
říjen 2018

STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj městské části Praha 13

FO
TO

: A
NG

EL
O 

PU
RG

ER
T

1918 – 2018



ŘÍJEN 2018 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2272

 

Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018 (rozbor hospodaření hlavní 
činnosti, rozbor hospodaření zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor 
hospodaření příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, Rekreačního objektu Kozel 
a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13)
a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018
SCHVÁLILA
účetní závěrky příspěvkových organizací k 30. 6. 2018
SOUHLASILA
s návrhem celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2019
SCHVÁLILA
1.  poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2018 na žádosti do výše požadavku 

50 000 Kč
2. návrhy typových smluv o poskytnutí dotace 
3.  pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Středisko prevence 

a léčby drogových závislostí – Drop In, o.p.s.
4.  pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Tichý svět – 

chráněná pracoviště, o.p.s. 
5.  Závazné pokyny pro správné vyúčtování dotací v sociální oblasti pro rok 2018
SCHVÁLILA
poskytnutí dotací ve výši 75 350 Kč pro:
Spolek Luční květy/Yamabushi soin ve výši 50 000 Kč
Spolek Osvěta, z.s., ve výši 25 350 Kč
a návrh smluv o poskytnutí dotace
SCHVÁLILA
přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč od společnosti CEMEX Malešice, s.r.o., jako 
příspěvku na doplnění výsadby veřejné zeleně v rámci investiční akce Rozšíření 
parkovacích stání v ulici Bellušova, k.ú. Stodůlky
a darovací smlouvu mezi společností CEMEX Malešice, s.r.o., a městskou částí Praha 13 
SCHVÁLILA
dokument Strategický plán MČ Praha 13 pro období 2018–2024
SOUHLASILA
s pojmenováním nově vybudovaného domova pro seniory v ulici Za Mototechnou 114/4 
Domov pro seniory Zity Kabátové

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
VZALO NA VĚDOMÍ
1.  zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jakuba Lapáčka ke dni 

19. 6. 2018 z důvodu rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

2.  vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soni Dóžové ke dni 
20. 6. 2018, náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb 
do zastupitelstva obce v roce 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

SCHVÁLILO
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018 a účetní závěrku MČ Praha 13 
za 1. pololetí 2018
SCHVÁLILO
poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2018 na žádosti s výší požadavku nad 
50 000 Kč a návrhy typových smluv o poskytnutí dotace
SCHVÁLILO
stav rozpracovanosti 10 priorit stanovených občany na 6. Veřejném fóru 2017
a
akční plán zlepšování a přehled plánovaných aktivit v rámci agendy MA21 pro rok 2019
VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 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 
SCHVÁLILO
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva sdĚlení ÚŘadu a mĚstské části  

Nová členka zastupitelstva
Na posledním předvolebním zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 byla 
do funkce zastupitelky jmenována Soňa Dóžová. Jmenování proběhlo na základě zá-
niku mandátu člena zastupitelstva Jakuba Lapáčka, který na svou funkci rezignoval 
ke dni 19. června. -red-

Farmářské trhy pokračují
Až do 3. prosince budou probíhat oblíbené farmářské trhy na Slunečním náměstí. 
 Každé pondělí od 8 do 18 hodin si tak máte možnost pořídit čerstvé farmářské pro-
dukty – ovoce, zeleninu, pečivo, mléko, sýry, masné výrobky, koření, šťávy, uzeniny 
i ryby. Pouze v případě silnějších mrazů bude nabídka ovoce a zeleniny v zájmu kvality 
zboží omezena. Tržiště na Slunečním náměstí najdete pár metrů od stanice metra B 
Hůrka. Farmářské trhy probíhají také v OC Velká Ohrada. Zde budou prodejci své zboží 
nabízet neomezeně po celé zimní období. -red-

Ukončení návštěv mobilní obchodní kanceláře  

Pražská plynárenská ke dni 1. 7. 2018 ukončila 
 návštěvy mobilní obchodní kanceláře ve vaší oblasti. 
 Zákazníci Pražské plynárenské v kategorii Domácnosti a Maloodběr mají možnost si 
vyřídit některé záležitosti související s dodávkou zemního plynu a elektrické energie 
na vybraných pobočkách České pošty – jejich kompletní seznam naleznete   
na www.ppas.cz/ceskaposta nebo v případě potřeby prosím kontaktujte:
 Zákaznickou linku 800 134 134 
 Obchodní kanceláře – seznam naleznete na www.ppas.cz

Volby do zastupitelstev  
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek  
5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. 
V Praze 13 budou probíhat volby do Zastupitelstva městské části Praha 13 a do Zastu-
pitelstva hl. m. Prahy, a to v 57 volebních okrscích.  Hlasování probíhá ve volebních 
místnostech, jejichž seznam je uveden na www.praha13.cz a na úřední desce ÚMČ 
Praha 13 v sekci volby. Adresu volební místnosti budete mít uvedenou na doručovací 
obálce s hlasovacími lístky.  -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
 Česká strana sociálně demokratická.............................................stepan.hosna@email.cz

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

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

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

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13......................... Zuzana Drhová, předsedkyně klubu, tel. 777 230 356

http://zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

slOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Milí čtenáři STOPu,
nabízíme vaší pozornosti první podzimní číslo STOPu, ve kterém se ale ještě vracíme 
k některým akcím z konce léta – ohlédneme se například za Koncertem pro park, 
připomeneme si první den našich prvňáčků nebo se společně vydáme na další tradiční akci 
prvního školního dne. Ta se letos konala pod názvem Cesta kolem světa. Tématem tohoto 
STOPu je otevření Domu pro seniory, který už nese své jméno. Celý název tedy zní Dům pro 
seniory Zity Kabátové. V Kaleidoskopu budeme také otvírat – část parku s posilovnou 
na Západním Městě nebo fitpark na Velké Ohradě. Na stranu 9 jsme zařadili rubriku Fórum, 
ve které se zástupci všech politických klubů v zastupitelstvu vyjadřují k jednomu tématu – 
zajímal nás jejich názor na to, zda by měla městská část stavět a mít ve vlastnictví tzv. 
startovací byty a byty pro sociálně slabé občany. Zmíníme také některé z akcí stále ještě 
probíhajícího Festivalu volného času Prahy 13, který bude slavnostně zakončen v neděli 7. října 
v Kulturním domě Mlejn, a to koncertem žáků FZUŠ Stodůlky. Mlejn je také domovskou scénou 
ochotnického divadla D13, o kterém píšeme na straně 33. Poměrně velký prostor je věnován 
akcím pro seniory, dění v Domě sociálních služeb Lukáš nebo sportu a tradičně také akcím, 
které nás teprve čekají a na které vás zveme. Letošní říjen bude měsícem, kdy oslavíme 
100. výročí vyhlášení samostatného československého státu. A my jsme tomuto výročí 
přizpůsobili obálku STOPu. Využili jsme nabídku profesionálního fotografa Angela Purgerta, 
který nám zdarma poskytl ke zveřejnění jednu z fotografií svého charitativního projektu 
s názvem První republika. 
Za celou redakci vám přeji hezké prožití závěrečné části babího léta a příjemné čtení.
                                     Eva Černá, šéfredaktorka

Dočetla jsem se o špatném stavu 
lávky přes Petržílkovu ulici. Tuto 
lávku používá při své každodenní 
cestě do školy má dcera. Je pře-
chod bezpečný?
Začátkem června jsme zjistili 
špatný technický stav lávky pro 
pěší přes ulici Petržílkova. Lávka 
má ve své spodní části zrezivělé 
a uvolněné plechy, kterým hrozí 
odtržení. Ohrožen byl tedy pro-
voz pod lávkou, jelikož při silněj-
ším větru hrozilo nebezpečí úpl-
ného odtržení uvolněných plechů 
a jejich pád na chodník nebo vo-
zovku, kde by mohly poničit vo-
zidla či dokonce zranit chodce.
Okamžitě jsme v této souvislosti 
kontaktovali Technickou správu 
komunikací hl. m. Prahy, která 

nám potvrdila oprávněnost naší 
stížnosti na nevyhovující tech-
nický stav a konstatovala, že 
lávka vyžaduje zásah. S tímto vě-
domím jsem se několikrát v mi-
nulých měsících obrátil na Ma-
gistrát hl. města Prahy s žádostí 
o zajištění bezodkladné opravy. 
Po těchto urgencích bylo 
na konci září zajištěno Technic-

kou správou komunikací odstra-
nění nebezpečných plechů. Pevně 
věřím, že celková oprava spodní 
části lávky bude uskutečněna v co 
nejkratší možné době dříve, než 
by mohlo dojít k újmě na ma-
jetku či zdraví našich občanů. 

Opět je v okolí Prahy 13 cítit zá-
pach z výrobny krmiv VAFO Chráš-
ťany. Je možnost tento problém 
nějak řešit? 
Situaci okolo zápachu z výrobny 
krmiv pro zvířata pravidelně mo-
nitoruji a jsem v kontaktu jak 
s vedením společnosti VAFO, tak 
také s vedením ostatních měst-
ských částí. Opravdu jsou dny, 
kdy je zápach cítit téměř po ce-
lém území Stodůlek. Zpracova- 

tel krmiva měl 
v dubnu letošního 
roku instalovat 
speciální zařízení 
na bázi techno- 
logie studené 
plazmy, což je dle 
jejich vyjádření již 
třetí stupeň čištění 
odpadního vzdu-
chu. Tato techno-
logie byla nejdří- 
ve instalována 
ve zkušebním pro-
vozu. V tomto ob-

dobí se neobjevily žádné stížnosti 
na zápach. Aktuálně dosahuje 
společnost VAFO dle pravidel-
ných měření snížení pachových 
stop o přibližně 80 %. Čisticí 
soustava byla nastavena pro 
různé stupně vlhkosti a rychlosti 
proudění odpadního vzduchu 
v závislosti na aktuálně vyráběné 
receptuře. V období prázdnin 

však bohužel došlo k několika 
výpadkům technologie. 
Vedení společnosti mě také in-
formovalo o spuštění kontrolní 
online rozptylové analýzy. Jedná 
se o mapu, která ukazuje území 
zasažené zbytkovým pachem. 
Tento systém spojuje data z me-
teorologické stanice s matema-
tickým modelem rozptylu pachu 
v ovzduší. Pravidelně konfrontují 
upozornění občanů se záznamy 
z tohoto zařízení v kombinaci 
s výjezdy na místa, kde byl 
údajně pach z výroby krmiv za-
znamenán. Během prvních dnů 
bylo zjištěno, že nemalé procento 
upozornění je mylně připisováno 
zdroji zápachu z VAFA. 
Do systémů čištění vzduchu už 
tato společnost historicky inves-
tovala téměř 50 milionů korun. 
Dle všech doložitelných údajů 
jsou pod pravidelným dohledem 
státních institucí jako např. 
Česká inspekce životního pro-
středí, Odbor ochrany ovzduší 
Ministerstva životního prostředí 
ČR nebo místní hygienické sta-
nice. Podle vyjádření těchto in-
stitucí splňuje VAFO Chrášťany 
všechny limity stanovené nor-
mami či zákony ČR. Jsou to lí-
bivá slova, ta nám ale nestačí, 
protože zápach evidentně naše 
občany dál trápí. Rád bych vás 
informoval o existenci aplikace 
s názvem Systém AirQ. Jedná 
se o aplikaci pro chytré telefony 
a PC, která sbírá hlášení o zápa-
chu od svých uživatelů a ty pak 
vyhodnocuje s aktuálními mete-
orologickými podmínkami. Jed-
noduše se zjistí, jak často 
a v jaké oblasti se stížnosti vy-

skytují a v jakém režimu byla 
výroba v daný okamžik hlášení 
provozována. Chcete-li být ná-
pomocni v řešení příčin zápa-
chu, stáhněte si aplikaci 
do svého mobilního zařízení 
 pomocí QR kódu a zapojte se 
do monitoringu zápachu tak, 
aby mohl být efektivně řešen.

QR kód aplikace Systém AirQ 

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: 15. 10. 2018  Distribuce: 2. – 9. 11. 2018
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INFORMACE Z RADNICE

Co je MAP II?
Projekt Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13  
a Řeporyje (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587) bude rea-
lizován od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2021. Navazuje na předchozí úspěšný 
projekt MAP I. 

Hlavním cílem projektu je pokračovat ve společném plánování 
a sdílení aktivit vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ, 
ZUŠ. Subjekty zapojené do obou Místních akčních plánů zmapo-
valy a nadále mapují své požadavky, které budou i nadále financo-
vány z evropských, příp. národních dotačních fondů a programů 
umožňujících další zkvalitnění výuky a výchovy. 

V současnosti tyto prostředky čerpá dvacet pět mateřských a zá-
kladních škol. Spolupráce zřizovatelů, škol, rodičů, zaměstnavatelů 
a ostatních aktérů vzdělávání na území MČ Prahy 13 a Řeporyj 
bude mít i nadále podporu a bude se dále rozvíjet prostřednictvím 
různých akcí (workshopy, rodičovská fóra, besedy...), o nichž budeme 
včas informovat i širokou veřejnost.   Petra Řezáčová

Nová jídelna ve FZŠ Trávníčkova
Stavba nové školní jídelny ve Fakultní základní škole Trávníčkova byla 
zahájena počátkem června 2018 a její dokončení je plánováno na pro-
sinec téhož roku. V únoru 2019 se tak budou děti stravovat již 
v krásné a barevné jídelně s novým moderním vybavením. Svůj pro-
stor zde dostanou také žáci ze Základní školy Lužiny. Samostatná 
stavba vznikající v areálu školy ani v nejmenším nezasahuje do jejího 
chodu. 

Obrovskou výhodou je fakt, že jídelna bude propojena se stávající 
budovou pro žáky, pedagogické pracovníky a další zaměstnance školy. 
Ostatní strávníci využijí přímý vstup. Zásobování nebude žádným 
způsobem narušovat přístup ani do školy, ani do jídelny.

Olga Bočková, FZŠ Trávníčkova

Strategický plán je schválen
V pondělí 10. září schválila Rada MČ Praha 13 nový strategický 
plán pro období 2018–2024. Jde o klíčový dokument pro dlouho-
dobé plánování a směřování naší městské části. Stanovuje vize, cíle 
a rovněž jsou v něm vymezeny jednotlivé aktivity, jak těchto cílů do-
sáhnout. 

Strategický plán vychází ze skutečných potřeb a možností Pra- 
hy 13, odhaluje silné i slabé stránky či případné ohrožení dalšího 
rozvoje a hlavně čerpá z názorů veřejnosti i odborníků. Je to také 
důležitý podklad pro rozhodování o realizaci aktivit vedoucích 
k udržitelnému rozvoji. Pozitivní je fakt, že dokument strategického 
plánu si zachovává svou kontinuitu i do dalších volebních období. 

Aby strategický plán mohl spatřit světlo světa, bylo zapotřebí 
zpracovat velké množství dat do analytické části. Součástí těchto dat 
byl mimo jiné i realizovaný průzkum spokojenosti, do kterého se za-
pojilo přes 1300 občanů Prahy 13. Nový strategický plán nevznikal 
pouhou aktualizací původního plánu, ale je od začátku postaven 
na nových analytických zjištěních a průzkumech. Finální podobu 
návrhové části strategického plánu tvořilo přes 45 členů pracovních 
skupin, které tvořily průřez zaměstnanců úřadu, politiků a občanů. 

Byla zachována vize Prahy 13 – Moderní město, kde by chtěl žít kaž
 dý. Chceme, aby Prahu 13 její obyvatelé i návštěvníci vnímali jako 
výhodně situovanou, klidnou a bezpečnou část Prahy, plnou udržo-
vané zeleně a míst k relaxaci i aktivnímu odpočinku.

Chod městské části Praha 13 bude řídit a citlivě usměrňovat zod-
povědná samospráva, která bude plně využívat všech dostupných 
zdrojů financování. Při výkonu svých pravomocí bude na principu 
všestranné výhodnosti spolupracovat s veřejností a se zástupci ob-
čanského a podnikatelského sektoru. 

Ke kvalitě života v městské části by měl přispívat také pocit odpo-
vědnosti za budoucnost, pocit hrdosti na své bydliště, pocit komu-
nitní sounáležitosti, dobré sousedské soužití a možnosti osobního 
rozvoje a společenského uplatnění.

Významnou roli hraje také úřad, který je v oblasti veřejné správy 
vnímán jako jeden z etalonů a i z tohoto důvodu je pravidelně oslo-
vován jednotlivými ministerstvy, aby se podílel na testování nebo za-
vádění nových služeb. 

Úřad městské části Praha 13 chce být vstřícný a i nadále zastávat 
vedoucí úlohu v  modernizaci a používání inovativních řešení v ob-
lasti veřejné správy. Proto se chce stále více zaměřovat na elektro-
nické služby pro občany a služby vedoucí k celkovému zjednodušení 
administrativních záležitostí občanů a k odstranění přebytečné byro-
kracie.  Martin Šmíd, MČ Praha 13

Ideathon 2.0
V pořadí druhý ze čtyř plánovaných ná-
padových maratonů se uskuteční 2.–3. listopadu 2018 opět v prosto-
rách multifunkčního střediska KD Mlejn ve Stodůlkách. Stejně jako 
u prvního Ideathonu se můžete zúčastnit jako jednotlivec nebo jako 
tříčlenný tým. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak svým nápadem 
ovlivnit život v naší městské části. Nejlepší nápady budou zahrnuty 
do Strategického plánu 
MČ Praha 13 na ob-
dobí 2018–2024.

Co je Ideathon? Ná-
padový inkubátor, který 
trvá 24 hodin. Stu-
denti, profesionálové 
i občané společně s od-
borníky z různých 
oborů hledají nová ře-
šení problé mů, které 
Prahu 13 trápí. Účast-
níci budou mít k dis-
pozici mentory a ti budou pomáhat s návrhem řešení problému tak, 
aby byl realizovatelný.

Tématy druhého Ideathonu na třináctce budou bezpečnost, školství, 
kultura a volnočasové aktivity. Pokud máte zajímavé nápady a nebojíte 
se je představit odborné porotě po celodenní intenzivní práci, Idea-
thon je přesně pro vás. Vítězný tým získá opět hodnotné ceny.

Do projektu se můžete zapojit prostřednictvím registračního sys-
tému na www.idea13.cz. Zde jsou také zveřejněny veškeré aktuální in-
formace. Libor Hakl, odd. projektových řízení
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Domov pro seniory je dokončen 
V pátek 21. září byl slavnostně otevřen největší investiční projekt 
Prahy 13 – Domov pro seniory, který ponese jméno slavné prvorepub-
likové herečky, svého času občanky Prahy 13, Zity Kabátové. 

O budovaném Domově pro seniory už toho bylo řečeno mnoho, 
nicméně minimálně za připomenutí jistě stojí jeho vybavení a vybu-
dované dispozice. Klienti domova budou ubytováni v jedno či dvou-
lůžkových moderně vybavených pokojích s kompletním příslušen-
stvím, včetně sociálního zařízení. Objekt disponuje celkem 110 lůžky. 
Na každém patře je umístěna sesterna, relaxační místnost a terasa 
s venkovním posezením. Klienti budou mít k dispozici ordinaci 
s nonstop lékařskou službou, vlastní kuchyni a jídelnu a další spole-
čenské prostory. Komplex bude poskytovat nadstandardní služby 
včetně kadeřníka. Myšleno bylo také na relaxační a klidová místa. 
K dispozici zde proto budou prostory s vanami pro vodní terapie, ma-
sážní místnosti a tělocvična pro kondiční cvičení. Před budovou bu-

dou senioři a jejich případné návštěvy moci využít relaxační zónu 
v podobě osázeného parku s lavičkami. Celá budova je samozřejmě 
kompletně bezbariérová. 

„Dobře si uvědomujeme současný trend stárnutí populace. Myšlenka 
postavit v naší městské části zařízení pro občany v seniorském věku, 
kteří už se o sebe obtížně postarají sami, se zrodila před několika lety,“ 
řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. „K realizaci stavby ale vedla po-
měrně složitá cesta vzhledem k obtížnému jednání s Magistrátem hl. m. 
Prahy,“ dodal starosta. Dům pro seniory nakonec vznikl na základě vý-
běrového řízení rekonstrukcí původního objektu v ulici Za Mototech-
nou. Celou stavbu zrealizovala společnost HOCHTIEF CZ, a.s., vzešlá 
z výběrového řízení společně se společností Medox HQ, a.s. Městská 
část Praha 13 v projektu figurovala jako budoucí kupující. „Naše spo-
lečnost věnuje značnou podporu a úsilí oblastem, jakými jsou např. 
udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí a podpora diverzity 
ve společnosti. Proto jsem velmi rád, že jsme se mohli účastnit realizace 
tohoto společensky přínosného projektu, který splňuje všechny stan-
dardy špičkového zařízení pro pobyt a kvalitní život seniorů,“ uvedl 
předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda.

Dříve, než byl Domov pro seniory Zity Kabátové slavnostně otevřen, 
konaly se v jeho prostorách Dny otevřených dveří pro veřejnost. 
Od čtvrtku 20. do pátku 21. září navštívilo objekt zhruba tři sta zá-
jemců, většinou důchodového věku. Byli provedeni zázemím, podívali 
se na pokoje i sociální zařízení. Vysvětlili jsme jim, na jakém principu 
budou fungovat přivolávací zařízení a propojení na sesterny. Dostali se 
také do zbrusu nové kuchyně a jídelny a do zázemí určeného zaměst-
nancům, lékařům a sestrám. Zkrátka, mohli si domov prohlédnout 
skrz naskrz. 

Otevření Domova pro seniory Zity Kabátové se pak konalo v pátek 
21. září v 10 hodin. Slavnostní řeč pronesl starosta městské části Pra- 
ha 13, který poděkoval všem zástupkyním a zástupcům Prahy 13 
a ostatním, jenž se na schválení a realizaci tak velkého projektu podí-
leli a nemalou měrou tak přispěli k jeho zdárnému dokončení. Svou 
řeč pronesl i místostarosta Pavel Jaroš, do jehož gesce spadá mimo jiné 
sociální oblast. Slovo dostal samozřejmě i předseda představenstva 
společnosti HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda. Tato stavební společ-
nost naprosto skvěle splnila zadání výběrového řízení a dokázala do-

končit náročný projekt zařízení pro seniory řádně a v termínu. 
Na slavnostním otevření byla přítomna také vnučka herečky Zity Ka-
bátové, po níž byl objekt pojmenován. Podobu se slavnou babičkou 
opravdu nezapřela. 

Samozřejmě často odpovídáme na dotazy občanů, kteří se zajímají 
o bydlení v tomto domově pro seniory. Stále platí, že v současné chvíli 
probíhá výběrové řízení na provozovatele zařízení. V brzké době vás 
budeme informovat o jakýchkoli změnách v této věci. Sledujte prosím 
informace na stránkách časopisu STOP, na www.praha13.cz nebo 
na FB Šťastná třináctka. Prozatím vede Odbor sociální péče městské 
části Praha 13 neoficiální seznam potenciálních klientů, kteří chtějí 
být v Domově pro seniory Zity Kabátové ubytováni. 

Všem, kteří se nemohli přijít podívat na Domov pro seniory v rámci 
dnů otevřených dveří, přinášíme obrazovou reportáž (www.praha13.cz 
→ Fotogalerie), která dokládá, jak krásné a moderní zařízení pro se-
niory v naší městské části vzniklo. Eva Libigerová
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Oblíbené sousedské slavnosti s názvem Zažít město jinak se letos 
odehrály 15. září na 80 místech Prahy. Jedním z těchto míst byla 
i Seydlerova ulice v Nových Butovicích. 

Parta tamních sousedů 
si pro obyvatele všech 
generací připravila 
od 11 do 20 hodin 
pestrý program. Cíl byl 
prostý – setkat se spo-
lečně se svými sousedy 
a přáteli Nových Buto-
vic, poznat se, popo-
vídat, poslechnout 
hudbu, zahrát si hry 
a něco dobrého sníst!

Vystoupila zde ka-
pela Lime Dezert 
anebo se návštěvníci 

Sousedé k sobě mají blíž

mohli zúčastnit lekce kubánské salsy. Hrál se badminton, stolní tenis, 
šachy, čára či frisbee nebo se skládalo Lego. Workshop připravila 
i nově otevřená prodejna galanterního zboží Stoklasa, o pivo se posta-
rala místní restaurace Pohoda, řeznictví Masology.cz zajistilo hotdogy 
a restaurace Trifot připravila skvělé palačinky.

Více informací o všech 80 lokalitách včetně kontaktů na organizá-
tory je k dispozici na www.zazitmestojinak.cz. Slavnosti pořádají 
místní obyvatelé za koordinace spolku Auto*Mat. Jakub Holzer, Auto*Mat
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Starosta Prahy 13 David Vodrážka a Pavel Rejchrt z české společnosti 
FINEP, která je investorem celého rezidenčního projektu, společně 
otevřeli nové venkovní sportovní hřiště v Britské čtvrti v Západním 
Městě. Toto venkovní workoutové hřiště patří mezi největší nejenom 
v Praze, ale i v celé České republice. Na ploše jednoho tisíce metrů 
čtverečních si tak můžete připadat skoro jako na slavné Muscle Beach 
Gym, která se nachází na pláži Venice Beach v kalifornském Los 
Angeles. 

Moderní workoutové hřiště, které je jak regulérní posilovnou pod 
otevřeným nebem, tak i prostorem, kde si můžete jen příjemně pro-
táhnout svaly, najdete mezi ulicemi Kuchařova a Medunova v Britské 
čtvrti hned za Centrálním parkem, v jehož blízkosti je vstup do metra. 
Součástí tohoto parku je i velké dětské hřiště.  Nové sportovní, neboli 
workoutové hřiště, je další volnočasovou plochou, které nabízí celkem 
osm posilovacích strojů, také stroje typu CrossFit a též i důmyslnou 

Venkovní posilovna v Britské čtvrti otevřena
sportovně posilovací 
prolézačku pro mládež 
a dospělé. 

Součástí prostoru jsou 
i lavičky pro odpočinek, 
stejně tak je zde i rela-
xační plocha o velikosti 
58 m2, která je kryta 
venkovní plachtou. Sa-
mozřejmostí jsou i sto-
jany pro kola, venkovní 
koše nebo informační 
tabule. David Jirušek, FINEP CZ



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2018 7

kaleidOskOp
2X

 FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ

Ke třem vybraným dětským hřištím v Praze 13 budou instalovány 
bezpečnostní hodiny. Děti na nich uvidí přesný čas a díky speciálnímu 
tlačítku, které je napojeno na centrálu městské policie, mohou v pří-
padě pocitu ohrožení přivolat pomoc. Hodiny dodává sdružení „Při-
jdu včas“. Praha 13 se tak připojila k několika městům a obcím, 
ve kterých už byly hodiny zprovozněny. 

Jedny ze tří hodin byly instalovány v Centrálním parku u Kužel-
kárny v bezprostřední blízkosti frekventovaného dětského hřiště. 

Do provozu je 5. září slavnostně uvedl starosta David Vodrážka, 
ke kterému se připojila organizátorka projektu Jana Kostelníková. 
 Patronem celého projektu je generál Hynek Blaško, jehož tragický 
 životní příběh byl hlavní inspirací, proč projekt „Přijdu včas“ spatřil 
světlo světa.

Děti často chodí pozdě domů jednoduše proto, že neví, kolik je ho-
din. I v době mobilních tele-
fonů se nejednomu rodiči při-
hodilo, že s nervozitou 
očekával příchod svého po-
tomka, který se opozdil. Mobil 
nemusí být vždy k dispozici, 
může být vybitý nebo si dítě 
drahý přístroj s sebou ven ne-
bere. Instalace hodin k dět-
ským hřištím pomůže tento 
problém vyřešit. Může se stát, 
že děti se při pobytu bez ro-
dičů venku setkají s člověkem, 
který to s nimi nemusí myslet dobře nebo se dostanou do jiné nepří-
jemné situace, která si vyžádá zásah dospělého. Proto byl na hodiny 
nainstalován hlásič, který se při stisknutí nouzového tlačítka propojí 
s dispečinkem místní městské policie. Policisté mohou tedy bezpro-
středně a rychle přispěchat na pomoc.  Eva Libigerová

Speciální hodiny v případě ohrožení přivolají pomoc
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Když pes přeskočí svého pána
V Centrálním parku proběhl 3. ročník Psího dne s Prahou 13. Tato již 
tradiční akce byla směsicí skvělé zábavy, pomoci, novinek a vzdělání. 
Návštěvníci mohli vidět oblíbené soutěže – psí dostih a závod 
ve skoku do výšky, ve kterém se i letos povedl zapsat rekord. Útulky 

zde nabízely psy k adopci a v celém 
parku se odehrával po celý den bohatý 
program. 

Velký zájem vyvolala módní pře-
hlídka Rebel Dog za účasti VIP osob-
ností, které přišly svou přítomností 
akci podpořit.  S pejsky se na pomysl-
ném molu prošla Kateřina Brožová, 
Romana Jáklová, Michaela Kuklová 
nebo Miroslav Etzler či Aneta Vigne-
rová. Někteří z nich na přehlídce ne-
vedli své pejsky, ale vybrali si útulkové. 

Návštěvníci se svými psy si v prů-
běhu celého dne mohli vyzkoušet psí hernu, agility, nechat pejskům 
ochutnat pamlsky či dát svého pejska zdarma načipovat. Největší oče-
kávání vyvolala soutěž ve skoku do výšky. I letos se sešlo 80 psích zá-

vodníků, kteří se přišli pokusit překonat rekord z minulého ročníku. 
Vítězem se s přehledem stal výmarský ohař „Shedy“, který pokořil 
hranici 135 centimetrů. Tím překonal vítězný skok z loňského roku 
o deset centimetrů a nastavil tak laťku hodně vysoko i pro další roč-
níky. Obrovské ovace vyvolala po skoku do výšky také Staf Bull show 
pod taktovkou Daniela Zďárského. Ten vtáhl diváky do děje a tak 
mohli poměřit sílu s pitbulem, který na závěr dokonce utáhnul vůz 
Toyota i dětmi. Jan Hájek, pořadatel Psího dne
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Na Velké Ohradě při ulici Janského byl na místě 
starého sportovního hřiště z počátku 90. let, 
které bylo již zcela nevyhovující, vybudován 
nový fitpark. Městská část Praha 13 zařídila po-
ložení nového pryžového povrchu s běžeckou 
dráhou a nainstalovala zde také zbrusu nové po-
silovací stanice. Nechybí ani posezení pro odpo-
činek a návštěvní řád fitparku. 

Fitpark v pátek 14. září slavnostně otevřel 
starosta Prahy 13 David Vodrážka společně 
s místostarostou Pavlem Jarošem. Jako první si 
fitpark vyzkoušely děti ze ZŠ Janského. Celková 
cena hřiště byla vyčíslena na 2,571 mil. Kč. Fi-
nanční částka byla z části hrazena z dotace Ma-
gistrátu hl. m. Prahy. Eva Beránková, odb. životního prostředí

Velká Ohrada se dočkala fitparku
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Vyberte si z řady novinek v nabídce výbavy 
interiéru včetně potahů či dekorů a vytvořte si 
prostředí, ve kterém se budete cítit jako doma. 

novaskodafabia.cz

NOVÁ ŠKODA FABIA
S ROZMANITOU KOMBINACÍ VÝBAV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

již od                                    Kč279 900

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-528   1 7.9.2018   9:13:04

• Focení s květinami a květinovým aranžmá s profesionální fotografkou
• Květinové šperky, ukázka vánočních výzdob a podzimní vazby
• První fotka zdarma, občerstvení káva a zákusky
• Ukázka tvorby Květin Oáza

Prusíkova 2577/16, Praha 13

KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
ve středu 3. 10. od 13-18 hodin

kvetiny-oaza.cz
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Může Praha 13 pomoci při řešení bytové situace?
Městská část Praha 13 řadí mezi své priority mimo 
jiné vstřícný přístup k rodinám. K jejich spokojenosti 
bezesporu patří vyřešená bytová situace. Dnes, kdy 
se ceny bytů i úrokové sazby hypoték průběžně 
zvyšují, je to pro velký počet mladých manželských 
párů nebo pro sociálně slabé rodiny téměř 
neřešitelný problém. Domníváte se, že by měla 
městská část stavět a mít ve vlastnictví tzv. 
startovací byty a byty pro sociálně slabé občany? 
Existuje podle vás jiná forma účinné pomoci?

ANO 2011 KOMUNISTICKá STRANA ČECH A MORAVy TOP 09

OBČANSKá DEMOKRATICKá STRANA ZELENí A PIRáTI PRO 13

ČESKá STRANA SOCIáLNě DEMOKRATICKá

Hnutí ANO 2011 na Praze 13 podpořilo vý-
stavbu městských nájemních bytů na ulici 
Oistrachova na bývalé točně autobusů MHD. 
Byty budou v dispozici jako 2+kk a 3+kk 
a postavit by se měly do 3 let. Vzniknout by 
tak mělo přibližně 160 bytů. Byty budou ur-
čeny zejména pro zaměstnance města, státní 
zaměstnance a rovněž jako startovací byty pro 
mladé lidi, kteří se narodili na Praze 13, nebo 
v naší MČ žijí již delší dobu. Byty budou čás-
tečně zaplaceny z daní obyvatel Prahy 13, 
a proto chceme, aby je dostali přiděleny pře-
devším občané, kteří tyto daně platí, nebo 
osoby, které jsou z hlediska své funkce nebo 
profese důležité pro fungování Prahy 13. 
 Zásadně ovšem nechceme stavět ghetta pro 
sociálně slabé občany a akumulovat je 
na jedno místo a tím vytvářet problémy. 
Chceme pokračovat v současném systému, že 
osoby, které potřebují pomoc mohou požádat 
o příspěvek na nájemné. Rozhodně nebu-
deme konkurovat soukromému sektoru a na-
rušovat tak trh nájemního bydlení.

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011

Bytová politika v České republice i v hlavním 
městě Praze je posledních 28 let velmi špatná. 
Ponechání zajišťování si bydlení na „nevidi-
telné ruce trhu“ vede ke zmiňované zjevné by-
tové krizi, kdy je zabezpečení si bydlení nejen 
pro sociálně slabé, ale i pro mnohé průměrně 
vydělávající rodiny v Praze takřka nemožné. 
Možnosti městské části Praha 13 při stávající 
legislativě a politice hlavního města nejsou 
velké. Chybějí potřebné pozemky i potřebné 
peníze, resp. závislost Prahy 13 na dotacích je 
velmi vysoká. Mám zato, že by vedení Pra - 
hy 13 zde mělo být důraznější jednak při vy-
jednávání s hlavním městem (menší počet 
bytů pro podnájmy těm nejvíce sociálně po-
třebným se Praze 13 podařilo z hlavního 
města Prahy získat, byť nejsou umístěné v Pra-
 ze 13), jednak by mělo více vyjednávat se sou-
kromými developery, aby například 10 % 
v Praze 13 nově stavěných bytů mělo sociálně 
únosné nájemné. Jan Zeman, zastupitel za KSČM 

Podporujeme všestranný rozvoj nájemního 
bydlení. Nájemní byty jsou finančně do-
stupnější, zejména pro mladé rodiny a se-
niory. Rozšíření nabídky nájemních bytů 
také přispěje k postupnému snižování prů-
měrné ceny bytů, která díky převisu po-
ptávky nad nabídkou roste do závratných 
výšek. Nepodporujeme však masovou vý-
stavbu nových obecních bytů. Obecní byt je 
vždy pouze dočasným řešením, sociální po-
mocí po nezbytnou dobu. Omezená vý-
stavba obecních bytů je však pro naši měst-
skou část potřebná, a to s využitím veškeré 
dostupné státní podpory. Nejprve je nutné 
provést důkladnou analýzu současného 
stavu dostupnosti různých forem bydlení 
na Praze 13 a poptávky po bytech a teprve 
na základě jejího vyhodnocení by radnice 
měla přistoupit k přípravě jednotlivých 
projektů.

Ivana Todlová, zastupitelka TOP 09

Ano, Praha 13, stejně jako ostatní městské 
části, by měla budovat svůj fond sociálního/
dostupného bydlení. Nájemní smlouvy zde 
by se měly uzavírat na dobu určitou a pro-
dlužovat se pouze na základě prokázání po-
třebnosti. Cest k tomu, jak takový bytový 
fond zajistit, je více a lze se inspirovat v za-
hraničí. Vcelku běžnou praxí na západ 
od nás je, že soukromá firma, pokud staví 
byty, uzavírá dohodu s městem o odkupu 
určitého počtu bytů pro sociální účely. 
Tímto způsobem lze zajistit sociální byty, 
aniž by se koncentrovaly v jednom místě, 
což se neosvědčuje. Další možností je od-
kup bytů od SVBJ, které jsou např. v exe-
kuci. Pro zajištění dostupného bydlení pro 
mladé, ale i další věkové skupiny bychom 
rádi podpořili družstevní bydlení se zajiště-
ním podpory od města či městské části. 
 Výstavba bytů městskou částí se tedy jeví 
až jako jedna z dalších možností. Důležité 
při tom je, aby nedocházelo k územní 
 segregaci a nezakládaly se touto výstavbou 
podmínky pro vznik sociálně vyloučených 
lokalit.

Zuzana Drhová, Klub Zelení a Piráti pro 13

Neustále se zvyšující ceny bytů způsobily, že 
pro normální pracující lidi se vlastní bydlení 
stalo nedostupným luxusem. Je nutné proto 
znovu vybudovat městský bytový fond posky-
tující nájemní bydlení za rozumnou výši ná-
jemného. Obcím včetně Prahy 13 může 
 pomoci připravovaný program Výstavba 
 Státního fondu rozvoje bydlení. Jeho uvažo-
vaná alokace 2 miliardy Kč ročně je však 
velmi nízká. Navrhujeme proto přijmout 
i další opatření, která zlevní život v Praze. 
Jednou z podmínek pro investory by mělo 
být, že alespoň 10 % nově vznikajících bytů 
z každého projektu dostane do vlastnictví 
obec. Hlavní město Praha musí také začít po-
řádně využívat své vlastní pozemky a začít 
na nich stavět buď sama, nebo ve spolupráci 
se soukromým investorem. Taková spolupráce 
by přinesla i kultivaci chování developerů, 
kteří by již nemohli vůči obyvatelům sousedí-
cích s jejich připravovaným projektem byto-
vých domů a svému blízkému okolí vystupo-
vat tak arogantně a přezíravě, jako je tomu 
dnes.  Štěpán Hošna, klub ČSSD 

Na základě tlaku ze strany vedení naší městské 
části na magistrát se podařilo prosadit záměr 
investice na výstavbu startovacích bytů na bý-
valé točně autobusů v ulici Oistrachova. Naše 
strana jako jediná ze stran kandidujících 
do Zastupitelstva hl. města Prahy má realizaci 
tohoto záměru jako prioritu do dalšího voleb-
ního období. Vznikne tak zhruba 160 bytů ur-
čených primárně občanům Prahy 13. Vzhle-
dem k nedostatku vhodných pozemků, které 
by městská část vlastnila nebo jimi dispono-
vala, je důležité tlačit především na Magistrát 
hl. m. Prahy, aby pozemky ve svém vlastnictví 
dále zhodnocoval, např. spoluprací s investory 
na participaci v nájemním bydlení. To lze uči-
nit tím, že město pronajme či odkoupí část 
bytů, které dále pronajme potřebným obča-
nům. Úřad práce sídlící v budově ÚMČ Pra- 
ha 13 dobře zavedený systém vyplácení sociál-
ních příspěvků, kterým je mimo jiné i příspě-
vek na bydlení. Jistě bychom přivítali, aby naše 
městská část zůstala domovem i dalším gene-
racím obyvatel, ovšem je nutno konstatovat, že 
s rozvojem oblasti se logicky zvedá cena bytů. 
Je tedy třeba hledat zdroje i ve státním sektoru, 
např. formou výstavby v rámci státního fondu 
rozvoje bydlení.   Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

• Focení s květinami a květinovým aranžmá s profesionální fotografkou
• Květinové šperky, ukázka vánočních výzdob a podzimní vazby
• První fotka zdarma, občerstvení káva a zákusky
• Ukázka tvorby Květin Oáza

Prusíkova 2577/16, Praha 13

KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
ve středu 3. 10. od 13-18 hodin

kvetiny-oaza.cz
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Tubus metra klenoucí se skoro osmnáct metrů 
nad Centrálním parkem je místem, které přitáhne 
oči každého, kdo kolem něj jde nebo projíždí. 
 Neodolatelně ovšem přitahuje i fotografy.
Ze všech snímků, které jsme od vás dostali, patří 
spolu s Centrálním parkem, radnicí a Slunečním 
náměstím mezi nejčastější náměty. Ale není divu, 
tubus má své kouzlo v kteroukoli denní či noční 
dobu a už vůbec nezáleží na ročním období. Dů-
kazem je i snímek, který nám poslal Honza Jirák. 
Díky němu můžete vidět, jak tubus metra vypadá 
v polovině srpna krátce po půlnoci.
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřej-
níme. Mnozí si jistě všimli, že některé ze zasla-
ných snímků jsme použili jako fotografie ilust-
rační, jiné, pořízené na výšku, jsme dali i na titul. 
V případě, že si přejete, aby byla vaše fotografie 
použita výhradně v rubrice Vaším objektivem, 
uveďte to prosím v e-mailu. Zde ale mohou být 
kvůli grafické úpravě otištěny pouze fotografie 
pořízené na šířku. Za všechny snímky, které jste 
nám již poslali nebo je teprve pošlete, mnohokrát 
děkujeme. Je tady podzim a to je kouzelník s bar-
vami, tak tu krásu nepropásněte. Eva Černá

vaŠím Objektivem

Školka, která není jenom investicí
V zářijovém STOPu jste několikrát zmínili jako nejvýznamnější investici 
městské části v tomto volebním období či jako jeden z nejdůležitějších pro
jektů tohoto období Mateřskou školku U Stromu. Jako rodič dítěte, které má 
to štěstí, že může tuto školku navštěvovat, bych ráda přidala i názor nás, 
kteří jsme se školkou v každodenním kontaktu a svěřujeme jí to nejdůleži
tější v našem životě  naše děti.  
   Strom pro mě symbolizuje život, stabilitu, bezpečí. Jsem velice ráda, 
že školka svému jménu dělá čest. Kdo ji někdy navštívil, nebo jen nahlédl 
na její venkovní hřiště, tak ví, že prostory a vybavení školky jsou velice 
nadstandardní, moderní a děti mají spoustu prostoru na hraní.  
   Co je ale mnohem důležitější, je atmosféra, kterou kolektiv školky dokázal 
vybudovat, a vztahy, které nejen s námi rodiči dětí, ale i s babičkami, dě
dečky a dalšími členy našich rodin, vytvořil. Paní ředitelku nikdy nepotkáte 
jinak než s úsměvem. Cokoli s ní nebo paní učitelkou či jinými zaměstnanci 
školky řešíte, je založeno na rozumném dialogu a nehledají se důvody, proč to 
nejde, ale jak by to jít mohlo. I nepříjemné záležitosti s námi paní ředitelka 
řeší tak, abychom porozuměli, proč jsou nutné. Paní učitelky, kuchařky, hospo
dářky jsou pro naše děti tety, kterým děti důvěřují a mají je rády. Zkuste se 
jít někdy ráno podívat k této školce. Neuvidíte brečící děti, které vystresovaný 
rodič tzv. táhne za ruku násilím do školky, ale veselé děti, které se zdraví 
s tetami kuchařkami, co jim mávají z kuchyně, a už se těší, až budou moci 
 tetám učitelkám ukázat novou hračku a vyprávět novinky.  
   I pohled na hřiště napoví, že u této školky je něco jinak – paní učitelky 
nesedí na lavičce a nepovídají si mezi sebou, zatímco děti pobíhají kolem. 
Nám, kteří vyzvedáváme své děti, se naskytne pohled zcela jiný  na paní 
učitelku, která houpe jednu skupinku dětí na houpačce, druhá řídí kluky, 
aby se na motorkách naučili bezpečně jezdit, další děti ve vedru osvěžuje 
vodotryskem, prostě jsou součástí her dětí a jejich „parťáky“. Pro někoho jsou 
tyto věci možná samozřejmostí (přeci to tak funguje všude, ne?), ale věřte 
mi, že samozřejmostí to v mnoha školkách není. Úsměv paní ředitelky 
a vědomí, že „tety“, které jsou s mojí dcerou celý den, svoji práci dělají rády 
a s láskou, je pro mne jako rodiče k nezaplacení.      
   Vážený pane starosto, vážení představitelé městské části, vážení zaměst
nanci úřadu a všichni, kdo jste dali tomuto projektu zelenou, moc děkuji, 
že jste tuto školku vybudovali a umožnili ji otevřít.  
    A Vám „naše“ paní ředitelko, paní učitelky, chůvy, kuchařky a hospodářky 
ze srdce děkuji za to, jací jste a jak „naši“ školku vedete, s jakou láskou 
a úsměvem se staráte o naše děti a hlavně, že máte pro nás, rodiče, pocho

Z vaŠich dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

pení (i když to s námi někdy není vůbec jednoduché). Přeji Vám, aby 
i z naší strany rodičů jsme Vám stejnou měrou opláceli Váš přístup a naše 
školka nadále pouze „rozkvétala“.   Adéla Pejskarová

Úprava hlasovacího lístku
Vážení, pečlivě jsem si v zářijovém STOPu přečetla informace k blížícím se 
volbám. Co mě nejvíc zajímá, je správná úprava hlasovacích lístků a nejsem 
z toho moc moudrá. Poradíteli mi, budu ráda. Dana Sýkorová 

Podrobné a přesně formulované informace týkající se voleb do Zastu-
pitelstva městské části Praha 13 a také Zastupitelstva hlavního města  
Prahy jsme zveřejnili v zářijovém vydání STOPu a najdete je také 
na www.praha13.cz. Nyní se tedy jednodušší formou zaměříme 
na úpravu hlasovacích lístků, protože právě té se týká řada dotazů – 
nejen paní Dany Sýkorové.

Volič si musí dát pozor na počet volených zastupitelů. Do Zastupi-
telstva MČ Praha 13 se volí celkem 35 zastupitelů, do Zastupitelstva 
hl. m. Prahy 65 zastupitelů. A jak správně upravit volební lístek? 
Máme 3 možnosti. Chceme-li volit pouze jednu volební stranu, ozna-
číme ji křížkem ve čtverečku před jejím názvem. Tím dáme hlas všem 
kandidátům této volební strany. Budeme-li volit jednotlivé kandidáty 
bez ohledu na volební stranu, uděláme křížek v rámečcích před jejich 
jmény. Tady musíme dát pozor, aby počet označených kandidátů ne-
přesáhl číslo 35 (do zastupitelstva naší městské části) a 65 (do praž-
ského zastupitelstva). Další možností je kombinace předchozích způ-
sobů. Vybereme jednu volební stranu, tu označíme křížkem před jejím 
názvem a následně vybíráme jednotlivé kandidáty napříč volebními 
stranami. Ty označíme křížkem v rámečku před jejich jménem. Takto 
volíme předně jednotlivě označené kandidáty a z označené volební 
strany dostane náš hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. 
Příklad – zvolíme a křížkem označíme stranu XY, na jejímž volebním 
lístku je 35 kandidátů. Z dalších volebních stran vybereme a křížkem 
označíme 20 kandidátů. Z námi zvolené strany XY dostane tedy náš 
hlas prvních 15 kandidátů s tím, že k vybraným a zakřížkovaným 
kandidátům z této volební strany se nepřihlíží.

Oba upravené hlasovací lístky – pro volby do zastupitelstva města 
(lístek se svislým barevným pruhem) i Prahy 13 vložíme do jedné 
obálky, kterou obdržíme ve volební místnosti. Eva Černá
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  Dořešení pozemků pro propojení Centrálního parku a Prokopského údolí

 KD Mlejn – zvýšit pestrost nabídky

 Podpora lidí v domácím prostředí včetně konceptu Domovinek

 Podpora volnočasových programů pro děti a rodiny v rámci Rodinné politiky

 Přehled subjektů podnikajících v P13

 Rekonstrukce dětských hřišť za použití přírodních materiálů (včetně povrchů)

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

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety právě vy a ozna-
čit dva problémy, které osobně považujete za nejpalčivější 
a měly by se řešit přednostně. 
Na anketním lístku jsou abecedně seřazena témata k řešení, 
která považují za nejpodstatnější účastníci Veřejného fóra 
pořádaného 17. září 2018. Máte k dispozici dva body. Za-
křížkujte prosím opatření, která považujete za nejaktuál-

nější. Můžete oba křížky přidělit pouze jednomu opatření 
nebo po jednom dvěma různým návrhům. Hlasování je 
možné vždy jen jedenkrát z jedné e-mailové adresy.

Vyplněný anketní lístek ze STOPu vhoďte prosím 
do 31. 10. 2018 do schránky na podněty v informacích 
na radnici nebo ho odešlete na adresu: Úřad MČ Praha 13, 

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 (obálku 
označte nápisem FÓRUM 2018), případně zašlete 
 naskenovaný nebo vyfocený anketní lístek na e-mailovou 
 adresu: forum2018@p13.mepnet.cz. 

O výsledcích ankety vás budeme informovat v časopisu 
STOP. 

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

 Vykoupení pozemků pro dostavbu Centrálního parku

 Výstavba nových parkovacích míst (podzemní/nadzemní garáže) bez záboru zeleně

 Vznik „Letního kina“

 Zachovat „Haldu“ jako nezastavitelné území s charakterem klidové zóny

 Zásadní rozvojové záměry projednávat s dostatečným předstihem s širokou veřejností

 Zvýšit pozornost opravám a údržbě komunikací pro pěší

✂

Sedmé Veřejné fórum
Občané se po roce opět vyjádřili k problémům městské části
V pondělí 17. září proběhlo v rámci plnění aktivit místní Agendy 21 
již 7. Veřejné fórum občanů Prahy 13. Jeho smyslem a cílem je vyty-
čení témat, které občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější, a měst-
ská část by se jimi měla prioritně zabývat. 

Veřejné fórum úvodním slovem zahájil místostarosta Pavel Jaroš 
společně s odpovědným politikem MA21, předsedou výboru pro 
Agendu 21 Štěpánem Hošnou. 

Celou akcí provázela facilitátorka Veřejného fóra paní Dana Divá-
ková. Ta všechny přítomné seznámila s mechanizmem sběru témat. 
U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem: Rozvoj 
městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekono-
mika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a so-
ciální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé). 
Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u přísluš-
ného stolu přednést jakékoli své podněty k dané oblasti. 

Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak 
společně s garanty stolů vybrali dvě nejdůležitější témata pro danou 
oblast. Garanti stolů jsou zástupci odborů, kteří mají danou oblast 
v kompetenci.

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

Ze závěrečného hodnocení vzešel tento seznam (témata rozlišená 
písmeny a, b, c, měla shodný počet bodů):
1.   Vykoupení pozemků pro dostavbu Centrálního parku
2.    Zásadní rozvojové záměry projednávat s dostatečným  

předstihem s širokou veřejností
3.    Výstavba nových parkovacích míst (podzemní/nadzemní  

garáže) bez záboru zeleně 
4.    Zachovat „Haldu“ jako nezastavitelné území s charakterem 

 klidové zóny
5.     Podpora lidí v domácím prostředí včetně konceptu Domovinek 
6a.  Podpora volnočasových programů pro děti a rodiny v rámci 

 Rodinné politiky
6b.  Rekonstrukce dětských hřišť za použití přírodních materiálů 

(včetně povrchů)
7a. Zvýšit pozornost opravám a údržbě komunikací pro pěší
7b. KD Mlejn – zvýšit pestrost nabídky
8a. Přehled subjektů podnikajících v P13
8b.  Dořešení pozemků pro propojení Centrálního parku  

a Prokopského údolí
8c. Vznik „Letního kina“

Podle metodiky místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předložení 
vybraných priorit k vyjádření širšímu počtu občanů. K tomuto ověření 
získaných priorit slouží anketa v časopise STOP a anketa na webu 
městské části. O výsledcích ankety vás budeme informovat v časopisu 
STOP. 

Hana Zelenková, koordinátorka místní Agendy 21
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I letošní prázdniny završil v neděli 2. září v Praze 13 sedmnáctý roč-
ník Koncertu pro park. Ve dvě odpoledne odstartovala v Centrálním 
parku hudební show Anička Slováčková & The Primes. Tu vystřídala 

Bezpečí našich dětí
Každý z nás se někdy může dostat do těžko řešitelné situace nebo se 
setkat s lidmi, kteří by mu mohli ublížit. Měl by proto dbát nejen 
o své bezpečí, ale také o bezpečí těch druhých. Zvláště bychom měli 
myslet na bezpečí dětí. O to se snažíme i v naší ZŠ Mohylová. 

V rámci školního projektu Osobní bezpečí si děti osvojují některé 
preventivní dovednosti, jak se chovat v případě ohrožení. Cílem pro-
jektu je naučit se nejen krizovou situaci rozpoznat, ale také k ní zau-
jmout správný postoj. Tyto dovednosti získávají v rámci výuky, kdy se 
seznamují s bezpečným chováním v prostorách školy. Na různých mo-
delových situacích se zase učí správné komunikaci s neznámými lidmi, 
při vycházkách se učí bezpečnému chování cestou do školy a zpět 
domů. Pomáhají nám v tom preventivní programy Policie ČR, které 
naše děti každoročně absolvují, a to již od první třídy. Přiměřenou for-
mou se dozvědí, jak se mají v případě ohrožení zachovat. A za to patří 
příslušníkům policie velké díky! Anna Cudráková

Pilotní program ministerstva 
školství
Stejně jako v loňském roce, tak i letos obdržela ZŠ Kuncova mimo-
řádnou dotaci od ministerstva školství na Vzdělávací programy paměťo
vých institucí do škol ve výši 122 500 Kč na pololetí. Z celé Prahy bylo 
vybráno jenom sedm základních škol, které se přihlásily a byly do pi-
lotního programu zařazeny. V celé republice se účastní celkem 72 škol. 
Žáci vybraných škol mají zdarma vstup do muzeí, památníků a nově 
i na vybrané hrady a zámky. Z dotace je pražským žákům hrazena 
i doprava do míst mimo hlavní město. 

Vloni jsme navštívili například Husitské muzeum v Táboře, Lidice, 
Terezín a Prachatice.

Díky zájmu vyučujících a rozšířené nabídce památek je většina na-
bídnuté dotace již v prvních dnech nového školního roku zcela vyčer-
pána. Můžeme se těšit mimo jiné na Bečov nad Teplou a unikátní Re-
likviář sv. Maura, Státní zámek Třeboň, Státní zámek Kynžvart a další.

Díky unikátnímu programu MŠMT a prožitkové pedagogice se žáci 
seznámí s řadou historických objektů a své nově získané poznatky jistě 
využijí ve výchově k občanství a při výuce dějepisu nebo českého jazyka.

Lucie Pečeňáková, koordinátorka Vzdělávacích programů paměťových institucí do škol v ZŠ Kuncova

skupina České srdce, která potvrdila své propojení melodického kyta-
rového rocku s Kelty snad přímo z Avalonu. V podvečer rozžhavila 
vzduch skupina v typické image: bílé košile, černé brýle, kravaty i kal-
hoty. Jako smršť se přihnala jazzová elegance a funky drive Laury a je-
jích tygrů. Soulovou naléhavostí, břesknou latinou i breaky žesťové 
sekce znělo jasně Centrálním parkem, že právě přišla hudba. A s neví-
danými tanečními figurami členů i živočišným espritem a uvolněnou 
přirozeností zpěvačky Lucie Bakešové také styl. Nastal okamžik pří-
chodu jedné z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě – Quee-
nie. Vokální i instrumentální dokonalost i fyzická podoba, jedním slo-

vem perfekcionizmus. A podle přítomných odborníků to zpívá 
Michael Kluch ještě líp než originál. On to prý Freddie při koncer-
tech „často dost šmelil“. Poslední vystoupení večera patřilo energické 
moravské partičce se zpěvákem s japonskými kořeny Mirai. S notnou 
dávkou popularity, silným zvukem a přicházející bouří s lijákem tak 
vygradoval Koncert pro park do toho správného finále. Potlesk pro 
všechny.  Dan Novotný

Koncertů pro park bylo sedmnáct
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V pondělí 3. září opět ožilo všech deset základních škol, jejichž zřizo-
vatelem je městská část Praha 13, a do školních lavic usedlo více než 
5 600 žáků. Ve třiceti prvních třídách slyšelo poprvé školní zvonění 

Medové Sluneční náměstí
Festival volného času Prahy 13, kdy jedna akce střídá druhou, je tra-
dičně velkým lákadlem. Například v pátek 14. září bylo na Slunečním 
náměstí pořádně živo po celý den. Už v devět hodin ráno začal 4. roč-
ník Pražského medobraní – největší jednorázový trh s medem, ke kte-
rému tradičně patří nejen prodej a ochutnávka nejrůznějších druhů 

První zářijový den roku 1983, tedy před 35 lety, byla ve Stodůlkách 
pro obyvatele tehdejšího Jihozápadního Města slavnostně otevřena 
první škola sídlištního typu – Základní škola Kuncova. Tuto událost 

720 prvňáčků. Ty z FZŠ Mezi Školami přivítal hned ráno starosta 
David Vodrážka společně s místostarostkou pro oblast školství Mar-
celou Plesníkovou. Své první žáky má i nově otevřená ScioŠkola. Ať 
už našim prvňáčkům začala cesta za vzděláním kdekoli, zvládli svůj 
první školní den na jedničku. 

Letním prázdninám definitivně odzvonilo
Hned po uvítání ve škole na ně v Centrálním parku čekal velký zá-
bavný program Třináctka prvňáčkům. Ten každoročně pořádá naše 
městská část, aby novým žáčkům zpříjemnila jejich první den ve velké 
škole. Ani letos děti nepřišly o legrácky věčného prvňáka Albertíka 
a jeho kamarádů, soutěže o hezké ceny nebo písničky. Tentokrát si 
mohly zazpívat společně s Heidi Janků. 

Tím ale program v Centrálním parku nekončil. Školáci, ale i jejich 
rodiče totiž ještě mohli podniknout Cestu kolem světa plnou zajíma-
vých her i dárků.  Eva Černá

medu. Ti, kteří měli 
zájem, se o včelách, 
včelaření, medu a dal-
ších včelích produk-
tech dověděli spoustu 
zajímavých informací. 
Ze Slunečního ná-
městí se tak na jeden 
den stalo náměstí me-
dové. Bez zajímavosti 
ale nebyl ani neoby-
čejně pestrý doplňkový 
program – děti si 
mohly vyzkoušet svou 
zručnost v Řemeslných dílničkách, spolu s přítomnými instruktory bez-
pečné techniky sebeobrany nebo si mohly ověřit své znalosti v posky-
tování první pomoci. A bylo se také na co dívat a co obdivovat. Ať už 
to bylo vystoupení Taneční skupiny Mirabel nebo úžasné výrobky 
chráněné dílny PROSAZu. A protože byly prodejné, mnozí neodolali. 

Eva Černá

jsme si připomněli 3. září od 21.45 hodin nádherným 
sedmiminutovým ohňostrojem. 

Dnes patří ZŠ Kuncova se 750 žáky, 30 třídami 
a rozšířenou výukou matematiky, šesti cizích jazyků, 
tělesné a výtvarné výchovy mezi největší a nejlepší 
školy v Praze 13. Za dobu její existence ji absolvovaly bezmála tři ti-
síce žáků.  

V letošním jubilejním roce dostala škola dva mimořádné dárky. 
 Prvním z nich byl nový sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým 
oválem a zázemím za 8,3 milionu korun, který byl slavnostně otevřen 
za účasti paní primátorky a vedoucích představitelů naší městské části 
31. května. Druhým darem je nová školní jídelna s kuchyní, která byla 
škole oficiálně předána k užívání 26. září v 10 hodin. Jídelna nabízí 
zázemí pro 300 strávníků najednou, kteří si budou vybírat ze tří jídel, 
z nichž jedno bude dietní. Stavba si vyžádala investici ve výši 47 mili-
onů korun. Obě investice poskytl Magistrát hlavního města Prahy 
s finanční spoluúčastí MČ Praha 13 díky úsilí místostarostky pro 
školství v Praze 13 paní Marcely Plesníkové, která si zaslouží velké 
uznání a obdiv za svoji skvělou práci. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Narozeniny ZŠ Kuncova s ohňostrojem
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Beach Cup 100+ má svého vítěze
Druhou zářijovou sobotu se uskutečnil avízovaný turnaj v plážovém 
volejbale smíšených dvojic Beach Cup 100+, kdy společný součet věku 
soutěžního páru musel být minimálně 100 let. Za krásného sluneč-
ného počasí se ve sportovním areálu v Nových Butovicích sešlo cel-
kem 15 soutěžních dvojic, které se v letošním 5. ročníku utkaly o Pu-
tovní pohár a další věcné ceny. Od 10.00 až do pozdního odpoledne 
probíhaly náročné boje. Letos v turnaji volejbalových veteránů Beach 
Cup 100+ zvítězil pár ve složení Petr Douda a Jiřina Kubištová. Dru-
hou příčku obsadili Ivan Pospíšil a Kamila Vyšínová, třetí místo obsa-
dili Roman Trnka a Jaroslava Thotová.  Jaroslav Matýsek

Máš ráda tanec?
Nevybrali jste si, nebo jste se ještě nestihli zapsat do pohybového 
kroužku? Nevadí! Stále máme volná místa do tanečních kurzů pro děti 
v latinskoamerickém a dance-pop rytmu. Trénujeme každé úterý 
od 16.00 Mini Zumba (4–7 let) a od 17.00 Junior Zumba (8–14 let) 
ve Fitness Relax v OC Velká Ohrada, vchod z ul. Bašteckého. Již 4. se-
zonu se na vás těší a v případě zájmu poskytne více informací trenérka 
Mili Pilátová, tel. 603 825 159. Přidejte se k nám a zařaďte se mezi ta-
nečnice, které mají na svém kontě nejedno skvělé soutěžní umístění.  -red-

Judo Bivoj přijímá nové členy
Judo je sportem, který zaujal tisíce lidí po celém 
světě. Přináší uspokojení nejen těm, kteří ho pro-
vozují, ale i těm, kteří ho sledují. Je bojovým umě-
ním, kde najde uplatnění nejen mládež, ale i lidé 
v pokročilejším věku, a to bez ohledu na tělesnou 
výšku a váhu. 

Judo Bivoj je oddíl juda propagující tradiční hodnoty juda a myš-
lenky jeho zakladatele Jigora Kana. A samozřejmě nechybí ani úspě-
chy jeho členů – skvělá umístění na mistrovstvích republiky, meziná-
rodních turnajích i v nejrůznějších soutěžích. 

V Praze 13 Judo Bivoj působí už řadu let při FZŠ Trávníčkova a ZŠ 
Kuncova. V současné době má náš spolek širokou členskou základnu, 
přesto stále přijímá nové členy. Máte-li o tento sport zájem, můžete se 
přijít podívat na tréninky. Více informací získáte také na e-mailu 
info@judobivoj.cz, tel. 222 315 932 nebo na www.judobivoj.cz.  
Připojte se k nám! Vedení Judo Bivoj

Volejbalová extraliga startuje!
Po letní přestávce startuje další ročník volejbalové extraligy mužů. 
V hale v Bellušově ulici na Lužinách začíná svoji jedenáctou extrali-
govou sezonu družstvo VK Lvi Praha. Novinkou je změna názvu jedi-
ného pražského extraligového týmu. S příchodem nového partnera 
došlo ke změně názvu klubu z původního VolleyTeam ČZU Praha 
na VK Lvi Praha. 

Ambice klubu v nové sezoně jsou určitě vyšší než v minulých letech. 
Díky navýšení rozpočtu se podařilo A-tým doplnit o zahraniční posily 
a vedení klubu věří, že týmy z horních pater ligové tabulky pořádně 
potrápíme. „Chceme být velmi silní zejména v domácím prostředí,“  
říká nový sportovní ředitel Tomáš Pomr.

Zveme vás na novou sezonu UNIQA volejbalové extraligy mužů, 
která začíná již 29. září v 18.00, a to domácím utkáním proti úřadují-
cím mistrům VK Karlovarsko. Těšit se můžete na nově sestavený tým 
z domácích odchovanců i posil ze zahraničí. 

Přijďte podpořit v boji naše Lvi Praha!
Rozpis letošních domácích utkání (Sportovní hala Lužiny), začátek 

vždy v 18.00.
29.  9. VK Lvi Praha – Karlovarsko
 6. 10. VK Lvi Praha – Brno
20. 10. VK Lvi Praha – Ústí nad Labem
 3. 11. VK Lvi Praha – Kladno
17. 11. VK Lvi Praha – Odolena Voda
 1. 12. VK Lvi Praha – Zlín Miloš Kočka
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Jubilejní volejbalový turnaj
V sobotu 17. listopadu se bude v tělocvičně FZŠ Brdičkova na Luži-
nách konat již 20. ročník volejbalového turnaje amatérských smíše-
ných družstev O pohár kpt. Matýska v.v. Závazné přihlášky se slože-
ním startovného přijímá do 13. listopadu Jaroslav Matýsek (ÚMČ 
Praha 13, Sluneční nám 13, tel. 235 011 239). Prezence proběhne 
od 7.30 do 8.00 v tělocvičně školy. Startovné je 800 Kč za družstvo 
(8 hráčů). Předpokládaný konec turnaje s vyhodnocením a předáním 
cen vítězům bude v 18.00 hodin. Na turnaj zvou hráče i fandící diváky 
SDH Třebonice a MČ Praha 13. Více informací získáte na e-mailové 
adrese matysekj@p13.mepnet.cz. -red-

Mladší žáci se na turnaji neztratili 
S velkým očekáváním nastoupili mladší žáci HC 
Kert Park Praha do turnaje O Pohár starosty Prahy 
13, který se konal první zářijový víkend na Lužinách. 
Na v pořadí šestý ročník turnaje se přihlásilo pět 
mužstev – HBC Plzeň, HBC Autosklo-H.A.K. Par-
dubice, TJ Tatran Třemošná, spojený tým dvou praž-

ských klubů Kova a Ďáblů Praha a domácí Kert Park. 
Domácí tým nastoupil v prvním utkání proti spojenému mužstvu 
z Palmovky. Po úvodním oťukávání převzalo nad zápasem domácí 

mužstvo kontrolu a postupně nasázelo snaživému soupeři osm branek. 
Střelecky se zaskvěl Drnec, jenž překonal soupeřova brankáře třikrát, 
dvakrát se trefil Vrabec, jednou Adam, Nevšímal a Janda, který 
ke gólu přidal čtyři skvostné přihrávky. 

Ve druhém utkání nás čekali pardubičtí Autoskláři. Utkání jsme za-
čali dobře, byli jsme lepší, za což jsme byli odměněni vedoucí brankou. 
Za nedlouho Janda přihrál Větrákovi a ten poslal domácí do dvougó-
lového vedení. Do konce první poloviny utkání ale Pardubice vstřelily 
kontaktní branku. Ve druhé části jsme soupeře nepustili z jeho pásma, 
všechny šance však pochytal pardubický brankář Brtička, který byl 
po zásluze vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Při zbytečném vy-
loučení Pardubice vyrovnaly. Když se zdálo, že utkání skončí zaslouže-
nou remízou, vstřelily 30 vteřin před koncem vítěznou branku. 

V neděli nás nejprve čekal soupeř z Třemošné. V tomto utkání 
 řádilo především duo Nevšímal – Broulík, kteří měli největší podíl 
na vysokém vítězství Kert Parku 8:0. V posledním utkání jsme narazili 
na plzeňské mečouny, kteří ještě mohli pomýšlet na vítězství v turnaji. 
Jenže domácí chtěli alespoň stříbro a odhodlaně nastoupili do utkání. 
A povedlo se. Sice těsně, ale zvítězili 3:2. 

Při závěrečném vyhlášení předal starosta městské části David Vod-
rážka pohár za první místo kapitánu Pardubic, druhý skončil domácí 
Kert Park, bronz putoval do Plzně. Do All Stars týmu se dostali i dva 
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hráči pořádajícího mužstva – obránce Václav Adam a útočník Daniel 
Broulík.

 
Nábor
Klub HC Kert Park Praha přijímá nové členy. Náborové tréninky jsou 
v úterý a ve čtvrtek od 17.30 – hřiště Lužiny, Kolovečská 2. Více in-
formací podá Martin Horský na tel. 605 589 087 nebo Milan Kubí-
ček, tel. 722 580 669 nebo je najdete na http://kert-park.cz/.

Lužiny uvidí hokejbalový Československý Superpohár
V sobotu 27. října se od 14.00 střetnou na hokejba-
lovém hřišti na Lužinách nejlepší mužstva uplynu-
lého ročníku české a slovenské extraligy. Poslední říj-
nový víkend patří již tradičně Československému 
 Superpoháru, na kterém ani letos nebude chybět dvojnásobný mistr 
republiky z Lužin HC Kert Park Praha. Vítězi loňského ročníku 
Crossdock extraligy se postaví celek HBK Kometa Vrútky. Rádi by-
chom vás pozvali na toto atraktivní mezinárodní střetnutí. Přijďte 
podpořit pražský celek z Lužin a pomozte mu k zisku další cenné tro-
feje.  Martin Kubíček

Přijďte fandit našim fotbalistům
Oddíl kopané Sokola Stodůlky zve všechny své příznivce a fanoušky 
na podzimní domácí ligové zápasy. Poznamenejte si do kalendáře nej-
bližší termíny. 
I.A třída muži A – skupina B
Neděle 30.  9. 16.00 Stodůlky – Loko Vltavín
Neděle  21. 10. 15.30 Stodůlky – Lipence
Neděle 4. 11. 14.00 Stodůlky – SK Modřany
Sobota 17. 11. 14.45 Stodůlky – Zlíchov
I.B třída muži B – skupina A 
Pátek 28.  9. 10.30 Stodůlky B – Slavoj Podolí Praha
Sobota 20. 10. 15.30 Stodůlky B – Zbraslav
Sobota 3. 11. 14.00 Stodůlky B – Přední Kopanina
Sobota 17. 11. 17.00 Stodůlky B – Řeporyje
Další informace a kompletní rozpisy na www.sokolstodulky.cz. -red-
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Největší úklidová akce na Zemi
V sobotu 15. září proběhl Celosvětový úklidový den (World Cleanup 
Day), který se pravděpodobně stal největší celosvětovou dobrovolnic-
kou akcí v historii Země. Bylo to vůbec poprvé, kdy se podařilo v je-
den den sjednotit k úklidu dobrovolníky po celém světě. Uklízelo se 
i na mnoha místech naší republiky a samozřejmě také v Praze 13.

Naše městská část se již tradičně zapojuje do celostátní akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko a pořádá jarní celoplošné úklidy veřej-
ných ploch. Jarní úklid se uskutečnil 7. dubna. Zúčastnilo se ho 
zhruba 200 občanů z Prahy 13, což byl oproti loňskému roku dvojná-
sobný počet. Dobrovolníci, kteří uklízeli na řadě míst naší městské 
části, vysbírali asi 3 tuny odpadů všeho druhu.

Čísla z letošních jarních úklidů za celé Česko jsme vyhledali 
na www.uklidmecesko.cz. Do akce se zapojilo 113 307 dobrovolníků, 
proběhlo 2 655 úklidových akcí, sesbíráno bylo 1 884 tuny, z toho byla 
391 tuna vytříděna.

Do podzimního úklidu se v Praze 13 poprvé zapojilo asi 50 dobro-
volníků. A výsledek? Vysbírali asi 1 tunu odpadů všeho druhu.

Úklidová akce se v sobotu podařila, píše v zaslaném e-mailu Odboru 
životního prostředí ÚMČ Praha 13 pan Pavel Ondrejka. Bylo nás cel
kem 10 dobrovolníků a nasbírali jsme odhadem 250 kg odpadu z okolí 
Velké Ohrady. 

Paní Monika Trojanová napsala: Posílám fotky z dnešního úklidu a ad
resu Ovčí hájek 14, kde jsou pytle a pneumatika. Je tu celkem 261 kilo od
padu, z toho 193 kg směs, 27 kg sklo, 11 kg kov a 8 kilo pneumatik.

Pan Václav Kerber, který organizuje skupiny dobrovolnických úklidářů 
pravidelně, napsal, že sebrali cca 270 kg odpadu. Uklidili hlavně nej-
těsnější okolí silničního mostu přes Jeremiášovu ulici z Nových Bu-
tovic. Vymetli doupata bezdomovců pod mostem v okolí zastávky 
 Archeologická a zametli cigaretové nedopalky. Akce se zúčastnili 
tři dobří lidé.

Centrální park se jali dobrovolně uklízet také pracovníci KB Praha. 
Sebrali celkem 5 pytlů odpadů. 

Odbor životního prostředí zájemcům předal pytle na odpad a zajis-
til odvoz všech sebraných odpadů z akce. Je to pro nás velké pohlazení 
od občanů, kteří ve svém volném čase jdou uklízet kolikrát opravdu 
nechutně vyhlížející místa v naší městské části. Jinak dostáváme spíše 
stížnosti na nepořádek, přestože odbor životního prostředí každo-
ročně vynakládá stále vyšší částky z rozpočtu na úklidy odpadů od ne-
zodpovědných obyvatel.

Hlavními organizátory Celosvětového úklidového dne v Praze jsou 
Český svaz ochránců přírody a spolek Ukliďme Česko. Eva Černá 

Pozorování ptačích hnízd 
Během loňského školního roku proběhl ve 4.A ZŠ Janského dlouho-
dobý, biologicky zaměřený projekt. Hlavním tématem bylo pozorování 
ptačích hnízd a sledování vývoje mláďat pomocí webkamer. Děti bě-
hem několika měsíců sledovaly vývoj ptačích druhů od sneseného 
vejce až po odlet dospělce z hnízda. Tato pozorování byla dále spojena 
s fotografickou soutěží, kdy se žáci pomocí funkce printscreen snažili 
o co nejzajímavější záběry. Z těch pak vznikla zajímavá výstava. Porota 
složená z učitelského sboru na konci roku vybrala tři nejlepší foto-
grafy a výherce odměnila cenami. 
   Jako vedlejší linie projektu probíhaly aktivity spojené s dalším hle-
dáním informací a tvořením výukových posterů na téma ochrany po-

zorovaných druhů. Škola tak opět rozšiřuje svoji projektovou výuku 
o další aktivitu, která je nejen zábavná, ale hlavně pro žáky velmi pří-
nosná. Takto získané informace se žákům snadněji ukotví v paměti 
a díky použitým metodám kritického myšlení vše snáze aplikují 
do dalšího studia ve škole. Od října 2018 bude projekt dále pokračo-
vat.  Jan Havlíček, ředitel školy

Stromy svobody
V rámci oslav stého výročí vzniku sa-
mostatné Československé republiky 
se naše Základní škola Janského za-
pojí do projektu Stromy svobody 
a naváže na něj realizací vlastního 
projektu s názvem Osudové osmičky. 
Nejprve proběhne jeho propagace 
mezi žáky, rodiči i veřejností. Akce bude odstartována slavnostním za-
sazením památné lípy za účasti zástupců městské části Praha 13. Slav-
nostní akt proběhne 22. října v 10.00 hodin. Dále budou na tuto akci 
navazovat dílčí části školního projektu se zaměřením na historii, ob-
čanskou výchovu, přírodopis, zeměpis, vlastivědu a prvouku. Celý pro-
jekt bude zakončen jeho prezentací a slavnostním vystoupením pro 
žáky, rodiče a širokou veřejnost.  Jan Havlíček, ředitel školy
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Michaela Líčková

ŽivOtní prOstŘedí
  

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy 
odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, 
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie 
a akumulátory. Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:  
tel. 725 562 312, 725 562 318.

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

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
Kettnerova  1. 10. proti č. 2053 (parkoviště u trafostanice)

Kodymova  2. 10. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

Chlupova  3. 10. proti č. 1800 (u MŠ)

Janského  3. 10. parkovací záliv u lékárny

Nušlova  4. 10. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

Hábova  5. 10. parkoviště proti č. 1564/8

Přecechtělova  5. 10. křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)

U Jezera  8. 10. parkoviště proti č. 2039/18

Lýskova  9. 10. křižovatka s ul. Chalabalova (chodník 
u Grafotechny)

Pod Viaduktem  9. 10. křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru 
(u stanoviště na tříděný odpad)

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

V Hůrkách 11. 10. plocha u oční kliniky

náměstí Na Lužinách 12. 10.

K Sopce 15. 10. zpevněná plocha

Sezemínská 15. 10. parkoviště u trafostanice

Borovanského 16. 10. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

Běhounkova 17. 10. parkoviště proti č. 2463

Trávníčkova 18. 10. u tržiště (rozšířený chodník proti 
č. 1764)

Janského 19. 10. parkovací záliv proti č. 2211/69

U Kašny 19. 10. odstavná plocha

Volutová 22. 10. parkoviště proti č. 2518/6

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

Pavrovského 23. 10. křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená 
plocha u kontejnerů na směsný odpad)

Jaroslava Foglara 24. 10. parkovací záliv u č. 1333/8

Amforová 25. 10. parkoviště proti č. 1895/24

Husníkova 25. 10. parkoviště u trafostanice

Nad Dalejským údolím 26. 10. záliv v komunikaci

Bronzová 29. 10. chodník u trafostanice

Šostakovičovo náměstí 29. 10. křižovatka s ul. Vlachova

Bellušova 30. 10. parkoviště proti č. 1804/7

Böhmova 31. 10. parkoviště u kotelny

Janského 31. 10. rozšířený chodník u č. 2437

Ovčí hájek   1. 11. parkoviště proti č. 2159/16

5. máje   2. 11. 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 vedle u kontejnerů 
na tříděný odpad

Kettnerova   7. 11. parkoviště proti č. 2059

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

datum ulice čas přistavení

3. 11. – so

nám. Na Lužinách  8.00 –  8.20
Mládí (u Kulturního domu Mlejn)  8.30 –  8.50
Sezemínská (parkoviště)  9.00 –  9.20
Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)  9.30 –  9.50
Kolovečská (parkoviště) 10.00 – 10.20
Böhmova (parkoviště u kotelny) 10.30 – 10.50
Fantova (u provozovny Barum) 11.10 – 11.30
křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 11.40 – 12.00

 

 

datum ulice čas přistavení
6. 10. K Sopce (zpevněná plocha) 13.00 – 16.00
7. 10. K Fialce (plocha u č. 1219)  9.00 – 12.00
7. 10. Srnčí (křižovatka s ul. U Dobráků) 13.00 – 16.00

13.10. náměstí Na Lužinách 13.00 – 16.00
14.10. K Řeporyjím x K Chabům  9.00 – 12.00
14.10. 5. máje 13.00 – 16.00
20.10. Vstavačová 13.00 – 16.00
27.10. K Fialce 13.00 – 16.00
28.10. Melodická  9.00 – 12.00
28.10. U Kašny  9.00 – 12.00
4. 11. K Hájům x Okruhová  9.00 – 12.00
4. 11. 5. máje 13.00 – 16.00

10. 11. Vstavačová 13.00 – 16.00
11. 11. Chalabalova  9.00 – 12.00
11. 11. K Sopce  9.00 – 12.00
18. 11. K Fialce  9.00 – 12.00
18. 11. Klausova 13.00 – 16.00
18. 11. V Nové vsi x K Návrší 13.00 – 16.00

Harmonogram svozu biologického odpadu

Mobilní sběrný dvůr 

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného 
původu. NE živočišné zbytky! 
Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, 
bude přistaven další!

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

Michaela LíčkováMichaela Líčková

datum ulice čas přistavení
14. 10. K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad) 10.00 – 16.00

4. 11. Třebonice – plocha před hasič. zbrojnicí (u kapličky)  8.00 – 14.00
11. 11. Mládí (parkoviště proti Auto Kelly)  8.00 – 14.00
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Přínosná a inspirující setkání
Září je měsícem, kdy se po letních prázdninách otevřou nejen zá-
kladní a mateřské školy, ale svoji činnost zahájí také dvanáct klubů 
sdružujících seniory naší městské části. První klub seniorů vznikl 
v Praze 13 v roce 1998, tedy před dvaceti lety. Za tu dobu je klubů da-
leko víc a mají i různá zaměření. Jedno ale mají společné. Dávají na-
šim starším spoluobčanům možnost scházet se, popovídat si, pobavit 
se, někdy se třeba svěřit s problémy, vyrazit na výlet a poznat zajímavá 
místa – zkrátka nebýt sám. Celou řadu aktivit si senioři zajišťují sami, 
v něčem pomůže Středisko sociálních služeb Prahy 13 a samozřejmě 
městská část. Pro ni patří péče o seniory dlouhodobě mezi priority.

První republika stále pomáhá
Mnozí z vás si všimli, že titul říjnového vydání STOPu se od ostat-
ních liší. Tentokrát jsme využili nabídku profesionálního fotografa, 
který má na svém účtu vydané autorské knihy, množství mezinárod-
ních ocenění, desítky samostatných a souborných výstav u nás i v za-
hraničí, Angela Purgerta. Snímkem, který je součástí jeho charitativ-
ního fotografického projektu První republika, jsme také my vzpomněli 
100. výročí vzniku naší republiky. 

 „V rozhovoru zveřejněném ve STOPu vloni v dubnu jsme o zmí-
něném projektu hovořili podrobněji,“ říká Angelo Purgert. „Tak teď 
snad jen velmi krátké připomenutí. První republiku, jako svůj první 
charitativní počin, jsem začal fotit v roce 2009 a slavnostní vernisáž 
byla 10. června 2010 v Obecním domě. Charitativní expozice probí-
hají nejen u nás, ale po celém světě a První republika stále finančně 
pomáhá. V pořadí už 28. výstava je do 10. listopadu k vidění v Galerii 
140 v Táboře. Výtěžek z první výstavy v Obecním domě byl pro Dět-
ský domov v Dolních Počernicích, z těch dalších šel vždy do vybra-
ného zařízení v místě konání výstavy. A to platí i v zahraničí. Na pro-
jektu pracovalo bez nároku na honorář zhruba 160 lidí, podpořilo ho 

„Nejvíce se o tom, co lidé potřebují, co se jim líbí nebo naopak, do-
zvím při osobních setkáních,“ řekl starosta David Vodrážka. „Pokaždé, 
když zajdu mezi seniory, se utvrzuji v tom, že jim dění v naší městské 
části vůbec není lhostejné. Dobré věci dokáží ocenit, ale umí být 
i velmi kritičtí. Při poprázdninových setkáních v klubech ocenili na-
příklad uskutečněné výlety, ale jedním dechem poukazovali na špatný 
stav chodníků nebo nedostatek laviček. Nejvíce otázek se ale týkalo 
nového Domova pro seniory a všeho co je s ním spojené – vybavení, 
dny otevřených dveří, jakým způsobem se mohou jako potenciální 
 klienti přihlásit... Musím říci, že pro mě osobně jsou to setkání pří-
nosná a inspirující. Samozřejmě – vždycky je co zlepšovat, ale jsem 
přesvědčen, že se seniorům v Praze 13 žije dobře. A městská část 
udělá všechno proto, aby to tak bylo i nadále,“ dodal starosta. Eva Černá

asi 40 partnerů, kteří nám bezplatně poskytli prostory, secesní restau-
race, historické automobily... Jinak by to vyšlo zhruba na 10 milionů 
korun. Proto jsem rád, že se ochota a velkorysost všech, kteří se 
na projektu První republika nějak podíleli, ještě zúročily a pomohly 
tak potřebným částkou 
téměř 400 000 Kč. 
K 100. výročí republiky 
vydalo Nakladatelství 
Omega pana Dobrov-
ského stejnojmennou 
knihu. Je v ní 185 foto-
grafií, váží asi tři kila, 
takže je to takové naše 
malé dítě. Vyšlo nejen 
běžné vydání, ale také 
 limitovaná edice – sto 
kusů k stému výročí – vá-
zaná v pravé kůži se zla-
tým písmem, jednotlivé 
knihy jsou číslované 
a tato edice se už nikdy 
nebude dotiskovat. Křest 
knihy byl 31. května 
a mezi kmotry byli na-
příklad Martin Dejdar, 
Michal David nebo 
 fotograf Jakub Ludvík. 
V nejbližších dnech, 
24. října v knihkupectví 
Knihy Dobrovský, spatří 
světlo světa kalendář 
První republika s dvanácti fotografiemi. A jak už jsem řekl, projekt 
První republika je projektem charitativním, což se týká také knihy 
a kalendáře, ale i fotografií, záložek, pohlednic... Kniha bude finančně 
podporovat Život dětem, o.p.s, kalendář pak Domov Barbora Kutná 
Hora, což je poskytovatel sociálních služeb pro seniory.“  Eva Černá
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hasičské OkénkO

mĚstská pOlicie

Z deníku pOlicie čr

Podnapilý řidič  
Dne 26. srpna prováděla hodinu po půlnoci au-
tohlídka městské policie běžnou hlídkovou čin-
nost v ulici Zázvorkova. Při ní si povšimla pode-
zřelého vozidla tovární značky Peugeot s praž - 
skou registrační značkou, jehož řidič zablokoval 
celou šíři vozovky v obou směrech. Strážníci 
chtěli nejprve řidiče jenom vyzvat, aby si přeparkoval. Při kontaktu 
ovšem vyšlo najevo, že vozidlo řídí asi padesátiletý muž, z něhož je 
silně cítit alkohol. Proto byl řidič podroben orientační dechové 
zkoušce s výsledkem téměř půl promile alkoholu v dechu. Dalším 
prověřováním vyšlo najevo, že podnapilý řidič ani nevlastní řidičské 
oprávnění. Podezřelého si na místě převzali policisté z místního oddě-
lení Policie ČR Stodůlky.   

Výtržnice 
Ve středu 29. srpna v brzkých ranních hodinách prověřovala auto-
hlídka městské policie přijaté oznámení o podnapilých osobách naru-
šujících veřejný pořádek v ulici Amforová. Po příjezdu na místo se 
strážníci nestačili divit. Hlavním aktérem výtržností byla mladá žena 
v silně podnapilém stavu. Její agresivní chování se nejprve snažil 
marně korigovat její manžel. Žena ale i přes jeho domluvy a uklidňo-
vání reagovala stupňováním svých útoků na kolem stojící svědky 
i strážníky, spočívajících ve vulgárních výrazech a pokusech o fyzické 
napadání. S ohledem na její psychický stav strážníkům nakonec ne-
zbylo nic jiného, než použít pouta a ve spolupráci se záchranáři rychlé 
záchranné služby jí dopravit do Fakultní nemocnice v Motole. Prove-
dený test na přítomnost alkoholu u ní prokázal více než dvě promile 
alkoholu v dechu. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 31. srpna v odpoledních hodinách využil neopatr-
nosti poškozeného nezjištěný pachatel a při jízdě mezi sta-
nicemi Anděl – Luka na trase metra B mu z tašky, kterou 
měl muž zavěšenou přes rameno, odcizil peněženku s fi-
nanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou. 
Ke krádeži určitě přispělo také to, že taška měla rozbitý zip 
a byla uzavřena jen na patentku. 
 Nezjištěný pachatel dne 30. srpna večer využil při cestě 
metrem ze stanice Lužiny do stanice Černý Most podnapi-
losti a spánku poškozeného, prořízl mu pravou kapsu kalhot 
a odcizil mobilní telefon, peněženku s finanční hotovostí 
6 000 Kč, klíče od bytu, následně i osobní doklady, řetízek, 

náramek a způsobil tak poškozenému škodu ve výši 
24 000 Kč.
 Dne 24. srpna ráno využil nezjištěný pachatel chvilkové 
nepřítomnosti poškozeného a odcizil na barovém stole od-
ložený mobilní telefon v hodnotě 13 000 Kč. Za účelem zjiš-
tění totožnosti pachatele prověřujeme kamerové záznamy 
z doby krádeže. 
 Opravdu neobvyklé oznámení jsme řešili závěrem srpna. 
Řidič,  který se v té době se svým vozidlem nacházel už 
u Kladna, nám sdělil, že když projížděl po Pražském okruhu, 
tak mu u obce Ořech vlétla otevřeným okénkem do auta 
vosa. K jejímu vyhnání použil peněženku, se kterou se ohá-

něl tak silně, že ji při tom vyhodil na silnici. Žádal nás, aby-
chom prověřili, zda se peněženka někde v udaném místě 
nenachází. To jsme provedli, ale bez úspěchu.  
 Neznámý pachatel využil 22. srpna v podvečer nepozor-
nosti ženy při ukládání nákupu do osobního motorového 
vozidla. Z auta jí odcizil odložený notebook a osobní do-
klady, čímž jí způsobil škodu 21 000 Kč.
 Dne 19. srpna využil nezjištěný pachatel během večera 
nepozornosti muže a ze stolu v pivnici mu odcizil mobilní 
telefon. Muž místo několikrát opustil a telefon nechal bez 
dozoru. Způsobená škoda je ve výši 4 000 Kč. 

                        Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Centrální park měl v září patřit hasičům 
V sobotu 1. září se měl uskutečnit již XVI. ročník netradiční soutěže 
v požárním sportu, která je svým rozsahem jediná v Praze. Bohužel se 
přihlásila jen tři družstva – v každé kategorii jedno, což bylo důvodem, 
proč se tato soutěž letos nemohla uskutečnit. 

Zbirožské hasičské tatrování 2018
Do osmého ročníku volby o nejkrásnější hasičské tatrovky, který se 
uskutečnil v sobotu 8. září v areálu Hasičského záchranného sboru 

České republiky ve Zbirohu, byla přihlášena i naše Tatra. Tato akce se 
těší veliké oblibě jak mezi soutěžícími, tak mezi diváky. V letošním 
roce se předpokládala účast více než padesáti tatrováckých krasavic, 
nakonec se soutěže zúčastnilo 35 vozidel.

O tom, která Tatra titul získá, rozhoduje nejen odborná porota, ale 
především všichni ti, kteří na osmý ročník Zbirožského hasičského ta-
trování zavítali. První tři místa obsadily vozidla Tatra T 815 Terno.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Září začalo zostra
Začíná podzimní sportovní sezona. V neděli 9. září proběhl v třebo-
nickém sportovním areálu již 42. ročník memoriálu Josefa Holečka 
ve štafetách a požárním útoku. Počasí se povedlo a tak všichni měli 
chuť závodit. V kategorii mužů si prvenství odvezlo družstvo ze Sto-
důlek, v ženách Dolní Měcholupy. Kategorie dětí byla rozdělena 
na starší a mladší a byla nejvíce obsazena. Nejlépe si vedlo družstvo 
Dolních Měcholup v kategorii starších dětí a Zličín A v mladších. 
Naše děti zaváhaly v požárním útoku, takže z toho bylo jen šesté 
místo. Do konce měsíce nás čekají ještě dva závody, tak uvidíme, jak se 
nám bude dařit.                        Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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DOMEČEK DOSLOVA PRASKAL VE ŠVECH. Ve středu 12. září se 
v Domě dětí a mládeže Stodůlky uskutečnila v rámci Festivalu vol-
ného času Prahy 13 akce Domeček s příchutí.  Na zahradě i v budově 
to hrálo všemi barvami i melodiemi, malí a dospělí návštěvníci viděli 
na pódiu ochutnávku pestré nabídky kroužků – tanec, hudba, zpěv či 

karate se střídaly s představením profesionálního divadla Krapet. Pro-
hlídku prostor zpestřila hravá stezka, IT centrum podávalo informace 
o přihlašování do kroužků a vyřizovalo veškerou agendu, příjemné 
bylo i osobní setkání s mnohými lektory. A na více než 800 návštěv-
níků celý den svítilo slunce jako znamení toho, že v Domečku všichni 
zažijeme příjemné chvíle i po celý nový školní rok. Zdeňka Hiřmanová

NENí NáM TO JEDNO. Ještě 
před letními prázdninami se děti 
ze školní družiny ZŠ Mohylová 
pustily do výroby ptačích budek. 
Nyní, v podzimních dnech, jsme 
dvě krásné budky instalovali 
v areálu školní zahrady. Děti se 
velmi těší na jejich první obyva-
tele. Přestože jsme uprostřed síd-
liště, navštěvují nás četní zástupci 
ptačí říše. Nejen pro ně, ale i pro 
ostatní živočichy máme v naší 
zahradě pítka, která při letošním 
suchu pomohla mnohým z nich. 
Doufáme, že budeme inspirací 
i pro druhé! Jitka Hrubá

TRIFOT OPEN MIC. V polovině září vstoupil Trifot Open Mic 
do druhého roku svého trvání. Pro diváky, kteří mají rádi kultivovaná 
klubová pódia, připravila Produkční skupina Slávka Maděry další roč-
ník koncertů, opět ve formátu otevřených scén. Kromě účinkujících 
byli do programu opět zapojeni i diváci. Na závěr vystoupila jako host 
skvělá zpěvačka, kytaristka, písničkářka Markéta Zdeňková, několika-
násobná vítězka Tais Awards & Harvest Prize v různých kategoriích. 
Další koncert se bude konat v Restauraci Trifot v Nových Butovicích 
9. listopadu. -red- 

VyDAŘENÝ TÝDEN. Letošní Letní kurz českého jazyka pro cizince 
ve FZŠ Trávníčkova byl opravdu povedený. Sešly se děti z budoucích 
druhých a čtvrtých ročníků. Zopakovaly si, co všechno se učily v mi-
nulém školním roce, a rozšířily si slovní zásobu z mnoha dalších ob-
lastí češtiny. Mimo jiné jsme navštívili Národopisné muzeum a pro-
hlédli si výstavy Modrotisk tradiční a netradiční a Století trampingu, 
které byly natolik inspirující, že jsme získané poznatky využívali bě-
hem zbytku kurzu. Poslední den jsme vyráběli dárkové taštičky, takže 
si děti po týdnu plném zážitků a nových přátelství odnášely domů 
i vlastní výrobek. Jana Repčáková, Helena Bumbálková
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BOBŘíCI SE ROZLETěLI DO SVěTA. Malí Bobříci z MŠ Podpěrova 
nezapomněli na svou školku ani v létě, a to díky milé hře připravené 
jejich paní učitelkami. Cílem této hry bylo přibalit na svá prázdninová 
dobrodružství létající talíř s motivem Bobříka, který děti dostaly jako 
dárek ke Dni dětí a vyfotit se spolu s ním na nejvzdálenějším nebo 
nejzajímavějším navštíveném místě. Z došlých fotografií pak ve školce 
vznikla krásná výstava, ze které se v těchto dnech mohou děti i jejich 
rodiče potěšit a zavzpomínat na prázdniny.  Hana Jiráková
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OHRADA FOOD FEST. V sobotu 15. září se na Ohradském náměstí 
konal pod záštitou starosty Davida Vodrážky už pátý festival dobrého 
jídla, pití, sousedských setkání a zábavy pro dospěláky, ale i děti. Také 
letos přišli nejen lidé z okolí, ale z celé Prahy. A nebylo jich málo – 
zhruba třináct set. Nikdo z nich určitě nelitoval, vždyť se tady na po-
zvání pořádající domácí restaurace Kastrol opět sešla špička pražské 
gastronomie. Nechyběly speciality naší nebo vietnamské kuchyně, foie 

gras – bílá husí játra a další husí a kachní speciality, prezentace bour-
bonu z Kentucky, skvělé pivo a víno... Děti ocenily nejen skákací hrad 
nebo třpytivé tetování, ale také dobroty z Čokoládové cukrárny. 
Ohrada Food Fest se už zkrátka stal velmi příjemnou tradicí. -če-

VÝSTAVA, KTEROU MUSíTE VIDěT. Až do 12. října je v atriu 
a 2. patře radnice prodloužena skvělá výstava Modely a modeláři 
z Prahy 13. Největší výstava od otevření radnice předvádí modely nej-
většího sběratele stavebnice Merkur Jiřího Mládka. Jsou zde díla mo-
delářů z Domu dětí a mládeže Stodůlky, lanovky a tramvaje Václava 
Hrubého, Lego zapůjčené Janem Sedláčkem a další zajímavé modely 
aut, lodí, letadel či vrtulníků. V průběhu výstavy mohly děti využít 
hernu v obřadní síni radnice, kde si zkusily ze stavebnice Merkur 
smontovat svůj vlastní model. Nejzdařilejší z nich pak ocenila porota 
věcnými cenami.    -dn-

ZAHRADA, KTERá UČí. Letošní přípravný týden jsme si my, učitelé 
ZŠ Mohylová, zpestřili semináři. Jeden z nich se jmenoval Zahrada, 
která učí. Kromě toho, že nám lektor předal velmi zajímavé podněty, 
jak se dá využít naše zahrada ve výuce, byla to pro nás také dobrá 
Teambuilding akce. Vžili jsme se do rolí našich dětí a vyzkoušeli si, 
jak zajímavě se dá poznávat příroda kolem nás, přitom se naučit třeba 
zlomky, něco o historii, zeměpisu, ale i o českém jazyce a využít 
k tomu přírodniny, které nás obklopují. Už brzy s dětmi poznáme naši 
zahradu zase trochu jinak.  Martina Tomanová

ZOUBKy JAKO PERLIČKy. Prvotní akce projektu Zuby jako perličky 
proběhla v průběhu září ve dvou mateřských školkách – v MŠ Baló-
nek a v MŠ Husníkova. Šlo o dva hodinové bloky vedené stomatolo-
gem a dentální hygieničkou kliniky U Smile. Ti dětem zábavnou for-
mou ukázali, jak je důležitá pravidelná zubní hygiena a že návštěvy 
zubních lékařů pro ně nemusí být nepříjemným zážitkem. Cílem pro-
jektu, který zavedla a realizuje místní Agenda 21, je osvěta v dentální 
hygieně, upevňování základních hygienických návyků u dětí a pravi-
delné kontroly u lékařů. Akce se za přítomnosti předsedy výboru 
MA 21 Štěpána Hošny a radního Zbyňka Pastrňáka zúčastnilo 60 dětí 
a rodičů. Ohlasy rodičů na tuto akci byly kladné, proto bychom ji 
v průběhu roku 2019 rádi rozšířili do dalších mateřských i základních 
škol. Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

ZáMEK JEMNIŠTě – KLENOT POSáZAVí. Na začátku měsíce září 
navštívili senioři Prahy 13 barokní zámek Jemniště, patřící staroby-
lému českému rodu Šternberků, ke kterému přiléhá i rozlehlý zá-
mecký park. Senioři si se zájmem prohlédli zámecké komnaty 
a za slu nečného počasí si prošli zámecký park, kde byli k vidění klo-
kani, mývalové nebo třeba papoušci. Následovala chvíle odpočinku 
spojená s obědem ve Velkopopovickém pivovaru a pak už čekala 
na všechny přítomné cesta domů. Akce se konala pod záštitou 
a za osobní účasti místostarosty Pavla Jaroše. Soňa Vítková
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Finanční pOradna

Půjčka pro mladé s úrokovou sazbou 1,12 % p.a.
Dotační program „Program pro mladé“ zajišťuje Státní fond rozvoje 
bydlení (dále jen SFRB). Ten poskytoval nebo poskytuje také např. 
dotační programy Program Panel, Program 600 a 150, Program Vý-
stavby, Program Regenerace sídlišť.

Více se budu věnovat právě nejnovějšímu „Programu pro mladé“. 
Tento dotační program je možné využít od 15. 8. 2018. Úroková sazba 
je stanovena ve výši Základní referenční sazby EU pro Českou repub-
liku, minimálně však 1 % p.a. Aktuální sazba 1,12 % p.a. je nižší než je 
běžné u hypotéčních úvěrů. Otázky klientů nejčastěji směřují, jaké 
jsou rozdíly, výhody a nevýhody oproti standardním hypotékám a úvě-
rům ze stavebního spoření.

Nevýhody Půjčky pro mladé oproti hypotékám a úvěrům ze staveb-
ního spoření:
  Nízký limit maximální výše úvěru. Bez zástavy nemovitosti mů- 

žete žádat pouze o částku max. 300 000 Kč, zároveň při půjčce 
do 300 000 Kč potřebujete ručitele, který není starší 55 let a má 
 příjem minimálně 15 000 Kč. Oproti tomu úvěry ze stavebního 
 spoření se poskytují bez zástavy nemovitosti do výše 800 000 Kč 
a není potřeba ani ručitel.

 Na koupi bytu fond poskytuje úvěr maximálně 1,2 mil. Kč.
  Hodnota 80 % se nepočítá z tržní ceny jako u hypotéčních úvěrů. 

Lze očekávat, že 80 % bude počítáno z nižší částky.
  Administrativní náročnost a pomalý schvalovací proces. Fond má 

na vyřízení žádosti 60 dnů. Při této lhůtě je Půjčka pro mladé ne-
použitelná při standardní koupi bytu, kdy je potřeba, aby bylo fi-
nancování vyřešeno během několika málo týdnů. 

  Nutná dokumentace pro schválení. Seznam nutných podkladů je 
daleko obsáhlejší než u hypoték. U koupě bytu je potřeba Budoucí 
kupní smlouva, což pro zájemce znamená závazek koupi nemovi-
tosti pod sankcí. Pokud nedojde ke schválení úvěru, rezervační zá-

loha propadá. Standardní hypotéku u banky lze schválit na základě 
návrhu budoucí kupní smlouvy a je možné také hypotéku schválit 
před platbou jakékoli zálohy.

  V případě výstavby se musí dokládat faktury související se stavbou. 
U hypotéky lze čerpat bez faktur na účet klienta. Hypotéční banky 
kontrolují účelové použití úvěru pouze dohlídkou odhadce.

  Standardní doba splatnosti Půjčky pro mladé je 10 let od uzavření 
smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí a 20 let od uza-
vření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí. U hypoték je 
maximální splatnost až 30 let.

  Když jeden z manželů již vlastní byt nebo nemovitost, nemůže 
žádat o úvěru na pořízení bydlení ani druhý z manželů, který 
žádný byt nevlastní.

  U domu nesmí přesáhnout velikost podlahové plochy 140 m². 
a u bytu nesmí podlahová plocha přesáhnout 75 m².

 Půjčku pro mladé není možné použít na refinancování hypotéky.

Výhody 
 Nízká úroková sazba. 
  Zpracování úvěru je zdarma. Což je však u hypoték také běžné, si-

tuace se za poslední roky co se týče poplatků u hypoték výrazně 
zlepšila. 

  Předchozí „novomanželská půjčka“ byla pro sezdané páry. Nyní lze 
žádat, i když žadatelé nejsou manželé, pokud vychovávají dítě 
do 6 let.

Přes řadu nevýhod může být pro omezený okruh žadatelů vhodná 
volba financování přes dotační program Půjčka pro mladé. Zejména 
v menších městech nebo obcích, např. kdy má žadatel již vlastní poze-
mek a má dostatek času na vyřízení úvěru.

Zdroj informací k programu Půjčka pro mladé: www.sfrb.cz.
Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

OdpOvídá psychOlOG

Manipulátor jako partner
„Dobrý den, paní doktorko. Můj partner mě nikdy nepochválí, stále mě 
za vše kritizuje, za všechno se na mne zlobí, nic podle něho nikdy neudě
lám dobře. Už mu ani neodporuju, vždy by to jen vyvolalo hádku. Trochu 
jsem rezignovala. On se stále staví do pozice, že všechno ví nejlépe a jeho 
názor je ten jediný správný. Už jsem unavená, co mám dělat, aby se změ
nil?“

„Můj manžel mne stále ponižuje před společnými známými. Dělá ze 
mne hloupou nebo nešikovnou. Nechci se před nimi hádat, takže se tvářím, 
jako že mi to nevadí, ale je mi z toho smutno. Když mu to potom doma 
v soukromí řeknu, většinou mi odpoví, že si za to za všechno můžu sama. 
Když jsme se poznali, byl okouzlující, milý, ve společnosti zábavný. Když 
bych se chtěla rozvést, buď se mi vysmívá, že to stejně nedokážu nebo mne 
nosí drahé dárky a přesvědčuje mne, že je ten nejdokonalejší, kterého jsem 
mohla v životě potkat, takže si to zase rozmyslím. Chtěla bych už klid 
a pohodu, ale to u nás doma nikdy není. Kamarádi mi to nevěří, všem 
ostatním je ochotný kdykoli pomoci, navenek předvádí naši lásku, ale doma 
je to jinak“.

Ano, zamilovat se do manipulátora není tak obtížné. Na první pohled 
působí jako dokonalý partner. Začátky takového vztahu bývají okouz-
lující a zdánlivě dokonalé. Bývá opravdu velmi obtížné odolat. Mani-
pulátor umí být milý, pozorný, galantní a starostlivý, dost často i vý-
borný otec (ve většině případů bývá manipulátorem ve vztahu muž). 
Ve skutečnosti tento pan Dokonalý se ženou hned od počátku velmi 
šikovně manipuluje a dostává ji přesně tam, kde ji chce mít – do role 
poddajné a ustupující ženy, která nemá vlastní názor a dělá přesně to, 
co si přeje on. A pokud ne, je za to vždy náležitě potrestána. Manipu-
látor dokáže ve své ženě úspěšně vyvolávat pocity viny. Často také 
není rád, když se ona setkává s ostatními lidmi, známými a kamarád-
kami a tím jí brání mít zpětnou vazbu, že to není úplně běžné. Pokud 
vůči manipulátorovi postavíte vlastní protichůdný názor, on obvykle 

velmi zdatnou argumentující komunikací vše dokáže natolik převrátit, 
že žena je vlastně zmatena, cítí vinu nakonec na svojí straně a na závěr 
se dokáže ještě i omluvit. Manipulátor dokáže v druhém velmi dobře 
vyvolat pocit viny.

Bohužel, tento model vztahu velmi významně ovlivňuje do bu-
doucna i chování dětí žijících v takové rodině v jejich budoucích 
 partnerských vztazích. Nepřiměřeně ustupují, mají nízké sebevědomí, 
nechávají se ovládat nebo naopak despoticky diktují, ovládají a mani-
pulují druhými lidmi.

Typické charakteristiky manipulujícího partnera: obviňuje svého 
partnera z věcí, které nezavinil; mluví s partnerem jako s dítětem, 
které nic neumí; v případě výtky či nespokojenosti používá zastrašující 
tón; při zábavě rád své nejbližší před ostatními ponižuje a předhazuje 
jim jejich slabé stránky; neustále partnera nebo děti za něco kritizuje; 
dává partnerovi či okolí neustále najevo svou nadřazenost – je pře-
svědčen, že jeho názor je jediný správný a proto rozhoduje úplně 
o všem.

Co pomůže ke zlepšení vztahů v takovém vztahu? Žena takového 
partnera musí začít pracovat především na sobě, na své sebejistotě. 
Naučit se říkat nekonfliktně ne a dát jasně najevo svůj nesouhlas. 
V dané situaci se rozhodně nejedná o nic jednoduchého, jelikož mani-
pulující partner většinou při jakémkoli projevu vlastní vůle nebo od-
poru přitvrdí nebo začne být „nesrozumitelně milý“. Partner manipu-
látor se nezmění! Manipulující partner je jedním z naprosto 
nevhodných partnerů pro dlouhodobý vztah. Odchod z takového 
vztahu je velmi obtížný, a proto je v tomto případě velmi důležité, aby 
se žena obrátila na odbornou pomoc. Bez ní si ve většině případů 
sama nepomůže.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji spolupracující vztahy, přimě-
řené sebevědomí, nekonfliktní komunikaci, klid a pohodu J.

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



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2018 23

pOmáhají druhým

Děti nenapravujeme
Proxima Sociale, o.p.s., poskytuje v Pra- 
ze 13 již 10 let sociální službu určenou 
mladým lidem ve věku 11–19 let. Jde o tzv. terénní program, kdy pra-
covníci chodí po ulicích a kontaktují mladé lidi, kteří zde tráví svůj 
volný čas. Jednou do roka vyjíždíme v rámci poskytování těchto služeb 
na REP – resocializační pobyt.  Občas od rodičů slýchávám touhu 
a přání, abychom jim jejich děti na tomto pobytu tak trochu „srov-
nali“.  
   Resocializační pobyt v našem pojetí ale není ani o nápravě ani o vý-
chově „na hodné“ děti. Pobyt směřuje spíše k podpoře a rozvoji vlastní 
odpovědnosti za svůj život i své činy. Hlavním cílem je poskytnout 
účastníkům dostatečně obsáhlé informace k tématům, která aktuálně 
prožívají. Ta si volí sami, zpravidla jde o témata spojená s dospíváním 
– volba povolání, vztahy v rodině, sexualita, alkohol a jiné návykové 
látky, chování na síti, vztah k sobě i k druhým... S tématy pracujeme 
zážitkovou formou tak, aby si všichni mohli zkušenost převést 
do svého vlastního života a využít ji k formování svých názorových 
postojů a způsobů rozhodování. 
   Nedílnou součástí pobytu je práce s vlastní odpovědností vůči sobě 
i celé skupině, proto si úkoly jako je denní režim, úklid, nákup potra-
vin, vaření, program a pravidla programu berou na starosti samotní 
účastníci a celá skupina pak hodnotí, jak se jim daří nebo nedaří vše 
zajišťovat. Tento pobyt tedy nenapravuje, ale umožňuje účastníkům 
zažít si zpětnou vazbu na své chování a rozhodování v bezpečném 
prostředí uzavřené skupiny na pozadí běžných táborových radovánek 
jakými jsou výlety, táborák a hry. 
   REP v Jiřetíně pod Jedlovou se uskuteční v termínu 15.–19. 10. 
Tento pobyt je finančně podporován Magistrátem hlavního města 
Prahy, proto účastníky stojí pouze symbolický poplatek. Více infor-
mací na vrajova@proximasociale.cz, tel. 775 610 453.
 Petra Vrajová, regionální koordinátorka programů pro děti a mládež v Praze 13

Práce operátorů tísňové linky 156
Práce strážníků v ulicích metropole patří mezi ty náročné. Denně řeší 
nejen banální přestupky a dohadují se s veřejností, která je velmi kri-
tická a stále agresivnější, ale mnohdy jsou to právě oni, kteří jako první 
poskytují pomoc a zachraňují životy. Jejich stejně důležití kolegové, 
kteří jsou před očima veřejnosti skryti, pracují v operačních středis-
cích. Řeší oznámení občanů na linku tísňového volání, sledují kamery 
a mnohokrát se jim podařilo rozmluvit lidem, kteří se rozhodli spá-
chat sebevraždu, jejich úmysl. Mezi vytížené časy, kdy se veřejnost ob-
rací na linku pražských strážníků, patří ranní a odpolední hodiny, což 
souvisí s dobou, kdy lidé odcházejí do zaměstnání a kdy se opět vracejí 
domů. V létě je náročný časový úsek od 22. hodiny večer do 2. hodiny 
ráno. V tu dobu přichází nejvíce stížností na rušení nočního klidu. 
O víkendu to bývá až 120 hovorů za noční směnu. Zajímavostí je, 
že při úplňku volá nejvíce občanů o půlnoci. Náročné bývají také dny, 
kdy se najde někde opuštěné zvíře, uvězněná labuť a podobně. Během 
15–20 minut operátoři odbaví až 50 hovorů. Operátoři centrálního 
operačního střediska za 24 hodinovou službu odbaví v průměru 
850 telefonních hovorů. Více na www.mppraha.cz.

Jiřina Ernestová, Městská policie hl. m. Prahy

INZERCE

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
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měsíčně
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40TV programů, HD

0,99 Kč
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LTE 3GB FUP

200 Kč
měsíčně

AXONLINE, s.r.o.

Sm
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tŘináctka rOk pO rOce

1982: Změnu v obchodě přinesla až televize
Roku 1982 museli členové místního národního výboru ve Stodůl-
kách konstatovat, že se jim nedaří volební program plnit na sto pro-
cent. Kronikář František Vlasák to přičítá malé aktivitě a slabé agi-
tační práci jednotlivých funkcionářů, ale na vině byly zejména 
pokračující problémy kolem výstavby Jihozápadního Města. „Bláto se 
stále hrne k chodníkům, odkud je 
nikdo neodklízí. Do toho pak 
vjede autem nějaký bezohledný 
řidič a všechno je rázem 
na chodníku,“ stojí už poněko-
likáté v kronice. Dvě důležité 
ulice – Mládí a Armády – jsou 
navíc už tři čtvrtě roku rozko-
pané a téměř neprůchodné. 
„Dříve se na nákup chodilo tou, 
která byla schůdnější, dnes už je 
to stejné. Nezbývá tedy, než cho
dit v gumových botách,“ píše 
kronikář.

Od zahájení stavby se při-
tom každých čtrnáct dní ko-
naly kontrolní dny, kterých se 
účastnili ředitelé jednotlivých 
stavebních společností i před-
seda MNV. „Bohužel zápisy z těchto dnů jsou pro kronikáře nemastné ne
slané a je jen málo zpráv, které se dají použít,“ dodává František Vlasák. 
Většinou se jednalo o problémy s dopravou nebo o příliš mnoho roze-
stavěných a nedokončených staveb. Některé podniky dostaly i pokuty.

Lidé ale podobně jako v předchozích letech nejvíce kritizovali fun-
gování místní samoobsluhy. Všechna zelenina se zde například prodá-
vala s natí a zablácená. Celé dva měsíce nebyl k dostání cukr a málo 

stalO se v Říjnu

Proklínaná a potřebná – dálnice D1
Je nejstarší, nejdelší, někde také nejvytíženější a nejproklínanější 
českou dálnicí. V květnu roku 1945 měla obnovená Československá 
republika tři nedokončené dálnice v délce 188 kilometrů. Skutečným 
startem do motorizující se poválečné Evropy bylo 1. října 1945 vydání 
dekretu č. 88 prezidentem Be-
nešem, který mimo jiné naři-
zoval dostavbu dálnice 
z Prahy. Ovšem parametry 
schválené v roce 1939 byly 
zmírněny např. snížením ma-
ximální rychlosti ze 160 
na 120 km/h. V roce 1946 se 
tak opět rozbíhají stavební 
práce, i když zdaleka ne ta-
kovým tempem jako v letech 
1939–1941. V únoru roku 
1948 byly stavební firmy zná-
rodněny a do roku 1950 byla 
výstavba definitivně za stavena. 
Přitom už bylo asi 30 % dál-
nice se 77 kilometry 
a 60 mosty mezi Prahou 
a Brnem rozestavěno. Most 
byl dokončen jeden a zbytek 
po nechán osudu. Teprve v roce 1963, kdy už se zdálo, že se do Česko-
slovenska zvolna vrací rozum, vláda rozhodla stavbu znovu zahájit. 
Nastal však problém s nevyhovujícími mosty. Tak přišly nové, ale v tak 
mizerné kvalitě, že už po pár letech samy potřebovaly resuscitaci. 
Suma sumárum – počátek výstavby tak vlastně probíhal od 4. listo-
padu 1938 do 8. září 1967, kdy se skutečně začalo stavět z pražského 
Spořilova. První úsek z Prahy do Mirošovic měřil 21 km a byl hotov 
12. července 1971. Za plnohodnotnou šíři tří pruhů můžeme děkovat 

tomu, že zde bylo využito nejvíc úseků z původní protektorátní dál-
nice J. Dálnice z Prahy přes Brno do Bratislavy byla hotová až 8. listo-
padu 1980. Oněch 317 km se tak po více než 40 letech peripetií stalo 
skutečnou silniční „páteří“ československé federace. Při výstavbě bylo 

přemístěno 40 milionů kubíků 
zeminy, položeno okolo 9 mi-
lionů čtverečních kilometrů 
asfaltu, betonu a cementu 
a postaveno 280 mostů 
a 141 nad jezdů. Víte, že slovo 
dálnice do českého slovníku 
vstoupilo oficiálně 23. pro-
since 1938? Do té doby se 
u nás užívalo slovo autostráda. 
Dálnici vymyslel v roce 1938 
stavební projektant, štábní ka-
pitán Karel Chmel pracovním 
zkracová  ním dvojsloví dálkové 
silnice. Závěrem bych chtěl 
poukázat na uvážlivý ohledu-
plný a prozíravý přístup 
k vlastní zemi za první repub-
liky. Jak projekt Národní sil-
nice Plzeň – Košice předsta-

vený v roce 1935 tak i ambiciózní projekt „Silniční magistrály“ Jana 
Antonína Bati, vedoucí napříč celým tehdejším Československem 
od Chebu až po Velký Bočkov na Podkarpatské Rusi, se důležitým 
centrům koncentrace obyvatel a průmyslu naší republiky, tedy ob-
lastem Prahy i Brna, vyhýbaly. Na rozdíl od nedávných i současných 
přímých a rychlých projektů a řešení, která ale zůstanou věčně mo-
derní, protože se neustále opravují, updatují, upgradují, aktualizují...  
 Dan Novotný

bylo také uzenin. Vedoucí a prodavačky si navíc sami zkrátili prodejní 
dobu, k čemuž vyšel i kritický článek ve Večerní Praze s názvem Pro-
dává se jen do půl čtvrté. „Po zkráceném prodeji v době dovolených nadále 
pokračuje nedobrá situace v jediné prodejně potravin ve Stodůlkách 
v Praze 5. Déle než tři týdny se už prodává jen od sedmi do půl čtvrté,“ 

cituje kronikář zmíněný článek. 
„Změna nebyla předem projed
nána s místním národním výbo
rem, další prodejna potravin je 
navíc už dva roky zavřená. 
Místní obyvatelé a stavbaři tedy 
nemají k nákupu potravin jinou 
možnost,“ pokračuje.

Po tomto článku přijeli 
na místo i pracovníci Česko-
slovenské televize a natočili 
zde pořad, odvysílaný v pátek 
3. prosince. Týkal se jak pro-
blémů s výstavbou Jihozápad-
ního Města, tak situace v ob-
chodě. „Po této relaci se 
probudilo kádrové oddělení pro
dejního a výrobního družstva 
Včela, pod které obchod spadal, 

a vyměnilo vedoucí v řeznictví a v potravinách,“ uvádí kronikář Vlasák. 
„Hned bylo znát podstatné zlepšení. Odpadlo čachrování, masa bylo dost 
a dobré kvality. Objevily se zde dokonce i játra,“ dodává.

Nezlepšilo se ale úplně všechno. Například v oddělení textilu se ne-
změnilo vůbec nic. „Nemáme, není a nebude. To by mohli mít nahrané 
na magnetofonovém pásku, aby nemuseli odpovídat,“ zakončuje František 
Vlasák. Robert Šimek
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tOulky

pO kOm se jmenuje

Dnes se vypravíme za Prahu do lesů. Ze Smíchovského nádraží doje-
dete autobusem do Mníšku pod Brdy, kde na náměstí přesednete 
a dojedete na rozcestí Kytín. Nejdřív zajděte ke kapličce Navštívení 
Panny Marie na Malé Svaté Hoře. Barokní kaple je asi na polovině 
cesty mezi Prahou a Příbramí. Zde odpočívali poutníci při pouti 
na Svatou Horu. Ke jménu přišlo místo i tím, že za jasného počasí 
bylo možné odtud spatřit věže svatohorského chrámu. Dojdete 
do Kytína, kde vás hned na kraji uvítá dřevěná socha Káji Maříka. 
Tato i další sochy v obci, například Madona, Rybář či Ivonka, vznikly 

Bucharova ulice
Jménem českého astronoma byla pojmenována 
nejen planetka, označená původně 1984 RH, ale 
i jedna z hlavních ulic v Praze 13. Vychází sever-
ním směrem z křižovatky nad Galerií Butovice – 
jakoby byla pokračováním ulice Radlické, pokra-
čuje kolem metra Nové Butovice, nadjezdem 
přes Rozvadovskou spojku a v táhlém klesání 
ve tvaru „S“ se spouští do Motolského údolí. 
Překračuje Plzeňskou a pod nemocnicí Motol 
se proměňuje v ulici Kukulovu. Český astro-
nom, geodet, profesor ČVUT a člen korespon-
dent ČSAV, zakladatel geodetické astronomie 
Emil Buchar se narodil 4. srpna 1901 v Horní 
Nové Vsi. Po absolvování reálky v Nové Pace 
studoval astronomii na přírodovědecké fakultě 
University Karlovy, kde v roce 1927 dosáhl 
doktorátu. Už během studia při pobytu na alžírské hvězdárně 
v Bouzareah objevil 17.listopadu 1925 novou planetku mezi Marsem 

Z Kytína přes Rochoty do Řevnic

a Jupiterem, kterou na počest své matky nazval 
Tynka. Planetka s průměrem asi 29 kilometrů 
oběhne kolem Slunce jednou za 3,26 roku. Po ná-
vratu nastoupil do Vojenského zeměpisného 
ústavu kde se zabýval geodetickou astronomií. 
V pozdějších letech se zaměřil na pozorování ko-
met a nezávisle objevil kometu 1939 III. Zdoko-
nalil cirkumzenitál – přístroj, kterým bylo možné 
s vysokou přesností určovat pohyby pólů a změ- 
ny rotace Země. Z pohybu Sputniku 1 odvodil 
a zpřesnil zploštění Země. Významná byla i peda-
gogická a organizační činnost prof. Buchara 
na ČVUT, kde po válce vyučoval. Byl členem vý-
znamných astronomických společností i nosite-
lem mnoha vyznamenání, zastupoval naši repub-
liku v řadě mezinárodních organizací. Profesor 
Emil Buchar zemřel 20. září 1979 v Příbrami 
po těžké chorobě. V září 1984 objevil astronom 

Antonín Mrkos z observatoře na Kleti planetku označenou 1984 
RH, kterou nazval Emil Buchar. Dan Novotný

při sochařském sympoziu roku 2014. Kytín byl za vlády Jana Lucem-
burského, kdy patřil pánům z Tetína, povýšen na trhovou ves. Od roku 
1334 patřil královské koruně, ale byl propůjčen Jindřichu Litevskému. 
Král Václav IV. poté zastavil Kytín Janu z Lestkova. Majetkem koruny 
přestává být roku 1503 a až do roku 1848 je v majetku šlechtických 
rodů, kterým patřil Mníšek. Ve dvacátých letech 20. století začínají 
v okolí vznikat první trampské osady, z nichž vyrostla i současná cha-
tová oblast Kytínská louka. Na návsi stojí původně gotický kostel Na-
nebevzetí Panny Marie se studánkou a památným jasanem ztepilým. 
Můžete zajít i do pivovaru s několika druhy kytínského piva. Od něj 
se vydáte dál po zelené pěknými lesy přes rozcestí Na Soudném až 
na rozcestí Rochota. Dříve zde stávala hájovna patřící svinařskému 
panství. Slovo rochoty značí suťovisko, skalky související s rachotem 
kamení, které označovalo hornatou oblast mezi Mníškem a Litní. 
Po zelené dojdete lesem do Haloun. Na rozcestí se vydejte doprava 

k památnému dubu Na Závěrce. Přes Nezabudický potok dorazíte 
k odpočívadlu Pišťák. Už v době eneolitu tu bylo hradiště, později zde 
žil lid popelnicových polí. Těžil se tady řevnický křemenec s typickými 
červenými plochami a v nich bílý křemen a černý chalcedon. Odtud 
pokračujte po žluté kolem letního divadla, které tu stojí už od roku 
1916. Počátkem 70. let získalo rekonstrukcí dnešní podobu a každo-
ročně se stává dějištěm festivalu Porta či Rockového Slunovratu. Pře-
jdete můstek a po zelené dojdete přes náměstí k Modrému domečku. 
Zelená vás dovede ke kolejím, nádraží a cestě do Prahy. Při pěkném 
výletě tak urazíte asi 15 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT 
č. 36 Okolí Prahy západ.  Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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víkendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

Praha z téměř  
stometrové výšky
V době prázdnin a dovole-
ných řada z nás procestovala 
kus světa. Proto tentokrát 
zůstaneme v Praze, ale podí-
váme se na ni pěkně z výšky. 
Z nejvyšší pražské stavby – 
Žižkovské věže. Základní 
kámen 216 metrů vysokého 
vysílače architekta Václava 
Aulického a konstruktéra 
 Jiřího Kozáka byl položen 
v říjnu 1985, zkušební pro-
voz byl zahájen v březnu 
1991. O rok později byla ve-
řejnosti zpřístupněna restau-
race, ale především vyhlíd-
ková část věže, která nabízí 
360° pohled na metropoli. 
Samotná stavba, jejíž štíhlé 
tubusy připomínají kosmic-
kou raketu, má od začátku 
až dodnes své obdivovatele, 
ale řada lidí jí na chuť nepři-
šla. V roce 2009 byla do-

konce označena za druhou nejošklivější stavbu světa („vítězství“ si 
 odneslo Morrisovo mechanické divadlo v Baltimoru). To ale nic ne-
změnilo na skutečnosti, že se stala výraznou pražskou dominantou 
a lákadlem především pro návštěvníky metropole. Pohled na naše 
hlavní město z výšky 93 metrů je opravdu úchvatný. I bez dalekohledu 
se můžete podívat na Petřínskou rozhlednu, Pražský hrad, Národní 

divadlo, ale také náš stodůlecký kostel sv. Jakuba Staršího, „dvojčata“ 
na Velké Ohradě a samozřejmě na spoustu dalších více či méně zná-
mých pražských staveb. Díky otevírací době od 9.00 do 24.00 si tuto 
podívanou můžete dopřát i v noci. Úžasně ji doplňuje posezení 

v ozvučených závěsných křeslech, kde slyšíte typické zvuky městského 
ruchu – auta, tramvaje, metro, ale i ptáky. Bohužel zatím neuvidíte 
známá „Miminka“ umělce Davida Černého, která byla na věž poprvé 
umístěna v roce 2000 v rámci akce Praha – Evropské město kultury. 
Všech deset 3,5 metru dlouhých a 2,6 metru vysokých laminátových 
batolat nyní prochází renovací. Co ale vidět můžete, je večerní nasví-
cení Žižkovské věže, většinou v barvách trikolóry, tedy červeně, modře 
a bíle. A nezapomeňte se také porozhlédnout v Mahlerových sadech. 
Poté, co jste viděli Prahu z ptačí perspektivy, vám možná přijde vhod 
příjemné posezení, minigolf nebo pétanque. Eva Černá
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Den historie se seniory
Na první zářijový čtvrtek jsme pro seniory naší městské části připravili 
výlet, tentokrát na zámek Březnice. Poznali jsme krásu jižní části 
Středních Čech a Povltaví, historii a slávu šlechtických rodů i krásu 
přírody. Prohlídka zámku Březnice poodhalila jeho historii spojenou 
s rody Buziců, Lokšanů, pánů z Újezda, Kolovratů i Pálffyů a my jsme 

se tak postupně pře-
nesli z 12. století až 
do současnosti. Výlet 
pokračoval exkurzí 
do pivovaru ve Vyso-
kém Chlumci. Akce 
se podařila i díky 
nádhernému počasí 
a skvělé náladě, která 
mezi účastníky po ce-
lou dobu panovala. 
Výletu se zúčastnili 
také místostarosta 
Pavel Jaroš a před-
seda sociálního vý-
boru Aleš Mareček.

Hana Zelenková

Potěšily pétanque i volkswagen   
Ve čtvrtek 13. září bylo v Lukáši pěkně živo. Konal se zde již 6. ročník 
turnaje v pétanque pro seniory o putovní Pohár starosty MČ Praha 13 
a dále speciální dovednostní soutěž jednotlivců o cenu místostarosty 
pro sociální záležitosti. Na startu se sešlo 10 družstev z celé Prahy. 
Soutěžilo se usilovně a čestně. Na průběh zápolení dohlížel, konfero-
val jej a vykonával zároveň i roli rozhodčího Mirek Pešout, který je ve-
doucím seniorských petangistů na třináctce. Závěrečný déšť, který při-
šel krátce po poledni, přinesl štěstí týmům z Prahy 13. 

Svatba v barvě zlata          
Před 50 lety – 10. srpna 1968 – byli v Pardubicích oddáni manželé 
Anna a Jaroslav Flídrovi ze Stodůlek. Tento slavnostní den a půl sto-
letí společného života si přišli za účasti rodinných příslušníků připo-
menout 31. srpna do obřadní síně Úřadu městské části Praha 13. 
Za městskou část Praha 13 jim poblahopřál místostarosta Pavel Jaroš. 
Přání všeho nejlepšího do dalších společných let připojuje i občansko-
-správní odbor ÚMČ Praha 13. Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Ty po sečtení výsledků obsadily na pomyslné bedně vítězů první tři 
místa. Vítězem tradičního turnaje se stalo dvoučlenné družstvo ve slo-
žení Jaromír Kyzour a Eugeniusz Madej. 

Ceny „medailistům“ předal starosta David Vodrážka společně s mís-
tostarostou pro sociální záležitosti Pavlem Jarošem. Posledně jmeno-
vaný odměnil i nejlepšího hráče ve speciální dovednostní soutěži, kte-
rým se po zásluze stal po celý den v pohodě hrající Eugeniusz Madej.

Ještě před započetím vlastního petangového turnaje proběhlo slav-
nostní předání nového víceúčelového dodávkového vozu Volkswagen 

Transporter pro pečovatelskou službu Prahy 13. Řediteli střediska so-
ciálních služeb Jiřímu Maškovi předal nový automobil symbolickým 
odevzdáním klíče od vozu starosta David Vodrážka spolu s místosta-
rostou Pavlem Jarošem a Tomášem Kohutičem, vedoucím prodeje 
užitkových vozů ze společnosti Autodružstvo Podbabská, která vozi-
dlo dodala.

Nový vůz, který je vybaven novou hydraulickou plošinou, výklop-
nými schůdky pro snadné nastupování, speciálními madly uvnitř inte-
riéru apod. bude sloužit především pro přepravu imobilních seniorů 
do nemocnic, na úřady a k lékaři. Vozidlo dále usnadní rozvoz obědů 
terénní pečovatelskou službou seniorům – klientům střediska, kteří 
nejsou schopni se sami o sebe postarat. 

Městská část zaplatila za automobil s plošinou a speciálními úpra-
vami pro potřeby klientů 660 tisíc korun, středisko sociálních služeb 
přispělo částkou 280 tisíc korun a Autodružstvo Podbabská poskytlo 
prodejní slevu ve výši 250 tisíc korun.

Středisko sociálních služeb Prahy 13 provozuje v současné době tři 
dodávkové vozy podobné kategorie. Nový víceúčelový Volkswagen 
Transporter, nahradí nejstarší dosluhující vůz. 

-JiM-
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prOGram klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 1. 10. Beseda o volbách s místostarostou Pavlem Jarošem
 8. 10. Muzea a hornictví ve středních Čechách – video     
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) 
15. 10. Vzpomínka na naše herecké hvězdy   
22. 10. 28. říjen 1918                     
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) 
29. 10. Káva o čtrnácté 
Přijmeme nové členy do našeho klubu.      
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 2. 10.   Oslava narozenin člena našeho klubu, který se 

dožívá 87 let. O své práci nám přijde povědět 
 zastupitel Vít Bobysud

 9. 10.   Osvětu lázní Mšené včetně projekce nám přiblíží 
paní Vacíková

16. 10.  O zdraví nám bude přednášet MUDr. Jana Vaňková
23. 10.   Oslava narozenin tří členek klubu (78, 77, 66 let)
30. 10.   Povídání u kávy, vědomostní test,  

chvilka cvičení    
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 3. 10. Slavíme Den seniorů                                                                      
10. 10. Hrajeme Bingo
17. 10. Na kytaru nám zahraje Zbyněk Pastrňák,                                 
         zazpívá Renata Vlasáková
24. 10. Video – Krásy přírody (pokračování) Filip Luděk 
31. 10. Prevence viróz a chřipek Mikulcová Pavla (IKEM)

Do našeho klubu III 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.
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůso-
bujeme 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.
 3. 10. Irsko
10. 10. Volný program
17. 10. Mexiko
24. 10. Evropské monarchie
31. 10. Sýry v Evropě
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

Dušičková floristika
Trochu netradičně proběhne v letošním roce Dušičková floristika 
v prostorách radnice, a to přímo v obřadní síni Úřadu městské části 
Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, a to 30. října od 11.00.

Floristika je všeobecný termín v květinářském odvětví. Zahrnuje 
nejen péči o řezané květiny, ale také jejich aranžování. Z minulosti ale 
víme, že účastníci již tradiční Dušičkové floristiky dokáží udělat úžasná 
aranžmá i jinak.

Pokud jste v seniorském věku a chcete uctít Památku zesnulých 
vlastnoručně vyrobenou dekorací, nezapomeňte se přihlásit u paní 
Bernertové na telefonním čísle 235 011 625. -red-

Podzimní Retrokavárna
Také v říjnu, konkrétně 2. 10. od 14.00, se bude v Kulturním domě 
Mlejn v Kovářově ulici 4 konat již tradiční a oblíbená Retrokavárna. 
V září si přítomní senioři popovídali o prázdninových zážitcích, ale 
nyní je program zcela jiný – je to módní přehlídka. A to si určitě ne-
smíte nechat ujít. Především dámy zde mohou najít inspiraci, čím 
a jak obohatit svůj šatník. A především u žen tradiční „nemám co 
na sebe“ se tak stane milostí. Vždyť krása nezná věk! Počet míst je 
omezen, doporučujeme rezervovat si místo u paní Aleny Houškové 
na tel. 235 011 451. red-  
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INZERCE

 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 Mytí oken včetně rámů, žaluzií a parapetů od úklidové 

firmy. Nechte tuto práci na nás, nelezte už po štaflích. 
Používáme vlastní náčiní a čistící prostředky. 
Tel. 724 006 275, info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz.

 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 Vyčistíme Váš koberec, sedačku a křesla přímo u Vás 
strojem na vlhko extrakční metodou. Zbavíme Vás prachu, 
nečistot a roztočů. Slušné jednání a zkušenosti.  
Tel. 724 006 275, info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz.

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

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

 o Řežeme živé ploty a keře, provádíme podzimní prořez 
trávníků, čistíme zarostlé pozemky. Máme vlastní motoro-
vou techniku a odvezeme odpad. Tel. 724 006 275,  
info@pvj-group.cz, www.pvj-group.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 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 domácnostech, 
firmách, školách apod. David Burian, info@dbuklid.cz, 
tel. 773 540 170.

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

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

 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

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

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

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

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
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 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 Hledám pečlivou a spolehlivou paní na úklid 
bytu, nákupy, pochůzky. 1 den v týdnu. Jen v dopol. 
hodinách. Nabídky na tel. 737 322 091.

 o Doučování angličtiny. Tel. 604 289 461.
 o NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE PŘIJÍMÁ PACIENTY,  

máme smlouvy s pojišťovnami, www.fimodent.cz,  
tel. 734 145 075. 

 o Zdarma zavařovací skleničky – různé.  
Tel. 251 627 686 – dopoledne.

 o Podaná ruka – pomoc seniorům   
Pomoc v domácnosti, doprovod, nákup a další služby. 
www.peceoseniora.cz. Informace: Anna Slobodová,  
tel. 728 783 896.

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

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

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

 o Hledám svoji sestru Annu Janákovou, narozenou 
v roce 1948, rozenou Jiráskovou a její děti – informace 
prosím na tel. 776 366 202 – M. Jirásko.

 o Hledám 1+kk do 13 tisíc nebo 2+kk do 16 tisíc jen pro 
2 osoby – bezdětný pár bez zvířat. Nejlépe dlouhodobě, 
udržovaný stav, centrum do 30 minut. RK nevolat. Děkuji. 
Tel. 777 615 730.

 o 3 osoby, rodina s větším dítětem hledáme pronájem 
bytu od 2+1 – 3+1. Lodžie výhodou, hezký stav, dobrá 
MHD. Nastěhování na dohodě. RK nevolat.  
Tel. 605 845 088.

 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.

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

www. .cz

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

 o Nabízím k pronájmu zrekonstruovaný nebytový 
prostor 2+kk, 44 m2, ve Zdravotním středisku Hostin- 
ského 1536/7, Praha 13, dostupnost metro B. Vhodné pro 
zdravotnické i jiné související obory. Tel. 731 460 648, 
e-mail: drkub@seznam.cz.

 o Pronajmu garážová stání na metru Hůrka.  
Tel. 604 289 461.

 o Pronajmu garáž u metra Lužiny, tel. 606 833 384. 

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  

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

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

info@tiskpip.cz    www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

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

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

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI  

www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702

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

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

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

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

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 Přijmu sestru do dětské ordinace v Praze 13 – Velká 
Ohrada. Možno i na zkrácený úvazek. Tel. 602 849 184.

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.
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Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

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

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!
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KONCERTY
 7. 10. ne 19.00  KONCERT FZUŠ STODŮLKY

Představí se žáci všech oddělení školy. Jejich koncert slavnostně zakončí letošní ročník 
Festivalu volného času Prahy 13.

11. 10. čt 19.30  FLERET SE ZUZANOU ŠULÁKOVOU
Další z koncertů k 30. narozeninám Mlejna.

18. 10. čt 19.30  PRVNÍ DÁMY PACIFIKU
V rámci pořadu Jak je neznáte zazpívají Helena Maršálková a Marcela Voborská  
písně napříč žánry – folkové, trampské i šansony. Zkrátka songy, které se dostanou 
pod kůži.

 8. 11. čt 19.30  VZPOMÍNKA NA FOLKOVOU OHŘI
Tradiční koncert k ukončení vodácké sezony.

DIVADLO
 4. 10. čt 18.00  ZUB ZA ZUB

V thrilleru plném napětí a neočekávaných zvratů nás slavný autor detektivních románů 
uvede zpět na 87. okrsek. Na policejní stanici přichází žena, která přináší smrt – s lahví 
prudké výbušniny drží detektivy i náhodné příchozí jako rukojmí a čeká, až se 
na služebnu vrátí detektiv Steve Carella, kterému se chce pomstít za smrt manžela.  
Platí ono slavné rčení „Oko za oko, zub za zub”? 

Zvýhodněné vstupné 60 Kč pro seniory z MČ Praha 13.

19. 10. pá 19.30   MEZI ŘEČÍ (THE BETWEEN PROJEKT)/ CIE DES PIEDS 
PERCHES

Akrobatická komedie o sociálních sítích. Jsou přátelé na Facebooku naši skuteční 
přátelé? Je lajk opravdu jednotkou štěstí a úspěchu? Jak moc pravdivé je to, co 
postujeme? Co má společného post a pošta?

 9. 11. pá 19.00  DOKONALÁ SVATBA
Divadelní představení v podání Divadla D13.

DĚTI
 7. 10. ne 15.00  TAJEMSTVÍ JABLONĚ

Loutková pohádka plná písniček pro děti od 4 let. Na motivy pohádky Miry Lobe 
Babička v jabloni. Hraje soubor T601. 

14. 10. ne 15.00  KOCOUR V BOTÁCH
Loutkové představení zpracované volně na motivy knihy Charlese Perraulta.  
Pro děti od 3 let.

21. 10. ne 15.00  MAUGLÍ
Na motivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga. Inscenace, v které je místo slov akce.  
Mauglí – to je indická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi, ztracené dítě a jedna 
 housenka... Pro děti od 3 let.

 4. 11. ne 15.00  KARNEVAL ZVÍŘAT
Interaktivní taneční představení pro děti a mládež inspirované rozmanitým světem 
živočišné říše. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
17. 10. st 9.00, 10.30  O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI

Výpravné představení inspirované bajkou Rudyarda Kiplinga přenese nejmenší diváky 
do Afriky. Pro děti z MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ.

19. 10. pá 10.00   MEZI ŘEČÍ (THE BETWEEN PROJEKT) / CIE DES PIEDS 
PERCHES

Pro zájemce od 4. třídy výše následuje po představení diskuze na téma bezpečného 
zacházení se sociálními sítěmi. Pro 1. stupeň ZŠ.

25. 10. čt 9.00   SVĚT PODLE ČAPKA
Inscenace Čapkův svět se zaměřuje nejen na život a dílo Karla Čapka, ale též na dějinné 
události, jichž byl svědkem, a na osobnosti, bez nichž by první republika možná nebyla 
tím, čím bývala. Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

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
 2. 10. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Posezení u kávy pro seniory Prahy 13.

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

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

K čemu je divadlo?
Je to otázka, kterou si můžete stejně dobře položit vy, moderní lidé 
21. století, jako řečtí současníci Aischyla. Naše cesta za správnou od-
povědí začala asi před deseti lety, kdy se z kořenů Hereckého studia 
mladých HESTUM vylouplo ochotnické divadlo D13. A byly to 
skromné začátky. Nejprve jsme zkoušeli ve škole, pak dokonce v hos-
podě, ale navzdory obtížným podmínkám a proměnlivému složení 

souboru jsme vytrvali, dokud 
jsme konečně nesehnali 
opravdové divadlo, které nám 
umožnilo naplno rozvinout 
svůj potenciál.

O tom, že svoje umělecké 
povinnosti nepodceňujeme, 
vypovídá čas trávený 
na zkouškách, což je dvakrát 
týdně, ale také zájem publika 
a pravidelně vyprodaná před-
stavení se stovkami diváků. 
Nepouštíme se do Shake-
spearů, Beckettů ani Brech - 
tů... Místo toho se  snažíme 
lidi rozesmát kome diemi – 

někdy opravdu bláznivými – Charleyova teta, Nájemníci pana Swana, 
někdy přece jen poněkud rezervovanějšími – Jak je důležité míti Filipa.

Prkna naší domácí scény v Kulturním domě Mlejn se prohýbají pod 
mladými i starými, malými i velkými, chlapci i děvčaty. Hrají všichni, 
baví se všichni, a to je klíčová 
ingredience našeho divadel-
ního koktejlu. Pohoda vyza-
řující z jeviště totiž nutně 
musí osvítit i obecenstvo, 
a i když třeba máme trému, 
ta se v první salvě smíchu 
rozpustí jako hrst sněhu pod 
ostrým sluncem. Snažíme se 
rozdávat radost každému, kdo 
přijde, a víte co? To je nako-
nec asi ta vůbec nejlepší od-
pověď na zapeklitou otázku, 
kterou jsme vám i sami sobě 
na začátku položili.

Dejte šanci ochotníkům z Prahy 13 a přijďte nás podpořit na před-
stavení, která hrajeme několikrát do roka. Nyní pro vás připravujeme 
reprízu známé komedie Dokonalá svatba, která při své premiéře vy-
prodala celé divadlo! Představení je možné vidět 9. listopadu 
ve Mlejně. Více na www.divadlod13.cz. Iveta Cmerová

Představení Dokonalá svatba

Ochotníci divadla
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sobota 29. září 
●  10.00 Abebe Bikila – Memoriál Run – běh pro zdraví a vytrvalost 

Centrálním parkem
 Záštitu nad memoriálem převzala Česká lékařská společnost Jana  
Evangelisty Purkyně, z.s. Memoriál organizuje na památku legendár-
ního dvojnásobného olympijského vítěze a rekordmana v maratonu 
Etiopská komunita v ČR ve spolupráci s městskou částí Praha 13. 
Účastnit se mohou všichni zájemci ve věkových kategoriích 7 až 
12 let, 13 až 18 let a starší mládež a dospělí nad 19 let již bez rozdílu 
věku. Základní trasa běhu 2 km, prodloužená cca na 3,2 km. Jde o běh 
pro zdraví a vytrvalost. Prezence od 9.30, start v 10.00 v Centrálním 
parku u Kuželkárny. Doprovodný program:  
Krátce o životě atleta (Abebe Bikila), Běh bosky versus v botách,  
Tajemství talentu Etiopanů pro běh, Trénink versus talent, co je  
víc? Význam vytrvalostního běhu pro zdraví, Má běhání zdravotní  
rizika? 

●  14.00–18.00 Muser Show – kulturně zábavný program na Sluneč-
ním nám. v Nových Butovicích
 Na programu jsou hudební vystoupení, taneční vystoupení, autogra-
miáda a soutěže. Hosté: Adam Kajumi, Mína, Naty Hrychová,  
Annie Camel, Terysa, Nachty, Kris, Dejvit, Síma. 

neděle 30. září
●  14.00–18.00 Sportovní program Veřejné sportovní akademie  

v Centrálním parku u Kuželkárny
14.00–15.00 – in-line bruslení pro děti (možnost zapůjčení bruslí 
i chráničů zdarma)
15.00–16.00 – hra Snag golf pro děti (zapůjčení vybavení zdarma) 
 16.00–17.00 – chůze s holemi Nordic Walking pro dospělé (zapůj-
čení holí zdarma)
 Všichni zájemci si budou mít možnost tyto aktivity vyzkoušet a pří-
padně se i přihlásit do dlouhodobých zájmových kroužků na místě.

Festival volného času Prahy 13 pokračuje do sedmého října
Do neděle 7. října bude na různých místech naší městské části pro-
bíhat další ročník Festivalu volného času Prahy 13, který vám od  
1. září představuje široké spektrum organizací, které v naší městské 
části realizují nejrůznější volnočasové aktivity pro děti, mládež i do-
spělé. Níže uvádíme akce, které ještě můžete navštívit. 

pondělí 1. října
●   8.30 Mezinárodní den seniorů – Lukiáda ve Středisku sociálních 

služeb Prahy 13
 Lukiáda 2018 je olympiáda pro seniory ve sportovních i nesportov-
ních disciplínách. Letos se uskuteční již 5. ročník. Zápis účastníků 
8.30–9.00. Ukončení akce do 14.00. Odpoledne se budou ve Spolko-
vém domě předávat ceny vítězům.  

●  14.30–17.00 Den seniorů ve Spolkovém domě
 Nejen pro účastníky Lukiády je připraveno seniorské odpoledne. 
Od 15.00 hodin zazní známé muzikálové a operetní árie a od 16.00 
vystoupí skupina Motovidlo. Pro seniory je připraveno i občerstvení.

neděle 7. října
●  9.15–12.00 Běh Metropole v Centrálním parku u Kuželkárny

 Prezence účastníků 9.15–9.45, start v 10.00. Závod je součástí seriálu 
veřejných běžeckých závodů pořádaných v městských částech Prahy, 
kdy základní myšlenkou a cílem je podpořit zdravý životní styl Pra-
žanů všech věkových kategorií a podnítit sounáležitost závodníků – 
občanů ke své městské části. Každý účastník závodu od dětí po seni-
ory i handicapované reprezentuje svou městskou část dle místa svého 
trvalého bydliště a svým startem v závodu jí přináší bod. Na konci se-
riálu určí součet všech bodů ze všech závodů pořadí městských částí 
Prahy a nejsportovnější pražskou městskou část. V celkových výsled-
cích je Praha 13 zatím na krásném druhém místě. 

●   18.30 Koncert žáků Fakultní základní umělecké školy Stodůlky 
v KD Mlejn 
 Představí se žáci všech oddělení FZUŠ Stodůlky. Tímto koncertem 
bude letošní ročník Festivalu volného času Prahy 13 slavnostně ukon-
čen. -red-
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Pondělí 18. 6. – pátek 12. 10.
Modely a modeláři z Prahy 13 
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Zveme vás na výstavu, která proměnila atrium a 2. poschodí 
radnice k nepoznání. A co je zde k vidění? Modely největ-
šího sběratele stavebnice Merkur Jiřího Mládka, představují 
se například modeláři z Domu dětí a mládeže Stodůlky, 
 lanovky a tramvaje Václava Hrubého, Lego zapůjčené Janem 
Sedláčkem nebo modely aut, lodí, letadel, vrtulníků, ale 
také drony. Více na www.praha13.cz.

Sobota 1. 9. – neděle 7. 10.
Festival volného času Prahy 13
Září a začátek října bude v naší městské části  
ve znamení již šestého ročníku Festivalu volného času Pra- 
hy 13. Opět se představí řada organizací, sdružení, klubů 
a spolků, které pro všechny generace nabízejí opravdu ši-
roké spektrum volnočasových aktivit.  
Více na www.praha13.cz.

Pondělí 1. 10.  • 9.30 – 13.00
Lukiáda 2018
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746

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

Pondělí 1. – neděle 7. 10.
Zde nakupuji 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Každý měsíc vždy od 1. do 7. vybíráme náhodně v různých 
časech 7 automobilů zákazníků se samolepkou Zde naku-
puji. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou kartu na nákup 
v Globusu v hodnotě 500 Kč.

Úterý 2. 10.  • 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. 

Úterý 2. 10.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Přijďte se podívat na malou módní přehlídku, kterou pro vás 
v rámci programu Retrokavárny připraví její vedoucí Anna 
Kubištová, tel. 723 355 250. I vy můžete přispět svým mo-
delem.

Středy 3., 10., 17., 24. a 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. Ví-
táme začátečníky i pokročilé. Přijďte se pobavit a současně 
rozhýbat mozkové buňky. Kromě Scrabblu je možné zahrát 
si i jiné hry, např. šachy.

Středa 3. 10.  • 17.00
Beseda ...a vlk je za dveřmi
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615

Srdečně zveme všechny věkové kategorie na besedu s paní 
Helenou Jahelkovou. Těšit se můžete na povídání o oprav-
dových vlcích a jejich zvyklostech, značně odlišných od po-
hádek. Setkáte se i s fenou vlčáka, která má ráda pohlazení. 
Dostanete odpovědi na mnohé otázky – Jak žijí vlci? Koho 
přijmou do smečky? Jak spolu rozmlouvají? Jak velký pro-
stor kolem sebe potřebují? Vstup zdarma.

Sobota 6. 10.  • 7.00
Výlov mezi paneláky
Stodůlecký rybník v Centrálním parku
Nenechte si ujít již tradiční výlov, který je zajímavou podíva-
nou nejen pro děti. Výlov pořádá Český rybářský svaz, místní 
organizace Jinonice. Také letos bude součástí výlovu prodej 
ryb.

Sobota 6. 10.  • 15.00 – 19.00
Indiánské odpoledne pro rodiny s dětmi s M. Dobromilou 
Kemp Drusus Třebonice
Podzimní cesta stromů s manželi Křížovými – nevšední po-
vídání o stromech s panem Křížem, vlastní výroba drobností 
ze dřeva, zpívání stromům a hra na fujaru, pečení placek 
na ohni a střílení z luku. Vstupné 150 Kč za každého účast-
níka s 1 výrobkem v ceně (spona do vlasů, srdíčko, přívěsek 
či dřevěný nožík) a občerstvením. Zájemce prosíme o nahlá-
šení předem u MDS (jméno rodiče a počet dětí) formou sms 
na tel. 775 690 806 nebo na majdas@volny.cz.  
Více na www.stromyazivot.cz.

Pondělí 8. 10.  • 15.00
Globus z druhé strany 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zveme vás na prohlídku zázemí našich výrob řeznictví, pe-
kárny a restaurace. Přihlásit se můžete v informačním cen-
tru, na internetových stránkách www.globus.cz nebo 
na zelené lince 800 241 242. Začátek 15.00 hodin, konec 
podle dotazů cca v 17.00.

Čtvrtek 11. 10.  • 17.00 – 19.00
162. setkání Klubu rodičů a učitelů
ZŠ Mohylová, Lužiny
Výbor STaN vás srdečně zve na říjnové 162. setkání Klubu 
rodičů a učitelů. Informace o dalších akcích – 8. 10. 15.00 – 
17.00 Festival demokracie, doprovodný program konference 
Forum 2000 – Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1; 
15. 11. STaN konference – obřadní síň radnice Prahy 13, 
Sluneční nám. 13 Praha 13 a 6. 12. 163. Klub rodičů a učitelů, 
ZŠ Mohylová. Činnost Klubu rodičů a učitelů STaN je podporo-
vána dotací Prahy 13. Více na www.talent-nadani.cz,  
tel. 606 541 187, talent.nadani@email.cz. 

Čtvrtek 11. 10.  • 19.00
Večery v Maiselově synagoze
Maiselova 10, Praha 1
Ančerlovo kvarteto – koncert k 110. výročí narození Karla 
Ančerla (1908–1973), slavného dirigenta České filharmonie, 
v podání jednoho z předních českých smyčcových kvartet. 
Na programu jsou skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Vik-
tora Ullmanna a Antonína Dvořáka. Vstupenky na koncert 
možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Infor-
mačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), 
v sítích Ticket Art a Via Musica a na webových stránkách ŽMP, 
kde naleznete i kompletní program koncertu.

Pátek 12. 10.  • 10.00
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1

Přijďte na interaktivní pořad pro děti a rodiče – hrané po-
hádky, kreativní aktivity, hravé cvičení a mnohé další. Pořad 
je určen dětem ve věku od 2 do 5 let v doprovodu dospě-
lých. Pro účast doporučujeme zaregistrovat se na e-mailu 
martina.jancekova @mlp.cz, tel. 770 130 281 nebo osobně 
v pobočce Lužiny. Vstup zdarma.

Sobota 13. 10.  • 18.00
Třináctého na třináctce naposledy
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Rozlučkový díl koncertního cyklu Třináctého na třináctce, 
do kterého si po třináct let zval východočeský písničkář 
a frontman skupiny Oboroh Slávek Klecandr rozličné hudeb-
níky, se chystá na říjen. Hostů večera bude povícero – vy-
stoupí Jiří Smrž, dále Roman Dostál a Petr Linhart. Večer 
bude mít i své literární okénko, v něm představí svou tvorbu 
Petr Střešňák, autor mnohých textů písní z hudební dílny 
muzikantů kapely Oboroh. Koncert se koná od 18 hodin, 
tedy dříve než obvykle. Vstupné je dobrovolné a vstup bez-
bariérový. Doporučujeme rezervovat si místa, a to do půl-
noci 12. 10. na 13na13@centrum.cz. Večery dlouhodobě 
finančně podporovala nadace Život umělce a Český hudební 
fond, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 13. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz. 

Úterý 16. 10.  • 9.00 – 14.00
Oslava Dne stromů
U Stodůleckého rybníka v Centrálním parku
Přijměte srdečné pozvání na akci, která bude zahájena spo-

kalendáŘ akcí
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lečnou výsadbou stromu na loučce poblíž rybníka. Je určena 
zejména předškolním dětem a dětem z prvního stupně ZŠ. 
Děti se zábavnou formou seznámí s druhy stromů, které 
mohou nalézt ve svém okolí. Ve stáncích Prahy 13 a Lesů 
hl. m. Prahy na ně čekají různé soutěže a hry nejen o stro-
mech. Akci pořádá v rámci místní Agendy 21 městská část 
Praha 13 a odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesy 
hl. m. Prahy. Pro děti bude formou kvízu vyhlášená soutěž 
o stromech a ti kteří na otázky správně odpovědí, budou 
 odměněni. Záštitu převzal místostarosta Pavel Jaroš.

Čtvrtek 18. 10.  • 17.00
Divadýlko O Budulínkovi
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615

Zveme všechny, ale samozřejmě především děti, na po-
hádku Divadla Koník. Uslyšíte i pěkné písničky a dozvíte se, 
jak je důležité plnit sliby. Vstup zdarma.

Čtvrtek 18. – středa 24. 10. 
Globus slaví dvacetiny
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Hypermarket Globus Zličín slaví své 20. narozeniny. Po celý 
týden na vás čekají soutěže, dárky a další překvapení.

Pátek 19. – sobota 20. 10. 
Podzimní burza
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Zveme vás na podzimní a zimní burzu dětského oblečení,  
vybavení a hraček.  
Bližší info na tel. 775 661 665 (v době 18–19 hod.) nebo 
na e-mailové adrese daniela.bezdekova@seznam.cz.

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.

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

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

Sobota 22. 9. – neděle 21. 10.  • 9.00 – 19.00
Dýňový podzim – Venkovní expozice
Podzim je nejbarevnější období roku. Příroda má svoji škálu 
barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř, ale botanická 
zahrada vám její paletu přiblíží na oblíbené výstavě dýní. 
Mezi velké milovníky dýní patří určitě i děti. Popustit uzdu 
své fantazii a tvořivosti mohou během Dýňových hrátek 

o víkendu 21. a 22. října. Strašidýlka, skřítci či zvířátka, to 
vše vznikne pod rukama malých i větších tvůrců díky přírod-
nímu materiálu, který bude k dispozici za malý poplatek.

Sobota 6. 10.  • 14.00 a 16.00  
Procházky zahradou s odborníkem 
Petr Hanzelka – Podzimní záhonové trvalky a okrasné trávy. 
Sortiment vytrvalých okrasných květin, které mohou zdobit 
zahradu i v relativně pozdním podzimu je poměrně bohatý. 
Seznamte se s nimi během komentovaného provázení. Sraz 
u pokladny v ul. Nádvorní.

Sobota 13. 10.  • 14.00 a 16.00  
Procházky zahradou s odborníkem 
Tomáš Vencálek – Javory – podzimní barvy. Seznamte se 
během komentovaného provázení s podzimními barvami 
naší sbírky javorů. Sraz u pokladny v ul. Nádvorní.

Sobota 13. – neděle 28. 10.  • 9.00 – 17.00
Nikdy nejsi sám aneb Tajemství symbiózy – Výstavní 
sál

Letos pro vás pořádáme už dvacátý druhý ročník speciální 
výstavy pro všechny smysly. Tentokrát je jejím tématem 
symbióza a vztahy v přírodě. Výstava vzniká v rámci mezi-
národní spolupráce.

Středa 31. 10.  • 16.00 – 19.00
Halloween – Venkovní expozice, Stráň 
Poslední říjnový den patří v botanické zahradě již tradičně 
oslavě svátku Halloween. Odpoledne do západu slunce si 
s dětmi v Ornamentální zahradě užijete spoustu zábavy, her 
a zejména dlabání dýní. Přijďte si užít halloweenský večer 
plný magie.

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

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Čtvrtek 20. 9. – neděle 7. 10.
Homoloviny
Multimediální výstava Homoloviny představí tvorbu Olega 
Homoly – fotografa, novináře a muzikanta. Na sklonku 
osmdesátých let patřil ke špičce české „press photography”. 
V zahraničí byl nejvyhledávanějším českým fotožurnalistou. 
V posledních letech se věnuje video tvorbě. 

Čtvrtek 20. 9. – neděle 7. 10.
Miroslav Stingl – Tváře světa
V malé výstavní síni představíme fotografie legendárního 
cestovatele a etnografa Miloslava Stingla. V době nepro-
dyšně uzavřených hranic a zuřící studené války procestoval 
Miloslav Stingl sto padesát zemí celého světa. Zažil blokádu 
Kuby, objevil ruiny mayských měst, rodil eskymácké děti 
v Arktidě, ovládl sedmnáct světových jazyků a dialektů. Svůj 
největší objev Miloslav Stingl učinil na Kubě. V roce 1965 

zorganizoval výzkumnou expedici, které se podařilo de-
tailně zmapovat a popsat původní indiánský kmen, v jehož 
existenci většina odborné veřejnosti nevěřila. Vstupné zahr-
nuje také vstup na vedlejší výstavu ve velké síni. 

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 jejich lidí k divákovi 
promlouvají a nechávají ho zprostředkovaně nahlédnout 
do každodennosti této komplikované země.

Pondělí 15. 10.  • 18.00
Válečný reportér João Silva – autorská prezentace
Legenda reportážní fotografie a fotograf časopisu The New 
Yourk Times João Silva zavítá v říjnu do Prahy v rámci zase-
dání poroty soutěže Czech Press Photo 2018. Nejenže bude 
členem naší fotografické poroty, ale hned po jejím ukončení 
bude V Czech Photo Centre prezentovat svoji tvorbu. Na tuto 
akci zveme jak návštěvníky, kteří se zajímají o reportážní fo-
tografii, tak ostřílené fotografy.

Více na www.czechpressphoto.cz nebo na Facebooku. 
Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme 
na všechny 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
 
Středa 1. 8. – neděle 30. 9. 
Mýma očima: Srpen 1968 – refektář  
Zveme vás na výstavu dosud nezveřejněných fotografií Jaro-
slava Vašíčka z období okupace naší republiky vojsky Varšav-
ské smlouvy. 

Neděle 30. 9.  • 15.30 
Drobnosti mistrů – refektář
Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová a Ondřej Ma-
courek – flétna, Michal Macourek – klavír). Na programu: 
J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, R. Schumann, C. Debu-
ssy, G. Bizet a S. Rachmaninov. 
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

Pondělí 1. – středa 31. 10.
Vzpomínky na Vysočinu – refektář
Výstava fotografií Josefa Czwartynského.

Čtvrtek 4. 10.  • 15.30
Duo Do-Bop (piano a klasický zpěv) – refektář
Na programu jsou lidová a jazzová hudba, zazní např. 
skladby Ej lásko lásko, To tá Helpa, Fly me to the moon,  
Summertime atd. 

Neděle 7. 10.  • 17.00 
Kolem světa za 80 minut – kostel sv. Rodiny
Koncert skupiny Bardolino (Jana Procházková – zpěv, Pavel 
Fischer – housle, Margit Koláčková – violoncello, Jakub Jed-
línský – akordeon, Camilo Caller – perkuse).

Neděle 14. 10.  • 17.00 
Smyčcové kvarteto Sirius – kostel sv. Rodiny
Zdena Pelikánová a Martin Sekyra – housle, Viktorie Sůva  
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– viola, Vladimír Sůva – violoncello. Na programu jsou 
skladby L. Janáčka, G. Pucciniho, A. Dvořáka, V. Hálka  
a Z. Zahradníka. Koncert je věnován přírodě a lesu. Podpo-
ruje ho hudební nadace OSA Partnerství a Nadace Leoše 
 J anáčka.

Neděle 21. 10.  • 15.30 
Flétnové romance – refektář

Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – flétna, Mi-
chal Macourek – klavír), na programu jsou skladby A. Dvo-
řáka, W. Poppa a C. Chaminade.

Neděle 28. 10.  • 17.00 
Slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky  
– kostel sv. Rodiny
Zazní skladby 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 he-
rečky Markéty Martiníkové. 

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 24. 10.  • 15.30 – 18.30
Tradiční Halloweenské odpoledne s hradními strašidly
Cena je 60 Kč. Více informací, platba a vstupenky v den akce 
v recepci DDM nebo na www.ddmstodulky.cz

Podzimní tábory 
Uzávěrka přihlášek je 19. 10.
• Výjezdní tábor – S barevným podzimem horalem! 
Zveme všechny táborníky 7–14 let na podzimní prázdniny 
plné dobrodružství v Rokytnici nad Jizerou (Benátecká cha-
lupa – www.benatska-chalupa.cz), aby si vyzkoušeli život 
dřívějších horalů. Čekají nás výpravy s mapou a buzolou 
za poznáním horské přírody a zvěře, naučíme se připravit 
dřevo a rozdělat oheň, uvařit si čaj v kotlíku z nasbíraných 
bylin, zadělat těsto a upéct si chleba ke krkonošskému ky-
selu a nebát se horského počasí. Budeme hrát hry, tvořit 
z přírodnin a na závěr si užijeme retro-stopovanou Krako-
noše. Tábor je velmi vhodný i pro začátečníky, zaručujeme 
individuální a citlivý přístup ke každému táborníkovi, velká 
výhoda tábora je menší skupina do 20 dětí. Díky výrazné fi-
nanční podpoře od městské části Praha 13 bude výsledná 
cena, kterou uhradí rodiče, pouhých 1 950 Kč.
• Příměstský tábor  – Školičkové dobrodružství
Od 29. do 30. října (8.00 – 16.30) nabízíme všem dětem 
ve věku 5–8 let podzimní prázdniny v Domečku s vyrábě-
ním, hraním, sportováním, výpravami do přírody 
a po Praze. 
• Příměstský tábor – Podzimní všehochuť

Od 29. do 30. října (8.00 – 16.30) nabízíme všem dětem 
8–12 let spoustu zábavy s kamarády. Když se nechcete 
o podzimních prázdninách nudit doma, přijďte k nám 
do Domečku. Cena je 360 Kč.

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

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

FasTracKids nabízí interaktivní programy pro děti od 6 mě-
síců do 10 let. Modulový systém umožňuje zápis dětí 
do kurzů po celý rok.

Čtvrtek 4. 10.  • 16.00 – 18.00
Ukázková lekce zdarma  
Těšíme se na vás v programu FasTrack Fundamentals pro 
děti od 3,5 do 7 let, který pomáhá dětem získat sebevě-
domí, pozitivní zážitky a usnadní jim start v 1. třídě. Vzhle-
dem k malému počtu dětí ve skupince (max. 8 dětí), je 
počet míst omezen.  

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

Nové soukromé jesle a školka  
SmartKids 
V pondělí 15. 10. od 9.00 do 11.00 a ve čtvrtek 18. 10. 
od 17.00 do 19.00 pro vás pořádáme Dny otevřených dveří. 
V krásných, nově zrekonstruovaných prostorech ve Stodůl-
kách, Šostakovičovo náměstí 1515/5, dětem nabízíme ro-
dinné prostředí plné zajímavých podnětů, tolik potřebných 
pro jejich rozvoj. 
Běžný provoz školky je pondělí až pátek 8.00 – 18.00. Pro-
gram zahrnuje dopolední vzdělávací blok a pestré odpole-
dní kroužky. Individuální přístup zajišťuje kapacita max. 
12 dětí.  

Pro více informací navštivte www.skolkasmartkids.cz 
nebo nás kontaktujte na info@skolkasmartkids.cz,  
tel. 731 558 371.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
 
Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

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

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice           

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i 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.
30.  9. Nebojsa – Bářino toulavé divadlo
 7. 10. Aladinova kouzelná lampa – Dřevěné divadlo
14. 10. Bedřich a jeho tetička (klauniáda) – Divadlo Bořivoj
21. 10. Princezna se zlatou hvězdou – Eva a Jan
28. 10. Pohádky z dýňové zahrádky – Myška Eliška
 4. 11. O červené Karkulce – Malé divadélko Praha
11. 11.  O kocourovi, který mluvil aneb Mikeš – Divadlo 

Prima den

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1968

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

Pondělky a úterky –  tématem měsíce budou barvy  
– říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
 8. 10. od 10.30 – Období vzdoru a jak ho prožít nejen pře-
žít. Zamyšlení Jitky Čierné (jedné z našich maminek) nad 
aktuálními věcmi v rodině. 
23. 10 od 10.30 – Konflikty aneb Jak se dobře pohádat. 
Krátké zamyšlení kazatele Daniela Fajfra.

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 
 tvoření pro děti

Sobota 6. 10.  • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou
Sraz u Baumaxu (poblíž je zastávka autobusu 225 – Bavor-
ská), s sebou cokoli na opékání. Během cesty k ohništi spl-
níme pár úkolů. V případě špatného počasí se akce ruší.

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

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

Sobota 6. 10.  • 9.00 – 13.00
Brigáda u kostela sv. Jakuba
Podzimní brigáda před posvícením a farním dnem  
–  je možné přijít kdykoli. Pracovní oblečení s sebou.

Sobota 6. 10.  • 9.00 – 14.00
Bazar dětského oblečení v Komunitním centru  
sv. Prokopa
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Naleznete zde podzimní a zimní oblečení a výbavu 
pro děti.

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.

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 dalších 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.  
Fotky z tábora a 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 – každou neděli speciální ko-
mentování zaměřené na životní cyklus a zajímavosti o sklíp-
kanech.

Večerní prohlídky s průvodcem – každý pátek a sobotu 
od 21.00 vás zveme na procházku po zoo po zavírací ho-
dině. 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 
Jurta – Na hlídce v Gobi  
Terasa u Vzdělávacího centra – Fotím v Zoo Praha

Sobota 6. 10. 
Oslava mezinárodního dne zvířat
Užijte si průvod zvířecích masek, pohybovou, hudební a vý-
tvarnou dílnu. Na závěr dne předáme dárek slůněti Rudimu 
k druhým narozeninám.

Neděle 14. 10. 
Není drak jako drak
Vyrobte si draka třeba z javorových listů. Jak se skládají 
vlaštovky a která doletí nejdále. Nenechte si ujít krmení va-
ranů komodských – pravých draků v zoo.

Sobota 20. 10. 
Připravte se na zimu
Je nejvyšší čas vyrobit a pověsit ptačí krmítko. Dozvíte se, 
jak na to, a také čím správně krmit.

Neděle 21. 10. 
Den chovatelů želv
Cyklus přednášek o želvách a chovatelská poradna po celý 
den.

Neděle 28. 10. 
100 let samostatného Československa
Oslava významného výročí České republiky. Seznamte se 
se lvem – zvířetem, které má naše země ve státním znaku.

Pondělí 29. 10. 
Zooškola pro děti
Téma zooškol zní „Plazi“ (pro děti ve věku 8–11 let)  
– na tento kurz je nutné se předem objednat.

Úterý 30. 10. 
Zooškola pro děti
Téma zooškoly zní „Plazi“ (pro děti ve věku 12–15 let)  
– na tento kurz je nutné se předem objednat.

Pondělí 29. – úterý 30. 10. 
Podzimní prázdniny v zoo
Program pro děti v rámci podzimních prázdnin – speciální 
vystoupení v rezervaci Bororo a dýňové hody u vybraných 
druhů zvířat.

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

                           Kalendář akcí připravila Eva Černá

kalendáŘ akcí
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Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

V říjnovém vydání se naším 
sponzorem křížovky stal 
Zoopark Zájezd, který najdete 
kousek od Prahy. Chovají zde 
přes 80 druhů exotických 
a domácích zvířat. Najdete tu 
jedinečnou expozici Terária 
s 19 druhy chameleonů, kontaktní koutek s domácími zvířaty, po celý rok pro vás navíc 
připravují zábavné a naučné programy, např. komentovaná ...TAJENKA.  Otevřeno je 
denně. Více na www.zoopark-zajezd.cz.
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Křížovka pro děti: Až do 12. října je v atriu a 2. patře radnice prodloužena skvělá 
...TAJENKA z Prahy 13. Můžete zde vidět například modely největšího sběratele stavebnice 
Merkur Jiřího Mládka. Kdo výstavu ještě neviděl, má poslední možnost.

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

Správná odpověď ze září:
Křížovka – TŘETÍ ROČNÍK PSÍHO DNE 

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Zuzka a Honzík Kratinovi, Velká Ohrada
v hodnotě 258 Kč – Jiří Tučka, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Matyáš Válka, Hůrka
Bonifác Šír, Stodůlky
Jakub Miřátský, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Vendula Stiborová, Lužiny
Marie Slámová, Stodůlky
Helena Tajčová, Litoměřice

Soutěžní otázky říjen:
1) Jak se jmenuje jediný pražský extraligový volejbalový tým působící v Praze 13?
2) Kolik let oslavila od svého založení ZŠ Kuncova? 
3) Kdo vystoupil v polovině září na Trifot Open Mic?

Správné odpovědi na záříjové otázky:
1)  Na Koncertě pro park vystoupili například Mirai, Laura a její tygři, České srdce 

a Anička Slováčková.
2) Festival volného času se koná od 1. září do 7. října.
3) Celodenní turnaj smíšených družstev v plážovém volejbalu se konal 8. září.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Iva Ludvíková, Hůrka   

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOutĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Zářijová tajenka: FAJNPARK JE RADOST A ZÁŽITEK 
Výherci:  Filip Staněk, Praha 8; Rozálie Procházková, Velká Ohrada;  

Karel Suchý, Nové Butovice
 

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

konvice
nerezová FINNO
1850-2200W, 
otočná 
1,7 l
A15849

plastová
konvice 1,2 l
MATEO
1000W
A15838  šedobílá
A15839  hnědobílá

konvice 
skleněná  

SHADY
1,5 l s LED pod., 
1850-2200W, 
otočná o 360st.,
A15852

kávovar 
Vhodný pro použití na 
plynových, elektrických 
a sklokeramických 
deskách.

NOIRA
A14526  3 šálky 149,-
A14527  6 šálků 189,-
A14528  9 šálků 249,-

JADE
A14523  3 šálky 129,-
A14524  6 šálků 169,-
A14525  9 šálků 229,-

BRIA
A14520  3 šálky 119,-
A14521  6 šálků 149,-
A14522  9 šálků 199,-

Gril Raclette
Díky elektrickému grilu 
si můžete užít
grilování po celý
rok. Pro 8 osob.
A07527

konvice skleněná
BLAZE
1,7 l s LED podsvícení 
850-2200W, otočná o 360st.
A15853 bílá
A15852 černá

konvice
CONNIE 1l  

konvice
Tiago 1l
A15856  350 ml 99,90
A15857  600 ml 179,-
A15858  1000 ml 189,-

8 x

333,-
původně: 599,- 199,-

SLEVA
-44 % 399,-

původně: 599,-

SLEVA
-42 %

od 199,- 359,-
původně: 599,-

666,-
původně: 1299,-

223,-od 99 90

SLEVA
-40 %

SUPER
CENA

SLEVA
-48 %

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

Otevírací doba: 
Po - Ne: 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. 9. do 29. 10.  2018

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


