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STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj městské části Praha 13
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Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
paušální výši částky, která bude horní hranicí pro výplatu ušlého výdělku neuvolně-
ných členů ZMČ Praha 13, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, 
a to ve výši 300 Kč/hod. pro kalendářní rok 2018

Rada MČ Praha 13 mj.    
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení 
s názvem ZŠ Janského a ZŠ Kuncova – rekonstrukce hřišť dle § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod evidenčním číslem veřejné zakázky P13 – 
46126/2017 
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., jejíž nabídka byla podle protokolu 
hodnotící komise vybrána jako nejvhodnější k veřejné zakázce malého rozsahu 
Modernizace dětského hřiště Bellušova
SOUHLASILA
s poskytnutím dotace z odvodu z výherních hracích automatů v celkové výši 145 000 Kč 
na podporu sportovní činnosti pro:
– spolek Luční květy/Yamabushi soin (50 000 Kč)
– TJ Stodůlky Praha, z.s. (50 000 Kč)
– Agencie TMT, s.r.o. (45 000 Kč)
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu Rekonstrukce oplocení a dostavba podezdívky na sportovním 
hřišti Třebonice
a SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou SMACK, s.r.o., Praha 5
SCHVÁLILA
uzavření smlouvy o instalaci chytré lampy veřejného osvětlení typu SMIGHT se společ-
ností Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
SCHVÁLILA
návrh typové smlouvy o výpůjčce zařízení uživatelům služby Tísňové péče Areíon – 
 Život 90, z.ú.
a seznam potencionálních uživatelů služby Tísňové péče Areíon – Život 90, z.ú.

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  

Parkování před radnicí
Z důvodu většího komfortu parkování před budovou radnice byly posunuty sloupky 
ohraničující chodník. Byl tak zvětšen manévrovací prostor důležitý k pohodlnému za-
parkování. Jaroslav Matýsek, vedoucí odboru hospodářské správy

Bruslení pro veřejnost
Školní zimní stadion Bronzová zahájí v pátek 17. listopadu zimní sezonu. Provozní 
doba zůstává stejná, jako tomu bylo v minulých letech.
Pondělí – pátek: 14.30–16.30, 17.00–19.00
Sobota – neděle:   9.00–12.00, 12.30–15.30, 16.00–19.00
Vstupné pro dospělé: Vstupné pro děti (6–15 let):
3 hodiny – 60 Kč  3 hodiny – 30 Kč
2 hodiny – 50 Kč 2 hodiny – 25 Kč
1 hodina – 40 Kč 1 hodina – 20 Kč
Brusle nepůjčujeme. Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou plochou byla pro-
najata rezidentům a nemohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu. 
V nové sezoně nebude k dispozici stánek s občerstvením. Na stadionu jsou umístěny 
pouze automaty na kávu, čaj a cukrovinky. Vojtěch Koutek, správce stadionu

Restaurace znovu otevřena
V pondělí 2. října zahájila v suterénních prostorách radnice Prahy 13 na Slunečním 
 náměstí svůj provoz restaurace Pod radnicí (www.restauracepodradnici.com). 
Otevřeno je denně od 11–22 hod., pátek a sobota do 23 hod.
V nabídce má polední menu od 85 Kč (polévka, hlavní jídlo, zákusek), studená a teplá 
jídla, můžete si objednat také narozeninové, novoroční a vánoční rauty a další.

Jaroslav Matýsek, vedoucí odboru hospodářské správy

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, 
kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, 
způsobu placení, reklamace, atd.

Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plyná-
renské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky 
v následujících termínech:
22. 11. od 10.30 do 13.30           28. 12. od 12.00 do 14.30 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.  
Bližší  informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.

Festival přilákal tisíce lidí
V průběhu celého září a začátku října si mohli obyvatelé naší městské 
části vybrat z široké nabídky aktivit, které letos už popáté nabídl Fes-
tival volného času Prahy 13. Poděkování zaslouží všichni, kteří se 
na jeho zdárném průběhu podíleli. Organizátoři všem děkují.

Zástupce starosty Petr Zeman; předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud
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pŘímá linka

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

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

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

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

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

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

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

www.praha13.zeleni.cz

slOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Milí čtenáři,
i do předposledního letošního vydání STOPu jsme pro vás připravili spoustu zajímavého 
čtení. Věříme, že vás také tentokrát zaujmou Informace z radnice, kde najdete článek 
o veřejném projednávání záměru Posouzení možnosti zřízení zón placeného stání 
ve vybraných lokalitách Prahy 13, o probíhající digitalizaci stavebního archivu nebo 
o společnosti PROSAZ, jejímž posláním je pomoc zdravotně postiženým lidem vést 
normální život. Hned na další stránce si můžete přečíst, jaký je aktuální stav výstav- 
by Domova pro seniory, který vyrůstá na Vidouli v ulici Za Mototechnou. Začátkem 
října skončil Festival volného času Prahy 13 – maraton akcí, které představily širokou 
nabídku volnočasových aktivit. Mimo jiné i divácky atraktivní flyboarding. Snad tedy 
vaši pozornost vzbudí rozhovor s Petrem Civínem, který dnes patří ve flyboardingu 
mezi světovou špičku. V březnu jste si mohli ve STOPu přečíst o největším organi- 
zovaném minigolfovém turnaji na světě pro žáky základních škol Prahy 13. A protože 
odstartoval další ročník, trochu jsme vyzpovídali jeho organizátora Tomáše Navrátila. 
Samozřejmě nechybí ani žádná z pravidelných rubrik. Psycholožka Hana Jenčová se 
tentokrát věnuje nezbytné důvěře a otevřenosti ve vztahu rodiče a dítěte, majetkový 
poradce Ondřej Marek vám poradí, na co si dát pozor při podepisování smluv při koupi 
bytu nebo domu, Marta Kravčíková vás pozve na procházku okolím podzimních 
Černošic... Je toho ale daleko víc, tak hezké čtení. Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, dopravní situace 
na ulici Jeremiášova je v posled-
ních měsících neúnosná. Zácpy ta-
kového měřítka v ranních a odpo-
ledních špičkách tady nebývaly.  
Je k tomu nějaké vysvětlení?
V tomto Vám musím dát za-
pravdu. Na tak vysoký provoz 
na Jeremiášově ulici opravdu ne-
jsme zvyklí. Důvod je jednodu-
chý. V současné chvíli probíhají 
rekonstrukce pozemních komu-
nikací hned na několika mís- 
tech souběžně. Některé z nich 
územně spadají pod náš katastr, 
jiné jsou v katastru vedlejším, 
ale přesto negativně ovlivňují 
 dopravní situaci v naší městské 
části. 

Jako příklad uveďme rekon-
strukci mimoúrovňové křižo-
vatky na Rozvadovské spojce 
a Pražském okruhu na Zličíně. 
Dále od 1. července probíhá 
v Praze–Řeporyjích rekonstrukce 
křížení komunikací Smíchovská, 

K Třebonicům, Řeporyjské ná-
městí a Dalejská. Ulice Smíchov-
ská v Řeporyjích byla do 19. října 
zcela uzavřena v obou směrech 
a objížďka svedla veškerý provoz 
na ulici Poncarovu a dále pak 
na Jeremiášovu. Další z probíha-
jících dopravních uzavírek pro-
bíhá až do konce listopadu 
v Ořechu, kde je uzavřena ulice 
Karlštejnská. Uzavírky probíhají 
v září – listopadu také na sa-
motné Jeremiášově ulici, kde je 
v úseku Poncarova – Besseme-
rova a úseku Ovčí Hájek – Pod 
Hranicí sveden provoz pouze 
do jednoho pruhu. 

Všechny tyto zmiňované re-
konstrukce pozemních komuni-
kací mají společného jmenovatele 
– nekoordinovanost. Zhotovitelů 
je ve výše zmíněných případech 
hned několik. Někdy rekon-
strukce spadá pod Technickou 
správu komunikací hl. města 
Prahy, v jiném případě pod Stře-

dočeský kraj či Magistrát hl. 
města Prahy. Tak zásadní ome-
zení provozu, kdy jsou mnohdy 
uzavírány silnice v obou směrech 
na několika přilehlých místech 
a doprava po objízdných trasách 
se tak navzájem ovlivňuje, si 
opravdu zaslouží lepší koordinaci 
a informovanost mezi jednotli-
vými zhotoviteli. Již několikrát 
jsem volal po nastavení vzájemné 
komunikace mezi hlavními sub-
jekty, pod které opravy spadají, 
tedy TSK, Středočeským krajem 
a magistrátem, bohužel bez ode-
zvy. Nezbývá, než vydržet, až bu-
dou dokončeny jednotlivé opravy 
a ulice Jeremiášova bude opět 
normálně průjezdná.

Zaznamenal jsem nějaké stavební 
práce u metra Hůrka. O co se 
jedná? Zasáhnou nějak do do-
pravy, jako tomu bylo u stanice 
metra Radlická?
Stanice metra Hůrka v současné 

chvíli prochází revitalizací, 
kterou má na starosti Do-
pravní podnik hl. města 
Prahy. Tato revitalizace 
vznikla na popud naší 
městské části a organizace 
Institutu plánování a roz-
voje Prahy (zkráceně IPR). 
Společně se stavebními ar-
chitekty této organizace 
dlouhodobě apelujeme 
na vylepšení vzhledu stanic 
metra. V rámci revitalizace 
tedy budou ve stanici met - 
ra Hůrka probíhat nátěry 
dveří, světlíků a dalších 
konstrukcí, výměna po-
praskaných skel světlíků, 
výměna skel prosklené 

stěny kolejiště, nátěr střechy 
a konstrukcí větrací šachty, 
oprava pláště větrací šachty z dů-
vodu opadávajícího obkladu a vý-
měna vandalsky poškrábaných 
skel. Některé z vyjmenovaných 
prací už proběhly, jiné jsou teprve 
v plánu.

Revitalizace byla zahájena při-
bližně před měsícem a předpo-
kládané dokončení je dle smlou-
 vy do konce roku 2017. Podle 
Dopravního podniku hl. m. Prahy 
by se celá revitalizace neměla do-
tknout samotného provozu metra. 
Cestující na této trase tedy nebu-
dou nijak omezeni.

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: 13. 11. 2017  Distribuce: 1. 12. – 8. 12. 2017
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INFORMACE Z RADNICE

Digitalizace je téměř kompletní
Cílem probíhající digitalizace stavebního archivu je jednoznačně ze-
fektivnění, zrychlení a zjednodušení přenosu informací nejen v rámci 
samotného stavebního odboru, ale také v rámci zajištění možnosti 
obousměrné elektronické výměny informací mezi stavebním odborem 
a jeho klienty. Díky digitalizaci jsou rozvíjeny e-služby městské správy 
(tzv. e-Government) a v neposlední řadě je tímto naplňována agenda 
tzv. chytrého úřadu. Projekt digitalizace je spolufinancován z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost. Archiv obsahuje veškerá pravomocná 
rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, 
podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projek-
tové dokumentace a certifikátů autorizovaného inspektora.

Základní projekt skenování archivu stavebního odboru probíhal 
v rámci projektu EU pro regionální rozvoj od 1. ledna 2014 do 30. zá- 
ří 2015, kdy bylo naskenováno 1 mil. ks dokumentů formátu A4 – A0. 
Další dvě etapy skenování probíhaly od 1. ledna 2016 až do 30. září 
2017, kdy bylo v rámci pracoviště archivu stavebního odboru naske-
nováno 158 tis. ks dokumentů. 

Začátek projektu skenování byl zpočátku zaměřen na skenování nej-
většího katastru Prahy 13 – Stodůlek. Z 3 000 popisných čísel je 

Parkování? Hledáme řešení!
V pondělí 2. října se od 17 hod. v obřadní síni radnice Prahy 13 ko-
nalo veřejné projednávání záměru Posouzení možnosti zřízení zón pla-
ceného stání ve vybraných lokalitách Prahy 13. Jednání řídil Pavel Jaroš, 
zástupce starosty MČ Praha 13. Hlavním hostem byl Petr Dolínek, 
náměstek primátorky hl. města Prahy. Jednání se zúčastnilo více než 
70 občanů.

Cílem jednání byla otevřená diskuze s občany o potřebě regulace 
dopravy v klidu a případném zřízení zón placeného stání (ZPS) 
na území naší městské části. Vedoucí oddělení organizace dopravy 
Magistrátu hl. města Prahy Libor Šíma ve své prezentaci analyzoval 
stávající systém tzv. modrých zón, které již zavedly městské části 
Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8.

Po prezentaci byla vedena otevřená diskuze, kdy většina dotazů 
směřovala na náměstka primátorky Petra Dolínka. Občany zajímalo 
především:
– Proč je nutný jednotný systém po celé Praze 
– Zda je znám počet parkovacích míst a počet aut 
– Jak řeší zavedení zón problém držitelů ZTP karet 
– Proč není poplatek za rezidentskou kartu spíše symbolický 
– Jak je v rámci zón řešeno večerní a noční parkování 

Praha 13 pomáhá
Společnost PROSAZ má za sebou dlouholetou historii. Vznikla už 
v roce 1991 a jejím posláním je pomoc zdravotně postiženým lidem 
vést normální život. Z malého občanského sdružení zaměřeného 
pouze na zájmové a volnočasové aktivity vznikla za zhruba čtvrtstoletí 
velká organizace, která poskytuje registrované sociální a zdravotní 

do 30. září 2017 naskenováno 95 %. Od 1. června 2016 pokračuje digi-
talizace skenováním druhého největšího katastru Prahy 13 – katastru 
Řeporyje. K 30. září 2017 je zde naskenováno zhruba 37 % čísel popis-
ných. Skenování bude dále pokračovat v dalších katastrech – Třeboni-
cích, Zadní Kopanině a Jinonicích.

Naskenovaná dokumentace je uložena v digitálním archivu DESA 
sloužící referentům stavebního odboru, odboru územního plánování 
a vlastníkům dotčených nemovitostí a správcovských organizací k ná-
hledům do spisové dokumentace. Uložení elektronických dokumentů 
se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. 

Od 1. ledna 2016 do 30. září 2017 proběhlo v rámci pracoviště ar-
chivu celkem 327 unikátních návštěv a náhledů vlastníků nemovitostí. 
Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel 
předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas 
vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných přípa-
dech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumen-
tace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bez-
pečnosti, popřípadě z důvodu ochrany osob a jejich majetku. Kopie 
pořízená z projektové dokumentace musí být použita pouze v souladu 
se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Porušení těchto povin-
ností může mít pro žadatele důsledky občanskoprávní, eventuálně 
i trestněprávní. Jan Knittl, stavební odbor
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– Jak bude řešeno parkování druhého vozidla nebo služebních vozidel 
–  Jak bude řešeno parkování v případě rodinných návštěv a návštěv 

 řemeslníků 
– V jakých lokalitách se uvažuje o vybudování zón 
Veškeré dotazy byly v průběhu konání akce zodpovězeny. Ve druhé 
části jednání bylo veřejnosti představeno 12 vytipovaných míst v růz-
ných částech Prahy 13, kde by na stávajících parkovištích nebo na do-
sud volných plochách mohly být vybudovány patrové konstrukce 
umožňující parkování ve více úrovních. Pavel Jaroš, zástupce starosty

služby, provozuje chráněné dílny zaměstnávající desítky lidí se zdra-
votním postižením a kromě toho má vlastní rekreační středisko patřící 
mezi největší podobná zařízení, co se kapacity bezbariérového ubyto-
vání týče. Své služby nabízí na území hl. města Prahy. Posláním spo-
lečnosti je také neustálé zvyšování informovanosti široké veřejnosti 
v oblasti zdravotního postižení, a to na celém území České republiky.

„Mladí lidé se chtějí většinou bavit, společně trávit volný čas a vě-
novat se svým zájmům. Nejinak je tomu u mladých lidí se zdravotním 
postižením,“ říká ředitelka PROSAZu Iveta Pešková. „Organizujeme 
tedy mimo jiné různé rehabilitační a rekondiční pobytové akce a tá-
bory pro těžce zdravotně postižené děti a mládež, ale i různé kulturně 
společenské akce, jako jsou jarmarky výrobků chráněných dílen nebo 
třeba tradiční reprezentační plesy,“ dodává ředitelka.

Rada Prahy 13 se na základě žádosti PROSAZu rozhodla poskyt-
nout dotaci na letní tábor pro děti s těžkým zdravotním postižením, 
který se konal letos v červenci v bezbariérovém středisku v Líchovech. 
Tábora se zúčastnilo 18 dětí, které jsou výhradně v péči svých rodin. 
Odpočinek tak byl umožněn rovněž osobám, které o ně celoročně pe-
čují. Poskytnutá dotace byla použita na částečnou úhradu nákladů 
na autobusovou dopravu, která zajistila svoz dětí z celé republiky 
na místo, kde se letní tábor konal.  Eva Libigerová
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Stavba Domova pro seniory je v plném proudu
Stárnutí je demografickým trendem poslední doby. Prodlužování ži-
vota a zároveň nižší počet narozených dětí má za následek výrazné 
zvýšení počtu osob starších 65 let v naší populaci. Podle dostupných 
faktů má jejich podíl vystoupat v roce 2060 až na 34 procent všech 
obyvatel České republiky. V konkrétních číslech se tak bude jednat 
o 3,2 milionů seniorů. Nutno dodat, že tento vývoj je z demografic-
kého hlediska přirozený a nijak se neliší od vývoje v ostatních zemích 
Evropské unie. Budoucnost tedy bude patřit seniorům a hlavně otázce 
péče o ně.

Senioři v Praze 13
Naše městská část patří svým demografickým složením k městským 
částem s nejmladší strukturou obyvatelstva, mohlo by se tedy zdát, že 
problém stárnutí populace se nás ve velké míře netýká. Opak je však 
pravdou. Počty seniorů se v Praze 13 plynule zvyšují. Velká část těchto 
seniorů žije osamoceně bez příbuzných či blízkých osob, které by se 
o ně v případě potřeby postaraly. Část našich občanů v seniorském 
věku navíc trpí zdravotními komplikacemi, které mohou vyústit ve fy-
zické omezení a neschopnost sebeobsluhy. Stárnutí obyvatelstva, zvy-
šování mezigeneračních problémů, vysoké náklady na bydlení, které 
vedou mladé rodiny k tomu, aby bydlely samy v menších bytech – to 
všechno jsou aspekty, které si vedení městské části Praha 13 uvědo-
muje a snaží se na ně brát ohled. 

Řešení problematiky stárnutí populace
Myšlenka postavit v městské části Praha 13 Domov pro seniory se 
zrodila před několika lety. K prvním základům stavby ale vedla po-
měrně složitá cesta. Tak jako u většiny velkých investičních projektů 
se muselo vedení Prahy 13 rozhodnout, zda postavit zcela nový objekt 
tzv. na zelené louce nebo využít některý ze stávajících objektů. Do hry 
vstupovala samozřejmě také problematika výběrového řízení na zho-
tovitele stavby. 

Na základě vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem Pořízení DPS – opakování, které probíhalo formou otevře-
ného řízení, vzešel jako vítězný projekt sdružení dvou subjektů – spo-
lečnosti Hochtief CZ, a.s. (jako vedoucí společník) a Medox HQ, a.s.

Domov pro seniory vznikne rekonstrukcí původního objektu v ulici 
Za Mototechnou. Praha 13 v tomto projektu figuruje pouze jako bu-
doucí kupující, nikoliv investor. Veškeré podmínky plnění jsou v kom-
petenci společnosti Hochtief CZ, a.s., která je developerem projektu 

a která si rovněž sama zajišťuje dodavatele stavby. Náklady na pořízení 
objektu DPS činí 255 488 000 Kč bez DPH a jsou plně hrazeny 
z rozpočtu MČ Praha 13.

Jak se staví DPS
Rekonstrukce objektu v ulici Za Mototechnou na Domov pro seniory 
byla zahájena 6. února 2017. Předpokládáme, že by stavba měla být 
hotova a předána v září 2018.

Objekt bude mít 5 nadzemních podlaží. Zastavěná plocha je 
950 m2. Celková hrubá podlažní plocha pak činí 4 350 m2 a čistá 
užitná plocha domu bude cca 3 700 m2. Budova je stavěna z železobe-
tonových konstrukcí a splňuje povinné parametry energetické nároč-
nosti veřejné budovy. 

V objektu je plánováno celkem 72 pokojů umístěných ve všech pěti 
podlažích. V jednotlivých podlažích jsou sesterny, úklidové místnosti 
a centrální společenské prostory. Budova je propojena dvěma schodišti 
a dvěma výtahy. V Domově pro seniory je počítáno se 110 lůžky, z če-
hož 76 lůžek bude ve dvoulůžkových pokojích a 34 lůžek v jednolůž-
kových pokojích s koupelnami. 

V budově se počítá také s místností pro lékaře, s prostorem pro 
umístění a provoz rehabilitačních pomůcek apod. Každé patro má 
malou terasu napojenou na společenské jádro patra. V přízemí se na-
cházejí jak pokoje pro seniory, tak také centrální recepce, kanceláře 
personálu včetně sanitárního vybavení, prádelna, jídelna a kuchyně.

V přízemí je ještě uvažováno o prostoru pro přednášky, zájmovou 
činnost a podobně. Rozhodnutí o tom, jak budou tyto místnosti vy-
baveny a  využity, bude záležet na rozhodnutí naší městské části. 
V 5. nadzemním podlaží se bude nacházet kotelna a strojovna vzdu-
chotechniky.

Kapacita objektu je vcelku standardní a neliší se zásadně svou velikostí 
od jiných obdobných staveb. Budova je řešena jako kompletně bezba-
riérová, v souladu s vyhláškou 398/2009. Věk seniorů ani jejich zdra-
votní stav nejsou tedy nijak omezeny. 

Před objektem bude vybudována pobytová zahrada se zelení, mla-
tovými cestičkami a několika lavičkami. Po obvodu pozemku náležejí-
címu k Domovu pro seniory bude umístěno 24 parkovacích stání. 

Eva Libigerová

Kontrolní den na stavbě, říjen 2017

Vizualizace konečné podoby DPS

Pohled z nejvyššího patra budovy DPS

Kontrolní den na stavbě, říjen 2017
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O nejlepší fotografii živé přírody
V prostorách galerie Czech Photo Centre, která je jen několik málo 
kroků od metra Nové Butovice, se předávaly ceny nultého ročníku 
soutěže o nejlepší fotografii přírody Czech Nature Photo. Starosta 
městské části Praha 13 David Vodrážka předával cenu v kategorii 
Savci autorovi snímku V očekávání noci. Snímek se stal rovněž celko-
vým vítězem soutěže. Fotografie zachycuje skupinku kaloňů, kteří se 
právě probouzejí. Autor snímku Stanislav Macík chtěl původně foto-

Tichá cesta zná vítěze
V rámci Evropského týdne mobility proběhla v září jedinečná silniční 
soutěž elektromobilů a plug-in hybridů – Tichá cesta 2017. Akci po-
řádala městská část Praha 13 společně s Asociací elektromobilového 

grafovat domorodce v jedné malé vesnici poblíž senegalského města 
Koalak. Zaujali ho však kaloňové, kteří v hojném počtu obléhali jediný 
baobab uprostřed malého náměstí a díky své početnosti nešli přehléd-
nout. Pořídit dobrou fotografii bylo podle fotografa doslova nadlidský 
výkon, protože byl neustále obletován místními malými dětmi, jejichž 
všetečné ručičky měl často přímo v objektivu. Dobrý snímek se však 
nakonec přeci jenom povedl a dokonce dosáhnul na první místo 
v prestižní soutěži. 

Nejlepší snímky živé přírody domácích autorů vybírala odborná po-
rota z 3 140 přihlášených fotografií. Soutěže Czech Nature Photo se 
dohromady zúčastnilo 467 autorů fotografií přírody.

Radek Polák, Czech Photo Centre

průmyslu, hlavním partnerem závodu byla společnost PRE, a.s. 
Soutěže se mohly zúčastnit jen elektromobily a plug-in hybridní 

vozidla, která jsou přihlášena k běžnému provozu a svou výbavou 
 odpovídají platným předpisům. Šlo o vozidla poháněná pouze elek-
tricky, u nichž je energie k pohonu uchovávána v bateriích.

Samotná soutěž byla rozdělena na dvě části. Ve čtvrtek 21. září 
v 10 hodin odstartovala na Slunečním náměstí před radnicí Prahy 13 
první část pro posádky v elektromobilech a plug-in hybridech. Cílem 
bylo projet kontrolní body – nabíjecí stanice na území Prahy za da-
ných podmínek, které byly posádkám sděleny před startem. Na tuto 
část měli soutěžící 2 až 3 hodiny. V některých kontrolních bodech 
na posádky čekaly navíc jednoduché úkoly. Paralelně pak probíhala 
druhá část soutěže zaměřená na žáky základních škol Prahy 13. Každé 

posádce byl losem přidělen jeden žákovský tým, který správným vyře-
šením soutěžních úkolů z oblasti elektromobility získával pro svou 
posádku body do celkového hodnocení. Na prvních třech příčkách se 
nakonec umístily týmy PRE jedoucí ve vozidlech Volkswagen E-UP! 
Více info na www.tichacesta.cz.

V průběhu závodu se konala prezentace soutěžních vozidel, firem 
a organizací působících v oblasti elektromobilního průmyslu. Nechy-
bělo ani občerstvení a hudba.  Eva Libigerová
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Vítězný snímek
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Nový park a venkovní posilovna
V září dokončila naše městská část hned dvě investiční akce zaměřené 
na volnočasovou aktivitu našich občanů. Dokončena byla další část re-
vitalizace zeleně, díky které vzniknul v lokalitě pod Malou Ohradou 
při ulici K Sopce nový park s příznačným názvem Malá Ohrada, který 
byl ve čtvrtek 21. září symbolicky otevřen.

Projekt byl podpořen programem Státního fondu životního pro-
středí podporující výsadbu zeleně do měst a blízkého okolí. Výše pří-
spěvku ze státního fondu činila 5 700 056 Kč.

Celý projekt revitalizace byl realizován v období od ledna do čer- 
vna 2017 společností Gardenline, která byla vybrána na základě vý-
sledků otevřeného zadávacího řízení. Díky tomuto projektu byla ob-
novena zeleň, veřejné plochy a odpočinkové zóny v lokalitě kolem valu 
u Malé Ohrady a v okolí cvičiště v Třebonicích.

Parcely mezi ulicemi Jeremiášova a K Sopce směrem k Prokop-
skému údolí byly osazeny keři a stromy a své úpravy se dočkalo také 
okolí hasičského cvičiště v Třebonicích. V okolí valu u Malé Ohrady 
byly realizovány sadové a parkové úpravy, byl zarovnán terén a zbudo-
vána pěší komunikace. Rovněž jsme území osadili městským mobiliá-
řem (lavičky, koše a altány) vhodným k odpočinku.

Další investice se týkala otevření nové venkovní posilovny v ulici 
Holýšovská. Posilovna byla vybudována za 1,3 mil. Kč, z čehož 

Ve středu 27. září, v předvečer svátku české státnosti, si senioři Pra- 
hy 13 připomněli odkaz sv. Václava. Ten den vyšli od Domu sociálních 
služeb Lukáš na pochod k prameništi Motolského potoka, aby zde 
vzdali hold patronu české země. V pravé poledne zazněl za doprovodu 
živé hudby a zpěvu Svatováclavský chorál, po kterém pronesl k přítom-
ným seniorům a ostatním zástupcům Prahy 13 pár slavnostních vět 
starosta městské části Praha 13 David Vodrážka. Ten pak převzal 
od seniorů pamětní list, jehož obsah vyjadřoval úctu tomuto světci. 
V listě se doslova píše: „Odkaz sv. Václava je stále živý. A svatého Vác-
lava, jako morální autoritu, potřebujeme i dnes. Uchovává v nás pocit 
duchovní sounáležitosti, národní hrdosti a lidské vzájemnosti.“

1,2 mil. byly pokryty účelovou dotací Magistrátu hl. města Prahy. Jde 
o vůbec první posilovnu v České republice, kterou realizovala společ-
nost KOMPAN.

Venkovní posilovny získávají stále větší oblibu napříč všemi genera-
cemi po celém světě. Snadné a zábavné cvičení je tak na dosah všem, 
kteří dbají o svůj zdravý životní styl. Hřiště pro dospělé pod širým ne-
bem zahrnuje vše od jednoduchých hrazd až po složité mechanické 
konstrukce k procvičení určitých partií. V posledních letech vyrostlo 
v Praze těchto sportovišť poměrně dost.

Velkou novinkou, kterou se venkovní posilovna v Holýšovské může 
pyšnit, je umístění QR kódů na většině posilovacích přístrojů. Tyto 
kódy umožní pomocí chytrého telefonu zobrazit různé cviky pro 
efektivní trénink. Cílem společnosti KOMPAN, která s touto mo-
derní inovací přišla, bylo vytvořit cvičící prvky dostupné pro všechny, 
i ty méně zdatné sportovce. Stačí přiložit chytrý telefon k patřičnému 
QR kódu a vybrat si dostupné cviky dle své úrovně.

Pondělnímu slavnostnímu otevření byl přítomen nejen starosta 
městské části Praha 13 David Vodrážka, ale také zástupci dánské spo-
lečnosti KOMPAN, kteří přímo v praxi předvedli, jak jednotlivé cvi-
čební prvky fungují.

Areál venkovní posilovny bude přístupný po celý rok a jeho využí-
vání je samozřejmě zdarma. Eva Libigerová

Akce se setkala s velkým zájmem seniorů i zástupců vedení městské 
části. Vedle starosty se akce zúčastnil také předseda sociálního výboru 
Aleš Mareček a řada dalších zastupitelů Prahy 13. Seniorů, dalších 
hostů a organizátorů se sešlo na padesát. V rámci pochodu se část se-
niorů věnovala geocachingu, což je hledání skrytých schránek (česky 
tzv. kešek) pomocí navigačního systému. 

Celá akce byla zakončena neformálním opékáním špekáčků u ohně. 
Zdá se, že tímto pochodem by mohla být založena nová tradice vzdá - 
ní úcty svatému Václavovi, patronovi české země.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Svatováclavský chorál zněl pod širým nebem
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Slavnostní přestřižení pásky v parku

 Ukázka cviku
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 
vozu ŠKODA RAPID SPACEBACK: 

4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol 
dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým 
a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou 
silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou 
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta 
spíš z ekonomické stránky? Pak oceníte kombinovanou 
spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost, podloženou 
intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné financování 
se ŠKODA Financial Services. 
Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI 
ve voze ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami 
přesvědčit

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2

vozu ŠKODA RAPID SPACEBACK: 
4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami 
přesvědčit

Untitled-999   1 22.9.2017   16:15:08

Mládí oslavilo Evropský den jazyků
ZŠ Mládí si rozjezd školního roku tradičně zpříjemňuje oslavami Ev-
ropského dne jazyků, který připadá na 26. září. Letos jsme zvolili ná-
vrat ke kořenům naší civilizace, k biblickému příběhu o Babylonské 
věži a zmatení jazyků. Skupiny žáků druhého stupně se při přípravách 
projektového dne seznámili každá s jedním ze sta nejpoužívanějších 
jazyků na planetě. Na základě kultury, abecedy či výslovnosti pak vy-
tvořili stovku „kamenů“ Babylonské věže. Výsledná stavba je nakonec 
přes dva půl metru vysoká. Další aktivitou byla scénka na téma zma-
tení či nedorozumění. Nejlepší z výstupů pak předvedli v celoškolním 
finále před publikem vrstevníků a učitelů. Výsledky byly tak zdařilé, 
že jsme jako nejlepší ocenili hned tři skupiny. Prvostupňoví žáci se 
do Evropského dne zapojili pomocí tématu Noemovy archy, kterou 
zaplnili cizojazyčně popsanými siluetami zvířat všech druhů i veli-
kostí. Prostorová instalace jejich práce již zdobí prostory naší školy. 
Během Evropského dne jazyků tak získala škola hned dvě nové vý-
tvarné dominanty. My, učitelé, jsme se pak opět utvrdili v tom, jak 
tvořiví a nadšení naši žáci jsou. Tomáš Klinka, garant projektového dne

Studenti mají otevřený celý svět 
Školním rokem 2017/18 se Gymnázium mezinárodních a veřejných 
vztahů Praha, které sídlí ve Stodůlkách, zařadilo mezi velké školy, ne-
boť počet studentů překročil hranici 300. Zájem o toto gymnázium 
stále stoupá a je to především díky vysoké kvalitě výuky, vlídné a tvůrčí 
atmosféře a aktivitám, které škola nabízí a zároveň uskutečňuje. Gym-
názium má velmi rozvinutou mezinárodní spolupráci. Kromě obvyk-
lých výměnných pobytů škola uskutečňuje dlouhodobé studijní pobyty 
např. ve španělském gymnáziu v Córdobě nebo v německém Mark-
tredwitzu, spolupracuje se školou v Číně, kdy se každoročně konají 
vzájemné návštěvy, se sofijskou školou je zapojena do programu Eras-
mus, realizuje dlouhodobé projekty s Japonskou školou v Praze, rea-
lizuje aktivity s velvyslanectvími (např. s mexickým nebo venezuel-
ským). V letošním roce je devět studentů z celého světa součástí tříd 
vyššího stupně gymnázia. Rok na škole stráví například studentka 
z USA nebo z Brazílie. Čerstvě je Českou školní inspekcí prověřena 
kvalita výuky jazyků, která byla vyhodnocena jako excelentní. O škole 
čtěte více na www.gmvv.cz. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

INZERCE
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Do letošní předposlední rubriky Vaším 
objektivem jsme vybrali snímek pana 
Mildy Veselky. No uznejte, že má naše 
městská část své kouzlo i z ptačí per-
spektivy? Dnes žije v Praze 13 na roz-
loze 1 323 hektarů okolo 63 tisíc lidí. 
To samo o sobě znamená, že je tady 
 docela rušno. Protože ale nejsou 
na snímku vidět spěchající lidé ani au-
tomobily plnící všechny komunikace, 
vzbuzuje fotografie dojem, jakoby se 
tady alespoň na malou chvíli zastavil 
čas. Centrální park, Nepomucký a Sto-
důlecký rybník, dobře patrné značné 
množství zeleně, stará zástavba nebo 
panelové domy, které z výšky vypadají, 
jako postavené z dětské stavebnice 
Lego. A to všechno jen asi devět kilo-
metrů od centra. Není divu, že je Pra - 
ha 13 tou nejsprávnější adresou.
...............................................................
Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
 fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu na  
stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřejníme.  
 -če-  

vaŠím Objektivem

Dobrý den, pane Vondrážka,
je skvěle, že Praha 13 jen vzkvétá, ale bohužel pejskařům je jedno, že 
na Praze 13 žijou lidé, kteří nechtějí chodit po „h.....“ jejich mazlíčků!!!! 
Je to neúnosné, otevřeli jste další školku, ale ty stávající jsou osazené „h....“. 
Není procházka, aby syn nešlápl do „h....“!!! A abych synovi zakazovala 
chodit na trávník mi přijde šílené. A to nemluvím o tom, že pokud je „h.... 
vedle h....“ tak jak dlouho trvá nežli se rozpadne, tak je to ve vzduchu 
a zas první kdo to čuchá jsou děti!!! Děkuji předem za řešení tohoto pro-
blému.                                     S pozdravem Mičanová

(Pozn. red.: Dopis je bez redakčních úprav, některá slova ale 
nemůžeme tak, jak byla napsána, zveřejnit). 

Vážená paní Mičanová,
svými ne zrovna vhodně volenými slovy a trochu nespravedlivě 
narážíte na téma, které trápí mne i mé kolegy z radnice. Náš úřad 
vede zákonnou evidenci psů v naší městské části, dohlíží na řádné 
placení místních poplatků za držení psa a pejskařům nabízí službu 
doplňování sáčků na odklízení psích exkrementů. Odpadkové koše 
se stojany na sáčky jsou rovnoměrně umístěny na plochách zeleně 
ve správě odboru životního prostředí. Psí exkrementy lze házet 
do jakéhokoli odpadkového koše či kontejneru na směsný odpad. 
Sáčky do stojanů jsou průběžně doplňovány, ale pokud se stane, že 
dojdou, je možné o tom slušnou formou informovat pracovníky 
odboru životního prostředí. Na závěr mi dovolte ještě několik čísel. 
Každý rok je v MČ Praha 13 spotřebováno asi 600 tisíc kusů sáčků 
na psí exkrementy. Dle našich údajů se u každého stojanu spotřebuje 
asi 5–6 sáčků za den. Odpadkových košů na plochách veřejné zeleně, 
kam je možné sáčky odložit je celkem 708. Stojanů na sáčky máme 
rozmístěno 116. Obsluha košů probíhá 3x týdně. To všechno stojí 
městskou část nemalé finanční prostředky. Slušnost, zodpovědnost 
a ohleduplnost se ale bohužel koupit nedá. Děláme maximum pro to, 
aby každý po svém psovi uklidit mohl. A většina pejskařů to dělá. 
Důkazem je i to, že místa, kde se konají zábavně-osvětové akce, 
jakými jsou například Voříškiáda nebo Psí den s Prahou 13, kde se 
na jednom místě sejde psů opravdu hodně, jsou po jejich skončení 
v pořádku. Nezodpovědným a bezohledným pejskařům, kterých je 
bohužel stále dost, hrozí pokutování za znečišťování veřejných 
prostranství. To má ve své kompetenci městská policie. Dana Céová, OŽP

Z vaŠich dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Zajíčci děkují 
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní učitelce Lence Veringerové 
z Mateřské školy U Rumcajse za její pozitivní přístup, každodenní úsměv 
a trpělivost při foukání dětských bolístek. Na jejím novém působišti jí pře-
jeme hodně štěstí a úspěchů. Děti a rodiče ze třídy Zajíčci

Nepořádek u stanice metra Stodůlky   
Za poslední měsíc obdržel Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 
několik upozornění od občanů na zvýšený nepořádek venkovního 
prostoru u stanice metra Stodůlky (vchod ze Šostakovičova náměstí). 
Ten způsobují holubi hnízdící v podhledech zastřešení. Protože vlast-
níkem této plochy není Praha 13, obrátili se pracovníci odboru 
na skutečného vlastníka – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

Z první odpovědi vybíráme:
Již delší dobu tuto situaci monitorujeme. Vzhledem ke složitosti opatření, 

která je nutno provést s přihlédnutím k rozsahu prací nezbytných pro jejich 
realizaci, byl zatím zintenzivněn úklid. Ochrana stanice bude zařazena 
do plánu investic na rok 2018/19, včetně zpracování projektové dokumen-
tace a rekonstrukce celého stropu s podhledy.

Oprávněné stížnosti občanů pokračovaly a jejich opodstatnění pro-
kázaly i provedené kontroly pracovníky našeho úřadu. Vzhledem 
k tomu, že se situace nezlepšila, obrátil se odbor životního prostředí 
na dopravní podnik opakovaně. A zde je další vyjádření:

V současné době se zpracovává objednávka na ochranu stanic proti use-
dání ptactva. V rámci této objednávky budou provedeny nezbytné opravy 
ve stanicích s poničenými sítěmi a hroty; zbytek částky bude vyčerpán 
na realizaci nutných opatření ve vestibulu stanice Stodůlky. Možným 
účinným opatřením se v tomto případě také jeví odchyt přemnožené ho-
lubí populace. Bylo rozhodnuto, že v měsíci říjnu započnou práce odchytu 
pomocí instalovaných odchytových klecí, které se v jiných lokalitách již 
osvědčili.

Na pondělí 9. 10. bylo svoláno místní šetření zainteresovaných útvarů 
s cílem snesení části stropního podhledu. Poté bude možno rozhodnout o neje-
fektivnější formě instalace sítí. Návrh rozsáhlého investičního záměru 
na ochranu celého vestibulu východ je již dokončen. Bude-li schválen, lze oče-
kávat realizaci v příštím roce – půjde o investici ve výši cca 1,5 mil. Kč.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí
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Flyboarding je poměrně nový sport, který teprve před šesti lety uvedl 
v život Francouz z Marseille Franky Zapata, bývalý závodník na vodním 
skútru. Vy jste si mohli tento adrenalinový zážitek dopřát v Centrálním 
parku, a to v rámci Festivalu volného času Prahy 13. Téměř nikdo 
z přihlížejících diváků ale netušil, že mladík, který předvádí ve vzduchu 
ve výšce tubusu metra dech beroucí kousky, patří ve flyboardingu mezi 
světovou špičku. A vy si teď můžete přečíst, co nám na sebe Petr Civín 
prozradil. 

Petře, to, že se budete věnovat sportu, jste měl svým způsobem před- 
určené. Oba rodiče jsou sportovci každým coulem. Maminka Jana je 
tělocvikářka, pro tatínka Jaroslava, zakladatele Sportovního klubu Velká 
Ohrada a také trenéra, je neoddělitelnou součástí života.
Přesně tak, od malička jsem měl ke sportu hodně blízko. Ať už to bylo 
lyžování, plavání, snowboard, stolní tenis, brändball, basket... Když ale 
člověk chce něco dělat na vyšší úrovni, musí si vybrat. Všechno se 
stihnout nedá. Já si vybral basket a hraju ho dodneška. Zprvu, jak ji-
nak, za SK Velká Ohrada. Abychom mohli hrát profesionální mis-
trovská utkání, potřebovali jsme širší palubovku. Tak jsme všichni pře-
šli pod Sokol Žižkov. Kluci si vedou skvěle a já se k nim, kdykoli mám 
čas, přidám. A moc rád. Na košíkovou nedám dopustit.
Po maturitě, než jsem nastoupil na vysokou školu, mě čekaly nejdelší 
prázdniny, jaké student může mít. Čtyři měsíce volna. Měl jsem plán, 
že vyjedu do zahraničí, hlavně proto, abych se zdokonalil v angličtině. 
Domluvil jsem si, že pojedu jako animátor do Egypta. Ale všechno 
bylo jinak. V Egyptě se začalo válčit a bylo po všem. Seděl jsem u počí-
tače a hledal nějakou jinou možnost, jak svůj plán splnit. První, na co 
jsem narazil, bylo ale něco z úplně jiného soudku – video o flyboar-
dingu. Úplně mě to uchvátilo a bylo mi jasné, 
že tohle zkrátka musím vyzkoušet. Tady to 
tenkrát byla ne horká, ale žhavá novinka.
A?
Když jsem viděl tuhle adrenalinovou záleži-
tost, šel jsem do toho. Byla to výzva. 
Výzva možná, ale flyboarding tady v té době 
byl čerstvě narozené mimino.
Souhlasím. Jeden měsíc k nám tahle novinka 
dorazila a do čtrnácti dnů už jsem ji zkoušel. 
Moji instruktoři toho tenkrát neznali 
o mnoho víc než já po několika lekcích. 
Možná díky tomu, že to nebyl zdaleka první 
sport, do kterého jsem se pustil, mně to 
od začátku fakt šlo. Brzy jsem i já začal dělat 
instruktora a díky tomu jsem měl možnost 
se vyvíjet a zdokonalovat. Nebyla to ale 
žádná sranda – neměli jsme žádnou instruk-
táž, když jsme chtěli začít dělat salta, nejdřív 
jsme museli zjistit, jak na to. Bylo to formou 
„pokus, omyl“ a ty omyly dost bolely. Za-
čátky nebyly jednoduché, ale teď, po čtyřech 

Chtěl bych vyzkoušet to, co umí Green Goblin
letech, jsme už profíci . Vymysleli jsme perfektní instruktáž, tak 
dobrou, že i člověka, který nesportuje, do pár minut naučíme létat.
Za pár minut? Jako fór to není špatné.
To ale není fór. Netvrdím, že se bude zblízka dívat do tubusu nad Ne-
pomuckým rybníkem a přitom mávat cestujícím v projíždějícím me-
tru. To ne, ale určitě se dostane nad hladinu. Jak vysoko, to už je indi-
viduální. Ale zcela jistě dost na to, aby cítil, jak se vznáší, jak letí.
Něco ale člověk snad zvládnout musí.
Udržet rovnováhu a hlavně – nesmí se bát.
Můžete nám prozradit, jak to vlastně všechno funguje? Skútr, hadice, 
trysky, prkno, boty... Jaký plní účel?
Pokusím se. Využívá se síla motoru vodního skútru 300 koní a také 
vodního sloupce, na kterém se sportovec vznáší. Flyboard se skládá ze 
dvou trysek a prkna, na kterém jsou speciální boty. Do těch se člověk 
zaváže jako na snowboardu. Hadice měří i 23 metrů a po natlakování 
váží třeba půl tuny. Vodní skútr normálně funguje tak, že nasaje vodu, 
vystříkává ji za sebe a díky tomu, že ten proud dokážeme řídítky na-
směrovat, tak skútr jede dopředu nebo v různém úhlu zatáčí do stran. 
Když se ale řídící jednotka odmontuje a připevní se místo ní stoosm-
desátistupňové koleno, tak se z vodního skútru stává pouze čerpadlo 
vody, v tu chvíli vlastně nic jiného neumí. Ze břehu to vypadá, že člo-
věk na skútru řídí vlastní pohyb po vodě, ono je to ale úplně obráceně. 
Letec si za sebou tahá skútr jako na provázku. Instruktor na skútru 
ovlivňuje, kolik vody protéká pod prkno, takže řeší plyn. Díky tomu se 
člověk, který se všechno teprve učí, věnuje jenom udržení rovnováhy, 
o nic jiného se nestará. Profíci už mají v ruce dálkové ovládání a při-
dávání nebo ubírání plynu řeší sami. Záleží na tom, do jaké výšky 
chtějí vystoupat. Tento sport je velmi intuitivní, kam se člověk nahne, 
tam letí. Flyboard se ovládá přenášením váhy. Úměrně k výšce se zvy-
šuje i jeho citlivost na váš pohyb. V jednom metru malou chybu vy-
rovnáte, v deseti metrech je ta samá chyba o něčem jiném. Následuje 
pád. A když máte velkou smůlu, tak narazíte do hadice. A ta fakt neu-
hne. To je jako byste narazili do zdi. Ale pryč od katastrofických scé-
nářů . Myslím, že flyboarding se naučíte mnohem rychleji než jiný 
sport. Když se nebojíte výšek ani vody a případný pád vezmete spor-
tovně a s úsměvem znovu vyletíte nahoru, tak ke zlepšování dochází 
rychle. Někteří kluci jako s prvním sportem začali rovnou s flyboar-
dingem. To je třeba případ mého kamaráda z Ameriky. A na mistrov-
ství světa skončil pátý.
V jaké výšce se pohybujete?
Všechno záleží na technice. Jak dobrý mám skútr, jak je dlouhá ha-
dice, protože ta vás limituje. Když má těch třiadvacet metrů, tak se 
dostanu až do 16 nebo 17 metrů. A to nad vodou i pod hladinou. I to 
je možné. Tím ale samozřejmě nechci říct, že se v takové hloubce po-
hybuji. Nejsem kaskadér. Bezpečná hloubka je tak do pěti metrů. 
Takže třeba v čistých vodách Karibiku se můžete i potápět a potom 
znovu vyletět nahoru. Trik, který se jmenuje delfín, je jednoduchý 

způsob jak to zrealizovat. Člověk skočí 
šipku, pod vodou se prohne a tím se znovu 
dostane nad hladinu. Jde jen o to zkoordino-
vat pohyby tak, jak my chceme, jak potřebu-
jeme. Proto říkáme „létat jako pták a skákat 
jako delfín“.
Létat, skákat, to je skvělé. Ale co když selže 
technika? 
Tak je dolétáno a doskákáno . Ale teď zase 
vážně. Stává se to. Potom člověk v podstatě 
nekontrolovaně žuchne do vody a musí jen 
doufat, že se z toho brzy oklepe. Proto je 
povinná vesta, doporučuje se i helma, ale je 
fakt, že většina letců to nemá ráda. Ale pou-
žívat by se to mělo, protože když spadnete 
z větší výšky, tak opravdu není o co stát. 
Mně to potkalo jen párkrát a naštěstí to 
vždycky dobře dopadlo. Na tomto místě 
bych rád poděkoval značce Mystic, která mě 
materiálně podporuje a vděčím jí za všechno 
oblečení, které je pro tento vodní sport po-
třebné. 4X
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Jakou roli hraje výška, do které 
dokážete vyletět, při závodech?
Tam nehraje až takovou roli 
výška, ale to, co během svého 
vystoupení předvedete. Sou-
těží se ve čtyřech kategoriích 
– mladí do 18 let, muži v nej-
aktivnějším věku, veteráni nad 
40 let a dámy. Závody hodnotí 
pět porotců. Dva z nich se 
soustředí na technickou obtíž-
nost triků a preciznost jejich 
provedení, další posuzuje růz-
norodost předvedených mané-
vrů, jeden porotce sleduje 
práci s hadicí a pátý pak kon-
takt s publikem. Body se totiž 
sbírají i za šoumenství. Každé 
závody mají jiné parametry. 
Na mistrovství světa je to tak, 
že se z videí z celého světa vy-
bere padesát. Po prvním kvali-
fikačním kole zůstane 32 nej-

lepších letců. Ti se pak utkají v duelech. Na to, aby závodník ukázal, 
co v něm je, má 2,5 minuty. Porota pak rozhodne, který z dvojice po-
stupuje do nejlepší šestnáctky a tak to jde až do semifinále. Tam už ti 
nejlepší létají 5 minut. 
Podařilo se vám vymyslet něco, co před vámi ještě nikdo nepředvedl?
To už je dva roky zpátky, kdy jsem jako první v Evropě udělal dvojité 
salto. Toto léto jsem vymyslel nový trik, který jsem pojmenoval Sne-
aky flip – skočím šipku, jako kdybych skákal do vody, v letu udělám 
půl otočku o 180 stupňů a dotočím salto. Tímhle trikem jsem před 
dvěma měsíci vyhrál závody v Polsku. Vymyslet nové triky je taková 
prestižní záležitost. Není to o tom, že bych je pak dělal jenom já. 
 Naučí se je i ostatní letci, ale mě hřeje vědomí, že jsem je předvedl 
jako první. Protože se pohybujeme v 3D prostoru, dá se těch triků 
 vymyslet strašně moc.
Ale tady na vymýšlení moc času a možností nemáte. U nás je flyboarding 
sezonní sport.
Určitě jsou místa, kde mají flyboardisté lepší podmínky. Třeba na Flo-
ridě, tam mají sezonu dvanáct měsíců. Ani vodních ploch, na kterých 
je povoleno létat, tady není tolik. Momentálně je v republice asi šest 
míst, kde se vytvořily flyboardingové základny pro učení nováčků. 
Nejbližší je Vrané nad Vltavou. Proto ani sportovní základna není 
 nijak početná. Na té vyšší úrovni je tady kolem třiceti, čtyřiceti členů. 
Já jsem měl to štěstí, že po studiu v Norsku, jsem byl pár měsíců nato 
13. na mistrovství světa v Dubaji. Tím pádem si mě všiml i zakladatel 
flyboardingu Franky Zapata a dostal jsem nabídku odjet na rok 
do Číny s jeho oficiálním Flyboard Show týmem. Tak se stal můj tré-
nink zároveň i prací a devět měsíců jsem se živil přímo flyboardingem. 
Spolu s dalšími nejlepšími letci světa jsme v zábavním parku Zhuhai 
Chimelong Ocean Kingdom každý den létali show pro tisíce Asiatů. 
Jaký dojem na vás Čína udělala?
Nemohu mluvit o Číně jako takové. Na to jsem toho viděl málo. Ale 
zmíním se o čínské vesničce, kde jsem těch devět měsíců pracoval. 
I tak stále ještě vstřebávám strašně moc informací z nejrůznějších ob-

lastí. Ale pokusím se být konkrétnější. Nemám problém domluvit se 
anglicky, ale to mi moc platné nebylo. Oni mluví kantonsky i manda-
rinsky, takže obrovský jazykový blok. Abych se mohl s někým alespoň 
trochu pobavit, musel jsem se naučit základy čínštiny. A dál – jiná kul-
tura, jiné náboženství, zvyklosti, jiná infrastruktura, všechno je úplně 
jiné než u nás. Ale pro mě to byla obrovská a skvělá zkušenost. 
Jaký byl třeba největší rozdíl mezi vámi a vašimi vrstevníky?
Viděl jsem u nich nedostatek průbojnosti, ostych až stud. Měl jsem 
pocit, jakoby z nás měli i trochu strach. Jsme prostě jiní – výška, pleť, 
barva očí, tvar obličeje... Na druhou stranu musím říct, že jsou 
ohromně pracovití. Tam třeba dvacetiletý kluk pracuje půl roku 
ve stánku na jídlo bez volna, k tomu ve čtyřicetistupňových vedrech. 
A to všechno za devět tisíc měsíčně. Nájem platil asi 6,5 tisíce a ještě 
si odkládal 300 na spoření. To jsem zíral. Tam jsou peníze na úplně 
jiné koleji než tady. Nejsou na prvním místě, tam je rodina a kama-
rádi. 
Byl jste tam devět měsíců, kdybyste tuto nabídku dostal znovu, přijal 
byste ji?
Zajímavá otázka, ta nabídka totiž stále platí a já přemýšlím, jestli ano 
nebo ne. Život tam je pro nás jako velká bublina. V malé vesničce, ale 
v obrovském zábavním parku děláme dvakrát denně show a jsme tam 
za superhvězdy. Je to ale pořád to samé, během dvou měsíců se z toho 
stala obrovská rutina, naprostý stereotyp. A já jsem vždycky žil pra-
vým opakem. To je ta horší stránka. Ta lepší je, že jsme bydleli neda-

leko od Macaa, což je takové asijské Las Vegas. Takže když byla chuť 
jít ještě po práci za zábavou, tak tohle bylo jedno z nejzábavnějších 
míst na světě. Vrátil bych se i kvůli klukům z týmu. Všichni jsme nala-
děni na stejnou vlnu, vzájemně se podporujeme, a když létáte vedle 
těch nejlepších, tak je to super. Tak uvidím, ještě si nechám otevřená 
vrátka.
Je pro vás flyboarding prioritou?
Spíš bych řekl jednou z priorit. Teď zrovna dodělávám bakaláře na fa-
kultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově a v lednu mě če-
kají státnice. To je momentálně na prvním místě. Miluju cestování 
a poznávání světa a díky flyboardingu se můžu dostat na místa, kam 
bych se normálně nepodíval. Už 24. října odlétám do Ameriky, kde 
budou na Floridě mezinárodní závody. Kdyby mě chtěl někdo sledo-
vat a podpořit mě na mých mezinárodních závodech nebo sledovat 
mé cestovatelské zážitky, není problém. Na instagramu mě najde jako 
Petrcivinflyboard.
Jste mistr České republiky a Polska, patří vám 2. místo v Evropě 
a 13. na světě. Máte ještě nějaké sportovní ambice?
Vloni v dubnu představil Franky Zapata „vznášedlo“ Flyboard Air. 
Viděla jste Spider-Mana jedničku? Tam je Green Goblin, který létá 
ve vzduchu na prkně s tryskovým motorem. No a tohle je něco po-
dobného. Funguje to podobně jako flyboard, jen prkno, na kterém sto-
jíte, není napojené na hadici s vodou, ale má na sobě šest proudových 
motorů. Jsem z toho nadšený. Zapata mi řekl, že až to bude stopro-
centně bezpečné, bude na tom závodit deset nejlepších flyboardistů 
světa. Já doufám, že se mu to povede co nejdřív. Teď už jenom dostat 
se do elitní desítky a jdu do toho. Eva Černá
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Dráček prověřil naše gymnasty
První říjnovou neděli se v ZŠ Janského uskutečnil již 10. ročník gym-
nastického dvojboje – Dráček. Letos se k nám sjelo 19 oddílů z celé 
republiky. Nechyběly děti z Vítkovic, Moravské Ostravy, Mostu, 
 Litvínova, Všetat nebo ze Sparty Praha. Družstvo holčiček, které 
na Ohradě začínalo, nyní ale kvůli lepšímu sportovnímu vybavení 
jezdí do Dobřichovic, skončilo na krásném druhém místě. Poháry 
a medaile dětem tentokrát předávala dvojnásobná olympionička Kris-
týnka Pálešová. Naše děvčata skončila na krásném druhém místě a my 
jsme na ně moc pyšní. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se 
na zdárném průběhu závodu podíleli.

Andrea Kudličková, trenérka gymnastiky ZŠ Janského

Již potřetí mistrem republiky
V říjnovém čísle jsme psali o významném úspěchu Markéty Adam-
kové, žákyně ZŠ Mládí, která v září získala titul mistryně republiky 
v soutěži Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Ten- 
to zlatý úspěch byl podtržen trojnásobným úspěchem pana učitele 
Zdeňka Poláčka, který již podruhé obhájil v kategorii učitelů mistrov-
ský titul a stal se tedy již potřetí za sebou mistrem republiky v soutěži 
OVOV. I toto umístění podtrhuje systém sportovního zapojení žáků, 
kterým se ve škole snažíme vytvářet alternativy k stále sílícím nepohy-
bovým aktivitám. Věříme, že reálné vyžití je lepší než virtuální. Gratu-
lujeme našemu kolegovi a děkujeme za vzornou přípravu a reprezen-
taci. Jaroslav Vodička, ředitel školy

Pod vlajkou Prahy 13 
a sparťanskými koši 
Třetí zářijovou neděli se konal tradiční zahajovací turnaj basketbalo-
vých začátečníků a nováčků Král bubliny. Zúčastnilo se ho přes 80 dí-
vek a chlapců, kteří v naší nafukovací hale za skvělé a hlasité podpory 
rodičů i přihlížejících diváků dosahovali na svůj věk výjimečných vý-
konů. Další kola Krále bubliny už mají na www.basparta.cz vypsané 
termíny. Tento turnaj se pořádá nejen pro basketbalové začátečníky 
sportující v klubu BA Sparta, ale je otevřený pro veřejnost. Náš klub 
jím pravidelně zahajuje basketbalovou sezonu. BA Sparta Praha je 
mládežnický basketbalový klub, který se zabývá výchovou dívek 
a chlapců od 6 do 18 let a spolupracuje jak se základními školami 
Prahy 13, tak s radnicí MČ Praha 13. Ta i letošní turnaj materiálně 
podpořila. Nejen občerstvením, ale i festivalovou vlajkou. Pavel Šenk

Zlato ve víceboji
Koncem září se ve víceúčelové sportovní hale Arena Sparta Podvinný 
mlýn konal Přebor Prahy mladšího žactva ve vícebojích. Atletický od-
díl TJ Stodůlky Praha reprezentoval také Vojta Sellner, který v konku-
renci 63 závodníků zvítězil.

První disciplínou byl běh na 60 m překážek, kde skvělým časem 
9,90 s vylepšil svůj osobní a zároveň i oddílový rekord v kategorii 
mladších žáků. Následoval hod kriketovým míčkem, ve kterém Vojta 
v dalším osobním rekordu 66,13 m jasně zvítězil. Následoval běh 
na 60 m a výborný čas 8,32 s, který ho stále držel na předních příč-
kách. Po skoku dalekém (501 cm) zůstali ve hře o zlato pouze dva at-
leti, rozhodnout tedy musela závěrečná disciplína, běh na 800 m. V té 
Vojta skvěle zabojoval a časem 2:30,52 si doběhl pro celkové vítězství 
a titul přeborníka Prahy pro rok 2017. Gratulujeme!

Jiří Hejbal, TJ Stodůlky Praha 
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Přijďte se pozitivně naladit
Začátkem října bylo v Petržílkově 2589/19 (budova ČSOB) otevřeno 
nové jógové studio, které se jmenuje Peace Yoga Studio. Jeho prostor 
byl vytvořen jako přátelské místo pro setkávání všech, kdo se chtějí 
dobře cítit a být pozitivně naladěni. Návštěvníci mohou přijít relaxo-
vat, zacvičit si jógu, účastnit se semináře, workshopu či jiných aktivit, 
které přispějí ke spokojenému životu. Nabízíme lekce a kurzy různých 
druhů jógy (dynamická, jemná, jóga pro zdravá záda, Fit&Slim) pro 
začátečníky i pokročilé. Lekce se konají každý den. Více na webových 
stránkách www.peaceyoga.cz. Robert Kahofer, Peace Yoga Studio

Sametový turnaj na Lužinách
V sobotu 2. prosince se bude v tělocvičně FZŠ Brdičkova na Lužinách 
konat další ročník volejbalového turnaje amatérských smíšených druž-
stev O pohár kpt. Matýska v.v. Závazné přihlášky se složením startov-
ného přijímá do 28. 11. do 16.00 Jaroslav Matýsek (ÚMČ Praha 13, 
Sluneční nám 13, tel. 607 613 652, 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 hodin. Zhruba o půl hodiny později se ti méně 
unavení mohou ještě pobavit při hudbě a tanci. Na turnaj zvou ama-
térské hráče i fandící diváky SDH Třebonice a MČ Praha 13.

Jaroslav Matýsek 

Třináctka si zatím vede skvěle
V neděli 8. října dopoledne odstartoval v Centrálním parku další Běh 
Metropole. Závod, který je součástí seriálu veřejných běžeckých zá-
vodů pořádaných v městských částech Prahy. Na startovní čáru se le-
tos postavilo jednačtyřicet účastníků. Základní myšlenkou a cílem 
těchto masových závodů je podpořit zdravý životní styl Pražanů. 
Účastníci všech věkových kategorií reprezentují svou městskou část 
a svým startem v závodu jí přináší bod. Na konci seriálu určí součet 
všech bodů ze všech závodů pořadí pražských městských částí a tím 
i nesportovnější městskou část Prahy. V celkových výsledcích je Pra- 
ha 13 zatím na prvním místě. Eva Černá

Odstartovalo sportovní soutěžení 
mezi školami
Stává se již pravidlem, že sportovní soutěžení mezi základními ško-
lami Prahy 13 zahajuje přespolní běh. V září se žáci sešli na louce 
za ZŠ Klausova, aby se utkali o postup do celopražského finále. 
Na startovní čáru se postavilo 192 žáků z 9 škol, což je po atletických 
závodech o Pohár rozhlasu a o Odznak všestrannosti olympijských ví-
tězů nejvyšší počet účastníků ze všech soutěží. K hladkému průběhu 
závodu přispěla také pomoc žáků osmé a deváté třídy pořádající školy.

Obě nejstarší kategorie ovládli žáci a žákyně Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského, mezi mladšími žáky a žákyněmi si nejlépe vedly FZŠ 
prof. Otokara Chlupa a ZŠ Kuncova. Nejmladší kategorie sice závo-
dily bez možnosti postupu, ale i zde byly vidět napínavé souboje. Ví-
tězně z nich vyšli žáci ZŠ s RVJ Bronzová a žákyně ZŠ Kuncova. 
Přestože pořadatelská ZŠ Klausova nedosáhla na příčky nejvyšší, díky 
žákům 4. a 5. třídy ( Jakubu a Kryštofu Marcolovi, Tomáši Tkačíkovi 
a Marku Bauerovi), kteří získali bronzové medaile, nezůstala ani ona 
bez cenného kovu.                        Luboš Gaisl, hlavní organizátor soutěže
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Pražský Pohár ICN 2017
První říjnovou sobotu proběhl v Galerii Butovice Pražský Pohár ICN 
2017 v naturální kulturistice a fitness dětí a dospělých.

Dětské kategorie a celou soutěž zahájil starosta Prahy 13 David 
Vodrážka, pod jehož záštitou se Pražský Pohár ICN 2017 konal. Akcí 
provázel promotér a naturální kulturista Lukáš Hrubý, který nám 
k této výjimečné soutěži řekl: „Dopoledne proběhly dětské kategorie 
a je nutné říci, že měly opravdu vynikající úroveň i atmosféru. Násle-
dovalo vyhlášení a začátek odpoledního programu dospělých, a to 
 exhibičními kategoriemi Ms. Runway a Meń s Street Model. Pokra-
čovaly kategorie juniorů, nováčků a OPEN, ženské kategorie se pro-

línaly s mužskými. Vrcholem byl boj o absolutní vítěze jednotlivých 
kategorií a o titul Vítěz vítězů. Bohatý byl i doprovodný program. Vy-
stoupili tři street danceři se svými sestavami, zpěvačka Maky nebo od-
borník na výživu a fitness Jan Caha, k vidění byly vozy VW Arteon, 
Mini E-Countryman a motocykly Harley Davidson, takže diváci se 
určitě nenudili. Celý den panovala v galerii skvělá soutěžní atmosféra 
a obecenstvo neustále povzbuzovalo jak děti, tak dospělé. Věřím, že se 
tato povedená akce do Butovic opět vrátí.“ 

Více informací a fotografií najdete na www.natural-sport.cz, Face-
book: icompete natural czech/čsns. Organizátoři děkují Galerii Buto-
vice za poskytnutí prostorů a všem partnerům za podporu akce.

Eva Černá
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Minigolf je sportem, kde se mohou poměřovat hráči rozdílných věko-
vých kategorií. A tak prezidenta Českého minigolfového svazu a pro-
vozovatele indoorového hřiště Minigolf Butovice Tomáše Navrátila 
napadlo zorganizovat pro žáky prvního i druhého stupně základních 
škol Prahy 13 turnaj, jehož druhý ročník odstartoval v září. Záštitu 
nad ním opět převzala zástupkyně starosty Marcela Plesníková. 
A protože zmíněný turnaj je zcela unikátní záležitostí, zašli jsme pana 
Navrátila trochu vyzpovídat.
Letos se koná druhý ročník největšího turnaje základních škol v minigolfu 
v České republice. 
On to není jen největší český turnaj, je to dokonce největší turnaj 
na světě. Tolik lidí pohromadě vlastně ještě nikdy nikde nehrálo. Vloni 
to bylo 1 780 žáků, letos čekáme účast ještě vyšší. Přihlášeny jsou 
i školy, které se prvního ročníku nezúčastnily. Počet žáků by podle 
mého odhadu mohl přesáhnout dva tisíce, což je neskutečné číslo.

Prozraďte nám něco málo k  průběhu.
Turnaj bude v zásadě probíhat stejně jako vloni, protože se jeho kon-
cept osvědčil. Děti přijdou, třída se nahlásí a stráví tady jednu hodinu. 
Během ní si všechny děti odehrají na minigolfovém hřišti jedno kolo. 
My potom dáme výsledek každého jednotlivce a třídy do výsledko-
vých listin. Všichni se pak mohou podívat, jak hráli. 
Jak zvládáte tak obrovský počet dětí?
My nemusíme mít v danou chvíli všechny děti na jednom místě, jako je 
to třeba v kolektivních sportech. To je výhoda, kterou minigolf umož-
ňuje. Tady je to tak, že hřiště je připraveno a všichni odehrají na stejném 
hřišti a za stejných podmínek svoje výsledky. Ty nejlepší pak pozveme 
na finále. O stupně vítězů se utkají kluci, děvčata i družstva. 
Je možné se ještě do letošního ročníku přihlásit? 
Určitě. Základní část bude trvat až do ledna, možná do začátku února. 
Finále bude až během února. Takže je ještě čas. Jsme rádi, že přichází 
i třídy, které tu byly už vloni. Je vidět, že se děti zlepšují a pronikají 
do tajů sportovního minigolfu.
S jakým záměrem jste tento turnaj připravoval? 
Jednak jsme dětem chtěli nabídnout zajímavou aktivitu a možnost vy-
zkoušet si něco nového. Dalším záměrem bylo seznámit je s minigol-
fem jako takovým. Tedy se sportem, který hráče kultivuje, učí je 
schopnosti koncentrace, bez které není možné dosáhnout kvalitních 

Odstartoval největší světový turnaj v minigolfu
výsledků. A právě s koncentrací mají dnes děti dost problém. Útočí 
na ně mobily, tablety, televize, počítače... Já kdybych se narodil v téhle 
době, tak jsem na tom asi úplně stejně. Tohle jim může hodně pomoci 
třeba i ve škole, protože se musí naučit zastavit se a věnovat se jen 
jedné věci. Minigolf formuje i nakládání s emocemi. Hráč musí zvlád-
nout úspěch, aniž by „usnul na vavřínech“ a neúspěch, aniž by se ne-
poučil nebo to dokonce vzdal. A navíc, když děti minigolf chytí, mo-
hou to dotáhnou dost daleko. Dalším záměrem bylo seznámit děti 
se sportovní aktivitou, ve které máme jako Česká republika velice 
dobré výsledky. 
Výsledky našich minigolfistů nejsou tak medializované, takže povídejte.
Velmi úspěšní jsme byli například na letošním mistrovství světa 
v Chorvatsku. Eva Molnárová, která k nám chodí trénovat, se stala 
první českou mistryní světa v minigolfu. Skvělých umístění bylo ale 
víc. A právě sem do Butovic chodí hrát jedni z nejlepších hráčů mini-
golfu v České republice. Děti tady mají možnost své vzory nejen za-
hlédnout, ale také je vidět při tréninku. 
Vzbudit v dětech zájem o minigolf je jedna věc. Co ale dál? 
Od letošního roku máme konečně regulérní minigolfový sportovní 
oddíl, do kterého se mohou děti přihlásit. V České republice je uni-
kátní vysokým podílem právě dětí a juniorů. A tady bych navázal 
na loňský ročník. Nejen že se ty nejlepší děti zlepšovaly, některé do-
konce začaly navštěvovat kroužek a pár se jich stalo i členy oddílu.
A jak si vedou? 
Možná, že budete překvapená. Uspořádali jsme turnaj, který se jme-
nuje Junior profi, to je nejvyšší turnaj v České republice pro juniory 
pod hlavičkou Českého minigolfového svazu. Skutečně regulérní tur-
naj, na který se dostaly 
i ty děti, které k mini-
golfu „přičichly“ až 
na turnaji škol. V žá-
kovských a junior-
ských družstvech do-
konce skončily 
na druhém místě. Až 
tak rychlé to bylo. Při-
šly, chytlo je to, my 
jsme se jim věnovali 
po trenérské stránce 
a výsledek se dostavil. 
Tady je výhoda, že 
máme špičkové hřiště, 
které splňuje všechna 
kritéria pro konání 
i regulérních turnajů, 
navíc je pod střechou. 
Díky tomu je tady minigolf celoroční aktivitou, nikoli pouze sezonní 
záležitostí. Když jsme připravovali první turnaj, tak jsme si s paní mís-
tostarostkou říkali, že i kdybychom ke sportovnímu minigolfu přivedli 
jedno dítě, bylo by to skvělé. A my jsme ke sportovnímu minigolfu 
přivedli děti tři, všechny se zúčastnili zmíněného vrcholného turnaje 
Junior profi a vedly si skvěle. A z toho mám velkou radost.
Jak je to s dětmi, jejichž školy se nepřihlásily a ony by se rády do turnaje 
zapojily?
To je reálné. Zapojit se můžou pořád, pokud se nám do ledna nahlásí, 
tak je možné se zaregistrovat. Kdyby se našla skupinka aspoň 15 dětí, 
které by se dokázaly domluvit, bylo by to možné, aniž by to jejich 
škola nějak korigovala. Máme ambici, aby se příští rok do turnaje za-
pojily i jiné městské části, abychom měli takovou celopražskou soutěž.
Teď už můžete nepatrně srovnávat. Myslíte si, že děti, které se loni 
zúčastnily, si něco zapamatovaly?
Je to velmi individuální, ale u téhle třídy, kterou tady právě máme, to 
vidět je. Ti už přece jen mají větší schopnost koncentrace a nemusím 
toho tolik vysvětlovat. To první seznámení už mají z loňska za sebou 
a je to znát. Navíc spousta dětí sem zašla i po skončení turnaje. S ka-
marády, rodiči nebo sourozenci. Je třeba říct, že minigolf je aktivita 
opravdu pro všechny. V podstatě se nám nestalo, že by někdo přišel 
a nehrál.    Eva Černá
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Jak jsme pekli chleba
Začátkem října se děti 2.C FZŠ Trávníčkova vydaly do skanzenu Ar-
chaia v Liboci, kde pro ně bylo nachystané pokračování programu 
Od zrna ke chlebu. Na jaře si v Podbabě zoraly kus pole a zasely lán 
pšenice. Nyní na děti čekaly sklizené klasy. Nejprve zrno pomocí cepů 
z klasů vymlátily, vymlácenou směs zbavily plev a pak se pustily 
do mletí obilí. Z namleté mouky děti připravily těsto. To ale musí vy-
kynout. Z časových důvodů tedy chleba upekly z těsta, které pro ně 
připravila předchozí třída. Samotné pečení byla hotová alchymie – 
správně vytopit pec, z vykynutého těsta vytvarovat několik bochánků, 
vložit je do pece a hlínou zamazat kouřovod i vstupní otvor pece. Než 
se chleba upekl, stihly děti uklidit celý dvůr a ještě uvázat dožínkový 
věnec. A jak chleba dopadl? Takovou dobrotu děti ještě nikdy nejedly! 
Děkujeme spolku Ábel za perfektní organizaci a lektorskou profe-
sionalitu programu. Fotografie a více informací najdete na webových 
stránkách www.zstravnickova.cz, www.abel-ovce.cz. Kristína Pekárková

Jubilejní ekodivadélko
V říjnu zhlédlo zhruba čtyři sta dětí z mateřských a základních škol 
naší městské části dobrodružnou pohádku Divadla Kapsa Putování 
ztracené kapky aneb Cesta tam a zase zpátky. Představení s ekologickou 
tematikou pořádá už neuvěřitelných dvacet let Odbor životního pro-
středí ÚMČ Praha 13, z jehož rozpočtu jsou také hrazena. Smyslem 
těchto akcí je ekologická osvěta, která je dětem podána hravou a zá-
bavnou formou. Ve Spolkovém domě „odstartoval“ putování malého 
Vlastíka zástupce starosty Pavel Jaroš. Také letos byla po představení 
vyhlášena výtvarná soutěž o ceny pro nejlepší malíře.          Eva Beránková

Nejhezčí balkony a předzahrádky 
byly oceněny
Do soutěže o nejkrásnější balkon nebo předzahrádku, kterou kon- 
cem června vyhlásil předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít 
Bobysud, přihlásilo letos své pěstitelské úspěchy celkem 14 soutěží-
cích. Porota ve složení Marcela Plesníková – zástupkyně starosty, Vít 
Bobysud, Ludmila Tichá a Yveta Kvapilová měla velmi těžkou práci, 
protože všechny balkony i předzahrádky přihlášené do soutěže byly 
úžasné.   

„Děkuji všem, kteří vynakládají čas, energii a vlastní peníze na to, 
aby prostředí, ve kterém žijeme, vypadalo přívětivěji a krásněji,“ říká 
pořadatel soutěže Vít Bobysud.        

V kategorii balkonů zvítězili Eva a Petr Vítovi z Bašteckého ulice 
na Velké Ohradě, druhé místo obsadil Petr Fleger z Kettnerovy ulice, 
pomyslný bronz patří balkonu Margity Sieberové z ulice Harmonická.

Nejhezčí předzahrádkou se mohli pochlubit Věra Kopecká a Ivo 
Hrstka z Kurzovy ulice, druhé místo patří Mileně Špačkové z Bron-
zové ulice a třetí Josefu Skořepovi z ulice K Zahrádkám. 

Za dlouholetou obětavou péči o veřejný prostor si odnesla zvláštní 
cenu Vlasta Čermáková z ulice Trávníčkova. 

Ceny do soutěže – poukázky na nákup v zahradnictví – věnovalo 
opět Zahradní centrum v Řeporyjích. Novinkou mezi cenami je mož-
nost zalití předzahrádky v suchých měsících. Tuto cenu věnovala firma 
Zahradnictví Král.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii na www.praha13.cz.  -red-
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ŽivOtní prOstŘedí
 

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

K Fialce  1. 11. plocha u č. 1219

Borovanského  2. 11. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

Melodická  2. 11. křižovatka s ul. Operetní

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

Chlupova  6. 11. proti č. 1800 (u MŠ)

Janského  6. 11. parkoviště proti č. 2370

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

Kuchařova  7. 11. křižovatka s ul. Svitákova

Kettnerova  8. 11. proti č. 2059

K Sopce  9. 11. zpevněná plocha

Petržílkova  9. 11. parkoviště proti č. 2267

Kodymova 10. 11. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

Bronzová 13. 11. chodník naproti č. 2016/13

Janského 14. 11. parkovací záliv proti č. 2211/69

Jaroslava Foglara 15. 11. parkovací záliv u č. 1329/2

Píškova 15. 11. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Hábova 16. 11. parkoviště před č. 1564/8

ulice datum stanoviště

Suchý vršek 16. 11. odstavná plocha u oční kliniky

Chalabalova 20. 11. parkoviště proti č. 1611/7

Pod Viaduktem 21. 11. křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru

U Jezera 21. 11. parkoviště proti č. 2039/18

Pavrovského 22. 11. křižovatka s ul. Janského (rozšířený chodník)

Běhounkova 23. 11. parkoviště proti č. 2463

Bellušova 24. 11. parkoviště proti č. 1804/7

Drimlova 27. 11. parkovací záliv u kontejnerů na tříděný 
odpad

V Hůrkách 28. 11. na chodníku proti ul. Seydlerova

Trávníčkova 29. 11. rozšířený chodník proti č. 1764

Podpěrova 30. 11. před MŠ (u č. 1879)

Lýskova  4. 12. chodník u Grafotechny

Červeňanského  5. 12. křižovatka s ul. Janského

Ovčí hájek  5. 12. parkoviště proti č. 2159/16

Fantova  6. 12. parkoviště u č. 1742/23

Janského  6. 12. parkovací záliv u lékárny

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

datum ulice čas přistavení

11. 11. K Sopce (zpevněná plocha) 13.00 – 16.00

11. 11. Vstavačová (u retenční nádrže) 13.00 – 16.00

12. 11. K Hájům x Okruhová  9.00 – 12.00

12. 11. U Kašny (odstavná plocha) 13.00 – 16.00

18. 11. Chalabalova (parkoviště u č. 1611/7)  9.00 – 12.00

18. 11. 5. máje (plocha u č. 325) 13.00 – 16.00

19. 11. K Sopce (zpevněná plocha)  9.00 – 12.00

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

Michaela Líčková

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze 
po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit objemný odpad, dřevěný 
odpad, odpad ze zeleně a suť.

datum ulice čas přistavení

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

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

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

Harmonogram mobilního sběrného dvora

Praha zapůjčuje kompostéry 
V rámci podpory domácího kompostování podalo hlavní město Praha 
žádost o dotaci na nákup kompostérů. Předmětem projektu je poří-
zení 1 750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny zájemcům. 
Žadatelem o kompostér je fyzická osoba. V případě společenství vlast-
níků, družstev, různých komunit (např. mající komunitní zahradu) 
apod. je v případě 
zájmu o kompos-
tér potřeba vypl-
nit žádost na fy-
zickou osobu 
a mít v době pře-
vzetí kompostéru 
souhlas s umístě-
ním kompostéru 
na společném 
pozemku 
od ostatních spo-
luvlastníků.

Podmínkou 
projektu je umís-
tění kompostéru 
na vlastním či 
pronajatém oplo-
ceném pozemku 
na území hl. m. 
Prahy.

Zájemci mohou už nyní požádat o kompostér přes internetový for-
mulář na stránce www.odpadovecentrum.cz, vyplnit papírový formulář 
a zaslat ho nebo osobně předat na předepsanou adresu. Formulář je 
k dispozici v Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 13, tele-
fonní číslo 235 011 470.

Pro bližší informace se můžete obracet na oddělení odpadů Odboru 
ochrany prostředí MHMP – tel. 236 004 277, bioodpad@praha.eu.

-red- 



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

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

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

HOSTINSKÉHO 1536 (v přízemí zdravotního střediska Společenství lékařů 1536)

lékárnaSTODŮLKY
na nové adrese

Najdete nás zde:

Lékárna Stodůlky
Hostinského 1536
155 00, Praha 13-Stodůlky
(v přízemí zdravotního střediska
Společenství lékařů 1536)
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lekarna_stodulky_tisk.pdf   1   14. 9. 2017   7:52:42

Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

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

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

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

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

20171017_JRM_Stop_210x144.indd   1 17.10.17   16:40
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hasičské OkénkO

mĚstská pOlicie

Z deníku pOlicie čr

Muž byl v evidenci hledaných osob 
Dne 29. září dvě hodiny po půlnoci prováděli 
strážníci našeho obvodního ředitelství preven-
tivní hlídkovou činnost v ulici Fantova. Výkon 
jejich služby byl zaměřen zejména na výskyt 
závadových osob a páchání majetkové trestné 
činnosti. Během kontroly předem stanove-
ných míst, kde se pravidelně vyskytují osoby 
bez domova, nalezli policisté pod schodištěm do jednoho z panelo-
vých domů třicetiletého muže zanedbaného zevnějšku, bez řádného 
trvalého bydliště. Následnou lustrací v evidenci hledaných a pohřešo-
vaných osob bylo zjištěno, že po této osobě pátrá Policie České repub-
liky. Po ověření totožnosti byl muž předveden na místní oddělení po-
licie, kde si ho převzali službu konající policisté k dalšímu opatření.

Opilý výtržník 
V noci z 23. na 24. září prověřovala autohlídka městské policie přijaté 
oznámení o podnapilé osobě narušující veřejný pořádek a silniční pro-
voz v ulici U Cikánky. Po příjezdu na místo přistoupil ke služebnímu 
vozidlu zjevně podnapilý muž a upadl. Když strážníci vystoupili 
a chtěli mu pomoci vstát, tak se je pokusil bezdůvodně napadnout, 
přičemž opětovně upadl na silnici. Strážníci byli nuceni muže zpacifi-
kovat a dokonce mu nasadit pouta. Důvodem však nebyla obava o je-
jich bezpečnost. Šlo o zdraví toho opilého muže, který se choval tak, 
že si mohl způsobit vážné poranění. Předběžným šetřením byla nako-
nec zjištěna i totožnost výtržníka. Muže z Prahy 5 si na místě převzali 
jeho přátele, kteří ho bezpečně dopravili domů. Výtržnosti přesto 
bude muset vysvětlit příslušnému správnímu orgánu.  

              Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 V ulici Vlachova zapálil 5. října ve 4.30 zatím nezjištěný 
pachatel kontejner na plast, od kterého vzplanul i kontejner 
na papír. Žárem byly poškozeny i další kontejnery – na ná-
pojové kartony, na elektroodpad a kontejner na barevné 
sklo. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslená na 22 000 Kč. 
 Dne 3. října v dopoledních hodinách rozlomil neznámý 
pachatel vložku zámku dveří bytu v ulici Brdičkova. Byt pro-
hledal a odcizil uschovanou finanční hotovost. Poškozením 
dveří a odcizením hotovosti způsobil majiteli bytu škodu 
ve výši 5 000 Kč. Pachatel k provedení vloupání využil vel-
kého pohybu osob a hluku, neboť v domě probíhala rekon-
strukce společných prostor.  

 V pondělí 2. října kolem půl druhé v noci zasahovala poli-
cejní hlídka v ulici Píškova. V přízemí domu zadržela pachatele 
úmyslného poškození skleněné výplně zadních vstupních 
dveří domu. Muž byl opilý, byla mu naměřena hodnota 
2,5 pro mile alkoholu v dechu. Podle jednání a vyjadřování ani 
nevěděl, kde se nachází. Po zdokumentování případu byl pře-
vezen do záchytné stanice k vystřízlivění. Společenství vlast-
níků domu způsobil škodu ve výši zhruba 500 Kč. Zřejmě vyšší 
škodě a dalšímu řádění pachatele zabránilo rychlé telefonické 
oznámení jeho jednání na bezplatnou linku 158. 
 V neděli 1. října kolem poledne odcizil při probíhajícím 
sportovním utkání ve sportovní hale nezjištěný pachatel 

z neuzamčené šatny třem poškozeným tři mobilní telefony 
v celkové hodnotě 22 000 Kč. Tento případ není ojedinělý 
a uvádím ho proto, že s novým školním rokem začaly i spor-
tovní aktivity ve sportovních halách a v tělocvičnách samot-
ných škol. Organizátory těchto akcí žádám, aby dbali 
i na zabezpečení odložených věcí sportovců.
 Neznámý pachatel okradl 27. září mezi 19.30 a 19.40 
cestujícího v autobusu MHD. Mezi stanicemi Řeporyjské ná-
městí a Luka mu odcizil z kapsy bundy, kterou měl poško-
zený po celou dobu na sobě, pánskou peněženku s doklady 
a platební kartou. Způsobená škoda je 15 000 Kč.

            Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Naše hřiště se už chystá na zimu
Poslední sportovní akce, která v tomto roce ve sportovním areálu 
v Třebonicích proběhla, byl Memoriál Jany Dobiášové v překážkovém 
běhu na 60 metrů. Byl to již 11. ročník a i přes nepřízeň počasí se ho 
zúčastnilo 147 dětí nejen z Prahy.

Děti soutěžily v kategoriích mladší, starší, přípravka, a to zvlášť 
dívky a chlapci.

Nejzajímavější jsou vždy rozběhy o absolutního vítěze ve všech ka-
tegoriích, kdy proti sobě nastoupí vítězové dívek a chlapců. Naše děti 
si vedly v konkurenci velice dobře. Laura si odnesla bronzovou me-
daili v kategorii přípravka.

Tímto závodem vlastně skončila pro letošní rok sezona na hřišti.  
To se teď uklidí a začátkem listopadu zazimuje. Pro nás ale sezona ne-
končí, přesuneme se do tělocvičny a budeme se už připravovat na jaro.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Příprava mládeže
V době od 28. října do 1. listopadu se kolektiv mladých hasičů SDH 
Stodůlky připravoval na branný závod hry Plamen. Všichni měli stej - 

ný cíl – získat a upevnit všestrannou sportovní zdatnost a zároveň si 
zvýšit své znalosti. Zkrátka zdokonalit se ve znalostech na závod po-
žární všestrannosti. Co to znamená? Střelba ze vzduchovky, základy 
topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překo-
návání překážek. 

Dá se říct, že ve všem, co se bude hodit i v běžném životě. Děti byly 
rozděleny do skupinek a procvičovaly si jednotlivé odbornosti. Na vy-
značené trati, která již odpovídala směrnicím, poté plnily na jednotli-
vých stanovištích určené hlídky procvičované úkoly. Bylo toho hodně, 
co se děti naučily si ověří na závodech. 

Pozvánka
SDH Stodůlky a Úřad městské části Praha 13 srdečně zvou všechny 
děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku, která se bude konat 2. pro-
since od 13 hodin ve Spolkovém domě, K Vidouli 727. Zde se také 
od 17 hodin uskuteční valná hromada SDH. 
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky 
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KAŽDÝ MÁ SVŮJ STROM. 
V letošním školním roce budou 
žáci 3.B z Mohylky pracovat 
na projektu Strom. Znamená to, 
že každý z nich bude pozorovat, 
starat se a pečovat o strom, který 
si v blízkosti svého bydliště vy-
bere. Nejen že se o něm dozví 
spoustu informací, ale vytvoří 
mapu okolí, bude pozorovat 
ptáky nebo pracovat s jeho listy. 
Děti se budou vzdělávat a záro-
veň se budou učit vnímat své 
nejbližší okolí jinak a s větší 
zodpovědností.       Michaela Houšková

CHYBĚLO JEDNO MÍSTO. V Ústí nad Labem proběhlo 24. září další 
IDO Mistrovství světa Street Dance a světový šampionát Disco Dance 
a Disco Freestyle Dance-
shock 2017. Členka Taneční 
skupiny D.A.R. Michaela 
Farabauerová se umístila 
na úžasném 8. místě. 
Od postupu do finále ji dě-
lilo jen jedno místo. Jako 
nejlepší Češka reprezento-
vala naši republiku v katego-
rii Disco Dance Freestyle 
a utkala se s obrovskou me-
zinárodní konkurencí z Fin-
ska, Ukrajiny nebo Polska. 
Držte nám palce na dalších 
soutěžích, šampionátech 
a nakonec i na mistrovství 
světa. Veronika Jedková

ORIENTÁLNÍ TANEČNICE OPĚT ZAZÁŘILY. Taneční skupina Belly 
Habibi pod vedením Ireny Antonové obsadila stříbrnou a bronzovou 
příčku na soutěži Pressburg dance Fest v Bratislavě. Další stříbro pro 
DDM Stodůlky vybojovala sólistka Belly Habibi Nikola Zhangová 
v kategorii dospělí semi-profi. Zlaté medaile si vytančily sólistky Belly 
Amira Vaneska Voleská v kategorii děti a Leonka Voleská v kategorii ju-
nioři. Leonka navíc získala od poroty druhé nejvyšší bodové ohodnocení 
napříč všemi sólovými kategoriemi, a to včetně dospělých profesionálů. 
Všem tanečnicím gratulujeme.  Kateřina Dvořáková

OBRÁZKOVÉ LADĚNÍ A ČAPKOHRÁTKY. Nedokážete si pod tímto 
slovním spojením nic představit? Jde o již tradiční setkávání předškoláků 
z mateřských škol a jejich rodičů v naší ZŠ Klausova. To první se konalo 
4. října a neslo se v duchu obrázkové a pohádkové tvorby Josefa Lady 
a Karla Čapka. Děti se zde zábavnou formou seznamují se školou a ro-
diče mají možnost získat všechny potřebné informace nejen o organizaci 
výuky v 1. třídách. Příští setkání se uskuteční 8. 11., další termíny najdete 
v Kalendáři akcí a na www.klausovazs.cz.  Helena Hejnová, Lenka Třešňáková

TROCHU JINÝ POHLED NA PRAHU. V sobotu 28. října bylo 
na Slunečním náměstí opravdu rušno. V rámci Festivalu volného času 
Prahy 13 tady probíhal bohatý program Svatováclavského odpoledne, 
ale také úvodní i cílová prezence dobrodružné soutěžní hry Pražské 
věže s Prahou 13. Letos se do ní zapojilo 260 lidí. Na zhruba 16 km 
dlouhé trase, kterou bylo možné absolvovat pěšky, na kole nebo i ko-
loběžce, si účastníci prohlédli například rozhlednu na Cibulce, kostel 
sv. Vavřince ve starých Butovicích, kostel v Řeporyjích nebo v Ořechu. 
Samozřejmě nevynechali ani Komunitní centrum sv. Prokopa nebo 
kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách. Další Pražské věže budou 5. listo-
padu. Více na www.prazske-veze.cz.    -če-

VÝLET DO VESMÍRU. V říjnu se vydaly 4. třídy ZŠ Mohylová 
do Štefánikovy hvězdárny na Petříně, aby důkladně prozkoumaly ves-
mír. Cestou se seznamovaly s turisticky zajímavými místy – lanovkou 
na Petřín, Petřínskou rozhlednou, Hladovou zdí, Bludištěm nebo Rů-
žovými sady. Po zhlédnutí programu Výlet do vesmíru si děti prohlédly 
výstavu a samozřejmě došlo i na pozorování dalekohledem. 
  Petra Jiránková
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OÁZA KLIDU A POHODY. Přesně takovým místem je školní čajovna 
U Čajové konvice ve FZŠ Brdičkova. Již druhé desetiletí poskytuje na-
šim žákům, jejich rodičům i studentům škol klidné posezení u šálku 
čaje. A nejen to. Dlouholetou tradicí jsou hudební koncerty, výstavy, 
deskové hry, setkávání se zajímavými lidmi a mnoho dalšího. Pro ná-
vštěvníky je připraven nejen bohatý výběr čajů, čajových specialit, ale 
i něco k zakousnutí. Otevřeno je denně od 14.00 do 19.30. Zdenka Urbanová

POTICHOUNKU. I v tomto školním roce spolupracuje ZŠ Mohylová 
s o.s. Potichounku, které v dětech podporuje cit pro rytmus, hudební 
vnímání, ale i vzájemnou spolupráci nebo sociální a osobnostní rozvoj. 
Pan Ondřej Tichý „šije“ hudební workshopy každé třídě „na míru“ 
a úzce při tom spolupracuje se všemi pedagogy. Za jeho profesionální 
a zároveň individuální práci moc děkujeme. Marie Procházková

PRAHA 13 MÁ „NEJ“ VOŘÍŠKA. Součástí Festivalu volného času 
Prahy 13 je už tradičně Voříškiáda. Ta se konala na Slunečním ná-
městí už popáté. Účast sice nebyla velká, ale ti, kteří přišli, určitě neli-
tovali. Přihlášení pejskové soutěžili ve třech velikostních kategoriích 
– mini voříšek, medium voříšek a maxi voříšek. Porota ještě vybrala 
nej… voříška Prahy 13. Tím se stala rok a čtyři měsíce stará fenka 
labradorského retrívra Bella paní Evy Kohlíkové. Ceny nejšikovněj- 
ším pejskům předal předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít 
Bobysud. Odborným garantem soutěže byla opět kynologická organi-
zace Haf Bez Obav ze Zbuzan. -če-

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY. Tak se jme-
nuje celoroční sokolský projekt, který začátkem října zahájila Mateř-
ská škola Ovčí hájek 2177. A zahájení bylo opravdu slavnostní. 
Nechyběla sokolská hymna ani vlajky České republiky a České obce 
sokolské. Pak už přišlo na řadu cvičení inspirované pravidelnými čin-
nostmi v jednotlivých tělocvičných jednotách. Cílem projektu je vést 
děti ke zdravému sportu, který by se měl pro ně stát každodenní po-
třebou. A aby bylo cvičení veselejší, budou děti celý rok provázet zví-
řátka představující jednotlivé sportovní činnosti.  Hana Baštová

TAJEMNÁ BARVIČKA. S blížícím se svátkem všech svatých a kelt-
ským zvykem Halloweenem začne Barvička měnit svojí podobu. K již 
tradičním „Podzimníkům“ před hlavním vchodem přibyde velké 
množství vyřezaných dýní, které děti s paní učitelkou vyřežou nebo je 
s rodiči přinesou. Každý den do tmy pak budou dýně tajemně zářit. 
Na dušičky se všichni převléknou do strašidelných kostýmů a ve vy-
zdobených třídách si užijí taneční rej. Nezapomeneme poslat vzpo-
mínku a zapálit svíčku za naši bývalou paní ředitelku „Járu“, která je 
stále dobrým duchem této školky a je stále s námi.  Kolektiv MŠ Barvička2X
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OdpOvídá psychOlOG

Strach versus důvěra mezi rodiči a dětmi
Táta se opil, v noci křičel, máma utekla k nám do pokojíčku. Když se mámy 
zeptám, co se stalo, řekne: „Nic, tomu nerozumíš“.

Neudělal jsem závěrečné zkoušky. Bál jsem se to doma říct, že mi budou 
vyčítat, že jsem neschopný a budižkničemu. Raději se odstěhuju k babičce, 
ta se mě neptá.

Máma pořád chodí k psychiatrovi, jí spoustu prášků, vzdychá a pořád 
spí. Bojím se o ni.

Náš kluk je skvělý hokejista, má talent, trenéři ho chválí, ale mezi kolek-
tivem ostatních hráčů se mu posmívají. Neumíme mu poradit.

Malé děti většinou s nadšením vy-
práví o všem, co zažily i o všem, co 
se jim nepovedlo nebo čeho se 
třeba bojí. Už odmalinka záleží 
na reakci rodičů, která určuje, jak 
dlouho se jim děti budou s důvě-
rou svěřovat. Důvěra a otevřenost 
ve vztahu rodiče a dítěte se tvoří 
postupně, zkušenostmi. Spousta 
starších dětí a dospívajících potře-
buje nové, neznámé, pro ně kom-
plikované situace v životě probrat, 
nějak se v situaci zorientovat, sdílet (jako my všichni). Naše dítě není 
kamarád, takže důvěrné informace téměř v žádném věku by neměly 
být rovnocenné. Také ale není třeba podceňovat dítě, na co se má ze-
ptat. Vždy je možné s ním mluvit přiměřeně věku. Když dítě nevhod-
nou reakcí neodradíme, bude i později schopné mluvit s důvěrou – 
i s rodiči, i s jinými lidmi.

Předškolák obvykle testuje, zda se „vyplatí“ říkat pravdu nebo raději 
lhát.

Ve školním věku mají rodiče často tendence dítě za svěřené trápení 

Finanční pOradna

Jak největší developeři zneužívají svého dominantního postavení 
na nemovitostním trhu
Líbí se vám nemovitost, kterou staví jeden ze dvou největších develo-
perů v ČR? Mají rozumné ceny a dle dlouhodobého působení na trhu 
určitě staví kvalitně. 

To jsou poslední dobré zprávy, které vás čekají. Nečekejte rovno-
cenný smluvní vztah. Tito developeři sází na to, že nebudete věnovat 
dostatečnou pozornost smlouvám. Hlavně mám na mysli Budoucí 
kupní smlouvu a kupní smlouvu. Připravte se na obchodní strategii – 
ber nebo nech být. Tato situace není jen s developery, ale bývá také 
s bankami. Nicméně banky jsou instituce s velkou regulací ČNB, ale 
přesto se setkáte s tím, že některá ustanovení ve smluvních dokumen-
tech (např. v úvěrové a zástavní smlouvě) jsou schopni změnit. V ně-
kterých případech je ochota a schopnost bank ke změnám v nečekaně 
velkém rozsahu. Mohlo se zdát, že „pokrizová“ léta, kdy neměli deve-
lopeři takový odbyt nemovitostí, zlepší jejich chování. Opak je prav-
dou.

Je logické, ale ne automatické, že ten, komu dáváte peníze a nechá-
váte vydělat, se vám bude snažit vyjít vstříc. Samozřejmě musí develo-
peři, stejně jako každá obchodní firma, řešit řízení rizik, aby např. 
posunutí termínu kolaudace kvůli počasí nebo chybě subdodavatele 
neznamenaly ztrátu nebo v extrémním scénáři nedokončení projektu, 
což by v konečném důsledku poškodilo samotného kupujícího.
Nejčastější případy, kdy vám developeři dávají najevo, že jsou víc 
než vy:
–  na vaše dotazy ke smluvní dokumentaci nedostanete odpověď práv-

ního oddělení, ale jen od obchodního zástupce, který vás slušně od-
byde, že smlouvy se v žádném případě měnit nebudou a že klidně 
můžete od záměru koupě odstoupit 

–  developeři přímo vylučují konkrétní ustanovení nového občanského 
zákoníku 

Absence údajů v kupní smlouvě:
– neuvedení výměry bytu, a/nebo jednotlivých místností

–  nedostatečné uvedení termínu předání bytu/domu, použití „přimě-
řená lhůta“ místo konkrétních časových údajů

–  počátek záruční lhůty od kolaudace, ne od předání bytu
–  vysoké finanční sankce za vyjádření názoru v případě další výstavby 

stejného developera v dané lokalitě 
–  musíte ve smlouvě podepsat, že vaše odvolání ve stavebním řízení 

proti dalším fázím výstavby znamená, že developer odstoupí 
od kupní smlouvy 
Chápu, že v dnešní době může administrativa s úřady komplikovat 

práci developerů. Ale je absurdní, že nějaký čas vlastníte byt/dům, 
splácíte hypotéku, developer chce postavit vedle vašeho domu novou 
výškovou budovu, vy se odvoláte ve stavebním řízení a developer při-
jde, že kupní smlouva na byt/dům, kde již bydlíte, neplatí a odstupuje 
od ní. 

Jak by následný soudní spor dopadl? 
V běžném životě nezbyde většině lidí nic jiného než podmínky ak-
ceptovat. Řešíme přeci bytovou otázku, kdy se většinou stěhujeme 
do lepšího, většího bytu/domu. Spoléháme pak, že developer zvuč-
ného jména se bude chovat alespoň slušně, když ne právně korektně. 
Není jednoduché jednat v tomto nerovném boji a komunikaci eska-
lovat, že smlouvu nepodepíšeme. Bez činnosti a zpětné vazby však 
žádné změny nedocílíme. Jsou samozřejmě i slušní developeři, kteří 
mají vyvážené smlouvy. Text v článku se týká dvou nejznámějších 
developerů v Praze. Doporučuji konzultovat Budoucí a kupní 
smlouvy s právníkem, který se na danou problematiku zaměřuje. 
 Vyvarujte se právníkům, kteří se specializují na jiný druh práva. Ti 
vám samozřejmě smlouvy rádi budou připomínkovat, ale spíše kvůli 
tomu, aby měli za co účtovat. Za poslední roky přibyly také kvalitní 
právní služby typu „kontrola smluv“, které pro vás umí rozklíčovat, 
jaká zásadní právní rizika podpisem přijímáte. Několik tisíc korun 
navíc za to stojí.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

či neúspěch kritizovat, poučovat a hodnotit. Někdy stačí jen naslou-
chat, pomoci najít společně řešení.

V pubertě děti experimentují, zkouší hranice a staví se proti všem 
a proti všemu. Je pro ně mnohem těžší přijít s důvěrou poradit se o ně-
čem, co tuší, že asi nebylo správně nebo neví, jak na to. V tomto období 
se často radí se svými vrstevníky a kamarády. V rodině, kde se otevřeně 
komunikuje, je samozřejmě období puberty dítěte i v oblasti důvěry 
a svěřování snazší. Přesto s některými otázkami dospívající za rodiči ra-
ději nejdou – komplikace ve vztahu mezi rodiči, strach o rodiče, krádeže 
a šikana, anorexie, první zkušenosti s alkoholem nebo i drogami, neú-

spěch ve škole, komplikované 
vztahy s vrstevníky, kamarády, prv-
ními láskami... To jsou témata, kde 
pomůže slyšet názor stejně starého 
kamaráda, ale většinou je lepší sly-
šet názor zkušenějšího nestranného 
dospělého. Někdo má tetu, sou-
sedku, maminku kamaráda, dědu, 
staršího bráchu, kterým dokáže vě-
řit. Mnohdy by ale byl lepší alespoň 
jednorázový rozhovor s nestran-
ným odborníkem. Psycholog není 
v tu chvíli konkurencí pro rodiče. 

Vždyť každý rodič může svému dítěti být „jen“ kvalitním rodičem a psy-
cholog psychologem.

Ctěme i u svých dětí právo na tajemství a respektujme jejich život. 
V některých situacích se nám jako rodičům dokáží svěřit (a tam je 
třeba bezvýhradně nezneužívat a nešířit informace) a v některých je 
naším jediným úkolem pomoci jim najít cestu k odborníkovi.

Všem dětem přeji chápající, moudré a důvěryhodné rodiče a všem 
rodičům děti, které mají za kým se svými starostmi jít.

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

Středisko sociálních služeb Prahy 13 – Lukáš
 (pečovatelská služba) oznamuje,  

že z důvodu rozšíření svého týmu hledá  
novou kandidátku/kandidáta na pozici PEČOVATEL/KA  
pro roznášku obědů do domácnosti klientů a pro další 

pečovatelskou činnost v domácím prostředí klienta.
Práce možná na částečný i celý úvazek (min. 4 hod. denně).  

Nástup vítán ihned. 
Svůj životopis zašlete na: socialnimc@sssp13.cz, tel. 602 527 959.  

Přispět na záchranu čtyř ohrožených druhů, jakými jsou kůň Převal-
ského, gorila nížinná, gaviál indický či laoš, lze nově pomocí unikát-
ních kiosků – dotykových obrazovek s integrovanou platební funkcí, 

Jubilejní výstava sociálních služeb
Od 2. do 13. října byla v atriu radnice k vidění tradiční Výstava sociál-
ních služeb Prahy 13. Letos uplynulo 10 let od první akce prezentující 
občanům poskytovatele sociálních a návazných služeb. Celkem se 
do výstavy zapojilo 22 organizací, které pokrývají širokou škálu služeb 
pro seniory, děti a mládež, rodinu, zdravotně postižené, cizince a uži-
vatele návykových látek. Výstavu zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš 
za účasti předsedy sociálního výboru Aleše Marečka. Petr Syrový 

Klubobraní šestkrát jinak
Ve čtvrtek 7. září se konalo již šesté Klubobraní, což je komunitní 
akce neziskové organizace Proxima Sociale, o.p.s., která v Praze 13 
poskytuje sociální služby dětem a mládeži. Účast na akci byla vysoká, 
kromě dětí a mládeže využívající naše služby se zúčastnili i lidé z řad 
široké veřejnosti. Turnaje ve fotbálku se účastnilo neuvěřitelných 
9 týmů. Nakonec jsme se vítěze, který si odnesl pohár a super cenu, 
přeci jen dočkali. Na akci nechyběl ani parkour workshop, kde byla 
možnost trénovat všemožné přeskoky, dále si každý mohl vyzkoušet 
graffiti nebo si zatančit s našimi tanečnicemi a naučit se žonglovat. 
Jako každý rok byl součástí akce výtvarný koutek a nově malování 
na obličej. Na realizaci akce se spolu s námi podíleli i samotní klienti 
našich služeb, kteří mimo jiné také připravili kadeřnický koutek s bar-
vením vlasů. Také letos akce, která přilákala spoustu lidí, dopadla 
skvěle.          Klára Bílá, terénní sociální pracovnice

Unikátní seznamka 
pro handicapované
V České republice je více než 1 milion zdravotně postižených osob. 
Většina z nich řeší nejen překážky související s jejich handicapem, ale 
také vztahové problémy. Právě kvůli jejich postižení se jim vztahy roz-
padají a nové navazují velmi obtížně. Pro ně byl spuštěn unikátní se-
znamovací portál Tvojelaska.cz, který jim pomůže najít životního 
partnera. 

Portál Tvojelaska.cz byl finančně podpořen z Operačního programu 
Zaměstnanost. Je tedy spolufinancován z Evropských strukturálních 
fondů. Partnerem projektu je Help hand, z.ú. 

Vedle skutečnosti, že seznamovací portál Tvojelaska.cz přináší han-
dicapovaným jedinečnou příležitost najít si životního partnera a nebát 
se, že jeho postižení bude při seznamování překážkou, nabízí ještě je-
den benefit – možnost někoho si najít, psát si s ním a posléze se 
osobně seznámit, je pro všechny bezplatná.

TvojeLaska.cz je sociální podnik, který zaměstnává znevýhodněné 
osoby a respektuje environmentální principy.  David Laňka

Dotykové obrazovky v zoo pomáhají ohroženým druhům
které jako první na světě uvedla do provozu Zoo Praha. Jsou umístěny 
na pěti stanovištích a návštěvníci si sami mohou zvolit, na který pro-
jekt jejich příspěvek poputuje. 

Přístroje byly vyrobeny na míru pražské zoo, která je jako první 
na světě použije pro dárcovské účely. Návštěvníci je najdou ve spodní 
části zoo u Vzdělávacího centra, u Pavilonu goril a dále v Pavilonu še-
lem a plazů. V horní části jsou pak umístěny v pavilonu Indonéská 
džungle a v Údolí slonů.

Platbu lze provést dvěma způsoby, a to bezkontaktně platební kar-
tou po přiložení ke čtečce nebo pomocí digitální platební služby Mas-
terpass při naskenování QR kódu. Oba způsoby jsou jednoduché, bez-
pečné a rychlé.  

Návštěvníci se mohou prostřednictvím dotykových obrazovek do-
zvědět mnoho zajímavých informací o in-situ projektech Zoo Praha 
a na základě takto získaných informací ihned přispět částkami 50, 
100, 200, 300 nebo 499 Kč na jeden ze čtyř projektů. 

Platební kiosky jsou tak další možností, jak může veřejnost pomoci 
chránit ohrožené druhy zvířat. -red-
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tŘináctka rOk pO rOce

1973: Jak sovětským vojákům pivo zhořklo
Začátek roku 1973 nezačal ve Stodůlkách šťastně. První sníh, který 
napadl 20. ledna, s sebou totiž přinesl i namrzlé chodníky. Děti se 
na nich sice rády klouzaly a měly z toho švandu, ale jak píše kronikář 
František Vlasák: „Pro starší lidi to byla 
pohroma. Už během prvních dvou hodin 
jich upadlo hned pět. Většinou to byly 
šťastné pády, že se nikomu nic nestalo. 
Pouze pro paní Růženu Kadlecovou z Nové 
kolonie skončil tento pád tragicky,“ popisuje 
Vlasák. „Při pádu si poranila páteř a během 
týdne v nemocnici zemřela. V prvních měsí-
cích roku docházelo i k častým výpadkům 
proudu, což na vlastní kůži pocítili ná-
vštěvníci přednášky Obrana socialistické 
vlasti, která se konala 1. března v kultur-
ním domě. Od samého začátku, tedy od třetí 
hodiny, nešel elektrický proud, a tak byl celý 
sál ponořen do tmy,“ líčí František Vlasák. 
V sále se svítilo jen třemi svíčkami, akce 
nakonec přesto proběhla podle plánu. 
„Přednášející byl výborný řečník, takže mu 
špatné osvětlení nedělalo žádné potíže,“ vy-
světluje kronikář.

Štěstí měli také účastníci dopravní 
 nehody, která se odehrála odpoledne 
14. března. Na křižovatce u bývalého dvora se srazily sanitka, jedoucí 
od Řeporyj, s cisternou, dovážející pitnou vodu z pražského vodovodu. 
„Cisterna jela od Jinonic, tedy po hlavní silnici. Vinu nesl řidič sanitky, 
který od Řeporyj vjížděl na hlavní silnici a měl dát přednost v jízdě,“ stojí 

stalO se v listOpadu

Jan Zrzavý 
Pohádkový dědeček. Maličký, drobný, schýlený, na hlavě vždy baret 
nebo častěji čepičku. Černou nebo červenou. Český malíř, grafik, ilust-
rátor, scénograf i herec. Především jeden z nejvýznamnějších předsta-
vitelů české výtvarné meziválečné avantgardy. 
Narodil se 5. listopadu 1890 v Okrouhlicích 
nedaleko Havlíčkova Brodu. Jako malý chla-
pec onemocněl a doktor tatínka varoval, aby 
na synka mnoho nenakládal, že bude zázrak, 
vydrží-li do dvaceti. A tak otec synkovi ne-
chal volnou ruku. Učení Janovi nešlo – stří-
dal školy i města. Když pak na průmyslovce 
v Brně opět vážně onemocněl, tak mu otec 
povolil studia malířství, ale u přijímacích 
zkoušek neuspěl. Začal studovat malbu sou-
kromě, naposled v ateliéru Františka Že-
níška. Na podzim roku 1907 začal studovat 
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, ov-
šem po dvou letech byl pro špatnou do-
cházku a proto, že kazí žáky a odvádí je 
od řádného studia divokým malováním, vy-
loučen. V mnoha ohledech měl životopis 
shodný se svým pozdějším velkým přítelem – 
skladatelem Bohuslavem Martinů. Ten byl 
ovšem z pražské konzervatoře propuštěn 
„pro nenapravitelnou nedbalost“. Zrzavý se 
v dalších letech celkem čtyřikrát pokoušel 
o přijetí na akademii, nicméně nebyl přijat. Hynais mu dokonce řekl, 
ať jde raději na zahradnictví, že kreslí jako tercián. Toužil také stát se 
hercem (a později si skutečně zahrál v několika filmech) ale Vojan, 
kterého požádal o pomoc, mu zase řekl, ať se drží palety. Tak maloval 
a maloval. Společně s Josefem Váchalem, Janem Konůpkem a Františ-
kem Koblihou v roce 1910 založili volné umělecké sdružení Sursum 
(Vzhůru). Na podzim 1912 vystavovalo Sursum v Obecním domě 
a Zrzavého obraz Spící hoch byl v Kubištově recenzi prohlášen 

za nejlepší práci výstavy. Díky tomu Zrzavého přijali za člena Mánesa. 
Svou první veřejnou výstavu měl na podzim 1918 v Topičově salónu, 
pak ve Weinerově síni s Tvrdošíjnými. Richard Weiner obrazy po-
chválil, Josef Čapek strhal. Ale on se už zlomit nenechal. V roce 1924 

si v Paříži pronajal samostatný ateliér. Tady 
tvoří ilustrace pro Máchův Máj i Erbenovu 
Kytici. Na podzim roku 1932, během samo-
statné výstavy v Ostravě, kdy sfáral do hlu-
binného dolu a získal zakázky k portrétování 
rodinných příslušníků místní honorace, obje-
vil svůj nový malířský motiv. Ostrava pro něj 
znamenala víc než kterékoli české a morav-
ské město. Zvláště černé haldy, které jej pod-
nítily k malbě tak osobitých obrazů. Po hlu-
bokém rozhořčení z mnichovské dohody 
přestal jezdit do Francie a více se věnoval 
scénografii pro Stavovské a Národní divadlo. 
Za války nesměl veřejně vystavovat - nacis-
tické úřady označily jeho tvorbu za zvrhlé 
umění. A za pár let ho zase komunistické 
úřady vyloučily z výstav – jeho dílo bylo po-
kládáno za nerealistické a formalistické. 
Koncem padesátých let začala být jeho 
tvorba zaslouženě oceňována a v roce 1965 
byl jmenován národním umělcem. Tvorba 
Jana Zrzavého se vždy vymykala ze stanove-
ného rámce, on sám vzbuzoval neobyčejnou 

pozornost veřejnosti, jež mu v šedesátých letech přisoudila roli široce 
uznávané a oceňované celebrity, vyvolávající až zbožnou úctu. Jeho 
osobitý styl byl založen na imaginaci a bývá charakterizován jako poe-
tizmus. Byl vždy svůj, originální svým zjevem, osobností i dílem, sa-
morost nadaný specifickou nepřizpůsobivostí k okolí. „Nebát se být 
výjimečný,“ říkal. „A skoro všichni ti Zrzaví, jak jsem je poznal, byli 
umínění, vzteklí, někdy lakomí, byli sví, ale všichni se v životě uplat-
nili.“ Jan Zrzavý umírá v Praze 12. října 1977. Dan Novotný

v kronice. Sanitka byla naštěstí prázdná, takže se vše obešlo bez zra-
nění.

Hůř dopadli příslušníci sovětské armády, kteří se zastavili na pivo 
v hostinci Na Vidoulích. Dva výrostci (podle kronikáře známé firmy) 

se s nimi totiž pustili do rvačky a podle 
všeho měli navrch. Potyčka mohla mít 
i policejní dohru, leč nestalo se. „Veřejná 
bezpečnost nechtěla s tímto případem nic 
dělat, byli by totiž trestáni i příslušníci so-
větské armády, kteří mají zakázáno na-
vštěvovat hostinec bez doprovodu šarže,“ 
vysvětluje Vlasák.

Život tedy plynul pokojně dál. Během 
Mezinárodního dne žen se přispívalo 
na obnovu válkou zničeného Vietnamu, 
v ulici Pionýrů bylo otevřeno nové ho-
ličství a dokončena byla i řada oprav. 
Rekonstrukce se dočkaly například ulice 
Dělnická a Josefa Hlušičky v Hájích, 
školní budova dostala novou střechu 
i 21 oken se žaluziemi a v místním kině 
proběhla výměna promítací aparatury. 

Nejstarší občanka Stodůlek Anežka 
Heltová oslavila 93. narozeniny. Zemřel 
naopak bývalý ředitel zdejší základní 
devítileté školy Bohumil Salátek, kte-

rému bylo 78 let. „Do Stodůlek přišel jako svobodný mládenec. Později se 
oženil a postavil si zde rodinnou vilku, v níž až do své smrti bydlel. 
Na zdejší škole vychoval několik generací, čest budiž jeho památce,“ zakon-
čuje František Vlasák. Robert Šimek

ZD
RO

J F
OT

O:
 JV

OJ
IR

 –
 VL

AS
TN

í D
íLO



LISTOPAD 2017 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22726

tOulky

pO kOm se jmenuje

Ze Smíchovského nádraží dojedete vlakem do Černošic, přejdete ko-
leje a dáte se doprava. Vystoupáte kopec a pokračujete rovně ke kos-
telu Nanebevzetí Panny Marie. Od něj rovně ke škole a u ní se dáte 

vlevo ulicí Na Poustkách. V levotočivé zatáčce u domu číslo 2193 za-
hnete doprava do lesa. Lesní cestou kolem vodárny vystoupáte až 
na rozcestí na vrcholu. Zde zajděte doprava na vyhlídku. Z ptačí per-
spektivy uvidíte nejen Černošice s klikatící 
se Berounkou, ale i široké okolí včetně Zbra-
slavi, Cukráku, Všenor a Radotína. Vrátíte se 
zpět na rozcestí a jdete opět rovně až k cha-
tičkám. Zde doleva, a když se napojíte 
na červenou, tak po ní doleva až dojdete 
na rozcestí Sulava. Odsud směrem na Kuli-
vou horu k dalšímu ukazateli. Od něj po ze-
lené do Třebotova. Před prvním domem od-
bočte doprava na lesní cestu, po které 
dojdete k židovskému hřbitovu s několika 
německými, hebrejskými a českými ná-
hrobky a márnicí. Vrátíte se zpět a po zelené 
půjdete kolem nemocnice s rozsáhlým par-
kem. V době okupace zde byl dům pro 
matky – tzv. Mutterhaus. V roce 1949 byla hlavní budova plicního sa-
natoria vybavena operačními sály. Primář MUDr. Josef Halaška se 
svojí ženou zde zaváděli preventivní kontroly plic včetně RTG. V sou-

Smetáčkova ulice
Najdete ji v bloku ulic s hudebními názvy, jako Melodická nebo Ope-
retní, nacházejícím se mezi ulicemi Armády a Nárožní. Smetáčkova 
ulice vychází zprava z ulice Pod Kulturním domem severním směrem, 
zatáčí doprava a slepě končí. Pojmenována byla na počest význam-
ného českého dirigenta, skladatele, sbormistra, hobojisty a pedagoga 
PhDr. Václava Smetáčka. 

Narodil se 30. září 1906 v Brně. Na dirigent-
skou činnost se výborně připravil. Studoval 
na pražské konzervatoři nejen dirigování, ale 
také hru na hoboj, klavír a skladbu. V roce 1933 
vystudoval s doktorátem na filosofické fakultě 
Karlovy univerzity hudební vědu a estetiku. 
Mezitím už ale hrál v orchestru České filhar-
monie a Pražském dechovém kvintetu, který 
založil. Od 1942 stál dalších třicet let v čele 
Symfonického orchestru hlavního města Prahy 
FOK, vedle toho byl činný i pedagogicky. Zís-
kal si jméno i v zahraničí, kde dirigoval nejvý-

Okolím podzimních Černošic

znamnější orchestry a také neúnavně propagoval českou hudbu. Sme-
tanův cyklus Má vlast naučil mnohé české i zahraniční orchestry. Stal 
se nositelem četných domácích a zahraničních vyznamenání. Václav 
Smetáček byl energický dirigent s vysokými uměleckými nároky, s ši-
rokou znalostí repertoáru a se schopností imponovat publiku zjevem, 

gestem i uměleckým výkonem. Také byl znám 
svou pokorou, pečlivostí, skromností, přísností 
a pílí. A smyslem pro řád a dokumentaci. 
Od roku 1953 až do své smrti si vedl pečlivě 
deník. Ručně přepisoval i celé partitury, které 
nebyly k dostání. V novinových titulcích býval 
nazýván Létajícím dirigentem nebo Velvyslan-
cem české hudby. V průběhu svého plodného 
života vykonal Václav Smetáček obdivuhodně 
rozsáhlou práci ve prospěch české hudby. Svůj 
 poslední koncert s pořadovým číslem 2 000 di-
rigoval 5. prosince 1985. Zemřel v Praze 
18. února 1986.   Dan Novotný

časné době je zde LDN spadající pod nemocnici v Říčanech. Projděte 
se parkem s bývalým jezírkem a malou budovou, která je v rekon-
strukci. Po zelené přes náves s rybníkem, kde kvetou nádherně lek-
níny, dojdete k tvrzi. První zmínka o ní je z roku 1374. V roce 1630 
koupil ves a tvrz s poplužním dvorem od Kateřiny z Fliessenbachu 
(vdovy po úředníku při deskách 
zemských) za 8 tisíc kop Zbra-
slavský klášter. Roku 1910 koupil 
panství továrník Cyril Bartoň 
z Dobenína. Lesy patří zeti pana 
Bartoňe, panu Steinskému, do-
dnes. Dnes je tvrz v soukromých 
rukách a můžete se zde ubytovat. 
Jdeme dál po zelené ven z Tře-
botova kolem Trousílkova mlýna 
a rybníku Pekárek. Po přejití sil-
nice začnete pozvolna stoupat le-
sem, posléze půjdete loukou. 
Vlevo je hromada kamení, která 
označuje vrchol Homole. 
Na rozcestí U louže začnete kle-
sat do Vonoklas až na náves s památníkem obětem válek a kapličkou. 
Na zdi místního úřadu si můžete ve vitrínkách přečíst spoustu zajíma-
vostí o bohaté historii obce a okolí. Od turistického ukazatele se vy-
dáte po žluté i zelené k rozcestí u Vyhlídky a dál po žluté na rozcestí 
Krásná stráň. Lesem vyjdete u chatek, přejdete potůček Kluček, podél 
něhož půjdete smíšeným lesem. Na kruhovém prostranství začnete 

stoupat stále po žluté k památnému dubu 
letnímu na okraji Černošic. Je zřejmě nejstar-
ším stromem v CHKO Český kras. Dříve pl-
nil úlohu hraničního stromu mezi zbraslav-
ským a dobřichovickým panstvím. Traduje se, 
že cestu okolo dubu používal sám císař Ka-
rel IV. Říká se mu dub Havraní. Podle po-
věsti na něm sedával havran a čekal na pa-
novníkův průvod, aby zvěstoval jeho příjezd 
na hrad Karlštejn. Dál po žluté dojdete 
k dalším dvěma hraničním památným du-
bům. Je jim okolo 200 let a za památné byly 
vyhlášeny v roce 2012. Kousek pod nimi na-
razíte na modrou značku, po které se, zády 
k dubům, vydejte vlevo. Lesem a pak ulicemi 

Černošic dojdete k nádraží, odkud se vlakem dostanete zpět na Smí-
chov. Procházka má asi 14 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT 
Praha západ. Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan                         
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víkendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

Vstupte bránou času do jiné dimenze – do světa fantazie
Před třemi lety, přesně 1. května 2014, bylo otevřeno na Starém Městě 
v Celetné 15 muzeum voskových figurín Grévin. 

Třípatrová expozice se rozkládá na ploše 3 000 m2 a je rozdělená 
do tematických úseků. Poznáte alchymistickou laboratoř Rudolfa II. 
i samotného vladaře, můžete se procházet ulicemi staré Prahy s Fran-
zem Kafkou nebo posedět v pražské prvorepublikové kavárně, kde 
vám budou dělat společnost například, Vlasta Burian, Karel Čapek 
nebo Bohumil Hrabal, nahlédnete do světa pohádek, potkáte spor-
tovní legendy, naše i hollywoodské hvězdy, politiky a spoustu dalších 
osobností. Expozice navíc nabízí také několik interaktivních zastávek.  

„Kouzelný svět Grévin nabízí návštěvníkům setkání s českými i svě-
tovými legendami z nejrůznějších oblastí, z doby současné i dávno 
minulé. Zdaleka ale nejde jen o přehlídku téměř stovky soch. Celá 
 expozice je zpracována i jako cesta napříč historií a českou kulturou, 
každá socha v ní má svou roli či scénu. Scénografie do detailu ilustruje 
dobu a dodává celému zážitku realistický nádech umocněný hudbou 
a světelnými efekty, “ říká Daniela Pedret, ředitelka marketingu a ko-
munikace a dodává: „Tvorba voskových figurín je výsledek řady vý-
robních fází. Od plastiky, sochy až po kostýmy. Jen pro zajímavost – 
na každé soše pracuje okolo 15 specialistů, samotná výroba sochy trvá 
3–6 měsíců, vysochání jedné tváře trvá 150 hodin, na hlavu je potřeba 
5 litrů vosku (pro výrobu těla se používá pryskyřice), na jedné hlavě je 
až 500 000 vlasů, které se implantují jednotlivě, pro oči a zuby se pou-
žívají nejkvalitnější implantáty, profesionální make-up obličeje trvá 
42 hodin... A cena? Dvacet až čtyřicet tisíc eur.“ 

Cestu za legen-
dami si užijí 
všechny věkové 
kategorie. Ti, 
kteří se budou 
pozorně dívat, 
ale neuvidí jen 
„dvojníky“ vý-
znamných osob-
ností z celého 
světa. Můžete se 
zúčastnit i růz-
ných akcí a interaktivních výstav. Do 5. 11. je 
to nezapomenutelný Halloween, v prosinci 
pak Ladovy Vánoce s výrobou ozdob, betlémů, 
zpíváním koled nebo psaním dopisu Ježíškovi. 
Muzeum Grévin nám navíc udělalo neuvěři-
telnou nabídku. Do 31. 12. 2017 získají po 
předložení čárového kódu všichni návštěvníci 
z Prahy 13 20% slevu z ceny vstupenky.

Muzeum je otevřeno každý den od 10.00 do 19.00 hodin. Všechny 
prostory jsou bezbariérové, klimatizované, použití fotoaparátu a ka-
mer je samozřejmě povoleno. 

Více informací získáte na www.grevin-praha.com/cz,  
www.facebook.com/GrevinPraha, www.instagram.com/grevinprague.

 Eva Černá
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Moravská vína z malých 
rodinných vinařství
(největší nabídka v Praze)

 Světová vína se zaměřením
na exotické oblasti

 Středověká vína

 Široký sortiment 
sudových vín

 Příjemné posezení 
nejen u vína

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

Přijměte pozvání do Masážního 
studia Má regenerace

Prusíkova 2577/16, Praha 5,
nová pasáž v 1. patře OC Velká Ohrada

Klasické masáže, baňkování, tradiční i speciální 
relaxační, zábaly a další procedury.

Používáme a doplňkově prodáváme českou 
certi� kovanou přírodní kosmetiku Nobilis Tilia.

Rezervace:
www.maregenerace.cz
Tel.: +420 721 319 723

www.extravino.czwww.yumitime.cz

EXTRAVINO
VÍNA Z NEOBVYKLÝCH DESTINACÍ

V rámci Mezinárodního dne seniorů se 4. října konal v Lukáši již 
4. ročník zábavného seniorského víceboje Lukiáda 2017. Akci, která 
je v rámci seniorských sportovních aktivit zřejmě nejmasovějším pod-
nikem v Praze 13, slavnostně odstartovali starosta David Vodrážka 
a místostarosta Pavel Jaroš. Jak jinak než výstřelem z luku na terč. Je 
třeba zmínit, že terč ve svých rukách držel místostarosta, z luku střílel 
starosta. Odstartovat se podařilo bez zdravotní újmy hned na poprvé. 
Stejně úspěšně se pak odvíjela celá Lukiáda. Soutěžilo se v populár-
ních a lety prověřených disciplínách jako pétanque, střelba z luku 
nebo Nordic Walking. Také letos program zpestřila speciální disci-
plína Knoflíková válka. Organizátoři akce Pétanque pro vás, z.s., Právě 
teď, o.p.s., a Středisko sociálních služeb Prahy 13 si přizvali na pomoc 
24 žáků ze ZŠ s RVJ Bronzová, kteří se stali skvělými pomocníky. 

Svojí účastí tak mladí přispěli k tomu, že se akce stala i mezigene-
račním setkáním. Letošní Lukiády se zúčastnilo 60 seniorů, připoč-
teme-li ještě početnou skupinu hostů, diváků a pomáhajících žáků, 
sešlo se na zahradě střediska více jak 100 lidí. V rámci doplňkového 
programu se mohli senioři seznámit s vychytávkami v osobní „sebe-
obsluze“ pomocí kompenzačních pomůcek, ale také poradit s odbor-
níkem společnosti Paleta služeb. Tato společnost a městská část vě-
novaly i ceny pro vítěze. Těmi se ve svých kategoriích stali Anna 
Prohasková a Stanislav Šelepa. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 
ve Spolkovém domě. Ceny jim předali starosta David Vodrážka 
a jeho zástupce Pavel Jaroš. Organizátoři děkují za podporu, žákům 
ZŠ s RVJ Bronzová za pomoc, jakož i za mediální podporu ze strany 
časopisu STOP a TV13.

Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Lukiáda měla rekordní účast
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prOGram klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 6. 11. Nad stránkami Spiritu  
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                                                                    
13. 11. Bazar – co si vyměním
20. 11. Společenské hry – Bingo Slávka Augustinová 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) Jiřina Focherová                                                                             
27. 11. Káva o čtrnácté    
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 7. 11.  Procvičíme si paměť v milionáři
14. 11.  Oslavíme narozeniny dvou členek  

klubu (90 a 88 let), zahraje nám pan  
Miloš Procházka

21. 11. Cvičení a společenské hry
28. 11. Vystoupení dětí z MŠ U Bobříka  Lenka Husáková
 Táňa Ohlídalová

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 1. 11. Bylinky a jejich léčebná síla Helena Hrdoušková 
 8. 11.  Krásy přírody – video Luděk Filip 
15. 11.  Na piano nám zahraje Josef Skalička
22. 11.  Společenské hry 
29. 11.  Trénování paměti       
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

Klub seniorů staré Stodůlky
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program 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.
 1. 11. Ovoce starých časů 
 8. 11. Řecko – Rhodos    
15. 11. Španělsko – Katalánsko  
22. 11. Oldřich Nový 
29. 11. Něco z Prahy – tunel Blanka
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

Fotosoutěž pro seniory
Každoročně vyhlašuje Úřad městské části Praha 13 pro své seniory 
 fotosoutěž. Tématem té letošní bylo focení domácích mazlíčků. Dů-
kazem toho, že senioři soutěž tohoto typu vítají, je řada zdařilých 
snímků, které jsme do data uzávěrky dostali. V úterý 3. října se usku-
tečnilo vyhlášení výsledků. Porota to už tradičně neměla jednoduché. 
Protože chtěla ocenit kreativitu soutěžících, cenu obdrželo celkem 
šest fotografů. Vítěz ale může být jen jeden – pan Polanský a snímek 
jeho čtyřnohého kamaráda.

Vyhlášení proběhlo za účasti předsedy sociálního výboru Aleše Ma-
rečka a vedoucí odboru sociální péče Blanky Vildové. Jestli jste letošní 
soutěž propásli, nic se neděje. V novém roce se můžete těšit na její 
další ročník. Téma zatím zůstane překvapením, prozradíme ho v do-
statečném časovém předstihu v časopisu STOP. 

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Zámek na úpatí Brd
V městě Dobříš se nachází stejnojmenný rokokový zámek s francouz-
ským a anglickým parkem. A právě sem, na úpatí Brd, zamířily 
ve čtvrtek 21. září tři autobusy se zhruba stočtyřicítkou seniorů naší 
městské části. Čekala je nejen prohlídka zámeckých komnat nebo 
krásného zrcadlového sálu, ale díky příjemnému podzimnímu počasí 
i rozlehlého francouzského zámeckého parku. 

Viděli i oboru s jelenci běloocasými, kteří byli na českém území po-
prvé vysazeni v roce 1855. Konkrétně na panství Dobříš, a to kníže-
tem Josefem Colloredo-Mansfeldem. Tomuto rodu dnes zámek, který 
je včetně zámecké expozice otevřen široké veřejnosti celoročně, opět 
patří. Po příjemné procházce všichni společně poobědvali v Zámecké 
restauraci.    

Výlet se konal pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše, který 
také seniory na výletě doprovázel.  -red-
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 o Životní jubileum v těchto 
dnech oslaví pan Václav Dušek. 
K dožitým 29 220 dnům mu vše 
nejlepší a hlavně hodně zdraví  
ze srdce přeje manželka a syn  
s rodinou. 

 

 o  Tatínkovi a dědečkovi   
Jiřímu Klánovi k jubilejním  
70. narozeninám přejí vše  
nejlepší Jirka a Marcela  
s rodinami. 

 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 Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 

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

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, PLYN, TOPENÍ, 
KANALIZACE, e-mail: petr.stojovsky@seznam.cz. 
Tel. 608 606 379.

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

 o Opravy praček, myček a sušiček v bytech  
zákazníků. Práce dle dohody – večer i víkendy. Macourek 
– tel. 728 137 314, e-mail: pavel.macourek@seznam.cz.

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

 o ČIŠTĚNÍ ODPADŮ A KANALIZACE –  
WWW.PSSERVIS.COM,  e-mail: petr.stojovsky@seznam.cz. 
Tel. 608 606 379.

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

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

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

 o Psí salon N. Butovice – Nušlova, tel. 607 912 425.
 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK,  

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

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

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

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

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

AKCE 10. 11. Country večer, dámská kapela Medúzy 
10. a 11. 11. Svatomartinské hody

Rekl_STOP.indd   1 12.10.2017   8:26:29Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY
Šetrně Vás vyhladíme 

unikátním tyrkysovým gelem

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 14ti letou tradicí

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

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

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

Platby kartou ANO.                Přijďte nás vyzkoušet.
Věrnostní karty ANO                           www.cistirna.info

Také nás najdete ve vestibulu metra A, st. Bořislavka
                                                                  tel: 608 047 918

       AKCE:            APRETACE         49,-kč
                               IMPREGNACE   89,-kč.
        Zajišťujeme i úpravy a opravy oděvů a textilií.
     OTEVŘENO: Po-Pá 9:00-20:00, So-Ne 9:00-19:00.
                                                               tel: 776 556 790

OC LUŽINY, 1 patro, VEDLE ALZY
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AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

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

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

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

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

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

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

 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 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. 

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

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

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

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

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

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

 o Inženýrink pro stavební povolení, ohlášení  
stavby RD i přípojek pro stavební úřad v Praze zajistím, 
dodejte projekt. Cena 300 Kč/hod. Tel. 602 312 212.

 o PŘÍPRAVA NA POHOVORY A VýBĚROVÁ ŘÍZENÍ  
do státního i soukromého sektoru. Zvyšte své šance  
na získání dobře placeného místa. Efektivní životopis  
a motivační dopis. Nácvik pohovoru. Profesní poradenství 
a další. Dostupná lokalita, kvalif. personalistka, vlídné 
ceny, ind. přístup. Ing. Machalová, tel. 777 216 062,  
www.pohovor-nanecisto-praha.webnode.cz.

 o ÚČETNICTVÍ A DANĚ pro Prahu a Střední Čechy. 
Účetní a ekonomický servis, poradenství, komplexní 
profesionální služby. 17 let praxe v mezinárodních firmách, 
znalost Nj a Aj. Práce na ŽL, z domova nebo možnost 
docházet k Vám. Preciznost a včasnost. Tel. 724 503 612, 
e-mail: lkaccount@seznam.cz.

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, U METRA 
LUKA. OBJEDNÁVKY na tel. 739 029 625.

MUDr. Rastislav Roško
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

ve vaší blízkosti

REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY

KVALITNÍ OŠETŘENÍ 
BEZ ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ

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

www. praktikpraha.cz

www.praktikpraha.cz/registrace

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

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

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

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

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

VZPOMÍNÁME

 o Dne 29. listopadu 
letošního roku by oslavila 
paní Marie Havlůjová sté 
narozeniny.  
 
Vzpoměňte s námi.  
František, Josef, Jaroslava, 
Věra a Eva s rodinami.

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

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI  

www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702

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

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

NOVOROČENKY KATALOG. VÝBĚR 
DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
RAZÍTKA • KROUŽKOVÁ VAZBA

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
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

 o Doučování angličtiny. Tel. 604 289 461.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc.  

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
 o NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE PŘIJÍMÁ PACIENTY,  

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

 o Hledám doučování z fyziky pro přijetí na VŠ, Stodůlky, 
e-mail: pupak3@seznam.cz. Tel. 602 643 550.

 o Naučím MATEMATIKU, FYZIKU, CHEMII – 
individuálně. SŠ, ZŠ, příprava k maturitě a VŠ, rozvoj  
i reparáty. Inženýr chemie, dlouholeté pedagogické zkuše-
nosti. Nové Butovice, www.matematikavpraze.cz,  
tel. 778 022 163.

 o ZMĚNA PROVOZOVNY od 10/2017, KOSMETIKA –  
MASÁŽE, Ilona Chaloupková Lenkerová, tel. 775 632 899,  
www.triplus.wbs.cz, nyní na adrese: BEAUTYFA SALON, 
Flöglova 1503/1, Stodůlky.

 o DOUČUJI NĚMČINU ZŠ A ZAČÁTEČNÍKY. Individuální 
hodiny v dobře dostupných prostorách na Velké Ohradě. 
Tel. 777 216 062, www.doucovani-praha-13.webnode.cz.

 o Lekce jógy – Eva Šimánková 
Hatathajóga v Avaloce (Bellušova 2759/72, Praha 5), 
každou středu 19.00 – 20.30. Hathajóga v Knoflíku 
(Jablonecká 724, Praha 9), každý pátek 10.00 – 11.00.  
Hormonální jógové terapie pro ženy dle Dinah Ro-
drigues ve Studiu Hortenzie (Opletalova 55, Praha 1). 
Víkendové semináře – sobota 17.00 – 21.00, neděle 
9.00 – 15.00, termíny 4. a 5. 11. 2017, 16. a 17. 12. 2017 a 20. 
a 21. 1. 2018, cena 2 800 Kč. Měsíční kurz Lunch Time: 
čtvrtky 11.30 – 13.30, cena 2 800 Kč. Opakovacích lekce: 
každý čtvrtek 14.00 – 15.00. Informace a rezervace – 
E.Simankova@seznam.cz, tel. 608 109 743.

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

 o Prodám tříkolový el. skútr v záruce. Cena 25 000 Kč.  
Tel. 728 515 587.

 o Hledáme ženy volejbalistky na tréninky. Metro Nové 
Butovice. Tel. 605 705 642.

 o Uklidím byt a pohlídám děti. Tel. 606 198 493.

 o PRODEJ PODZEMNÍCH gARÁŽOVýCH STÁNÍ V ULICI 
BAŠTECKÉHO 2542, PRAHA 5. TEL. 257 328 798,  
e-mail: info@sbdpraha5.cz. 

 o Pronajmu dlouhodobě samostatně uzamykatelnou 
garáž. Nachází se v park. domě, v prvním patře v ulici Bě-
hounkova. Kontakt: bj99@seznam.cz. Cena 2 000 Kč/měs.

 o Pronajmu uzamykatelný garážový box v Nušlově 
ulici za 1 500 Kč měsíčně. Tel. 723 885 946. 

 o Prodám patrový rod. dům za cenu bytu na sídlišti, 
3+1+2 koupelny+garáž s dílnou+zastřešené stání pro  
2. auto, bezúdržbový plot, venkovní sezení s krbem  
a udírnou, malá zahrádka – malá údržba. Výborná dostup-
nost na metro B Zličín – 6 min. autem, MHD – PID 16 min. 
Drahelčice u Rudné u Prahy. Informace tel. 604 115 338,  
RK nevolat. Cena 4 498 000 Kč, při rychlém jednání sleva.

ZAMĚSTNÁNÍ BYTY

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

 o Do zavedeného Studia Moneka s klientelou hledáme 
na ŽL – KADEŘNICI (nájem 4 500 Kč) a VÝŽIVOVOU PORAD-
KYNI (nájem 2 000 Kč). Více info na tel. 777 806 455.

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

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

 o Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů 
Praha, s.r.o. ve Stodůlkách přijme zaměstnance pro práci 
v recepci školy. Krátké životopisy posílejte na e-mail: 
info@gmvv.cz, tel. 251 550 846.

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

RŮZNÉ

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

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

 o Nekuřácký pár hledá pronájem menšího čistého bytu  
v Praze u MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tisíc, 2+kk nebo 2+1  
do 15 tisíc. Nastěhování cca do měsíce. Děkuji.  
Tel. 605 845 088

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

 o Hledám byt 3+kk nebo 3+1 do ceny 17 tisíc i s pop- 
latky, pro rodinu s jedním dítětem. Zařízení na dohodě, vý-
hodou balkon, preferujeme dobrý a čistý stav. Děkujeme. 
Tel. 603 789 381.

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

KONCERTY
 3. 11. pá 19.00  Ag FLEK

Koncert k 40 letům založení kapely.

 9. 11. čt  OZVĚNY PORTY

10. 11. pá 19.30  VZPOMÍNKA NA FOLKOVOU OHŘI

15. 11. st 18.30  SKUTEČNÁ LIgA – SEMIFINÁLE
Semifinále soutěže začínajících rockových kapel.

16. 11. čt 19.30  SYLVA KROBOVÁ A PŘÁTELÉ
Koncert k 15 letům pinožení a křest nového klipu Jedno tělo.
Vystoupí také Honza Jirucha, Petr Tichý, Tomáš Alferi a další.

22. 11. st 18.30  SKUTEČNÁ LIgA – SEMIFINÁLE
Semifinále soutěže začínajících rockových kapel.

23. 11. čt 19.30  ŽALMAN A SPOL.
Koncert k 70. narozeninám i padesáti letům na hudební scéně.

30. 11. čt 18.00  KONCERT NEJEN PRO PANA MOZARTA
Vánoční koncert klasické hudby.

DIVADLO
 2. 11. čt 19.30  DOKTOR V NESNÁZÍCH

Průměrný plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé kliniky.  
Hrají: Agentura Familie – Jaroslav Šmíd, Ivana Korolová/Anna Stropnická, Kateřina 
 Hrušková, Dana Morávková/Miluše Bittnerová, Jana Šulcová/Zuzana Mixová, Anna 
 Kulovaná/Patricie Solaříková.

11. 11. so 19.30  SMRTEĽNÍCI
Večer se současným slovenským divadlem.

DĚTI 
 5. 11. ne 15.00  MALý PÁN

Představení na motivy knihy Velká cesta malého pána od Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha, 
a podle ní natočeného filmu Malý pán. Hraje Divadlo Plán B.

12. 11. ne 15.00  MARINgOTKA – premiéra
Taškařice začíná, když udýchaný klaun uprostřed manéže nachází papírem obalený balík. 
Jinak nic. Hraje Bilbo Compagnie.

Premiérová pohádka

19. 11. ne 15.00  PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Adaptace klasické pohádky o tom, jak se pozná pravá princezna. Pro děti od 3 let.

26. 11. ne 15.00  KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI
Kryštůfek se ztratí v lese. Díky tomu ale také objevuje lidem ukrytou tvář Matky přírody, 
která mu skrze různé bytosti pomáhá nalézt cestu ven. Zároveň ale také pomáhá chlapci 
nalézt sebe sama. Hrají Pruhované panenky.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
 6. 11. po 9.00  MALý PÁN

 7. 11. út 9.30  VEJCE VEJCI
Balancování mezi plastem a lany, mezi tíhou a lehkostí, na tenké hranici podobnosti  
a rozdílu. Hraje: Cie Pieds Perchés.

 8. 11. st 9.30  VEJCE VEJCI

13. 11. po 9.00, 10.30  MARINgOTKA
Premiérová pohádka

21. 11. út 9.00, 10.30  BUDÍME ČEŠTINU
Výlet do příběhů a her z doby, kdy se čeština ztrácela a strádala, kdy zněla tak málo a poti-
chu. Hrají Storytelling a Damúza.

23. 11. čt 9.00  ANNA FRANKOVÁ
Světoznámý příběh o dospívání a holocaustu, který prožila a zaznamenala třináctiletá 
dívka. 

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

RŮZNÉ
 3. 11. so 10.00, 15.00  30. VýROČÍ FOLKLORNÍHO SOUBORU LUČINKA

Představí se malí i velcí tanečníci a současní i bývalí členové. Více na www.fslucinka.wz.cz.

 7. 11. út 14.00  RETROKAVÁRNA
Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

24. a 25. 11. pá, so  ORIENT CONNECTION
Festival kultury, hudby a tance orientu se zaměřením na blízký a střední východ.  
Více na www.eglal.cz.

 26. 11. ne 18.00  ADVENTNÍ KONCERT DDM STODŮLKY

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

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

Festivalová tečka
V neděli 8. října proběhl v Kulturním domě Mlejn závěrečný koncert 
Festivalu volného času Prahy 13. O program se postarala FZUŠ Sto-
důlky, která představila všechny čtyři umělecké obory školy, a to hu-
dební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Na úvod koncertu pro-

mluvil starosta naší městské části David Vodrážka. Programem, nabi-
tým hudebními a tanečními vystoupeními, provázela nová vyučující 
literárně dramatického oboru Dominika Prokopová. Ta mimo jiné 
přiblížila divákům výuku 
v naší umělecké škole. 
Uvedla: „Výuka poskytuje 
základní úroveň umě-
leckého vzdělání, skladba 
předmětů je pevně dána, 
například žáci hudebního 
oboru od čtvrtého ročníku 
povinně navštěvují před-
měty skupinové interpre-
tace, což je například hra 
v souboru, orchestru, pě-
vecký sbor a další hudební 
uskupení.“ Plný sál odměnil vystoupení žáků FZUŠ dlouhotrvajícím 
potleskem. Vladimír Světlík, zástupce ředitele školy
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Úterý 17. – úterý 31. 10.
Výstava fotografií Pavla Dosoudila
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Zveme vás na výstavu retro portrétů umělců z titulních 
stran časopisů, LP a CD. Vernisáž, na které zahrají mladí 
umělci, se koná 17. 10. v 18.00 hodin.

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

Středa 1. 11.  • 8.00 – 16.00
Nakupte se slevou
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
1. listopadu končí v hypermarketu Globus Zličín letošní se-
zona prodeje na venkovní zahradě. Vybrané zboží kempinku 
a zahrady zde můžete zakoupit s 80% slevou.

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

Pátek 3. 11.  • 10.00
Literární hrátky 
Městská knihovna v Praze –   pobočka Lužiny 

Zveme vás na interaktivní pořad pro děti od dvou do pěti  
let a rodiče. Pro účast se zapište osobně v pobočce Lužiny, 
na martina.jancekova @mlp.cz, tel. 235 301 477.  
Další program: 10. 11. v 10.00 pohádka Malá mořská víla, 
13. 11. v 17.00 přednáška Ženy a muži v českých dějinách 
(pro dospělé), 25. 11. v 10.00 pohádka Jak čerti nešli na-
dělovat. Všechny programy jsou zdarma.

Pondělí 6. 11. 
7. STaN konference
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Společnost pro talent a nadání zve zájemce z řad učitelů, 
psychologů a rodičů. Téma Vítejte v Americe? představuje 
zkušenosti s inkluzí v Evropě (Německu, Finsku i jinde, 
včetně ČR) a neplánovanou podobnost vývoje se stavem 
vzdělávání v USA. STaN konference se koná také 7. 11.,  
a to v Mensa gymnáziu. Podrobnější informace a přihlášky 
budou na www.talent-nadani.cz. Činnost Klubu rodičů 
a učitelů STaN je podporována dotací MČ Praha 13.

Úterý 7. 11.  • 8.00 – 11.00
Seniorské úterky 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Při nákupu nad 299 Kč obdrží senioři (zákazníci nad 60 let), 
kteří se přihlásí se slevovou kartičkou v informačním centru, 
dárkový balíček a kupon na slevu -20 % na 1 kus vakuově 
balených uzenin z řeznictví Globus. O kartičku si můžete 
 zažádat v informačním centru.

Úterý 7. 11.  • 14.00 – 16.00 
Retro kavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retro kavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 jedenkrát 
v měsíci. Protože je počet míst omezen, doporučujeme re-
zervovat si místo u paní Aleny Houškové na telefonním čís- 
le 235 011 451.

Středa 8. 11.  • 17.00
Školička pro budoucí prvňáčky
Základní škola Klausova, Velká Ohrada

Děti se zábavnou formou seznámí se školou a rodiče zatím 
při neformálním setkání s vedením školy získají informace 
o škole, o organizaci výuky v 1. třídách, zájmových krouž-
cích... Mají možnost se zeptat na cokoli a také využít nabí-
zenou pedagogickou literaturu. Další setkání se uskuteční 
7. 12., 10. 1., 14. 2., 7. 3., 9. 5. a 6. 6. vždy od 17 hodin.  
Více na www.klausovazs.cz.

Čtvrtek 9. 11.  • 15.30
Bábiny di Praga na radnici
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Městská část pro vás připravila tradiční Koncert sboru senio-
rek Života 90 Bábiny di Praga. Jste srdečně zváni. Vstup je 
volný.

Sobota 11. 11.  • 9.00 – 17.00
Pátý FlerJarmark v Mohylce 
Základní škola Mohylová 1963, Lužiny
Návštěvníci se mohou těšit na více než dvacet prodejců. 
Čeká vás široká nabídka autorské tvorby šperků, oděvů, ale 
i bytových doplňků, hraček, atd. Budou přichystány krea-
tivní dílny, těšit se můžete i na ukázky tvorby prodejců a pro 
zpestření bude připravena i bohatá tombola. Vstup zdarma.

Sobota 11. 11.  • 9.00 – 19.00 
Přijďte ochutnat
Kavárna Jana, Zázvorkova 23/1, obchodní areál 
Rondo 
Kavárna Jana si pro vás připravila na každý měsíc nějakou 
ochutnávku. Nenechte si 11. 11. ujít ochutnávku svařáku 
a 9. 12. ochutnávku vánočního cukroví. Více na telefonu 
725 568 762, kavarnajana@email.cz, www.kavarnajana.cz.

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

Soubor Divadla Glans vás zve na představení O chytré prin-
cezně – obnovená premiéra představení na motivy klasické 
pohádky Boženy Němcové v novém obsazení. Jednotné 
vstupné 80 Kč, pokladna je otevřena hodinu před začátkem 
představení. Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 11. 11.  • 15.00 – 18.00
Martinská cesta za světlem pro rodiny s dětmi
Kemp Drusus, Třebonice
Přijďte si vyrobit lampion a tmou projít cestu vyznačenou 
kouzelnými lucernami za Martinem na bílém koni. Prosíme 
o nahlášení počtu dětí předem. SMS na tel. 775 690 806. 
Vstupné je 50 Kč pro každého účastníka programu a děti 
od 2 let. Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Sobota 11. 11.  • 18.00
Open Mic na třináctce
Restaurace Trifot v Nových Butovicích
Zveme vás na druhý autorský večer písničkářů, folkových 
hudebníků a bluesmanů. Ve velmi kvalitně obsazeném pro-
gramu vystoupí výborní kytaristé Adam Pavlíček a Antonín 
Pevala, Honza Švácha, Lenka Šumanová, Martin Kajaba 
a host večera, skvělá Kamila Škvrnová se svojí skupinou 
 Jinotaj z Hradce Králové. Akce se uskuteční ve formátu tzv. 
otevřené scény, kdy kromě pozvaných umělců může přijít 
kdokoli a předvést jednu autorskou skladbu. Další večer 
pak proběhne 9. prosince opět v restauraci Trifot.  
Více na www.facebook.com/praha13openmic.  
Vstupné je dobrovolné.

Pondělí 13. 11.  • 19.30
Třináctého na třináctce
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Hostem večera posledního letošního dílu koncertního cyklu 
Třináctého na třináctce bude Michal Hromek Consort, tedy 
kytarista Michal Hromek, flétnista Jakub Klár a Daniel Miko-
lášek, zpěvák a perkusista. Vstupné je dobrovolné a vstup 
bezbariérový. Doporučujeme rezervovat si do půlnoci 
12. 11. místa na e-mailu 13na13@centrum.cz.  
Večery dlouhodobě finančně podporuje nadace Život 
umělce, Ministerstvo  kultury ČR a MČ Praha 13.  
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Středa 15. 11.  • 16.00  
David Uličník a Proč ne
Spolkový dům, K Vidouli 727
MČ Praha 13 připravila pro seniory vystoupení Davida 
 Uličníka, kterého můžete znát z vokálního seskupení 4TET. 
Uslyšíte známé hity Karla Gotta, Waldemara Matušky a další. 
Od 17.00 bude následovat hudební vystoupení Dua Proč ne. 
Zájemci z řad seniorů se mohou hlásit u paní Hany Zelenkové 
na tel. 235 011 615 nebo na zelenkovah@p13.mepnet.cz. 

Pátek 17. 11.
Pražský Minimax 
Start i cíl obou tras je na nároží Plzeňské  
a Slánské ulice 
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Tradiční turistický pochod pražského kartografického vyda-
vatelství Žaket nabídne dvě trasy – 10 a 20 km. Delší trasa 
startuje od 9 do 9.45, kratší od 10 do 10.45. Jde se podle 
mapy, kterou každý obdrží na startu. Účastníci navštíví zají-
mavá místa okolních městských částí, zejména Prahy 5, 6, 
13 a 17. Pro účastníky bude v cíli připraven suvenýr od vy-
davatelství a malé občerstvení. 

Úterý 21. 11.  • 17.30 
Koncert Malé hudební školy Wolfgang
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Nenechte si ujít koncert klavírních žáků Marty Ptáčkové. 
V jejich provedení uslyšíte skladby Johanna Sebastiana 
Bacha, Ludwiga van Beethovena, Carola Barrata a dalších. 
Koncert se koná za podpory městské části Praha 13.

Středa 22. 11. 
Den otevřených dveří                         
Základní škola Kuncova   
Srdečně zveme rodiče a hosty k návštěvě školy. 
Dopoledne můžete od 8 do 11.40 zhlédnout výuku ve tří-
dách a odborných učebnách, odpoledne od 16.30 hod. se 
zúčastnit besedy s ředitelem školy v učebně přírodopisu. 
Dozvíte se podrobnosti o škole, o zápisu a o přijímacích 
podmínkách do 6. tříd. Po besedě následuje komentovaná 
prohlídka školy. 

Čtvrtek 23. 11.  • 18.00
Izrael zespoda
Auditorium odd. pro vzdělávání a kulturu Židovského 
muzea v Praze, Maiselova 15, 3. patro
Vernisáž výstavy fotografií Lukáše Faltejska. Když se mluví 
o cestování po Izraeli, většina lidí si vybaví historické nebo 
náboženské památky. Pokud se na stejné místo vypraví 
 biolog se zájmem o speleologii, najde i jiné druhy stop 
po dlouhodobém soužití lidí s touto poměrně drsnou zemí. 
Vstup volný.

Sobota 25. 11.  • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na Tři výlety do pohádek – 
 pohádkové leporelo pro nejmenší (O Koblížkovi, O třech 
 přáních a O popletené čarodějnici).  
Jednotné vstupné 80 Kč, pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení.  
Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Úterý 28. 11.  • 11.00
Vlastnoruční vázání adventních věnců
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8, Nové 
Butovice 
Pod vedením zkušené floristky budete mít možnost vyrobit 
si dekoraci, která Vás bude provázet adventním časem. 
 Veškeré potřeby budou připraveny. Akci pořádá Římskoka-
tolická farnost u kostela sv. Jakuba St. ve spolupráci s MČ 
Praha 13. 
Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny Houškové na tel. 
235 011 451.

Středy 29. 11. – 13. 12.  • 16.00
Školička – podzimní část kurzu
Základní škola Mohylová, Lužiny
Cílem kurzu je usnadnit dětem přestup ze školky do školy. 
Ve školním roce 2017/18 budou pro velký zájem opět kurzy 
dva. Jeden na začátku zimy, druhý na jaře. V kurzech jde 
o přípravu předškoláka a seznámení s prostředím školy.  
Více na www.zsmohylova.cz.

Čtvrtek 30. 11.  • 17.00 – 19.00
Rozvíjí školství v ČR potenciál našich dětí?
Základní škola Mohylová, Lužiny
159. setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů. Srdečně 
zve tým Společnosti pro talent a nadání (STaN).  
Více na www.talent-nadani.cz.

Sobota 2. 12.
Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska v.v.
FZŠ Brdičkova, Lužiny 
SDH Třebonice a ÚMČ Praha 13 vás zvou na volejbalový 
 turnaj amatérských smíšených družstev. Více na str. 13.

Sobota 2. 12.  • 9.00
Adventní dílna
Základní škola Mohylová, Lužiny 
Rádi vyrábíte a chybí vám doma vánoční dekorace s dá-
rečky? V našich dílnách si vyrobíte svíčky, ozdoby, adventní 
věnce a mnoho dalšího.

Sobota 2. 12.  • 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
SDH Stodůlky a Úřad městské části Praha 13 srdečně zvou 
všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou nadílku. Po jejím 
skončení proběhne od 17.00 valná hromada SDH.

Sobota 2. 12.  • 14.00
Vánoční mini jarmark spojený s rozsvícením 
 vánočního stromu
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradském náměstí, Velká 
Ohrada
Nabízet budeme adventní věnce, vánoční svíčky, čokoládové 
výrobky a nápoje, punč a svařené víno, vinnou klobásu, atd. 
Vánoční strom na Ohradském náměstí rozsvítí v 17.00 sta-
rosta Prahy 13 David Vodrážka. Více na www.restaurace-
kastrol.cz nebo www.facebook.com/restaurace.kastrol/.

Sobota 2. – sobota 23. 12.
Medové a dřevěné Vánoce
Penzion U Barona Prášila, Kopaninská 189, Ořech

Přijďte si prohlédnout plno betlémů z nejrůznějších mate-
riálů a také betlém, který se od loňska o jeden a půl metru 
prodloužil. Nyní je dlouhý 8,5 metru. A něco navíc – vy-
zkoušejte si stavbu betléma, řezbářství, ozdobte perníček 
a udělejte si radost ve vánočním obchůdku. Výstavu pořádá 
Muzeum českých Vánoc. Více na www.orech.cz.

Pondělí 4. 12.  • 8.00 – 18.00
Farmářské trhy
Sluneční náměstí, Nové Butovice
I na posledních letošních farmářských trzích pro vás bude 
připravena pestrá nabídka zeleniny, uzenin, přírodních ná-
pojů a dalších produktů.

Pondělí 4. 12.  • 10.00 – 12.00  
Mikulášská nadílka Prahy 13 
Sluneční náměstí, Nové Butovice 

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

Úterý 12. – pátek 15. 12.  • 9.00 – 17.00
Vánoční výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny 
Přijďte se podívat na výrobky dětí, štědrovečerní tabuli 
a doprovodný program. Jistě vás potěší také příjemné pro-
středí kavárny, kde si můžete zakoupit občerstvení a drobné 
dárky pro radost.  

Sobota 16. 12. • 9.00
Notor Cup 2017
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68
Také letos se uskuteční oblíbený vánoční turnaj v malém 
fotbalu Notor Cup. Přijďte si se svým mužstvem zahrát nebo 
jen zafandit a odreagovat se od předvánočního spěchu. 
 Přihlášky a více informací na tel. 602 226 624, 
 marazdansky@seznam.cz.

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

Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–16.00,  
skleník Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–16.00, 
 vinotéka sv. Kláry po–pá 13.00–17.00, so, ne a svátky 
11.00–17.00.

Úterý 31. 10.  • 16.00 – 19.00
Halloween – Venkovní expozice – stráň
Odpoledne do západu slunce si s dětmi v Ornamentální za-
hradě užijete spoustu zábavy, her a zejména dlabání dýní. 
Zahřejí a osvěží vás nápoje oblíbené Čajovny U Cesty. Po se-
tmění projde zahradou průvod s rozsvícenými dýňovými 
světýlky a lampiony, který vykouzlí tajemnou atmosféru, 
která k tomuto svátku patří.

Sobota 4. 11. – neděle 7. 1.  • 9.00 – 16.00
Americké pokojovky – Fata Morgana
Botanická zahrada letos představuje flóru amerického kon-
tinentu a poslední výstava návštěvníkům prozradí, které 
rostliny připutovaly do našich bytů a kanceláří z tropických 
lesů Jižní a Střední Ameriky. A není jich málo, tropy Ameriky 
jsou druhově nejbohatší oblastí světa.

Sobota 11. 11.  • 11.00  
Svatomartinský přípitek – Vinice sv. Kláry
Přijďte i letos ochutnat mladá vína českých vinařů a pood-
halit tak kvalitu nového ročníku. Již tradičně vás zveme 
ke slavnostnímu otevírání Svatomartinského vína.

Sobota 25. 11.  • 10.00 – 17.00
Adventní tvoření – zázemí administrativní budovy
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace nebo malý dárek pro 
vaše blízké. Podrobnější informace na www.botanicka.cz.



kalendáŘ akcí

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

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

Středa 1. – čtvrtek 30. 11.

Okouzlení Šumavou – refektář
Výstava fotografií Jaroslava Páska.

Čtvrtek 2. 11.  • 15.30 
Podzimní koncert s violoncellem – refektář
Účinkují Marek a Vladimír Sůvovi – violoncello, Věra Lange-
rová – klavír. Koncert se koná za přispění nadace OSA Part-
nerství.

Neděle 5. 11.  • 15.30 
Koncert skupiny USB – refektář
Utajená sbírka básní v písních, které přinášejí řadu otázek 

ohledně lásky, vztahů, víry, štěstí nebo životních ztrát. 

Čtvrtek 9. 11.  • 15.30 
Odpolední koncert vokálního společenství Cantio – 
refektář 
Na programu jsou mariánské a adventní skladby.

Neděle 19. 11.  • 17.00 
Večer barokní hudby – kostel sv. Rodiny
Na programu jsou Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello 
a další.

Neděle 26. 11.  • 16.30 
První adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Orchestr Archioni vystoupí pod vedením Michala Macourka, 
sólistka Jana Borková (soprán). Na programu jsou české vá-
noční koledy, J. S. Bach, L. Boccherini, A. Piazzolla... 

Čtvrtek 30. 11.  • 17.00 
Koncert sopranistky Martiny Sehylové – kostel   
sv. Rodiny
koncert s varhanním doprovodem a hobojem.

Neděle 3. 12.  • 16.30 
Druhý adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Vystoupí Hornický pěvecký sbor Kladno se sólistou opery ND 
v Praze Vladimírem Doležalem. Na programu jsou B. M. Čer-
nohorský, J. S. Bach, G. F. Händel, J. J. Ryba a další. 
 
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY 
Chlupova 1800

Pátek 3. 11.  • 16.00
Cesta světel 

Připravena je vlastnoruční výroba světýlek. Vstupné 30 Kč. 
Poté se společně vydáme na cestu. Zde se mohou připojit 
i ti, kdo si přinesou světýlko vlastní. V Centrálním parku pod 
tubusem metra uvidíme vodní regatu, kterou pro vás při-
pravil klub lodních modelářů.

Pátek 24. 11.  • 16.00 – 19.00
Zimní dílna – adventní čas 
Tradiční zimní dílna se spoustou inspirací na zimní a ad-

INZERCE
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ventní výzdobu bytu. Výrobky budou přizpůsobeny všem 
věkovým kategoriím, najdete zde jednoduché motivy i ná-
ročnější techniky na téma Andělská zima. S sebou si přineste 
krabičku či košík na výrobky, nůžky, lepidlo. V 18.30 rozsví-
tíme na zahradě vánoční strom a společně si u našeho bet-
lému zazpíváme zimní písně. Vstupné 70 Kč (tvořící 
návštěvník akce).

Pátek 1. 12.  • 15.00 – 16.30, 16.45 – 18.15
Čertovské odpoledne – pro děti od 1 do 10 let

Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, 
andělem a hodnými čertíky v pekle. Těšit se můžete na vý-
tvarnou dílničku, drobné hry, odvážnější na návštěvu a pro-
hlídku pekla, ale především na nadílku od hodného 
Mikuláše a anděla. Cena 70 Kč. Na akci je nutné se předem 
objednat na recepci DDM, tel. 251 620 266. Více na našem 
webu. 

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

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

FasTracKids nabízí interaktivní programy vhodné pro děti 
od půl roku do 10 let. Zápis po celý rok. 

Středa 15. 11.  • 9.30 – 11.00
Den otevřených dveří
FasTrack školička nabízí pro děti od 2 let poutavý předškolní 
vzdělávací program v malé skupince (max. 8 dětí), který 
dítě všeobecně rozvíjí. Místo si rezervujte na e-mailu 
praha5@fastrackids.cz nebo na tel. 604 815 472. 

Celý listopad koučovací sezení zdarma 
Pokud v životě řešíte něco, co vás trápí, nedokážete dle 
svého ideálu skloubit rodinný a pracovní život, chcete udě-
lat změnu nebo na sobě jakkoli pracovat, můžete nás v lis-
topadu zdarma navštívit. Pro maminky s dětmi jsme na celý 
listopad připravili koučovací sezení zdarma. Přijďte 
i s dětmi, které si mohou pohrát v naší herničce. Více o me-
todě koučinku na našem webu. Místo si rezervujte 
na praha5@fastrackids.cz nebo na tel. 604 815 472.

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

Klub JEDNATROJKA 
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám

Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (IK – indi-
viduální konzultace 14.00–15.00), úterý 14.00–                

18.00 (IK – 18.00–19.00), středu 14.00–17.00 (IK 
17.00–19.00) a čtvrtek 14.00–18.00 (IK 18.00–19.00).  
Dětem a mládeži ve věku 12–19 let z Prahy 13 nabízí mož-
nost aktivního trávení volného času. K dispozici je sportovní 
a výtvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub po-
skytuje bezplatné informace, podporu a pomoc v životních 
tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, al-
kohol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka doučo-
vání).  
Téma měsíce: Nauč se říkat ne aneb Osobní hranice

Z programu vybíráme: 1. – 3. 11. REP (zážitkový výjezd 
do Lužických hor), 8. 11. Filmový klub, 13. 11. Hraní scének, 
22. 11. Podzimní tvoření, 27. 11. Pokec o tématu. 

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

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

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

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

KLUB NA HRANÍ  
 MÁLINKA 
Vidoulská 760/6, Jinonice          

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i 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.
29. 10.   Hrátky s odpadky – Divadýlko z pytlíčku
 5. 11.   Halloweenská pohádka – Divadlo Rolnička
12. 11.   Kuba Kubikula – Divadlo Zuzany Fricové
19. 11.    Malostranská zimní pohádka – Divadlo Matěje           

Kopeckého
26. 11.   Vánoce aneb Cesta do Betléma – Dřevěné divadlo
 3. 12.   Princezna Zpěvanka – Eva a Jan
10. 12.   O tom, co se možná stalo – Divadlo Rolnička

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

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

Pondělí 6. 11.  • 16.30 – 18.30
Martinské slavnosti, lampionový průvod 
Zveme vás na výrobu papírového svítícího domečku a ná-
sledný průvod světýlek do Centrálního parku, kde se po-
tkáme s rytířem Martinem. Dílnička začíná v 16.30, cena 
30 Kč pouze domeček nebo 50 Kč i se světýlkem do výrobku. 
Průvod s lampionky (či osvětleným vyrobeným domečkem) 
bude začínat v 17.45 hod, je tedy možnost přidat se pouze 
k průvodu. 

Sobota 2. 12.  • 13.00 – 16.00
Adventní dílna pro dospělé
Výroba adventních věnců. Cena 250 Kč (materiál k dispo-
zici), přihlášky a info do 24. 11. na rybicky.13ka@gmail.com 
nebo osobně v herně.

Pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou zvířátka – ří-
kanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... Během dopo-
ledne navíc: 
 7. 11.  od 10.30 – Proč je důležité slavit? Diskuze s kazate-

lem Danielem Fajfrem.
13. 11.  od 10.30 – Nemoci a očkování v předškolním věku – 

MUDr. Eva Binková. 

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Děti pohlídáme v herně. 
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné tvo-
ření pro děti.
 
Více se o nás dozvíte na www.rybicky.13ka.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky
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Úterý 31. 10.  • 11.00
Dušičková floristika – Komunitní centrum sv. Prokopa
Možnost vyrobit si věnec či smuteční dekoraci pod vedením 
zkušené floristky. Veškeré potřeby budou připraveny, 
vstupné dobrovolné. 

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

Čtvrtek 2. 11. 
Bohoslužby o „Dušičkách“ 
Z důvodu Připomínky všech věrných zemřelých budou 
během dne přidány mimořádné mše svaté – 7.15 v kostele 
sv. Jakuba, 16.00 v kostele sv. Jakuba, 18.00 v kostele 
sv. Prokopa. 

Sobota 4. 11.  • 9.00 – 14.00
Podzimní bazar dětského zimního oblečení
Bazar se bude konat v Komunitním centru sv. Prokopa. 

Sobota 4. 11.  • 16.00 
Mše na stodůleckém hřbitově 
V rámci týdne modliteb za zesnulé bude sloužena mše svatá 
u kaple na hřbitově ve Stodůlkách. Nedělní večerní mše  
v 18 hodin zůstává beze změny. 

Pondělí 13. 11.  • 19.30
Třináctého na třináctce – Komunitní centrum sv. Prokopa. 
Hostem večera posledního letošního dílu koncertního cyklu 
bude Michal Hromek Consort.  
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Úterý 21. 11.  • 19.00
Ďábel, exorcismus a vysvobození od Zlého 
Přednáška v Komunitním centru sv. Prokopa. od 19 hodin. 

Pátek 24. 11.  • 10.00 – 12.00
Přednáška o osobní bezpečnosti pro seniory z Prahy 13 
Součástí přednášky bude i praktická část, kdy budou mít 
senioři možnost vyzkoušet si sebeobranné techniky. Akce 
bude probíhat v Komunitním centru sv. Prokopa a je 
vhodné si na ni vzít pohodlné oblečení. Přednášku pořá-
dáme ve spolupráci s organizací Krav Maga Global, vstup 
zdarma.

Úterý 28. 11.  • 11.00
Tvůrčí dílna pro seniory 
V 11 hodin tvůrčí dílna pro všechny šikovné seniorky – 

 možnost uvázat si adventní věnec – Komunitní centrum 
sv. Prokopa. 

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

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

Zoologická zahrada je v listopadu otevřená od 9.00 do 16.00. 

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

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

Výstavy
Galerie Gočár – Ferdinand d´Este
Jurta – Návrat divokých koní 2017

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

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

Sobota 4. 11. 
Vyrobte si krmítko
Dílny v zoo, vyrobte si ptačí krmítko.

Pondělí 6. – čtvrtek 9. 11. 
Dny dětských sponzorů
V zoo se setkají dětské kolektivy, které přispěly na zdejší 
chov zvířat.

Sobota 11. a neděle 12. 11.  • 10.00 – 15.00 
Víkend pro nevidomé a slabozraké – v Přednáškovém 
sále
Ukázka přírodnin a živých zvířat pro nevidomé (vidomí 
budou mít pásku přes oči). 

Pátek 17. 11.       
Svátek studentů v Zoo Praha
Série setkání se zvířaty a přidaná cvičení zvířat v Amfiteátru 
Bororo.

Neděle 19. 11.  • 10.00 – 15.00  
Den chovatelů želv
Cyklus přednášek a setkání s želvími chovanci, chovatelská 
poradna. 

Neděle 26. 11. 
Adventní dílny (1. termín)
Užijte si klidnou předvánoční atmosféru v zoo a vyrobte si 
vlastní adventní věnec. Turnusy každou hodinu od 11.00 
do 14.00.

Pondělí 27. – středa 29. 11. 
Školy zdobí zoo
Vybrané přihlášené školy zdobí zoo vlastními výrobky. 

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

                           Kalendář akcí připravila Eva Černá

FO
TO

: P
ET

r H
AM

Er
Ní

K –
 ZO

O 
Pr

AH
A

FO
TO

: M
Ir

OS
LA

V 
BO

BE
K,

 ZO
O 

Pr
AH

A



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LISTOPAD 2017 39

 

Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

Listopadovým sponzorem křížovky v našem zpravodaji jsou Květiny u Báry.
Nově otevřené květinářství najdete u metra Nové Butovice. Nabízí široký výběr řeza-
ných květin, zakázkovou výrobu svatebních, svátečních, ale i smutečních kytic, kytic 
pro radost. V příjemném prostředí obchodu se konají také... TAJENKA. Květiny u Báry 
najdete v Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, výstup z metra směr polikli-
nika Lípa – po schodech nad Rossmannem u recepce C. Otevřeno je po–pá 8–18 hod.,  
www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702, e-mail kvetinyubary@seznam.cz.
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Křížovka pro děti: V pátek 3. listopadu se bude konat ...TAJENKA a mládeže. Můžete si 
vyrobit vlastní světýlko a pak se vydat na cestu Centrálním parkem, kde uvidíte vodní regatu.

Říjnová tajenka: NAUČíME VAŠE DĚTI TENIS
Výherci: Pavel Horák, Stodůlky; Jaroslav Hanzl, Lužiny; Markéta Filipcová, Lužiny
 

 
Připravila Petra Fořtová

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

Správná odpověď z října:
Křížovka pro děti – MEZINÁRODNí DEN ZVíŘAT

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Barbora Soukupová, Luka
v hodnotě 238 Kč – Danuše Haluzová, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Klára a Tereza Skrčílkovy, Kladno
Monika Ruhlová, Stodůlky
Petra Radoušová, Litoměřice

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Pavla Štampachová, Lužiny
Jana Matrasová, Praha 6 
Daniela Petrtýlová, Praha 8

Soutěžní otázky na listopad:
1) Kdy se konala výstava fotografií Pavla Dosoudila?
2) Jak se jmenuje organizace, která pořádala akci s názvem Klubobraní? 
3) Kdo byl PhDr. Václav Smetáček?

Správné odpovědi na říjnové otázky: 
1) Hlavní hvězdou Koncertu pro park byl Janek Ledecký. 
2)  Výstava poskytovatelů sociálních služeb Prahy 13 se konala od 2. do 13. října.
3) Letní školu pro cizince pořádala FZŠ Trávníčkova.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Markéta Machová, Stodůlky  
 
 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


