nákup velmi prodraží. 
V horším případě se můžete dostat do dluhové pasti. Je tedy zásadní 
mít spočítané, kolik můžete měsíčně utratit, abyste si mohli nastavit 
100% inkaso.

Závěrem jen dodám, že se vám rozhodně bude bez kreditní karty lépe 
žít.                          Ondřej Marek, ondrej.marek@sbelter.cz

OdpOvídá psychOLOG

Úhel pohledu
„Dobrý den, paní doktorko. Léto skončilo, večer se brzy stmívá a mně je 
jako každý podzim smutno. Mám pocit, že se mi nic nedaří. Nic zvláštního 
jsem v životě nedokázal. Myslím, že ostatní lidé mají zajímavější život. 
Mám slušnou práci, ale nedaří se mi najít partnerku. Koupil jsem si nový 
byt, který jsem už skoro celý zaplatil. Chodím sportovat a byl jsem asi 
i na zajímavé dovolené, ale stejně jsem si ji neužil. Celou dobu jsem pře-
mýšlel, proč zrovna já mám na ženy smůlu.“

„Dobrý den. Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc. Dlouhé roky jsem žila 
v manželství s mužem, který mne a naše děti pořád jenom deptal a trápil, 
i vydíral, občas i bil. Děti byly také nešťastné. I mne prosily, ať od táty ode-
jdeme. Hrozně jsem se bála. Otevřela jste mi oči. Život je krásný. Dokázala 
jsem to. Žiju teď se svými dětmi sama. Sice jen v podnájmu, ale je nám 
hezky. Nemáme moc peněz, ale radujeme se z maličkostí. Užíváme si výlety 
a každý nový den. Konečně můžu říct: Žije se nám hezky.“

Ano, nastává podzim, dny se krátí, sluníčka a světla ubývá a to 
všechno skutečně může mít vliv na naši náladu. Světelnou terapií se 
doplňuje i léčba některých forem depresí. I my si můžeme koupit 
domů terapeutickou světelnou lampu. Ta může pomoci, ale sama nás 
nespasí.

Všichni víme, že život dokáže být komplikovaný a je třeba aktivně 
pracovat na tom, abychom měli kvalitní vztahy, práci, zázemí, koníčky 
atd. Nikdo ale nemá všechno. Naším úhlem pohledu se může zdát, že 
ostatním se daří lépe. Vnější pohled zrcadlí jen naše představy. Kdyby
chom mohli vidět do životů a duší lidí kolem nás, zjistili bychom, že 
rozdíly jsou především v tom, jak optimisticky nebo negativisticky 
svůj život vnímáme. Je to pověstná poloplná nebo poloprázdná skle
nice.

Jsou lidé, kteří mají skoro všechno a šťastní a spokojení být nedoká
žou. Chtějí pořád víc a jinak. Život marní fňukáním, touhou po ně
čem, co nemají. Úplně tím zapomínají, že také spoustu věcí, vztahů, 
zážitků mají. Naproti tomu jsou lidé, kteří si toho, co patří do jejich 
života, váží. Vědí, že i když mají jen něco a jen trošku, tak že se jim 
v tom hezky žije. Ne vždy můžeme změnit materiální, pracovní nebo 
vztahové uspořádání v životě. Ale úhel pohledu, kterým svůj život 
hodnotíme, můžeme změnit my sami a teď hned. Pocit pozitivního 
ohodnocení toho, co ve svém životě máme, nám dodá spokojenost 
a vlastně najednou se nám může hezky žít, i když nemáme a ani nikdy 
nemůžeme mít všechno. Jako nikdo na světě.

Pro příjemněji prožitý podzim nám může pomoci barevnější oble
čení, prohřátí v sauně, terapeutická světelná lampa, exotická dovolená 
a spousta dalšího. Ale nic tak spolehlivě nenastartuje naši spokojenost 
jako ten správný úhel pohledu.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji, ať se jim hezky žije, nejenom 
na podzim J.

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

Denní stacionář má volná místa 
Pečujete ve své rodině o vaše blízké a vnímáte, že i přes veškerou 
snahu a péči se vaši blízcí (rodiče, prarodiče) cítí osamělí nebo do
konce tráví dny sami v domácnosti, do které se vy vracíte až večer? 
Rádi byste, aby vaši blízcí den strávili v příjemném prostředí ve spo
lečnosti lidí s obdobnými zájmy?       
   Každý pracovní den od 8 do 16.30 hodin jsou pro tyto účely ote
vřeny prostory denního stacionáře Lukáš ve Středisku sociálních slu
žeb Prahy 13, kde je o klienty dobře postaráno. Zajištěna je nejen ce
lodenní strava ve formě dopolední, odpolední svačiny a oběda (výběr 
ze tří jídel), ale také řada zajímavých činností – hraní her, cvičení 
paměti nebo zhotovování různých jednoduchých výrobků. Několikrát 
do měsíce jsou připravena i hudební vystoupení. Účast na těchto akti
vitách je však zcela dobrovolná. Díky osobnímu přístupu našich pečo
vatelek si vaši blízcí vytvoří dojem příjemného rodinného prostředí. 
   Denní stacionář i celé prostory Střediska sociálních služeb Prahy 13 
jsou bezbariérovým sociálním zařízením určeným pro seniory a osoby 
se zdravotním handicapem. Naše dveře jsou ale otevřeny všem lidem, 
kterým není lhostejný život seniorů, ať už jde o rodinné příslušníky 
nebo o přátele či sousedy. 
   Více informací o službách, provozu denního stacionáře, cenách 
za poskytované služby, ale také o společenských akcích, naleznete 
na www.sssp13.cz. Své dotazy posílejte na socialnimc@sssp13.cz nebo 
zavolejte na tel. 222 543 021, 602 527 959.  Martina Cveklová

V Šárce se šlapalo násilí na paty
Bezmála 3 000 kilometrů – tolik ušli účastníci 5. ročníku 
charitativního pochodu Šlapeme násilí na paty, který se 
uskutečnil koncem září v Divoké Šárce. Akci na podporu 
obětí domácího násilí každoročně pořádá neziskové cent
rum ACORUS, nositel ocenění Neziskovka roku 2017.

„Letošní ročník pochodu přilákal celkem 435 lidí, kteří se vydali 
na jednu z okružních tras,“ uvádí Iveta Wollerová z ACORUSu.  
„Veškeré vybrané startovné 
ve výši 40 000 Kč použijeme 
na odbornou pomoc obětem 
domácího násilí, kterou po
skytujeme v naší ambulantní 
poradně a azylovém domě. 
Stejně bude využito i dalších 
60 000 Kč od Nadace ČEZ. 
Šlapeme násilí na paty je jed
ním z podpořených projektů 
Nadace ČEZ v rámci projek 
tu Pomáhej pohybem. Na od 
bornou pomoc tedy půjde 
celkem 100 000 Kč. Velké 
poděkování patří také všem 
ostatním, bez jejichž pomoci 
a podpory by se pochod ne
mohl uskutečnit.“ -red- 

Zahradní slavnost s požehnáním 
V pátek 21. září se v areálu Diakonie Praha konalo již tradiční odpo
ledne věnované celému středisku, jeho klientům, příznivcům a podpo
rovatelům – Zahradní slavnost. Jedním z hlavních hostů byl také sta
rosta Prahy 13 David Vodrážka, který společně s „celou radnicí“ tuto 
neziskovou organizaci poskytující sociální služby dlouhodobě podpo
ruje.

Důležitým bodem akce bylo předání dvou nových vozů pro služby 
střediska. Minivan umožní uživatelům s postižením snadný transport 
a mobilitu. Osobní automobil budou využívat pracovnice rané péče 
na výjezdy do terénu ke klientským rodinám. Předání automobilů do
plnil svým požehnáním charismatický farář Pavel Ruml z Farního 
sboru ČCE v PrazeDejvicích.

Zábavu během celé slavnosti zpestřil saxofonový koncert, prohlídka 
stacionáře, prodej výrobků ze sociálněterapeutické dílny, spousta dob
rot a nápojů a hlavně pozitivní nálada návštěvníků. Příjemné slav
nostní odpoledne se neslo vskutku v duchu symbolického zakončení 
krásného léta.

Pořízení automobilů a celou zahradní slavnost podpořili paní Eliza
beth Neale a Charity Gala, Ministerstvo práce a sociálních věcí, MČ 
Praha 13, AEGON Česká republika, pan Aleš Černík, Únětický pivo
var, Akát pension, Farní sbor ČCE v PrazeDejvicích a dárci střediska 
Diakonie Praha. Více na www.diakoniepraha.cz. Barbora Dukátová

Centrum Tamtam 
představilo Medvěda
Centrum pro dětský sluch Tamtam představilo novou aplikaci pro 
tablety Medvěd-Znakujte s Tamtamem, která umožní neslyšícím dě
tem naučit se jednoduchou a zábavnou formou základní znaky čes
kého znakového jazyka. Křest se konal 26. září v obřadní síni radnice 
MČ Prahy 13.  

Medvěda vytvořilo Centrum pro dětský sluch Tamtam společně 
s technologickou společností Ackee, která v rámci oslav svých 5. naro

zenin vyhlásila soutěž Milion pro nezis-
kovku a Medvěd se stal jejím vítězným 
projektem. Na vytvoření aplikace se 
dále finančně podílela společnost Sie
mens. Aplikace pro tablety je určena 
pro operační systém Android a iOS 
a je zdarma ke stažení na Google Play 
a App Store.

Medvěd, který má podobu obrázko
vého slovníku, je již třetí aplikací Tam
tamu. První je nazvaná Znakujte 
s námi, druhá je aplikace Pexeso-Zna-
kujte s Tamtamem.

Křest proběhl pod záštitou místostarosty MČ Prahy 13 Pavla  Jaroše. 
Více na www.detskysluch.cz, krestanova@detskysluch.cz, 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, Stodůlky.

Lucie Křesťanová
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tOULky

pO kOm se jmenUje

Dnešních 15 výletních kilometrů povede okresem Prahavýchod a zač
 ne v obci Jirny, kam se dostanete autobusem od metra B Černý Most. 
V Jirnech se vydáte k baroknímu kostelu sv. Petra a Pavla s renesanční 
pískovcovou křtitelnicí z 16. století a varhanami z dílny pražského 
varhanáře Emanuela Štěpána Petra. Vedle kostela stojí také barokní 

zvonice a pískovcová socha sv. Tadeáše. 
V Jirnech žije zpěvák Milan Drobný 
a v dětství sem jezdil za babičkou herec 
Jiří Sovák. Po silnici dojdete kolem 
hřbitova přes řetězovou závoru a stále 
rovně mezi lesem a poli až do Horoušan. 
Přes náves se dejte kolem rybníka až 
na křižovatku s hospodou U Basaře 
a stále rovně po silnici až k další hos
podě U Vejdovských v Tlustovousích. 
Pokračujte polní cestou na křižovatku 
s křížkem a pak doleva okrajem silnice 
do Úval. Odtud už vpravo uvidíte více 
než třicetimetrovou volně přístupnou 
rozhlednu Vinice. Z její vyhlídkové plo
šiny je za příznivého počasí vidět kromě 
Úval a Polabí i Krkonoše, Bezděz a Ral
sko. Od rozhledny se vydejte alejí úval
ských dětí až k seskupení menhirů Sto
nehenge. Pískovcové menhiry v podobě 

spirály s mlatovou cestou a lavičkami vás dovedou až do středu. Po re
laxaci se vraťte zpět k rozhledně a od ní se vydejte po zelené směrem 
na Kalák. Lesem kolem skály s pamětní deskou výročí vzniku ČR do
jdete až k Mlýnskému rybníku s bývalým válcovým mlýnem. V roce 

Brdičkova ulice
Leží téměř v centru Lužin, vychází východním 
směrem z vnitrobloku, křižuje ulici Podpěrovu 
a stáčí se jižním směrem, kde slepě končí. Své 
jméno získala na počest českého akademika, pro
fesora fyzikální chemie Rudolfa Brdičky. Narodil 
se 25. února 1906 v Praze. Roku 1924 si jej 
na Přírodovědecké fakultě UK všiml pozdější 
nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský a za
měřil jeho zájem na fyzikální chemii. Po habili
taci se stal na základě Rockefellerova stipendia 
postdoktorantem na Kalifornské univerzitě 
v Berkeley. V roce 1937 se stal mimořádným čle
nem Královské české společnosti nauk a roku 
1952 byl jmenován členem prezidia nově zřízené 
Československé akademie věd (ČSAV) a předse
dou její chemické sekce. V roce 1955 se stal prvním ředitelem Ústavu 
fyzikální chemie ČSAV. Profesor Rudolf Brdička získal světovou pro
slulost především využitím polarografie. Jeho metoda diagnostiky ra

Za Arnoštem z Pardubic

kovinného onemocnění se používala jako stan
dardní test v klinické onkologii až do osmdesátých 
let minulého století. Byl nejen vynikajícím elektro
chemikem a vysokoškolským pedagogem, ale navíc 
srdečnou osobností vynikajících lidských vlastností 
se smyslem pro humor, připravenou vždy nezištně 
pomoci. Šíře a hloubka vědeckých znalostí, typická 
pro část populace narozené na přelomu století, 
konverzační způsobilost a vytříbené způsoby cho
vání jej přivedly do společenství sedmi vysokoškol
ských profesorů a přátel známých svým vyhraně
ným chladem k socialistickému režimu. Při 
pravidelných setkáních sami sebe nazývali žertem 
„nejvyšší radou vysokých škol“. Profesoru Brdičkovi 
zkrátily předčasně život jeho věčné cigarety vedoucí 
k řadě infarktů. Světově proslulý vědec a hlavně 
ušlechtilý muž skonal 25. června 1970 ve věku 

64 let, když byl přímo z celostátní konference o radiační chemii 
po opakovaném srdečním infarktu převezen do mariánskolázeňské 
nemocnice.  Dan Novotný 

1910 mlýn koupil mlynář z Tlustovous František Prokůpek a v ma
jetku rodiny zůstal  dodnes. Mlýnské zařízení s vodním kolem bylo 
později nahrazeno dvěma francisovými turbínami a po 2. světové válce 
jej až do jeho znárodnění v roce 1960 provozoval vnuk Františka Pro
kůpka Bohuslav. V roce 1991 byl mlýn vrácen v restituci jeho synovi 
Bohuslavu Prokůpkovi mladšímu. Zelená značka podél říčky Výmoly 
vás dovede až k baroknímu kostelu Zvěstování Panny Marie s výzdo
bou ve stylu školy Matyáše Brauna. Na náměstí Arnošta z Pardubic 
stojí před radnicí i jeho socha. Ve druhé polovině 19. století byl první 
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic považován za zdejšího rodáka. 
Při pětisetletém výročí jeho smrti se úvalští rozhodli, ovlivněni histo
rickým romantizmem, svému domnělému rodákovi postavit sochu. 
Jako autor byl vybrán pražský sochař Jindřich  Čapek. Pozemek bez
platně poskytnul kníže Jan II. z Lichtenštejna a arcibiskupův monu
ment v nadživotní velikosti byl slavnostně odhalen a vysvěcen praž
ským arcibiskupem Bedřichem Josefem, kardinálem Schwarzenber
gem, v červnu 1869. V roce 1996 byl pomník z původního místa 
za městem z blízkosti dvora Hostína přemístěn na náměstí Arnošta 

z Pardubic. Stojí mezi dvojicí lip, ohraničen pískovcovými patníky 
s řetězem. Na čelní straně je arcibiskupský znak s kolorovaným nápi
sem „Arnoštu z Pardubic“, po stranách stejný nápis v latině a němčině, 
na zadní straně pak „Vděčná Vlast“ 1869. Na domě č. 18 je umístěna 
pamětní deska zdejší rodačky spisovatelky Marie Majerové, která fi
nančními dary přispěla i na stavbu místního kulturního domu. Z ná
městí vás přivede Husova ulicí k trati s nádražím a vláčkem do Prahy. 
Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 37 – Okolí Prahy – východ. 
Přeji vám hřejivé podzimní sluníčko a příjemnou cestu.   
 Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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tŘináctka rOk pO rOce

1983: Sídliště se zabydluje
Po reportáži, odvysílané Československou televizí roku 1982, se ob
čanská vybavenost ve Stodůlkách začíná zlepšovat. „U příležitosti 
38. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou byl 11. května roku 
1983 zahájen provoz v nové moderní samoobsluze v Lýskově ulici,“ píše 
kronikář František Vlasák. Hned vedle této samoobsluhy bylo pak 
v listopadu téhož roku ote
vřeno nové pohostinství 
a v jižní části Stodůlek 
vznikla také provizorní pul
tová prodejna potravin. „Pro 
obyvatele sídliště jih je to uleh-
čení, nemusí pro všechno běhat 
na sídliště sever nebo jezdit 
do vnitřní Prahy,“ chválí kro
nikář. Problémy jsou nadále 
pouze s masem. Řeznictví zů
stává ve Stodůlkách pouze 
jedno a jeho zásobování 
vázne. „Stává se, že ve středu 
přivezou maso a do čtvrtka je 
pryč. V pátek a sobotu není co 
prodávat, tak je zavřeno,“ po
pisuje František Vlasák.

Sídliště rychle roste a postupně se začíná zabydlovat. „Soubor staveb 
Stodůlky jih a Stodůlky sever má cekem 2 105 nových bytů pro 7 629 oby-
vatel,“ stojí v kronice. Od středy 15. července začíná stěhování prvních 
nájemníků na sídliště sever, od 22. srpna pak také na sídliště jih. 
 „Stěhují se sem většinou mladé rodiny se dvěma až třemi dětmi. Nikdy zde 
nebylo vidět tolik kočárků s dvojčaty, jako dnes,“ píše František Vlasák.

Zlepšuje se i doprava. Na jaře roku 1983 byla do Stodůlek prota
žena dálnice na Plzeň s nájezdem z Kovářovy ulice. „Otevřením dálnice 

staLO se v ListOpadU

Chrám vody 
Jen málo staveb získalo čestný titul Stavba dvacátého století a ještě 
méně jich slouží od dvacátých let minulého století do dnešní doby. 
Jednou z nich je vodárna v Podolí ležící 
na pravém břehu řeky Vltavy naproti 
Veslařskému ostrovu mezi Vyšehradem 
a plaveckým stadionem v Podolí – vyni
kající dílo architekta a urbanisty Anto
nína Engela. Bělostná fasáda, vznešenost 
sloupoví i rozměrů a nepřístupnost pro 
veřejnost vodárnu, jako by povyšovaly 
nad své okolí. Architektonická abstrakce 
a symetrie činí z Podolské vodárny 
opravdový chrám vody. Velkolepým do
jmem působí interiér se smělými železo
betonovými oblouky. Prostor je prosycen 
světlem a záblesky vodní hladiny se po
dobá gotickému chrámu, ale především 
evokuje podobnou křivku oblouku v kon
strukci krytého plaveckého podolského 
bazénu. Jeho dominantní křivka je tak 
podobná, že to vypadá skoro jako kopie 
podolské vodárny zevnitř. Ale v Engelově 
vodárně je navíc výrazný kontrast mezi 
její vnější řekněme kvadratickou formou 
a tou vnitřní s překvapivými smělými ob
louky. Zjednodušeně člověka hned na
padne téměř magicky znějící formulka 
o kvadratuře kruhu. Zářivá, strohá kon
strukce vnějšího pláště pocitově pevně 
uzavírající vodárenskou technologii se 
při vstupu do haly rázem promění v obloukovou symetrii a v tom oka
mžiku máte pocit, že se vnější obal musel rozlétnout a do nebe ční 

 vznosné oblouky Engelova chrámu vody. Svou architekturou po všech 
stránkách převyšuje veškeré stavby tohoto typu u nás i ve střední 

Evro  pě. Stojí na místě dvou starších vo
dáren – Vinohradské a Pražské. Ta zahá
jila pravidelný provoz 12. listopadu 1885 
a zásobovala přirozeně filtrovanou vltav
skou vodou tehdejší území Prahy. Zbo
řena byla během roku 1922, aby uvolnila 
místo vodárně nové. 

Vytvořením Velké Prahy 1. ledna 1922 
se hlavní město stalo rázem více než půl
milionovou metropolí. Bylo zapotřebí 
postavit nový zdroj pitné vody. Po prů
zkumech bylo rozhodnuto využít říční 
vodu z Vltavy. Podle projektu Antonína 
Engela byla vodárna postavena v rozmezí 
let 1925 až 1929. Denní výkon činil 
35–40 tisíc kubických metrů. Vltavská 
voda byla nejprve filtrována a několikrát 
provzdušňována, pak jemněji filtrována 
a dezinfikována chlórováním. Po druhé 
světové válce bylo třeba objem zásobování 
vodou zvýšit a v letech 1956–1965 byla 
dostavěna další část podle návrhu Anto
nína Engela. Stavba se neuvěřitelně 
vlekla a v roce 1958 Antonín Engel 
 zemřel, aniž se dočkal finále svého díla. 
Koncem 80. let přestárlá vodárna hrozila 
kolapsem, a proto byla v roce 1992 zahá
jena její generální rekonstrukce. Od roku 

2002 je Podolská vodárna záložním zdrojem pitné vody pro Prahu 
a také Muzeem pražského vodárenství.  Dan Novotný

a vybudováním nájezdu bylo odlehčeno Plzeňské silnici od Bílého be-
ránka,“ uvádí kronikář. Síť městské hromadné dopravy se navíc v čer
venci rozšířila o linku 184.

V září zahájila činnost také nová základní škola v Kuncově ulici. 
Dokázala pojmout až 1 200 žáků a patřila mezi největší v Praze 5. 

„Aby se mohla nová budova 
uvést do provozu, museli učitelé 
a pracovníci školy i obvodu při-
spět zvýšenou pracovní iniciati-
vou. Třídy, kabinety, družiny 
i společenské místnosti bylo 
třeba vybavit nábytkem, záclo-
nami a závěsy,“ vyjmenovává 
František Vlasák. První rok 
bylo do školy zapsáno celkem 
705 dětí, z toho 400 přešlo 
z bývalé základní školy v ulici 
Mládí. „Školní budovy z let 
1908 a 1960 získalo do uží-
vání učňovské středisko Závo- 
dů průmyslové automatizace 
v Praze 5 – Jinonicích,“ dopl
ňuje kronikář.  

Kromě toho byly na sídlišti otevřeny také mateřské školy a jesle. 
V Hostinského ulici pak zahájily provizorní provoz lékařská ordinace 
a lékárna. Tím ale budování ještě zdaleka nekončilo. Na východ 
od Stodůlek totiž začala vyrůstat zcela nová městská čtvrť, označovaná 
jako Lužiny. „Po dokončení zde bude 22 tisíc bytů pro 80 tisíc obyvatel,“ 
píše kronikář Vlasák. Domy zde přitom byly poprvé stavěny do polo
kruhovitého tvaru – takzvaných rondelů, dnes pro Prahu 13 tak typic
kých. Robert Šimek
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víkendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu
Před devíti lety, přesněji 1. 7. 2009, bylo v administrativním komplexu 
Anděl City na Smíchově otevřeno Království železnic. Už tehdy, s cel
kovou plochou 115 m², šlo o největší modelové kolejiště v ČR. Dnes 
je zjednodušený železniční model naší republiky na ploše 570 m², 
po dohotovení to bude více než 1 000 m². Zatím je hotovo 6 krajů 
s jejich technickými a historickými dominantami, páteřní železniční 
a silniční infrastrukturou, součástí je i víc než 27 000 figurek. V pro
vozu je zhruba 80 vlakových souprav, autíčka, lanovka, metro i tram
vaje. Nejdelší vlak má 36 vagonů a měří přes 4 metry. A nesmíme 
 zapomenout zmínit úžasný efekt střídání dne a noci, kdy vynikne 
i veškeré osvětlení. Velkým lákadlem jsou simulátory – skutečná, ale 
zkrácená tramvaj T3, autobus MHD, motorový vlak řady 810 a loko
motiva, které se přezdívá Bobina, díky kterým se můžete alespoň 
na chvíli stát jejich řidičem nebo strojvůdcem. K dispozici je propra
covaný navigačněinformační systém, který mohou využít i návštěv
níci se zrakovým nebo sluchovým postižením – text je možné pustit 

i jako audiozáznam nebo video ve zna 
kovém jazyce.

„Naše království je místem, které 
zaujme a pobaví malé i ty odrostlejší,“ 
říká Rudolf Pospíšil, vedoucí marke
tingu. „K vidění, kromě již zmíněné
 ho, jsou i dva unikátní modely Prahy 
– urbanistický v měřítku 1:1000,  
který vznikal po dobu 20 let (1980 – 
2000) a po celou tu dobu ho dělal 
 jediný modelář pan Jiří Straka. Je 
na ploše 115,5 m², která představuje 
11 812 hektarů ve skutečnosti. Podle 
tohoto modelu se téměř dvacet let 
posuzoval rozvoj města a umístění 
nových staveb v Praze. Druhým je 
kopie Langweilova modelu Prahy – je 
papírová, ručně malovaná a obsahuje 
3 220 jednotlivých budov a vy můžete 
vidět Prahu tak, jak vypadala v 1. po
lovině 19. století. Pan Rudolf Šíp 
na něm pracoval 12 let. Je tady i řada 
zajímavých doplňkových expozic 
nebo skvěle vybavená herna pro nej
menší děti. O tom, že se u nás lidem 
líbí, svědčí i průměrná doba návštěvy. Ta se pohybuje okolo 3 hodin,  
ale máme i celodenní rekordmany. Po dohodě s personálem můžete 
 expozici opustit, dojít si na oběd a zase se vrátit. V našem království 
probíhají každé úterý a čtvrtek i každou první neděli v měsíci vždy 
od 16.00 také komentované prohlídky expozic, kde se návštěvníci 
 dovědí další zajímavé informace.“

Království železnic je otevřeno denně od 9.00 do 19.00. Více infor
mací najdete na www.kralovstvizeleznic.cz. Eva Černá
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Dětská vstupenka
(1+1) do Království železnic pro 
čtenáře zpravodaje MČ Praha 13

Za tento 
kupon získáte 

v pokladně
expozice 1 kus

dětské vstupenky 
v hodnotě 160 Kč ZDARMA  

Platí do 31. 03. 2019 při současném nákupu 

jedné vstupenky pro dospělého za plnou cenu 

• neplatí pro skupiny a nelze sčítat s jinými

 akcemi •

www.kralovstvi-zeleznic.cz

M
Č

P
1
3

1
0
-1

8

✃



LISTOPAD 2018 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22728

Lukiáda 2018
V rámci Mezinárodního dne seniorů se 1. října, pod záštitou Městské 
části Praha 13, konal v Lukáši v pořadí již 5. ročník sportovního se
niorského víceboje Lukiáda 2018. Akci, která je v rámci seniorských 
sportovních aktivit zřejmě nejmasovějším podnikem v naší městské 
části, slavnostně odstartoval výstřelem z luku místostarosta Pavel Ja
roš. Soutěžilo se v populárních a minulými lety prověřených disciplí
nách jako pétanque, střelba z luku a Nordic Walking. Organizátoři 
akce Pétanque pro vás, z.s., Právě teď, o.p.s., a Středisko sociálních 
služeb Prahy 13 si přizvali na pomoc 15 žáků ze ZŠ s RVJ Bronzová, 
kteří se stali platnými a skvělými pomocníky. Svojí účastí tak mladí 
přispěli k tomu, že se akce stala i mezigeneračním setkáním. Letošní 

Lukiády se zúčastnilo 
celkem 37 seniorů, 
konkrétně 27 žen 
a 10 mužů. V rámci 
sportovního senior
ského klání organizá
toři připravili i dopro
vodné programy. 
S vychytávkami 
v osobní sebeobsluze 
pomocí kompenzač
ních pomůcek poradil 
odborník společnosti 
Paleta služeb.  Společ
nost Nobilis Tilia po
radila seniorům, jak 

používat přírodní kosmetiku a jak umíchat vlastní harmonizační par
fém. Populární cvičitelka Hanka Kynychová pak se seniory společně 
cvičila. Krátce po dvanácté hodině již byli známi vítězové. Hodnotili 
se vždy nejúspěšnější tři muži a tři ženy. První místo v kategorii mužů 
obsadil Josef Procházka, z žen si nejlépe vedla paní Anna Prohazková. 

Ve čtvrtek 27. září, den před svátkem české státnosti, si senioři Pra 
hy 13 připomněli odkaz sv. Václava. Ten den šli v rámci seriálu po
chodů Nordic Walking z Lukáše k prameništi motolského potoka, aby 
vzdali hold patronu české země. Když v pravé poledne zazněly v cíli 

Pod širým nebem zněl Svatováclavský chorál
pochodu z úst pěvec
kého sboru seniorek 
Prahy 13 tóny české 
hymny, všechny pří
tomné objala slavnostní 
atmosféra. Pak se ujali 
slavnostního slova po
zvaní hosté. Starosta 
David Vodrážka zmínil 
význam sv. Václava 
z pohledu rodiny. 
Na něj navázal mís
tostarosta Pavel Jaroš. O odkazu sv. Václava k dnešku z pohledu spole
čenských hodnot vztahujících se k mezigeneračním vztahům a úctě 
ke stáří, pohovořil Radek Tichý, farář Římskokatolické farnosti u kos
tela sv. Jakuba Staršího. Na něj navázal a doplnil jeho slova otec Ivan, 
pravoslavný kněz. Přítomným byl předán pozdrav pana Milana Rýdla 
z Nayeperku, velmistra rytířského řádu sv. Václava, který svolil, aby 
symbolem akce byla placka se znakem řádu, kterou obdrželi všichni 
účastníci pochodu. Po slavnostních slovech hostů zazněl Svatováclav
ský chorál, na který všichni čekali a řada z nich si jej i zazpívala. Tím 
byla ukončena slavnostní část.

A pak už přesně podle zvyklosti „král zemřel, ať žije král“, ale spíš 
než to, platí v případě českých zemí, že svatý Václav zemřel, ale dál 
žije a bude žít v našich srdcích, nastala odlehčená část společenského 
setkání. Byl zapálen oheň, na kterém si společně všichni pochodníci 
opekli buřty. Akce se setkala s velkým zájmem seniorů i zástupců ve
dení MČ. Seniorů, hostů a organizátorů se ten den sešlo u prameniště 
Motolského potoka téměř na šedesát. Závěrem organizátoři pochodu 
děkují společnosti Král – zahradnické práce. s.r.o., která připravila oh
niště a celý prostor kolem něj tak, aby akce mohla proběhnout dů
stojně a bez technických problémů.  

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Slavnostní vyhlá
šení vítězů pro
běhlo krátce 
po druhé hodině 
odpolední ve Spol
kovém domě. Ceny 
vítězům předali 
starosta David 
Vodrážka a mís
tostarosta Pavel Ja
roš. Vítězům se 
sluší samozřejmě 
poblahopřát. Závě
rem organizátoři děkují za pomoc žákům ZŠ s RVJ Bronzová, za me
diální podporu pak časopisu STOP a TV13.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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prOGram kLUbů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 5. 11. Přednáška o bezpečnosti seniorů Václav Folejtar 
          Na tuto přednášku zveme i členy 
         ostatních klubů
12. 11.  Senior bazar – co si vyměním?
19. 11.  O své práci hovoří Jiří Mašek, ředitel 
          Střediska sociálních služeb Prahy 13
26. 11.  Káva o čtrnácté   
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 6. 11.  Povídání u kávy nám svou prezentací práce
 zpříjemní člen Rady hl. m. Prahy Radek Lacko
13. 11. Oslavíme narozeniny dvou členek klubu (91 a 89 let)
20. 11.  Popovídání u kávy a čaje, vědomostní test 
          a zbyde i na chvilku k protažení těla   
27. 11.  Do klubu nás přijdou potěšit svým zpěvem 
          děti z mateřské školky 
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 7. 11.  Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík
14. 11.  Posezení při kávě a čaji                                                
21. 11.  Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka
28. 11.  Zahrajeme si společenské hry                                     
Do našeho klubu III stále přijímáme nové členy. Přijďte mezi nás. 
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 7. 11.  Stavby – kostely
14. 11.  Japonsko
21. 11.  Alois Rašín
28. 11.  Pražské lokály
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Adventní floristika
Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Jakuba St. 
ve spolupráci s městskou 
částí Praha 13 připravila 
pro seniory již tradiční 
setkání spojené s výrobou 
vánočních dekorací. 
 Organizátoři se na vás 
těší 27. 11. od 11.00 
v Komunitním centru 
sv. Prokopa, V Hůrkách 8. 
Vzhledem k omezenému 
počtu míst doporučujeme 
rezervovat si místo u paní 
Bernertové na tel. 
235 011 625.  Iva Dvořáčková

Módní přehlídka měla úspěch
Říjnová Retrokavárna v Kul
turním domě Mlejn se nesla 
na vlnách módních trendů. 
Na přehlídkovém molu se 
mohly potkat dámy jak v ša
tech společenských, tak 
i v úboru pracovním. K dob 
ré náladě přispěli i přítomní 
muži, kteří dámám v ladném 
přehlídkovém kroku zdatně 
konkurovali. 

První listopadové úterý 
(6. 11.) od 14.00 se  můžete 
 těšit na další krátký, ale oblí
bený kurz ve vázání šátků ne 
bo na  zavzpomínání na známé 
herecké osobnosti. Zájemci 
mohou přijít do KD Mlejn. 
 Doporučujeme  zarezer vovat  
si místo u paní Aleny Houš
kové na tel. 235 011 451. 
 Iva Dvořáčková 

Oznámení
Klub seniorů č. 9 (turistický) stále hledá svého nového vedoucího. 
 Pokud jste organizační typ se zápalem pro turistiku, a to i náročnější, 
kontaktujte Ivu Dvořáčkovou na tel. 235 011 443.  -red-
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET,  
tel. 739 612 745.

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

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

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

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 602 938 399.
 o PŮJČOVNA, SERVIS, PRODEJ STAVEBNíCH STROJŮ A NÁ-

ŘADí, tel. 800 888 020, www.diamec.cz, www.e-bosch.cz.
 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 

739 004 723. 
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

Tel. 606 662 223.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.

 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  
tel. 602 937 117. 

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

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

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUV-
KY, vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení 
elektřiny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344. 

 o Jsem Čech – vyučený zedník. Provádím rekonstrukce 
bytových jader, bytů, obklady koupelen, kuchyní. Prová-
dím drobné stavební a údržbářské práce.  
Tel. 739 844 658.

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, REVIZE, VýMĚNA DIgESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

 o TČM, LIPOSUKCE, DEPILACE, MASÁŽE.  
TEL. 724 530 051, JEREMI SPORT.

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

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

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

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

 o Seřízení plastových oken a balkonových dveří. 
Montáž klik s dětskou pojistkou. Tel. 733 720 950.

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

 o ADVOKÁT Marek Konečný – nabízí právní služby téměř 
všeho druhu. Tel. 777 010 051.

 o ŘEZ DŘEVIN, RIZIKOVÉ KÁCENÍ, CERTIFIKÁT ETW.  
Ing. Vojtěch Kuchař, tel. 728 217 957.

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

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

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

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

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, BLÍZKO  
U METRA LUKA. OBJEDNÁVKY NA TEL. 739 029 625.

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

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou  
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci  
a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957,  
jirasek.servis@seznam.cz. 

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

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  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

INTERNET
DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI

WIFI Vám doma nastavíme. Kabely v bytě rozvedme.

Rádi poradíme, jsme tu pro Vás! Kontaktujte obchodního zástupce:
Stanislav Opluštil: 774 355 335, Ing. Eva Tlapáková: 721 941 240

www.internetpokabelu.cz

TELEFON
1 minuta do všech sítí 

INTERNET
100 mbps

300 Kč
měsíčně

TELEVIZE
40TV programů, HD

0,99 Kč
měsíčně

65 Kč
měsíčně

MOBIL DATA
LTE 3GB FUP

200 Kč
měsíčně

AXONLINE, s.r.o.

Sm
louva bez 

závazku a bez pokut.

Rychlý a levný 

internet v Praze 13. 
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ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie
sítě proti hmyzuvenkovní hliníkové rolety 
montáž těsnění, lamelové dveře 

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777 228 091 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz
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AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

 o SBĚRATEL koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragen-
sia. Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

 o NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE PŘIJÍMÁ PACIENTY,  
máme smlouvy s pojišťovnami, www.fimodent.cz,  
tel. 734 145 075. 

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

 o Doučování a příprava na přijímací zkoušky  
z češtiny na střední školy. Tel. 606 145 911.

 o Hledám svoji sestru Annu Janákovou, naroze-
nou v roce 1948, rozenou Jiráskovou a její děti – informa-
ce prosím na tel. 776 366 202 – M. Jirásko.

 o VýKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.

 o English for kids and teens nabízí kurzy AJ  
s rodilou mluvčí, volejte a přidejte se k nám,  
tel. 603 925 391. 

 o Nabízím intenzivní kurz českého jazyka pro cizince, 
doučování Čj, Rj a Aj pro 1. stupeň ZŠ. Tel. 602 790 104, 
Praha 13.

 o Hledám spolehlivou a pečlivou paní na pravi- 
delný úklid bytu u metra Stodůlky 1x za 14 dní  
na 4 hodiny za 500 kč. Tel. 739 464 706.

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

CYKLO_servis_Petr_187x15_zima.indd   1 11/13/15   3:56 PM

 o KOUPíM BYT, ROD., ČINŽOVNí DŮM, VILU, pozemek 
jakkoli velký i spoluvlast. podíl s právní vadou, exekucí, 
nežádoucím nájemníkem. Formality vyřídím. I na dožití. 
Tel. 603 420 013.

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

 o Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Lze  
i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování 
nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití. 
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.

 o Hledám menší byt do 14 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 garážové stání k pronájmu – metro Hůrka 50 m,  
kamerový systém, ostraha 24 h., 2.PP, 1 600 Kč/měs.   
Tel. 602 350 095. 

RŮZNÉ

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

 HOMEOPATICKÁ PORADNA V ŘEPORYJÍCH
Řešení fyzických, mentálních i emočních potíží,  

akutních i chronických.
hela.holubcova@seznam.cz , tel. 723 163 888  

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

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

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

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

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

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

byty

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
     
 

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, MALÍŘE  
A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 3 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

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

 o Do naší restaurace gastronom přijmeme  
servírku/obědářku, po-pá od 11.00 - 14.00 hodin.  
500 Kč/den. Nevyučené zaučíme. Tel. 774 358 355. 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Helena Veselková 
přijímá nové pacienty. Ordinace Luka, s.r.o.,  

Mukařovského 1985/5 - stanice metra Luka. Bezbariérový přístup,  
možnost objednání, ošetření i bez objednání, odběry v ordinaci,  

ošetří vás vždy stejný lékař. Tel. 235 510 662.
    

ZAMĚSTNÁNÍ

Výlety s mořskými kajaky v oblasti  
jihozápadního Norska. Kraj Hordaland,  

zejména okolí Bergenu. Možnost turistiky,  
lezení s menší obtížností, rybaření... 

 

www.kajakyvnorsku.cz 
http://kajakovelapalie.blogspot.no  

Mail: mdramdra01@gmail.com, tel. 739 611 747

NOVÁ MODERNÍ ZUBNÍ ORDINACE

                   RABAHDENT s.r.o.  
                  www.rabahdent.eu

STOMATOLOGIE, STOMATOCHIRUGIE, 
ESTETIKA

ADRESA: ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
HOSTINSKÉHO 1536/7, PRAHA 13-STODŮLKY

MÍSTO Dr. EVY KODEŠOVÉ  

ZAČINÁME OD 1. 1. 2019  
- PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

TEL. 702 084 448, 251 619 392

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 14ti letou tradicí

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

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

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

Každou neděli 3. patro

pro děti
11:00 hod.

divadélko

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!

            říjen
7.10. Dřevěné divadlo | Aladinova kouzelná lampa

17.10. Divadlo Bořivoj | Bedřich a jeho tetička (klauniáda)
21.10. Eva a Jan | Princ a švadlenka
28.10. Malé divadélko Praha | O červené Karkulce

            Prosinec
2.12. Myška Eliška | Čert nikdy nespí
9.12. Romaneto | Jak pan Mysliveček se všemi lesními zvířátky slavil Štědrý večer

16.12. Divadlo Rolnička | Zimní medvědí pohádka
23.12. Eva a Jan | Legenda o hvězdě

            listoPad
4.11. Myška Eliška | Pohádky z dýňové zahrádky

11.11. Divadýlko z pytlíčku | Královna barev
18.11. Divadlo Prima den | O kocourovi, který mluvil aneb Mikeš
25.11. Divadlo Bořivoj | Klaunův vánoční stromeček

  Zdarma

18-10-08-inzerce-divadlo-187x129-01.indd   1 08.10.2018   15:13:39

INTERNET
DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI

Sm
louva bez  

závazku a bez pokut

Velká Ohrada
Nové Butovice
Stodůlky
Jinonice

www.internetpokabelu.cz

AXONLINE, s.r.o.
Tel.: 774 355 335

Internet v Praze 13

Rychlý a levný

100 mbps za 300 Kč

TETA BĚTA – KREATIVNÍ POTŘEBY
galanterie, dárkové předměty 

 

Modrá 1977/2 
(vchod  

z vnitrobloku)

tel. 603 804 231

Otevírací doba: po – pá 11–19 hod.
www.tetabeta.cz
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prOGram kLUbU mLejn 

 
 

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

KONCERTY
22. 11. čt 19.30  LUŇÁČCI – křest CD

Tradiční koncert bluegrassové rodinné kapely Luňáčci, spojený se křtem nového CD. 

28. – 29. 11.  SKUTEČNÁ LIgA 2018
Semifinále mezinárodní hudební soutěže založené na autorské tvorbě a především 
na živém hraní všech přihlášených kapel. Více na www.skutecnaliga.cz.

 7. 12. pá 19.00  COP 40 – koncert

13. 12. čt 19.00  MUZIKOU K DĚTEM – benefiční koncert
Na podporu dětí s mentálním postižením a jejich rodiče vystoupí Jaroslav Samson Lenk, 
Miša Leicht a skupina BlueGate. 

DIVADLO
 1. 11. čt 19.30  ENOLA

Akrobacie na visuté hrazdě, tanec a papír. 

 9. 11. pá 19.00  DOKONALÁ SVATBA
Skvělá komedie v podání ochotnického Divadla D13.

DĚTI
 4. 11. ne 15.00  KARNEVAL ZVÍŘAT

Interaktivní taneční představení inspirované rozmanitým světem živočišné říše.  
Pro děti od 5 do 12 let, délka představení 75 min. Pozor, omezená kapacita!

11. 11. ne 15.00  SÁVITRÍ
Loutková stínohra o lásce a síle překonávající lidský osud. 

18. 11. ne 15.00  BOMBEROS
Hasičská groteska o třech klaunech. Hraje Squadra Sua.

25. 11. ne 10.00 a 11.00  PTÁČEK A LEV
Poetická inscenace pro děti od 10 měsíců do 3 let. Akce je spolufinancována  
MČ Praha 13 v rámci Koncepce rodinné politiky. 

25. 11. ne 15.00  LIŠČÍ VÍLA
Pohádka o lásce nespoutané Liščí víly a statečného lovce Tadžimarua na pozadí boje lidí 
s obyvateli čarovného lesa. V napínavém příběhu na motivy staré legendy uvidíte 
párovou i závěsnou akrobacii, pantomimické sólo i stylizovaný scénický boj. 

 2. 12. ne 15.00  KLAUN BILBO 
Pohádka + cirkusový workshop.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
 5. 11. po 9.00, 11.00  KARNEVAL ZVÍŘAT

Interaktivní taneční představení inspirované rozmanitým světem živočišné říše. 

12. 11. po 9.00, 10.30  SÁVITRÍ
Loutková stínohra o lásce a síle překonávající lidský osud. 

15. 11. čt 9.00  FIALKY A MEJDLÍČKA
Dokumentární divadlo o dětství v 50. letech očima těch, kteří padesátá léta prožili. 
Přeneseme se do doby dětí před šedesáti lety, kde sice voní cukrové fialky a na jazyku 
se rozplývají sladká mejdlíčka, ale také svítí rudá hvězda. Po představení probíhá krátká 
debata s pamětníky – protagonisty.

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

RŮZNÉ
 6. 11. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Příjemné posezení nejen pro seniory z Prahy 13.

10. 11. so 20.00  ORIENT CONNECTION 2018
Festival kultury, hudby a tance orientu se zaměřením na blízký a střední východ. 

15. 11. čt 16.00  KŘESLO PRO HOSTA: Mezi zemí a nebem
Program pro seniory, během kterého se dozvíte mnoho zajímavého od paní farářky 
ThMgr. Petry Šáchové a uslyšíte různé písně v podání Jindřicha Krause. 

 4. 12. út 14.00  RETROKAVÁRNA 

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

Řeporyjské divadlo zahajuje 
První prosincovou sobotu bude velký sál sokolovny v Řeporyjích pat
řit divadlu. Za podpory městské části PrahaŘeporyje a TJ Sokol 
 Řeporyje zde 1. 12. slavnostně zahájí činnost divadelní scéna nazvaná 
příznačně – Řeporyjské divadlo. Jako první vystoupí spolek Divadlo 
A jiné s představením Velká doktorská pohádka.

Řeporyje jsou městskou částí s více než 4000 trvale hlášenými oby
vateli. Ale když rodiče s dětmi chtějí vidět živé herce nebo náročnější 
diváci strávit večer ve společnosti dobré hry, musí podniknout dlou

hou cestu do centra Prahy či alespoň do jiných městských částí. To už 
teď neplatí. Řeporyjské divadlo bude působit pod křídly místní orga
nizace Sokola a nabídne jak programy pro děti, hry z per klasiků 
i současných autorů, tak i koncerty nebo setkání s autory.

Divadelní soubor Divadlo A jiné není řeporyjskému publiku zcela 
neznámý. V předešlé sezoně působil v nedalekém Divadle Na Ma
noušce a nyní se stává 
stálým souborem Ře
poryjského divadla. 

„Náš záměr přispět 
Řeporyjím k vlastní 
kulturní tváři pokra
čuje v novém působi
šti. Zahajujeme naším 
nejnavštěvovanějším 
představením, coby 
příslibem příjemných 
setkání nejen u diva
dla,“ říká principál 
souboru Ondřej 
 Suchý. 

V sobotu 1. pro
since od 17 hodin se mohou diváci těšit na veselý rodinný podvečer. 
A co je nejlepší? Jako dárek k otevření divadla je vstupenka zdarma. 
Rezervace probíhají na www.reporyjskedivadlo.cz nebo na telefonním 
čísle 704 221 012. Ondřej Karaffa
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Úterý 23. 10. – pátek 23. 11.
Z lesa do pekárny a zpět
Studio Bubec, Tělovýchovná 748, Řeporyje
Zveme vás na výstavu Tomáše Rasla. V průběhu výstavy se 
můžete těšit na doprovodný program, 12. 11. připravujeme 
komentovanou prohlídku a setkání s autorem.

Středa 31. 10.  • 17.00
Hra Scrabble
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Srdečně zveme všechny věkové kategorie do naší pobočky 
každou středu v měsíci na hru všech generací Scrabble. 
 Vítáme začátečníky i pokročilé. Přijďte se pobavit a sou-
časně rozhýbat mozkové buňky. Kromě Scrabblu je možné 
zahrát si i jiné hry, např. šachy.

Úterý 6. 11.  • 8.00 – 11.00
Seniorské úterky  
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Při nákupu nad 299 Kč obdrží senioři (zákazníci nad 60 let), 
kteří se přihlásí se slevovou kartičkou na informačním cen-
tru, dárkový balíček a kupon na slevu -20 % na 1 kus vaku-
ově balených uzenin z řeznictví Globus.

Čtvrtek 8. – středa 14. 11.
Podzim v přírodě
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zveme vás na akci Podzim v přírodě se Zooparkem Zájezd. 
Tři výherci obdrží poukaz do Zooparku Zájezd na krmení 
v Teráriích.

Pátek 9. 11.  • 18.00
Trifot Open Mic 
Restaurace Trifot, Seydlerova 2835/4, Nové Butovice 

Druhé pokračování otevřené hudební scény Trifot Open Mic 
představí další skvělé muzikanty z různých koutů České re-
publiky. Základní program je tentokrát nabitý zkušenými 
umělci, kteří už za sebou mají svá vystoupení na renomova-
ných festivalech, nebo hrají jako součást významných kapel 
– Veronika Wildová z kapely Divoko, Jan Švácha – hudebník 
a organizátor festivalu Zahrádky za vrátky, tentokrát v triu 
ŠvaRedLet, Jaromír Hušek, Pavel Tabásek a další vystupující, 
jsou zárukou kvalitního koncertu. Jako vždy se do programu 
může zapojit kdokoli z publika, byť není dopředu přihlášen, 
a předvést zde své malé i velké umění. Listopadový večer 
bude také předzvěstí prosincového Vánočního speciálu, 
který se v Trifotu uskuteční 7. prosince. Vstupné je dobro-
volné. Více na www.facebook.com/praha13openmic. 

Sobota 10. 11.  • 8.00 – 18.00
Národní potravinová sbírka
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Hypermarket Globus Zličín se připojil k mezinárodní sbírce 
potravin a lidé tak mají možnost v rámci Národní potravi-
nové sbírky pořídit potraviny a darovat je potřebným. 
 Pomůžete nám získat jídlo pro lidi v nouzi i vy?

Sobota 10. 11.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadelním sále
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Pasáček vepřů – klasika na motivy pohádky H. Ch. Ander-
sena. Hraje soubor Divadla Glans, jednotné vstupné 80 Kč 
(pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení). 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 10. 11.  • 10.00 – 16.00
Setkání Baltíků v Praze
FZŠ Trávníčkova 1744
TIB, z.s., pořádá další ročník soutěže v programování 
 Setkání Baltíků v Praze. V sobotu se koná finále soutěže 
o nejhezčí program naprogramovaný v Baltíkovi. Uzávěrka 
přihlášek je 5. 11. Prezentace jsou přístupné veřejnosti.   
Více na http://souteze.tib.cz.

Úterý 13. 11.  • 15.00 – 19.00
Den otevřených dveří 
Mateřská škola VŠEM, Nárožní 2600/9a, Stodůlky
Zveme rodiče a děti ve věku 2–6 let na Den otevřených 
dveří. Rezervace na tel. 603 372 208, diana.cerna@vsem.cz. 

Středa 14. 11.  • 17.00
Cestopisná beseda 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Srdečně zveme všechny zájemce na cestopisnou besedu 
s promítáním pana Ondřeje Landy – spisovatele a farmáře. 
Žije na samotě v karpatských lesích jižního Rumunska. Ho-
vořit bude o životě v Rumunsku, Českém Banátu a v Japon-
sku, o přínosech a úskalích soběstačnosti. Vstup volný.

Středa 14. 11.  • 19.00
Mezi snem a realitou – Zákoutí slavných měst
Balneo Lípa, Seydlerova 2451/8, Nové Butovice

Zveme vás na vernisáž akvarelů Zdeňka Janečka, která se 
uskuteční v prostorách Balneo Lípa v Poliklinice Lípa Cent-
rum (vchod vedle lékárny).

Čtvrtek 15. 11.                                 
8. STaN konference
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13 
Přihlásit se můžete na https://talent-nadani-cz.webnode.cz/ 
a8-konference-stan/ do 31. 10., 6. 12. bude 163. Klub ro-
dičů a učitelů, ZŠ Mohylová. Činnost Klubu rodičů a učitelů 
STaN je podporována dotací MČ Praha 13.  
Více na www.talent-nadani.cz, tel. 606 541 187,  
talent.nadani@email.cz.

Pátek 16. 11.  • 9.00
Položení věnce 
Pomník obětem komunismu, Stodůlky
Hrubě otesaný kámen v Kovářově ulici ve Stodůlkách je sym-
bolem totalitní moci a nese stručný nápis: „Na památku všem 
obětem komunismu“. K uctění památky obětí minulého re-
žimu položí starosta David Vodrážka k pomníku věnec.

Sobota 17. 11.
Sametový turnaj na Lužinách
FZŠ Brdičkova 
Nenechte si ujít již 20. ročník volejbalového turnaje amatér-
ských smíšených družstev O pohár kpt. Matýska v.v. Zájemci 
se mohou hlásit na adrese matysekj@p13.mepnet.cz, kde 
získají i další informace. Hráče i fandící diváky zvou SDH Tře-
bonice a MČ Praha 13. 

Sobota 17. 11.
Pražský Minimax 
Cíl obou tras bude na nároží Plzeňské a Slánské ulice 
Zveme všechny na 15. ročník turistického pochodu podle 
mapy, Pražský minimax. Tradiční pochod pražského karto-
grafického vydavatelství Žaket nabídne dvě trasy – 10 km 
a 20 km. Delší trasa startuje od 8.40 do 9.30 z konečné sta-
nice linky 107 v Suchdole, kratší u stanice metra A Velesla-
vín před ZŠ Vokovice od 10.15 do 11.00. Cíl bude v Řepích, 
u sídla kartografického vydavatelství Žaket na křižovatce 
 Plzeňské a Slánské od 12.30 do 15.00.

Sobota 17. 11.  • 10.00 – 11.30
Workshop kubánské hudby
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Pojďte se s námi přenést do Karibiku! A rovnou na Kubu! 
Profesor hudby, skvělý profesionální kytarista a zpěvák 
z Kuby Ernesto Batista Tabera vás zasvětí do tajů kubánské 
hudby a zejména salsy. Můžete si přinést svůj hudební ná-
stroj, pokud na nějaký hrajete, nebo přijít i bez něj. Všichni 
se zapojí! Předchozí zkušenosti nejsou potřeba. Čeká vás 
 teoretická část (zrození a vývoj kubánské hudby, zejména 
salsy a její přesah do dalších kultur) a část praktická (výuka 
kubánských rytmů a salsy na hudební nástroje, vše bude za-
loženo na ukázce a výuce rytmů vášnivé salsy jako hudeb-
ního žánru). Více info a přihlášky na info@kamilasalsa.cz, 
www.kamilasalsa.cz, tel. 606 099 571

Sobota 17. 11.  • 13.30
Tvoříme s Powertexem – kurz
Teta Běta – kreativní potřeby, Modrá 1977/2, Lužiny

kaLendáŘ akcí
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kaLendáŘ akcí

Jste tvořiví a hledáte kreativní nápady? Chcete si, třeba 
i s dětmi, vytvořit úžasné dárky a dekorace z nejrůznějších 
materiálů? Tak to byste měli zajít na některý z kurzů, které 
se konají v obchůdku Teta Běta. Pokud letos nemáte žádné 
nápady na originální vánoční dárky pro své blízké a přátele, 
pak je kurz Tvoříme s Powertexem určený právě vám. Sezná-
míme vás s výtvarným materiálem Powertex (ekologicky 
bezpečný výrobek), ze kterého můžete vlastnoručně vytvo-
řit originální sošky, svícny, vázičky... Využijete zbytky látek, 
krajky i roztrhané dečky nebo stará trička, kousky alobalu, 
polystyrenu a jiné běžně dostupné materiály. Hotová díla je 
možné umístit v interiéru, ale do -20°C také venku. Jen si 
nezapomeňte vzít vhodné pracovní oblečení, kdybyste se 
přece jen trochu zamazali.  
Více na www.tetabeta.cz, tel. 603 804 231.

Sobota 24. 11.  • 9.00 – 14.00
Dvě šance v Trávě
FZŠ Trávníčkova 1744

FZŠ Trávníčkova a TIB, z.s., pořádají pro ty, kteří si rádi 
„hrají“, zábavný program Dvě šance v Trávě. Program je za-
měřen na zajímavé programy v počítači a logiku. Akce je ur-
čena pro děti ve věku 7–12 let. Z programů si mohou děti 
vybrat dva různé workshopy, a tak dvě šance vyzkoušet si 
různé naučné aktivity, jako programování, robotika, 3D mo-
delování, šifrování nebo i stavění robotů, čemuž patří bu-
doucnost téměř všech profesí. Program Dvě šance v Trávě 
se bude pořádat již popáté. Více informací a přihláška 
na http://tib.cz.

Sobota 24. 11.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadelním sále
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Za kůzlátky do pohádky (premiéra) – představení pro nej-
menší diváky vzniklo za finanční podpory MČ Praha 13. 
Hraje soubor Divadla Glans, jednotné vstupné 80 Kč (po-
kladna je otevřena hodinu před začátkem představení). 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Čtvrtek 29. 11.  • 18.00
Transport za věčnost
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Autorské čtení knihy Transport za věčnost Františka Tichého 
oceněné cenou Magnesia Litera 2018 za knihu pro děti 
a mládež. Přijďte se zaposlouchat do dobrodružného pří-
běhu kluků z doby protektorátu, jejich cesty z Prahy do tere-
zínského ghetta. Neméně zajímavý bude ale i příběh dětí 
a dospělých, kteří děj knihy inspirovali. Vstup volný.

Sobota 1. 12.  • 9.00 – 14.00 
Adventní dílny
Základní škola Mohylová, Lužiny
Zveme vás na již tradiční adventní dílny. S pomocí aranžé-
rek, si můžete vyrobit adventní věnec, čeká na vás i výroba 
svíček, marcipánových bonbónů, vánočních pozdravů, vá-
noční pučálky, zdobení perníčků a jiné tvoření. Občerstvit se 
můžete v naší kavárně. Přijďte nasát vánoční atmosféru.

Sobota 1. 12.  • 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
SDH Stodůlky a městská část Praha 13 srdečně zvou všechny 
děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku. Od 17 hodin pro-
běhne ve Spolkovém domě valná hromada SDH.

Sobota 1. 12.  • 14.00
Vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního 
stromu
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradském náměstí,  
Velká Ohrada
Nabízet budeme adventní věnce, vánoční svíčky, čokoládové 
výrobky a nápoje, punč a svařené víno, vinnou klobásu... 
 Vánoční strom rozsvítí v 17.00  starosta David Vodrážka.   
Více na www.restauracekastrol.cz nebo na Facebooku 
facebook.com/restaurace.kastrol.

Sobota 1. 12. – úterý 1. 1. 2019
Dřevěné a medové Vánoce
Muzeum českých Vánoc, K Ovčínu 313, Ořech  
Po 31 letech vánočních výstav v různých prostorách se 
 podařilo vybudovat samostatné Muzeum českých Vánoc. 
Můžeme nejen vystavovat betlémy, ale věnovat se i dalším 
spojeným aktivitám – ukázkám betlémářství, řezbářství, 
malování a dalším technikám výroby betlémů, ukázkám 
tvorby vánočních ozdob, vánočních jídel a dalším zajíma-
vostem. Přijďte si prohlédnout například betlém, který se 
od loňska opět prodloužil – nyní je dlouhý 9 metrů. 
 Otevřeno bude o adventu každý víkend od 10.00 do 18.00., 
1. ledna pak od 14.00 do 18.00. Ostatní dny pro skupiny 
na objednávku. Aktuální informace naleznete na webu  
www.muzeumceskychvanoc.cz. 

Pondělí 3. 12.  • 8.00 – 18.00
Poslední letošní farmářské trhy
Sluneční náměstí, Nové Butovice

I na posledních letošních farmářských trzích pro vás bude 
připravena pestrá nabídka zeleniny, uzenin, přírodních ná-
pojů a dalších produktů.

Středa 5. 12.  • 16.00
Mikuláš v Ptáčkově
Dětské centrum Ptáčkov, V Hůrkách 2145,  
Nové Butovice
Těší se na vás čertíci v pekle i andělé s Mikulášem v nebi. 
Užijete si odpoledne plné vyrábění, hudby a hlavně radosti. 
Akce je spolufinancována Městskou částí Praha 13 v rámci 
rodinné politiky, a to formou sníženého vstupného 30 Kč. 
Více na www.ptackov.cz.

Středa 5. 12.  • 16.30 – 18.30
Den otevřených dveří
Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475/29 
Rodiče a žáci jsou srdečně zváni.

Úterý 11. 12.  • 17.00
Vánoční jarmark 
Základní škola Janského, Velká Ohrada

Srdečně zve všechny žáky, rodiče a širokou veřejnost na Vá-
noční jarmark. Tato tradiční akce naší školy má opět za cíl 
svým výtěžkem podpořit v rámci projektu Můj nový život 
onkologicky nemocné děti ve FN Motol. Můžete se opět těšit 
na velkolepý program, stánky s výrobky našich dětí a boha-
tou tombolu. Přijďte si užít vánoční atmosféru a pomoci 
dobré věci.

Středa 12. 12.  • 15.30
Vánoční besídka 
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice

Jako každý rok uspořádá také letos naše školka vánoční 
 besídku pro rodiče, babičky, dědečky... Všichni zhlédnou 
 vystoupení dětí, dostanou malý dárek a společně strávíme 
příjemné odpoledne u dobré kávy a čaje s vánočním cukro-
vím. Letos poprvé si ozdobíme stromeček na zahradě naší 
školy a zazpíváme si koledy. Mateřská škola všem přeje 
krásný adventní čas plný pohody a klidu!

Středa 19. 12.  • 15.00 – 17.00
Prodej permanentek do bazénu 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475/29 
Prodej permanentek na období 7. 1. – 21. 6. 2019 proběhne 
v budově gymnázia. Cena jedné hodiny je 75 Kč.  
Více informací na www.gymjh.cz.

Neděle 31. 12.  • 23.50
Silvestrovsko-novoroční Běh metropole
Centrální park Prahy 13 – u Kuželkárny
Sportovní nadšenci všech věkových kategorií jsou srdečně 
zváni na poslední letošní sportovní akci v České republice – 
Silvestrovsko-novoroční Běh metropole – v podobě běhu 
(chůze) na čtyřkilometrové trati.  
Startovné je 250 Kč (zaplaceno do 17. 12.), při platbě 
po tomto datu (i při prezenci před startem) činí 300 Kč.  
Přihlášky zasílejte na http://behmetropole.cz/prihlaska 
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do 30. 12., přihlásit se můžete i na místě konání běhu.  
Rozlučte se netradičně s rokem 2018.  
Více na www.behmetropole.cz, behmetropole@seznam.cz.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–16.00, skleník 
Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–16.00, vinotéka 
sv. Kláry po–pá 13.00–17.00, so-ne a svátky 11.00–17.00.

Neděle 11. 11.  • 11.00
Svatomartinský přípitek – Vinice sv. Kláry

Přijďte i letos ochutnat mladá vína českých vinařů a pood-
halit tak kvalitu nového ročníku. Již tradičně vás zveme 
ke slavnostnímu otevírání Svatomartinského vína na Vinici 
sv. Kláry. Čeká na vás výběr vín českých i moravských vinařů. 
Oslavte svátek mladých vín v Troji!

Sobota 24. – neděle 25. 11.  • 10.00 – 16.00  
Adventní tvoření – zázemí administrativní budovy 
Vánoce jsou svátkem klidu a všichni se na ně dlouho 
 připravujeme. Přijďte si vyrobit vánoční dekorace nebo  
malý dárek pro vaše blízké. Na místě si zvolíte některou 
z dílniček a uhradíte poplatek podle typu výrobku.  
Díky vedení zkušeným instruktorem vám pod rukama 
vzniknou jedinečná díla, která se stanou ozdobou vašeho 
domova. Během dne můžete navštívit i více workshopů.

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

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Středa 10. 10. – neděle 25. 11.
Karel Cudlín – Izrael
Český fotograf se světovým ohlasem a mnoha tuzemskými 
i mezinárodními oceněními bude mít v galerii Czech 
Photo Centre autorskou výstavu zaměřenou na Izrael. Jak 
už je pro Cudlína typické, zachycuje každodenní život 
v originálních kompozicích. Snímky izraelské krajiny i je-
jich lidí k divákovi promlouvají a nechávají ho zprostřed-
kovaně nahlédnout do každodennosti této komplikované 
země. 
 
Více na www.czechpressphoto.cz nebo na Facebooku. 
Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme na akce 
o potvrzení účasti na cp@czechpressphoto.cz,  
tel. 608 875 556 nebo na www.czechphoto.org.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy
 
Čtvrtek 1. – pátek 30. 11.
Vzpomínky na Vysočinu – refektář
Výstava fotografií Josefa Czwartynského W. A. Mozarta, 
J. Suka, A. Dvořáka a dalších.

Neděle 4. 11.  • 15.30 
Slavné muzikálové písně a šansony – refektář

Slavné muzikálové písně a šansony v podání zpěvačky  
a herečky Markéty Martiníkové. 

Neděle 11. 11.  • 15.30
Svatomartinský koncert – refektář
Účinkuje Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír), zazní díla J. S. Bacha,  
G. F. Händela, F. Liszta, C. Debussyho, F. Chopina aj. 

INZERCE
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Neděle 18. 11.  • 17.00 
W. A. Mozart – Requiem – kostel sv. Rodiny
Účinkuje Kladenský symfonický orchestr, dirigent Libor 
 Dřevikovský, soprán Jana Svobodová, alt Marie Vojáčková, 
tenor Karel Procházka, bas Radek Seidl, doprovází smíšený 
pěvecký sbor.

Neděle 25. 11.  • 17.00 
Koncert folkové skupiny Vrak – refektář

Zdeněk Kopřiva – kytara, foukací harmonika a zpěv; Jan 
Baptista – kytara, zpěv; Eva Jendřejasová – rytmické ná-
stroje, zpěv; Adéla Kopřivová – zobcové flétny, zpěv; Lenka 
Mázlová – akordeon, rytmické nástroje, zpěv a Jan Zikán – 
basová kytara, zpěv.

Pondělí 26. 11.  • 19.00 
Máme hosty – kostel sv. Rodiny
Pražský smíšený sbor pod vedením Jiřího Petrdlíka a sbor 
Spiritus z USA pod vedením Brenta McWilliamse, soprán – 
Rebecca Nelsen, klavírní doprovod – Darnell St. Romain 
a Jan Steyer, na programu skladby českých a světových 
 autorů od renesance po současnost.

Neděle 2. 12.  • 16.30 
1. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Účinkuje Hornický pěvecký sbor Kladno pod vedením Jana 
Makaria, klavírní doprovod Jan Dušek, průvodní slovo 
 Ondřej Kepka, na programu duchovní a vánoční hudba.

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY 
Chlupova 1800 

Středa 5. 12.  • 15.00 – 16.30, 17.00 – 18.30
Čertovské odpoledne

Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, 
andělem a hodnými čertíky. Těšit se můžete na výtvarnou 
dílničku, drobné hry, pro odvážnější návštěva pekla, ale 

 především na nadílku od hodného Mikuláše a andílka.
Pro děti ve věku cca 2–10 let. Cena je 80 Kč (zahrnuje i balí-
ček od Mikuláše). Rezervace a platba nejpozději do 24. 11. 
v recepci DDM.  

Více info na www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 
251 620 266, 605 920 279 

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

Více informací získáte na tel. 776 319 984 nebo 
mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice          
 
Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy  
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i ci-
zinců) ve věku 2–6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, 
komunikaci v angličtině a němčině.

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

OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY 
Archeologická 2256/1, galerie ve 3. podlaží 
 
Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup zdarma.
 4. 11. O červené Karkulce – Malé divadélko Praha
11. 11. O kocourovi, který mluvil aneb Mikeš – Divadlo 
 Prima den
18. 11. Královna barev – Divadýlko z pytlíčku
25. 11. Klaunův vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
 2. 12. Čert nikdy nespí – Myška Eliška
 9. 12. Jak pan Mysliveček se všemi lesními zvířátky slavil  
            Štědrý večer – Romaneto 
23. 12. Legenda o hvězdě – Eva a Jan

RODINNÉ CENTRUM 
HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky
 
Nabízíme poslední volná místa v Montessori školce. Nové 
ceny! Nové kroužky v našem rodinném centru – tanečky 
pro děti, Montessori pracovna a Mortimer angličtina.  
Volná herna pro děti.

Více informací na www.centrum-hvezdicka.cz,  
info@skolicka-hvezdicka.cz,  
skolka@centrum-hvezdicka.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

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

Pondělí 5. 11.  • 16.30 – 18.30 
Martinské slavnosti a průvod světel

V herně si vyrobíme papírové lampiony (tyčku na lampion, 
 nejlépe se žárovkou, si přineste s sebou). Cena 30 Kč (+20 Kč 
za led světýlko). V 17.45 se mohou přidat ti, kdo přijdou s vlast-
ním světýlkem (a nebo i bez) a vydáme se od herny směrem 
do Centrálního parku, kde nás bude čekat „rytíř Martin“. 

Pondělky a úterky –  tématem měsíce budou zvířata – 
říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
12. 11.  od 10.30 – Na cestě je sourozenec. Povídání s dis-

kuzí s maminkou Jitkou Čiernou. 
20. 11.  od 10.30 – Co bychom se mohli naučit od chudých 

dětí v Indii? Povídání kazatele Davida Nováka. 

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti, 10.30 – kon-
verzační angličtina pro dospělé. Cena je 1 200 Kč/pololetí 
(18 lekcí),  nebo jednorázově 100 Kč. Hlídání dětí zajištěno.

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

Sobota 1. 12.  • 13.00 – 16.00
Adventní dílna pro dospělé
Výroba adventních věnců. Cena 280 Kč (materiál k dispo-
zici), přihlášky a info do 23. 11. na rybicky.13ka@gmail.com 
nebo osobně v herně. 

Více se dozvíte na www.mc-rybicky.webnode.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky    

Sobota 3. 11.  • 16.00
Mše sv. na stodůleckém hřbitově
V rámci týdne modliteb za zesnulé bude u kaple na hřbitově 
ve Stodůlkách sloužena mše svatá. Večerní mše v 18.00 
s nedělní platností zůstává beze změny.

Neděle 4. 11.  • 16.00
Mozartovo Requiem v kostele sv. Jakuba Staršího
Koncert Mozartova Requiem provede komorní soubor 
Piccola orchestra a komorní smíšený sbor Piccola cora pod 
taktovkou Marka Valáška.

Úterý 6. 11.  • 10.00
Dušičkové vaření maminek s dětmi – klubovna 
„garáž“
Společenství maminek s dětmi pořádá již tradiční společné 
dýňové vaření a tvoření, na které jsou zváni všichni zájemci. 
Naše letošní menu bude králičí vývar s dýňovými knedlíčky, 
dýňové lasagne a dýňové perníčky, které si děti ve výtvarné 
dílničce budou moci samy vyzdobit. Ke společně uvařenému 
obědu zasedneme v poledne.

Pátek 16. 11.  • 19.00
Vernisáž výstavy Dnem i nocí – Komunitní centrum  
sv. Prokopa 
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Vernisáž obrazů Hedviky Benákové a Kristýny Plíhalové, 
 inspirované světlem a stínem v korunách stromů. Výstava 
bude k vidění až do konce roku. 

Úterý 20. 11.  • 18.30
Přednáška – Komunitní centrum sv. Prokopa 
Přednáška doc. Davida Ebena – Gregoriánský chorál.

Úterý 27. 11.  • 11.00
Tvůrčí dílna pro seniory – Komunitní centrum  
sv. Prokopa
Tvůrčí dílna pro všechny šikovné seniorky – možnost uvázat 
si adventní věnec.

Neděle 2. 12.
Rorátní mše svatá

Po celou adventní dobu budou při ranních bohoslužbách 
zpívány staročeské roráty. 
Pondělí 7.00 kostel sv. Jakuba
Úterý 8.30 kostel sv. Prokopa
Čtvrtek 7.00 kostel sv. Jakuba
Pátek 6.30 kostel sv. Prokopa 

Více informací a akce na www.centrumbutovice.cz.

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

Pondělky  • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Pozvánky na akce, fotky z tábora 
a výprav a kontakty na www.klubsavana.webnode.cz.

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

Pátky  • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory 

Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení, od 10.00 jeho 
lehčí forma. Cena 50 Kč. Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson  
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. Další 
info na www.klubrobinson.cz. 

Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

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

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

Komentovaná krmení a setkání –  probíhají o víkendech 
a státních svátcích. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejak-
tivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblí-
benými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají 
po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá 
jen za hezkého počasí.

Seznámení se sklípkany – neděle 4. 11.
Večerní prohlídky s průvodcem – každou středu, pátek a so-
botu od 17.00 vás zveme na procházku po zoo po zavírací 
hodině. Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Krmení velbloudů – každý den, vždy od 13.30, se můžete 
setkat s velbloudy a nakrmit je. Na prohlídku je nutné se 
předem objednat. 

Výstavy 
Galerie Gočárovy domy – Sklípkani (do 4. 11.) 
Jurta – Na hlídce v Gobi  
Terasa u Vzdělávacího centra – Fotím v Zoo Praha           

Sobota 3. 11. 
Diwali – svátek světel
Užijte si oblíbený svátek světel. Vyrobte si lampion a vydejte 
se v průvodu za slony. Zde uvidíte magickou ohňovou show. 
Vstup za 1 Kč pro návštěvníky s lampionem.

Neděle 4. 11. 
Zooškola pro dospělé 
Téma zooškoly zní Zbavte se fóbií – na tento kurz je nutné 
se předem objednat.

Sobota 10. – neděle 11. 11. 
Zoo jinými smysly
Mimořádná výstava přírodnin a živých zvířat hlavně pro 
 nevidomé a slabozraké. Poznejte zoo všemi smysly.

Neděle 18. 11. 
Den chovatelů želv
Cyklus přednášek o želvách a chovatelská poradna po celý den.

Sobota 24. 11. 
Hvězdy v zoo
Večerní procházka za zvířecími hvězdami.

Sobota 1. 12. 
Tradiční setkání sponzorů a Den pro Troju
Tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů pražské zoo, 
předání cen Richard a vyhlášení výsledků fotosoutěže.

Středa 5. 12. 
Mikuláš v zoo
Do Zoo Praha dorazí Mikuláš, čert a anděl! Čert si posvítí 
na veškeré hříšníky, naopak ty nejhodnější odmění dárkem 
Mikuláš s andělem.

Bližší informace o 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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Na Národní třídě najdete Muzeum kostek Praha, které svou velikostí patří mezi největší 
muzea Lega na světě. Název stavebnice LEGO pochází z dánského LEg GOdt, v překladu 
dobře si hraj. Heslem, kterým se děti po celém světě ...TAJENKA. Muzeum potěší všechny 
věkové kategorie. Zavzpomínejte sami nebo ukažte dětem, jak stavebnice vypadala, když 
jste si s ní hráli v jejich letech.
Tři výherci se mohou těšit na rodinné vstupenky. Muzeum kostek Praha najdete na Ná-
rodní 31, Praha 1. Otevřeno je denně od 10 do 20 hodin. Více na www.muzeumlega.cz.
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Křížovka pro děti: V neděli 11. listopadu je svátek svatého Martina, který je spojen 
s mno ha tradicemi a pranostikami. Ta nejznámější říká, že svatý Martin přijede na bílém 
koni a ...TAJENKA. 

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

Správná odpověď z října:
Křížovka – VýSTAVA MODELY A MODELÁŘI

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Matěj Svitek, Praha 5
v hodnotě 258 Kč – Marek Drastík, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Oskar a Bertík Sadovští, Praha 8
Klaudie Kvaková, Praha 8
Jakub a Adam Škrábalovi, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Hechtbergerová Lenka, Praha 6
Denisa Sovová, Praha 5
Lucie Domlátilová, Dlouhá Třebová

Soutěžní otázky na listopad:
1) Kolikáté výročí letos slaví Základní škola Mládí?
2) Kde mělo letos cíl Pražské cyklozvonění? 
3) Jak se jmenuje a pro koho je určena nová aplikace, kterou představilo Centrum Tamtam?

Správné odpovědi na říjnové otázky:
1) Extraligový volejbalový tým působící v Praze 13 se jmenuje VK Lvi Praha.
2) ZŠ Kuncova oslavila 35 let od svého založení.
3) Na Trifot Open Mic vystoupila jako host zpěvačka a kytaristka Markéta Zdeňková.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Rebeka Rollerová, Nové Butovice   

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOUtĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Říjnová tajenka: KRMENí NEBO PROHLíDKY S PRŮVODCEM 
Výherci:  Natálie Prokopová, Praha 11; Ondřej Šiman, Nové Butovice;  

Jitka Vondrašová, Velká Dobrá 
Připravila Petra Fořtová
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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

-30%  
na uvedené
výrobky

pečeme s
BANQUETEM

Kč

119,-

ceny od
Kč

34,90

Široký sortiment 
pomůcek 
na pečení

ceny od
Kč

17,90

Kč

119,-

OC Luka Living
Mukařovského 2590/2
155 00  Praha 13 - Stodůlky

Otevírací doba: 
Po - Pá: 9:00 − 20:00

Při registraci do věrnostního 
programu BANQUET CLUB

získáte slevu na další nákupy ve výši 3%
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat.

Cenová nabídka platí od 15. 10. do 30. 11.  2018

Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby. Platí do vyprodání zásob.


