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RADA MČ PRAhA 13 Mj.
schválila
poskytnutí dotace pro Prague Triatlon Team, z.s., ve výši 50 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
schválila
smlouvu o dílo s firmou BOSTA HOLDING, a.s., Krčská 61/9, 140 00 Praha 4, na základě 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce při akci Opravy schodišť v lokalitě Nové Butovice
schválila
smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, 
na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce při akci Revitalizace vnitrobloku Fingerova – 2. etapa
schválila 
smlouvu o dílo s firmou REVITAL VRBČANY, spol. s r.o., se sídlem Pešinova 558/3, 
181 00 Praha 8 – Čimice, na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na Vybudování dětského hřiště v Centrálním parku, Praha 13

ZASTUPITELSTVO MČ PRAhA 13 Mj.
schválilo
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2019 a účetní závěrku MČ Praha 13 
za 1. čtvrtletí 2019 
vyslovilo
1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Jaroslava Matýska ke dni 6. 9. 2019 
z důvodu písemné rezignace, podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Miroslavy Nekolné ke dni 7. 9. 2019, 
první náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb 
do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, v platném znění
schválilo
poskytnutí dotací v celkové výši 300 000 Kč pro:
TJ Stodůlky Praha, z.s., ve výši 200 000 Kč
Spolek Flor-in ve výši 100 000 Kč
a návrh smluv o poskytnutí dotace
souhlasilo 
s rozhodnutím o změně právní formy KD Mlejn jako obecně prospěšné společnosti 
na zapsaný ústav s právním postavením v souladu s ustanovením § 405 a násl. zákona 
č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku
a pověřilo
Radu MČ Praha 13 jmenováním osob do orgánů zapsaného ústavu a výkonem dalších 
práv a povinností, které souvisejí s plněním úkolů zakladatele
schválilo
akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2020 a hodnotící zprávu za rok 2019
jmenovalo
zastupitelku Anetu Ečekovou Maršálovou odpovědným politikem za plnění programu 
místní Agendy 21
zvolilo
členy výboru pro Agendu 21 paní Dariu Křivánkovou a pana Rudolfa Weydu
schválilo
předložené návrhy Dodatku č. 3 ke zřizovacím listinám MŠ, kterým se s účinností  
od 1. 10. 2019 mění původní název takto:
Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace, na Mateřská škola 
Palouček, Husníkova 2075, příspěvková organizace; Mateřská škola, Praha 13, Mezi 
Školami 2323 na Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 13, Mezi Školami 2323 a Mateřská 
škola, Praha 13, Vlasákova 955 na Mateřská škola Motýlek, Praha 13, Vlasákova 955
vzalo na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 
31. 7. 2019 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 4. 9. 2019, splnění 
uložených úkolů dle přílohy materiálu 
a schválilo
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů ve smyslu návrhů nositelů úkolů
 Zpracovala Helena Šlitrová

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva

veřejné projednání s občany na téma

Přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13 
Zveme občany městské části Praha 13 na veřejné projednání, které se koná  

ve čtvrtek 17. října od 16.30 hodin na adrese Střediska sociálních služeb Prahy 13, 
Trávníčkova 1746. Veřejné projednání se týká záměru přístavby tohoto střediska 

 a je součástí aktivit místní Agendy 21. Všichni občané jsou srdečně zváni. 

Školy v Praze 13
Pro všechny zájemce o dění v našich mateřských i základních školách, ale také v Domě 
dětí a mládeže Stodůlky, jsou od května na adrese www.skolyprahy13.cz k dispozici 
webové stránky Školy Prahy 13. Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Informace k poplatkům za psy
Ve druhé polovině měsíce října budou rozesílány urgence (dodatečné složenky) maji-
telům psů, kteří za ně stále nemají uhrazeny poplatky pro rok 2019. Upozorňujeme, 
že každý, kdo takovou složenku obdrží, je v naší evidenci psů veden jako dlužník. 
 Pokud dlužník již psa nemá (pes uhynul, byl předán jiné osobě, apod.), je nutné jej 
z naší evidence odhlásit (při osobní návštěvě nebo písemně). Obdobně je nutné po-
stupovat i při odstěhování. Není-li pes řádně odhlášen, a není-li zaplaceno, správce 
poplatku i nadále eviduje poplatek jako běžnou pohledávku.

Při neuhrazení této obdržené složenky, bude automaticky počátkem příštího roku 
následovat vymáhání dluhu včetně jeho navýšení o 100 % (o 200 % u opakovaných 
neplatičů) jako sankce za nedodržení termínu splatnosti. Exekuční vymáhání provádí 
přímo Úřad MČ Praha 13, dlužníci tedy nedostanou soudní obsílku, ale platební výměr 
a exekuce jim bude provedena v rámci daňového řízení obratem srážkou z bankovního 
účtu, spoření, ze mzdy, důchodu apod.

Případné dotazy směřujte na Úřad městské části Praha 13, ekonomický odbor, od-
dělení daní a poplatků, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5, telefon 235 011 411, 
e-mail:  cizam@praha13.cz. Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Farmářské trhy budou až do prosince
Oblíbené farmářské trhy na Slunečním náměstí, pár metrů od stanice metra B Hůrka, 
můžete navštívit až do 2. prosince. Každé pondělí od 8 do 18 hodin si tak máte mož-
nost koupit čerstvé ovoce, zeleninu, masné výrobky, koření, pečivo, mléko, sýry, šťávy, 
uzeniny, ryby... Pouze v případě silnějších mrazů bude v zájmu kvality zboží nabídka 
ovoce a zeleniny omezena. -red-

Úřad městské části změnil doménu pro e-mailové adresy
Jak jsme vás již informovali, od 1. 8. 2019 je pro celý Úřad městské části Praha 13 
platná adresa s novou doménou (to je část adresy za @). E-mailové adresy s doménou 
p13.mepnet.cz se mění na praha13.cz. Aby změna domény neznamenala pro občany 
žádné komplikace, je doručení příchozí pošty na původní doménu p13.mepnet.cz 
 zabezpečeno až do 30. 6. 2020. -red-

sdĚlení Úřadu a mĚstské části  

Daň z nemovitosti se v naší městské části nezvýší
I když některé pražské městské části přijaly zvýšení daně z nemovitostí pro občany, 
městská část Praha 13 toto zvýšení neučinila, neboť se vedení domnívá, že by to 
pro občany byla další daňová zátěž. -red- 
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přímá linka

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

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

KDU – ČSL a STAN.................................................................Jiří Mašek, tel. 602 104 483          
 masekj@praha13.cz

Občanská demokratická strana...................................................ticha.ludmila@seznam.cz
 www.odspraha13.cz

TOP 09.......................................................................................praus.petr@gmail.com
 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zelení a Piráti pro 13........................................................Václav Hrdlička, tel. 603 404 991
 www.zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

slovo ŠéFredaktorky kontakty

Vážení a milí čtenáři STOPu,
jsme rádi, že jste si udělali čas a otevřeli váš zpravodaj. Obsah je tradičně pestrý a tak trochu 
festivalový, protože uplynulý měsíc byl ve znamení dalšího ročníku Festivalu volného času 
Prahy 13. Ten sice končí až 6. října, ale už nyní vám přinášíme řadu článků, které vám přiblíží 
atmosféru na některých akcích. To ale neznamená, že ostatních informací by bylo málo – 
například v Přímé lince se starosta David Vodrážka vyjadřuje k opravám mostů a kotelen 
v Praze 13, v Kaleidoskopu najdete reportáž z prvního školního dne na třináctce nebo 
21. ročníku Emilovy jízdy veteránů, která se koná na počest pana Emila Příhody, vlastníka 
největší světové sbírky vozidel a strojů značky Praga... Na stranu devět jsme zařadili rubriku 
Fórum, ve které se zástupci všech politických klubů v zastupitelstvu vyjadřují k jednomu 
tématu. Tentokrát jsme se zeptali, jakým způsobem by se mohla Praha 13 zapojit 
do globálního úsilí o řešení negativních dopadů klimatických změn. Řada článků je 
věnována sportu. Stejně tak jako říjnový rozhovor s Barborou Galádovou, s kterou jsme si 
povídali nejen o jejích skvělých umístěních na letošním Mistrovství Evropy juniorů 
v rychlostní kanoistice. Poměrně velký prostor patří i našim starším spoluobčanům –  
akcím, na které se mohou těšit, ale také těm, kterých se už zúčastnili. Samozřejmě jsme 
nezapomněli ani na další pravidelné rubriky a pozvánky na výlet. Pakliže si chcete 
zpříjemnit první podzimní dny, vypravte se třeba za památnými stromy po Dejvicích a okolí, 
nebo do Retroautomuzea ve Strnadicích.  
Dovolte mi, abych vám za celou redakci popřála pohodové říjnové dny, snad ještě i plné 
sluníčka a příjemných teplot.  Eva Černá, šéfredaktorka

V létě probíhala další oprava 
lávky na Slunečním náměstí, jaký 
byl důvod? Plánují se i jiné rekon-
strukce týkající se komunikací?
Co se týká opravy lávky na Slu
nečním náměstí – v minulých 
 letech byly postupně prováděny 
opravy a další související práce. 

V roce 2014 proběhla kom
pletní oprava, v roce 2015 bylo 
prováděno měření a výpočet 
svislých posunů a o rok později 
havarijní oprava klenuté brány. 

V letošním roce to byla pouze 
reklamační oprava, protože byly 
zjištěny závady jako silně degra
dovaná pochozí vrstva, uvolněné 
madlo, poškozené mostní závěry, 
lokálně odfouklá sanační vrstva 
a prosvětlující koroze. Za kompli
kace se občanům omlouváme, ale 
Technická správa komunikací hl. 
m. Prahy (TSK), jako zod povědný 
správce hospodařící s veřejnými 
prostředky, musela k reklamaci 
přistoupit ještě v letošním roce, 
aby se dala využít šedesátiměsíční 
záruka. Zhotovitel si práce rozlo
žil dle vlastní kapacity.

Vzhledem k tomu, že zajištění 
bezpečnosti našich občanů patří 
mezi naše priority, akceptujeme 
pracovní úsilí TSK, která v Pra  
ze 13 realizuje nespočet oprav 
a rekonstrukcí.

V rámci běžné údržby bude 
opraven chodník v Hostinského 
ulici, dále výtluky na komunika
cích Archeologická, K Řepory
jím, Jeremiášova, Bavorská, Vac
kova, Mukařovského a také 
na Velké Ohradě.

Dále bude v naší městské čás 
ti probíhat, nebo už probíhá, 
údržba mostních objektů, a to 
v rámci běžné údržby. Jedná se 
o lávky v ulicích Oistrachova 
a Píškova a také opravy izolace 
podchodu v Nových Butovicích. 
Koncem letošního roku bude 
zahájena oprava mostu mezi ulicí 
Líšnická a Stodůleckým hřbito
vem. Další opravy budou realizo
vány v průběhu příštího roku 
a občané o nich budou včas in
formováni. 

U zastávky MHD Bucharova 
došlo k dopravnímu omezení 

v rámci výstavby dělícího 
ostrůvku v prostoru přechodu 
pro chodce. Ochranný ostrůvek 
zkrátí délku přechodu tak, aby se 
stal bezpečnější pro pěší. Součástí 
stavby je rekonstrukce autobu
sových zálivů včetně navazujících 
chodníkových ploch. 

Zaznamenali jsme v naší městské 
části stavební práce i na někte-
rých kotelnách.
Je to tak. Společnost Veolia 
Energie Praha, a.s., v současné 
době dokončuje v Praze 13 práce 
na dvou kotelnách, a to kon
krétně v ulici Fantova a v ulici 
Kolovečská. U těchto kotelen do
šlo v loňském roce k celkové re
konstrukci technologií a v sou
časné době probíhá oprava jejich 
fasád. Primárním důvodem byla 
rekonstrukce, díky které se sníží 
produkce emisí skleníkových 
plynů, což přispěje ke zlepšení 
životního prostředí v oblasti. 

Další přidanou hodnotou je 
i estetická stránka věci. Stará 
 fasáda a zanedbaná zeleň svým 

vzhledem hyzdila okolí.  Věříme, 
že toto zvelebení obyvatelé ocení.

Nicméně bych touto cestou 
chtěl apelovat na některé nepři
způsobivé občany žijící v naší 
městské části, kteří stále dokola 
ničí a hyzdí naše okolí a mají po
třebu zanechat svoji stopu po
mocí sprejů všude, kde narazí 
na volnou plochu.  Byl bych rád, 
kdyby si uvědomili, že i odstra
nění graffity stojí nemalé peníze, 
které bychom mohli investovat 
do něčeho smysluplnějšího.

Myslím, že máme všichni 
právo žít v hezkém, čistém 
a upraveném prostředí. 

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

Uzávěrka příštího čísla: 7. 10. 2019  Distribuce: 25. 10. – 1. 11. 2019
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inFormaCe Z radniCe

Informace o plánované souvislé 
údržbě komunikací 
Od poloviny října 2019 až do jara 2020 bude Technická správa komu
nikací hlavního města Prahy, a.s., (TSK) provádět souvislou údržbu 
komunikace Bucharova, a to v úseku křížení s ulicí Upolínová až 
po ulici Jeremiášova. Dopravní omezení bude řešeno uzavřením vo
zovky po polovinách se zachováním obousměrného provozu. Oprava 
vozovky bude postupovat po úsecích směrem od ulice Upolínová 
k ulici Jeremiášova. Předpokládané náklady na opravu Bucharovy ulice 
budou 57 milionů Kč (bez DPH).

Od druhé poloviny října do konce roku 2019 bude TSK provádět také 
souvislou údržbu komunikace Jeremiášova v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Mukařovského a Archeologická. V obou směrech bude za
chován provoz ve dvou jízdních pruzích. Předpokládané náklady bu
dou 25 milionů Kč (bez DPH).

Informace TSK o dopravních opatřeních budou průběžně uváděny 
na webu www.praha13.cz.  Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy

Uzavření manželství pouze 
za přítomnosti svědků
Úřad městské části Praha 13 nově umožnuje uzavření manželství for
mou tzv. úředního aktu, a to v kanceláři občanskosprávního odboru. 
Tento svatební obřad je vhodný pro ty snoubence, kteří chtějí uzavřít 
sňatek pouze za přítomnosti oddávajícího a dvou svědků, bez hudeb
ního doprovodu a květinové výzdoby. Na této formě svatebního ob
řadu se mohou snoubenci domluvit osobně v oddělení matrik 
ve 3. patře úřadu. Pro tuto formu obřadu jsou vyhrazeny určité dny, 
a to úterý nebo čtvrtek mezi 10. až 13. hodinou, konkrétní termín si 
snoubenci dohodnou až s pracovnicí oddělení matrik. Správní popla
tek za uzavření manželství formou úředního aktu činí 1 000 Kč.  
S dalšími případnými dotazy je možné se obrátit na oddělení matrik, 
tel. 235 011 316/312. Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního 

Virtuální klub seniorů Prahy 13
Vedení naší městské části se snaží, aby se na třináctce všem dobře žilo 
– dětem, mládeži, lidem v produktivním věku, ale také seniorům. 
Přestože Praha 13 stále patří mezi městské části s nejnižším věkovým 
průměrem, i zde populace stárne. Obyvatel v seniorském věku přibývá 
a starší spoluobčané a jejich rodiny se stále častěji dotazují, jak by se 
mohli stát členy některého z třinácti klubů seniorů, které zde fungují, 
nebo zda a kdy se bude otevírat další tematicky zaměřený klub.

Je dobře, že jsou naši senioři stále aktivní a v klubech se cítí dobře. 
Nicméně z dlouhodo
bého hlediska není 
možné další kluby se
niorů otevírat, protože 
jsou s tím spojeny ne
malé finanční náklady.

Proto byl 9. září 
uveden v život Vir
tuální klub seniorů 
Prahy 13, kam se může 
zapsat každý zájemce 
v seniorském věku. 
Vyplní jednoduchý 
formulář a obdrží 
členskou kartu, díky 
které bude získávat aktuální informace o pořádaných akcích, ale také 
o různých aktivitách určených seniorům Prahy 13.

Vznik Virtuálního klubu seniorů Prahy 13 iniciovali starosta David 
Vodrážka spolu s radní Anetou Ečekovou Maršálovou, kteří mají 
ve svých gescích sociální oblast. 

Bližší informace získáte na tel. 235 011 615 nebo v budově radnice, 
4. patro, č. dv. 540.  -red-

Výstava sociálních služeb 
pojedenácté
Od 7. do 18. října bude v atriu radnice k vidění tradiční Výstava sociál
ních služeb Prahy 13. Na letošním, v pořadí již 11. ročníku, se představí 
poskytovatelé sociálních a návazných služeb. Celkem se do výstavy za
pojí na dvacet organizací, které pokrývají širokou škálu služeb pro se
niory, děti a mládež, rodinu, zdravotně postižené, cizince a uživatele 
návykových látek. Výstava, nad kterou převzal záštitu starosta David 
Vodrážka, bude přístupná v úředních hodinách radnice. Petr Syrový

Čtvrtý Ideathon 
ve Mlejně
V lednu proběhne v KD Mlejn poslední ze čtyř plánovaných Ideathonů 
městské části Praha 13. Soutěžní týmy se budou zabývat těmito vý
zvami: bydlení, rozvoj podnikání, životní prostředí, kultura a volnoča
sové aktivity. Pokud máte zajímavé nápady a nebojíte se je po celo
denní intenzivní práci představit odborné porotě, je Ideathon přesně 
pro vás. Vítězný tým získá opět hodnotné ceny. Už nyní všechny 
zveme k účasti i registraci. Další informace naleznete opět na webo
vých stránkách www.idea13.cz.  Libor Hakl



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • říjen 2019 5

téma stopu

2X
 IL

US
TR

AČ
NÍ

 FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ

Jednou z priorit městské části Praha 13 je sociální a rodinná politika. 
Ve spolupráci se sociálním výborem ji realizuje odbor sociální péče, 
který se neobejde bez součinnosti dalších pracovišť úřadu. Díky sehra
nosti všech se daří realizovat řada projektů, aby se v naší městské části 
žilo všem občanům co nejlépe.

Koncepce sociální politiky
Celá oblast sociální politiky městské části je koncepčně ukotvena 
v několika dokumentech. Především ve Strategickém plánu městské části 
Praha 13 na období 2018–2024. Hlavním cílem pro sociální oblast je 
rozvíjení kvalitní nabídky služeb sociální péče, včetně koordinace so
ciální politiky a rozvoje spolupráce jednotlivých aktérů, rozvoje infra
struktury s ohledem na demografický vývoj a v neposlední řadě i zvy
šování informovanosti občanů o dostupných službách. 

Dalším důležitým koncepčním dokumentem jsou Priority rozvoje 
sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13, na který 
navazuje prováděcí dokument. Ten definuje prioritní služby, jejich 
rozvoj a podporu, především pak formou rozvoje dotačního programu.  
V roce 2019 byl dotační program nově doplněn o oblast rodinné poli
tiky.

Městská část Praha 13 realizuje některé záměry koncepce sociální 
politiky prostřednictvím své příspěvkové organizace Střediska sociál
ních služeb Prahy 13. Stěžejní činností střediska je poskytování pečo
vatelské služby seniorům a osobám se zdravotním postižením v do
mácím prostředí. Pro případ, že není možné zajistit péči o seniory 
v domácním prostředí ani s využitím terénních sociálních služeb, vy
budovala MČ Praha 13 Domov pro seniory Zity Kabátové. 

Koncepce rodinné politiky
V červnu roku 2018 Rada a Zastupitelstvo městské části Praha 13 
schválily Koncepci rodinné politiky na rok 2018–2024 s cílem podporo
vat rodiny napříč všemi generacemi, včetně mezigeneračního soužití. 
Naší vizí je být obcí přátelskou rodině. Snažíme se ji naplňovat pro
střednictvím tří tematických oblastí: politikou zdravé rodiny, podpo
rou mezigenerační solidarity a podporou skupin se specifickými po
třebami. Realizace akčního plánu této koncepce je v podobě 
konkrétních aktivit řešena jednotlivými gestory, především odborem 
sociální péče, místní Agendou 21, odborem životního prostředí, odbo
rem školství, Střediskem sociálních služeb Prahy 13, Kulturním do
mem Mlejn, Domem dětí a mládeže Stodůlky, Proximou sociale, o.p.s.

Mezi finančně nejnáročnější aktivity patří revitalizace dětských 
hřišť a sportovišť. V rámci rodinné politiky jsou podporovány příměst
ské tábory a celá řada akcí zaměřených na rodiny – Den rodiny s Pra
hou 13, Den zdraví, Pražské cyklozvonění, Butovický rohlík, Dome
ček s příchutí, Mikuláš v Ptáčkově atd. V KD Mlejn jsou podporo
vána některá divadelní představení pro rodiny s malými dětmi. 
Ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 byl v rámci rodinné politiky 
nově vybaven Mateřský klub Kulička. Za účelem vytvoření přátel
ského prostředí pro návštěvníky OSPOD byl v budově radnice vybu

dován dětský koutek. Praha 13 schválila Koncepci rodinné politiky 
jako jedna z prvních městských částí v Praze a stala se tak příkladem 
dobré praxe pro další.

Zastřešujícím gestorem sociální a rodinné politiky MČ Praha 13 je 
odbor sociální péče, konkrétně jeho čtyři oddělení: oddělení sociální 
péče, oddělení sociálněprávní ochrany dětí, oddělení kurátorů pro 
mládež a oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb. 
•  Oddělení sociální péče primárně vykonává úkoly v přenesené působ

nosti státu sociální práci ve vztahu k seniorům, zdravotně postiže
ným a sociálně znevýhodněným dospělým občanům. Vedle toho 
v samostatné působnosti zajišťuje činnost třinácti klubů pro seniory, 
program Retrokavárny a aktivity pro neorganizované seniory.

•  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se zabývá proble
matikou ohrožených dětí (děti týrané, zneužívané a zanedbávané, 
umístěné mimo biologickou rodinu, ohrožené sociálním vylouče
ním) a zastupováním dětí před soudem v roli kolizního opatrovníka. 

•  Oddělení kurátorů pro mládež pracuje s dětmi s výchovnými pro
blémy, rizikovým chováním a dětmi, které se dopouští činů jinak 
trestných a trestnou činností mladistvých.
Obě výše jmenovaná oddělení jako orgány sociálněprávní ochrany 

dětí plní úkoly v přenesené působnosti státu. Přidanou hodnotou je
jich práce je materiální pomoc sociálně slabým rodinám  ve zvláštní 
místnosti soustřeďuje oblečení, obutí, hračky a potřeby pro domácnost, 
které rozdává podle potřeby klientům. Mnoha maminkám byl poskyt
nut kočárek pro čerstvě narozené miminko se základní výbavičkou 
i sportovní kočárek pro větší děti. Za účelem pomoci všem občanům 
ohroženým sociálním vyloučením odbor sociální péče spolupracuje 
také s Farní charitou Stodůlky, která prostřednictvím poukázky vy
dané na odboru sociální péče rozdává sociálně slabým rodinám potra
vinovou pomoc, která může obsahovat i hygienické potřeby. Tato pou
kázka se vydává jedenkrát měsíčně pro jednu rodinu.    

Pro potřeby krizové intervence má OSPOD k dispozici azylový byt 
v Heranově ulici. Doba umístění klientů, kteří se ocitnou v těžké ži
votní situaci je tři měsíce, ze závažných důvodů může být ubytování 
prodlouženo na delší období. 

Ve spolupráci s organizací Dejme dětem šanci jsou na pomoc dě
tem z dětských domovů pořádány v budově radnice charitativní akce. 
Oddělení zabývající se ochranou nezletilých dětí úzce spolupracují 
s řadou neziskových organizací. Bez této spolupráce je účinná pomoc 
dětem a jejich rodinám nemyslitelná. Také z tohoto důvodu je tato 
oblast sociální politiky koncepčně zakotvena v dotační politice MČ 
Praha 13.  
•  Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb se zabývá plánováním 

sociálních služeb, rozvojem programů sociální prevence, koordinací 
koncepce rodinné politiky, integrací cizinců, národnostními menši
nami a administrací výpůjček zařízení tísňové péče.  
Závěrem je na místě uvést, že sociální oblast je velmi široký pojem, 

neboť její náplň píše sám život.  Blanka Vildová, vedoucí odboru sociální péče

Sociální a rodinná politika je prioritou
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21. ročník Emilovy jízdy
V sobotu dopoledne ve čtvrt na deset odmávl slavnostně starosta 
městské části David Vodrážka start 21. ročníku Emilovy jízdy vete-
ránů. Startem i cílem letošní jízdy, která se konala v sobotu 14. září, 
bylo Sluneční náměstí před radnicí Prahy 13. Celá partička sedmnácti 
oldtimerů i youngtimerů (vozidel, která svým stářím 15–29 let ještě 

nedosáhla na status veterána, ale jsou sběratelsky zajímavá) v proslu-
něné sobotě zlehka dosáhla cíle jízdy v lánském muzeu sportovních 
a závodních vozů. Celkově každý z účastníků natočil okolo stovky ki-
lometrů vpravdě veteránských. Pro méně informované – Emilova 
jízda se koná na počest pana Emila Příhody, který vlastní největší svě-
tovou sbírku vozidel a strojů značky Praga. Emil byl osobně přítomen 
i na startu a letos je mu právě sedmaosmdesát. Ať žije Praga!      

   Dan Novotný

Městská část Praha 13 ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství 
uspořádala v pondělí druhého září v odpoledních hodinách pro děti ze 
třináctky oblíbenou akci nazvanou Pohádkový les. Stačilo, aby děti 

prošly kouzelnou branou v blízkosti Nepomuckého rybníka a rázem 
se ocitly v pohádkové říši, plné překrásných víl, skřítků a zvířátek. Ob-
líbené postavičky z českých pohádek se probudily v začarovaném lese 
a potřebovaly, aby jim malí pomocníci našli cestu z bludiště ven. Jinak 
by v říši lidí musely zůstat navěky.

Třeba takový skřítek Měcháček snědl houbu Zapomněnku a z hlavy 
se mu všechno vykouřilo. Nevěděl, co do lesa patří a co ne. Ale děti to 
věděly, a tak mu poradily. I Hadí královna, Květinová rusalka, Hastr-
mánek, Světluška a Vraní skřet s vílou Peřejkou měli své velké tram-
poty. Ale protože u nás na třináctce máme samé šikovné kluky 
a holky, tak nakonec všechno dobře dopadlo.

Záštitu nad akcí převzali starosta David Vodrážka a místostarostka 
Marcela Plesníková.  Pohádkové dobrodružství se u nás konalo již po-
čtvrté a zúčastnilo se ho přes tisíc dětí. Vstup byl zdarma. Michala Králová

Hurá do školy
Zábavné dopoledne pro 
všechny prvňáčky uspořádala 
MČ Praha 13 pod záštitou 
starosty Davida Vodrážky již 
tradičně v Centrálním parku. 
Oslavy nazvané Třináctka 
prvňáčkům se druhého září 
zúčastnila také místostarostka 
Marcela Plesníková, která má 
v naší městské části na starost 
oblast školství.

První školní den se snažila 
naše městská část malým 
žáčkům a žákyním co nejvíce 
zpříjemnit. Od deseti hodin 

byl na pódiu pro děti připra-
ven bohatý program plný her, 
soutěží, písniček a také diva-
delní představení. Mezi malé 
i velké zavítaly také legen-
dární postavičky Jů a Hele. 
Děti na pódiu soutěžily, ro-
diče fandili a vítězové si od-
nesli krásné dárky a dětské 
šampáňo, které k oslavám 
u nás na třináctce neodmysli-
telně patří. Pro čerstvé prv-
ňáčky byl připraven i zábavní 
park s kolotoči a houpačkami. 
Odvážnější děti se mohly svézt na ponících nebo vyzkoušet aquadrom.  

I když se počasí chovalo rozmarně, všechny děti i rodiče si první 
školní den náramně užili. Michala Králová

Centrální park se proměnil v Pohádkový les
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Námořníci v Domečku
Na akci Domeček s příchutí... Námořnická plavba, která se konala 
v úterý 10. září v rámci Festivalu volného času v Domě dětí a mládeže 
Stodůlky připlulo malých i velkých námořníků opravdu hodně. 
   V zahradě i v budově vše dýchalo přímořskou atmosférou a na pó-
diu se prezentovala celá plejáda zájmových kroužků. Tanec, hudba, 
zpěv, ale i karate se střídaly s kouzelnickou show Jakuba Bílka. Děti 
potěšilo divadlo Láry Fáry pohádkou O třech námořnících, nechyběla 
ani kapela Floosband či písničkář Jakub Cinibulk. Návštěvníky zaujala 

Vysoké teploty a výstraha před bouřkami. Už začátek osmnáctého 
Koncertu pro park v Centrálním parku Prahy 13 ve 13 hodin se bouř-
kově chmuřil. První tóny i minuty patřily kapele B.lues. Vlastním po-

také výstava keramiky na téma Podmořský svět, prohlídku prostor Do-
mečku zpestřila hravá Poznávací plavba.

V IT centru se návštěvníci dozvěděli všechny potřebné informace 
týkající se nabízených kroužků a současně zde mohli vyřídit veškerou 
agendu, která je spojená s registrací. Neocenitelné bylo samozřejmě 
hlavně osobní setkání s lektory jednotlivých zájmových aktivit.

Závěrem je třeba zmínit, že k dobré náladě přispělo také počasí. 
Sluníčko pilně svítilo po celý den a jistě bylo předzvěstí příjemných 
chvil, které v nadcházejícím školním roce v Domě dětí a mládeže spo-
lečně zažijeme. Zdeňka Hiřmanová

a ozvěnou české „Nové vlny“ i hitů Petra Muka. Chýlilo se k neděl-
nímu podvečeru a už skoro přestávalo pršet. Ideální čas na dívčí srd-
covku. V podobě seskupení ATMO music, které v současnosti tvoří 
raper Hank společně s Ondrou DJ Ask. Mazaně zasazený rap do me-

lodických písní se zpívaným  refrénem, 
především singl Andělé, pů sobil na pří-
tomné fanynky téměř opojně. A v oka-
mžiku, když se Hank za jejich nadše-
ných výkřiků vnořil do davu, se mohl 
zaslouženě hřát na slunci dívčího ob-
divu. Vrcholným  zážitkem, zvláště pro 
přítomné dívky a ženy se v letošním 
podmáčeném Koncertu pro park stalo 
vystoupení mladšího syna hudebníka 
Vladimíra Mišíka Adama. Hudebník, 
herec, tanečník a několikanásobný objev 
roku nezůstal ani 1. září večer v Cent-
rálním parku Prahy 13 své populární 
pověsti nic dlužen. Když koncert 
v jednu začal, bylo 30 °C. Když v devět 
končil, tak už jen 17 °C. Sláva všem věr-
ným návštěvníkům letošního koncertu.   
   Dan Novotný

Předpověď pro nedělní Koncert pro park bohužel vyšla

jetím známých skladeb od Pink Floyd 
nebo Dire Straits dokázala, že dobrá 
muzika může znít pokaždé trochu ji-
nak. S vystoupením Depeche Mode 
Revivalu se už z nebes táhly provazce 
deště. Tahle partička z Ústí nad La-
bem, založená před 20 lety, je prostě 
skvěle přesvědčivá. Početní fanoušci to 
spontánně dokazovali. Tančili, zpívali 
a celou svou duší i tělem dávali najevo, 
že „Nová vlna“ žije dál. S Radkem 
Kurcem a jeho rodinnými i spřátele-
nými Friends pak ovládla na několik 
desítek minut Centrální park metalová 
klasika. A pořád nepřestávalo pršet. 
Voda se valila shůry a z reproduktorů 
přišel příval Oceánu. I s „nesmrtelným“ 
Dušanem Vozárym za klávesami 
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Kdybych to nezažila, neuvěřím
Ve čtvrtek 11. 7. kolem osmnácté hodiny jsem ve stanici metra Hůrka pro
žila děsivé minuty strachu. Chtěla bych alespoň touto cestou velice poděkovat 
neznámému mladému muži, který mi vysvobodil psa. 

Nastupovala jsem do vagónu s pejskem, který byl na vodítku. Už měl 
přední packy ve vagónu, ale najednou zadníma nohama propadl mezi va
gónem a nástupištěm do kolejiště. Mně zůstalo v ruce jen vodítko s obojkem. 
Šok! Ani nedovedu popsat, co vše se dělo kolem. Bezradně jsem koukala 
na svého milovaného pejska v té hluboké díře. Zareagovali však cestující ko
lem. Vlak zůstal stát a začal pokus zvíře nějak z kolejiště dostat. Bohužel 
pejsek je hluchý, tím bylo vše komplikovanější. Ale pohyboval se jen na ma
lém prostoru. 

V tom přiběhl mladý muž, lehl si na zem a psa v místě mezi vagóny vy
táhl. Jak jsem byla vyděšená, nestačila jsem mu ani pořádně poděkovat. 
 Činím tak touto cestou a děkuji i všem lidem, kteří přesto, že jsme jim způ
sobili zdržení, soucítili a pomohli. Pes to přežil bez zranění, ale i tak byla 
Dáda vyděšená. Chtěla bych tímto dopisem nejen moc poděkovat, ale i upo
zornit na možné nebezpečí. Kdybych to nezažila, neuvěřím, že by mohlo 
k podobné nehodě dojít. Všem ještě jednou děkuji.      Gabriela Machátová

Poděkování školce u Rumcajse 
Začátek školního roku 2. září mi připomněl, že skončilo docházení našich tří 
vnoučat do školky u Rumcajse. První vnuk, který tam začal chodit, už na
vštěvuje víceleté gymnázium, vnučka chodí do čtvrté třídy a ta třetí – po
slední do třídy první. Všichni tři odcházeli ze školky neradi, mají odtud své 

Fotografie, kterou nám poslal pan Jan Minář, 
na nás díky suchému listí už dýchne podzi
mem. Naštěstí ježek zatím vůbec nevypadá 
na to, že by se chystal k zimnímu spánku. Mu
síme jen doufat, že se krásami našeho Centrál
ního parku nebude kochat příliš dlouho a ne
propásne tak tu správnou dobu přípravy svého 
zimního úkrytu. Na druhou stranu ale má ten
hle pichlavý uzlíček štěstí, že není na nějaké 
zahradě nebo zahrádce, kterou pečlivý majitel 
před zimou uklidí tak dokonale, že ho připraví 
nejen o potravu, ale také o všechen „stavební 
materiál“ na jeho místo k přezimování.

Podaříli se i vám udělat zajímavou fotogra
fii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji 
do redakce STOPu na stop@praha13.cz, rádi 
ji zveřejníme. V případě, že si přejete, aby byla 
vaše fotografie použita výhradně v rubrice 
 Vaším objektivem, nikoli jako ilustrační foto
grafie u některého z textů, uveďte to prosím 
v emailu. Za všechny snímky, které jste nám 
již poslali nebo je teprve pošlete, mnohokrát 
děkujeme. A protože podzim, kouzelník s bar
vami, vám určitě i letos nabídne spoustu krás
ných záběrů, mějte své fotoaparáty vždy 
v pohotovosti.   Eva Černá

Z vaŠiCh dopisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

kamarády a stále vzpomínají na „své“ učitelky. Letos před ukončením „škol
kového roku“ proběhlo úžasné rozloučení s nastávajícími školáky. Vystoupili 
žáci všech tříd a odcházející děti byly pasovány na školáky. Bylo to moc 
milé. Rád bych touto cestou poděkoval celému kolektivu, který školku vede 
a o děti se stará. Myslím, že připravit děti do školy tak, aby se tam těšily, je 
záslužná práce. A taková perlička na konec – všechny děti se shodly, že 
ve školce vařili lépe nežli teď ve škole .  Petr Weber

Asuán plný žabince
Při návštěvě Asuánu jsem strnul. Větší část vodní plochy pokrýval žabinec. 
Tak velké pokrytí hladiny nebylo ani v extrémně horkém létě a podzimu 
2018. Ptám se, co se stalo? A co na to správce Asuánu?  Jan Zeman 

V poslední době jsme zaznamenali zájem občanů o zarostlou hladinu 
rybníku Asuán 
na kraji Prokop
ského údolí. Rybník 
je vlastně retenční 
nádrží, která zachy
cuje vody z dešťové 
kanalizace zejména 
ze sídliště Velká 
Ohrada. Do rybníku 
přitéká také Pro
kopský potok. Díky 
suchu se snižuje 
hladina spodních 
vod – je nižší než 
dno rybníku. Kvalita vody závisí tedy hlavně na tom, kolik jí přitéká. 
V posledních suchých letech je průtok vody minimální, tudíž se kva
lita vody může zhoršit. V rybníku je stojatá voda, která je díky vel
kému množství živin (hnojiva) ideálním prostředím pro růst okřehku. 
Živiny se do rybníku dostanou přítoky vody a také rozkladem rostlin
ného materiálu v sedimentech na dně. Oddělky okřehku, které se mo
hou rozrůstat, vnáší do rybníku vodní ptactvo. Podle sdělení vedoucí 
oddělení vodního hospodářství organizace Lesy hl. m. Prahy, správce 
této vodní plochy, dojde v nejbližších měsících k odbahnění dna ná
drže, což by mělo vést ke zlepšení kvality vody.   Dana Céová, OŽP

vaŠím objektivem
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FÓrum

ANO 2011

KDU - ČSL a STAN

OBČANSKá DEMOKRATICKá STRANA

TOP 09 

ZELENí A PIRáTI PRO 13

Dopady probíhajících a očekávaných změn podnebí lze buď omezovat 
na nejmenší možnou míru, nebo se jim včas a účinně přizpůsobit. 
Praha 13 již dnes využívá oba přístupy. Z celé řady aktivit uveďme 
kupř. aktivní a celoroční péči o zeleň, pomáhající nejen snižovat ná
růst teploty v zastavěných částech měst (městský tepelný ostrov), ale 
i tlumit dopady mimořádných meteorologických jevů jako jsou vlny 
horka, sucho či naopak povodně. Pro potřeby úřadu MČ Praha 13 
jsme zatím pořídili několik elektromobilů. Dlouhodobě se věnujeme 

také rozumnému šetření vodou a omezování zejména umělohmot
ného odpadu a organizujeme výchovně vzdělávací akce. Ve všech pří
padech se snažíme přednostně využívat přírodě blízké postupy, 
doplňované tam, kde je to nezbytné technickými řešeními. Uvedené 
činnosti provádíme bez honosné reklamy či dnes oblíbeného alarmi
smu. Aby naše aktivita v tomto směru nevyšla naprázdno, měla by po
dobná opatření probíhat i v celé Praze a ČR.
 Marcela Plesníková, Klub zastupitelů hnutí ANO 2011 

Klimatické změny jsou globálním problémem. Možnosti zapojení 
Prahy 13 do jejich řešení je ale lokální věcí. Pro klimatické změny 
ve středních Čechách je typické zvyšování průměrné roční teploty 
a sucho. Městská část, ve které chybí výrazná říční síť tak díky husté 
panelové zástavbě v létě výrazně kumuluje teplo. Přesto zde máme dva 
přirozené fenomény, které přispívají k určité eliminaci nepříznivých 
teplotních poměrů. Jedná se o Centrální park a o systém vodních ná
drží. Centrální park díky své rozlehlosti ulevuje v letním období 

přehřátému panelovému městu. Soustava rybníků pak zadržuje vodu 
v době sucha a podobně jako zeleň chladí. Stabilita hladiny vodních 
ploch je o to cennější, že všechny rybníky jsou napájeny z velké části 
vedle tekoucí i srážkovou vodou. Je tedy zřejmé, že městská část svou 
trvalou a provázanou péčí o zeleň a vodní plochy (vysazování stromů, 
zadržování vody v krajině ale třeba i méně časté sekání trávy) přispívá 
ke zmírňování negativních dopadů klimatických změn na svém 
území.  Za Klub zastupitelů koalice KDU-ČSL a hnutí STAN Jiří Mašek, předseda

Zapojení MČ do globálního řešení nesporných klimatických změn lze zejména 
prostřednictvím konkrétních opatření v oblasti naší působnosti. Jde zejména 
o možnosti vytvořit v rozpočtu dostatek prostoru pro reakci na nečekané výkyvy 
počasí. Při tvorbě rozpočtu je to pochopitelně velice složité, ale to občany nezají
 má a oprávněně vyžadují rychlou nápravu. MČ zahájila už v r. 2010 sérii investic 
zaměřených na energetickou úspornost budov ve svém vlastnictví. Například 
projekt Odpovědné školy Prahy 13 výrazně snížil náklady na vytápění, spotřebu 
elektřiny a vody ve všech školních budovách, zatepleny byly také všechny tři 

polikliniky, Spolkový dům... Z druhé strany je třeba lidem vysvětlovat, že ne vždy 
je možno efektivně reagovat, viz např. zatopení nového parku na Velké Ohradě 
přívalovými dešti, nebo usychání nově vysázených dřevin. Tyto problémy lze čás
tečně řešit vyžadováním záruky za kvalitu od dodavatelů, ale ani tak některým 
negativním jevům zabránit bohužel nelze. Změna strategie ve vysazování 
a struktuře rostlinného porostu je nezbytná. Asi každý z nás by se měl zamyslet 
nad možnostmi, jak zmírnit dopady negativních jevů v konkrétních drobnostech 
i např. v urbanistické strategii rozvoje městské části.  Ludmila Tichá a Petr Zeman, klub ODS

Z hlediska klimatické změny je největším problémem měst přehří
vání a špatné nakládání s dešťovou vodou. Vhodné územní plánová
ní a městská zeleň jsou prevencí vzniku tzv. „tepelných ostrovů“ 
měst. Veřejná prostranství je potřebná využít k vysazování vhodných 
stromů a budování vodních prvků, které napomáhají ochlazování 
ovzduší. Je nutné zajistit prostřednictvím vsakovacích těles a retenč
ních nádrží, aby dešťová voda neodtékala bez užitku do kanalizace. 
Vhodné jsou zahloubené záhony, potůčky a další zadržující opatření. 

U nově navrhované výstavby by měl být kladen důraz na zvětšování 
podílu vegetačních krytů jako jsou zelené střechy a fasády. Ne
zbytná je vhodná volba povrchů při úpravách veřejného prostoru 
z hlediska jejich zahřívání (světlé barvy). Ochlazující a klimatizační 
systémy by měly maximálně využívat přirozené ventilace, nízkouh
líkové technologie, příznivou energetickou účinnost a obnovitelné 
zdroje energie. 
   Petr Praus a Marek Todl, klub TOP09 

Může se zdát, že městská část je ve vztahu ke klimatické změně pouze 
nevýrazným aktérem. Přesto existuje několik mitigačních i adaptač
ních opatření, kterými lze k řešení nelehké situace přispět. V prvním 
případě je to například hledání cesty ke snižování energetické nároč
nosti budov – stanovit ji jako podmínku výstavby, podporovat další 
zateplování budov, instalaci solárních panelů atd. Dále je to podpora 
čisté energie – tam, kde má samospráva přímý vliv lze přejít k tako
vým dodavatelům. Byl by to cenný symbolický krok – vyjádření 

postoje ke spalování fosilních paliv. Z hlediska adaptace je nezbytné 
připravit se na pokračující problémy s extrémními vlivy počasí. Zákla
dem je zodpovědné hospodaření s vodou – zadržování a využívání 
dešťové vody, podpora jejího přirozeného vsakování například volbou 
povrchů komunikací, revitalizace koryta potoka, zodpovědná výsadba 
odolné vegetace i snížení frekvence sekání trávy. A vedle toho by 
městská část mohla mít směrem k občanům důležitou edukativní roli.
 Filip Ryant, klub Zelení a Piráti pro 13

Změna klimatu je realitou dnešních dnů a také proto je 
v současnosti jedním z nejvíce diskutovaných témat. Dříve 
ojedinělé jevy – vysoké teploty, extrémní sucho, přívalo-
vé deště, ale i sněhové kalamity se stávají takřka běžným 
jevem. Bez aktivního přístupu k řešení tohoto celosvěto-
vého problému nezabráníme nevratným negativním do-
padům, které klimatické změny přináší. jakým způsobem 
by se podle vás mohla Praha 13 zapojit do globálního úsilí 
o řešení negativních dopadů klimatických změn?

Jak se může Praha 13 zapojit do řešení dopadů klimatických změn?
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Dárek k narozeninám ocenily 
hlavně děti
Naše mateřská škola Večerníček ve Vlachově ulici oslavila v loňském 
roce 35 let od svého otevření. Jako dodatečný dárek k našemu výročí 
jsme v dubnu dostali od společnosti Mercedes – Benz Trucks Česká 
republika, s.r.o., sponzorský dar – finanční prostředky na vybudování 
dětského hřiště na zahradě naší školky.

Pro realizaci byla vybrána firma 4soft, s.r.o., se kterou jsme společně 
naplánovali jeho budoucí podobu – víceúčelové minihřiště s herními 
motivy (skok do dálky, naučné hodiny a skákací panák) s možností 
 zahrát si fotbal a jiné míčové hry. Samotná výstavba začala v dubnu 
a za necelé tři týdny si již naše děti mohly na novém hřišti vyzkoušet 
své sportovní dovednosti. Hřiště je postavené v souladu s platnými 
normami pro bezpečnost dětí.

Slavnostně jsme ho otevřeli v pondělí 16. září za přítomnosti sta-
rosty Davida Vodrážky, místostarostky Marcely Plesníkové, zástupců 
společnosti Mercedes – Benz Trucks Česká republika, s.r.o., dětí a za-
městnanců mateřské školy a dalších hostů. Jsme moc rádi, že se po-
doba naší zahrady postupně začíná proměňovat, což oceňují přede-
vším naše děti i jejich rodiče a věříme, že se najdou ještě další finanční 
prostředky, aby obnova zahrady byla kompletní.

Růžena Bečková, ředitelka školy

Investice do škol pokračují
Koncem prázdnin byly dokončeny stavební úpravy před budovou 
 Základní školy Kuncova ve Stodůlkách. Jednalo se o vybudování 
příjezdové komunikace pro zásobování nové školní jídelny základní 
školy, která byla zprovozněna koncem září loňského roku, a úpravu 
a zachování obecního chodníku. Vybouráním staré betonové vany, 
která vybíhala hluboko do chodníku od pláště budovy, a jejím nahra-
zením výrazně užším záhonem, 
bylo dosaženo rozšíření celého 
prostoru, který je rozdělen 
na dvě paralelní části: chodník, 
který přimyká ke školní budově, 
a dopravní komunikaci, jež je 
od chodníku oddělena lampami 
veřejného osvětlení, lavičkami, 
osázenými betonovými květníky 
a kamennými vrchlíky z původ-
ních stodůleckých statků. Sou-
částí úprav bylo i vybourání staré 
betonové zídky u kostela a po-
stavení nové, která vypadá este-
tičtěji. Po skončení prací byla ještě provedena parková úprava, aby byl 
celý prostor krásně připravený k slavnostnímu zahájení nového škol-
ního roku. Investice, kterou poskytla MČ Praha 13, dosáhla výše 
7,5 milionu korun a je dokladem neutuchající snahy vedení naší rad-
nice věnovat neustálou pozornost modernizaci a rozvoji školských 
 zařízení v našem obvodu. Poděkování patří nejen panu starostovi 
 Davidu Vodrážkovi a paní místostarostce pro školství Marcele 
 Plesníkové, ale i občanům Prahy 13, kteří v době prací kolem školy 
procházeli a s pochopením přijali stavební i dopravní omezení.  
 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Starší žáci podali pomocnou ruku 
nejmladším
Nový školní rok v ZŠ Mládí začal již poosmé velmi úspěšným projek-
tem Podej mi ruku. Ten pomáhá našim nejmladším školákům zvlád-
nout první dny ve velké škole. Každé ráno se u vchodu setkávali naši 
žáci 8. a 9. tříd s prvňáčky a jejich rodiči. 
Starší žáci dovedli své malé kamarády 
do šatny, pomáhali jim s odemykáním 
skříňky a doprovodili je do tříd. Naši 
nejmenší se díky této pomoci ve škole 
rychleji zorientovali a stali se samostat-
nější. Projekt pomáhá v neposlední řadě 
i rodičům. Ti se se svým dítětem rozloučí 
před školou a mohou v klidu odejít, pro-
tože vědí, že se jejich dítě dostane v po-
řádku a bez stresu do své třídy. Po skon-
čení projektu se prvňáčci se svými 
staršími spolužáky setkali opět, tentokrát 
aby jim poděkovali. Všem žákům, kteří 
těm nejmenším opravdu obětavě pomá-
hali, patří i náš velký dík. Děkujeme také 
všem učitelům, kteří se na zdárném prů-
běhu projektu Podej mi ruku podíleli.  
  Norbert Tlustý, zástupce ředitele



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • říjen 2019 11

Potřeba změny ve vzdělávání
Ve dnech 21. – 23. srpna se v Praze konala pod patronátem Evy Von-
drákové mezinárodní konference Společnosti pro talent a nadání 
s názvem Potřeba změny ve vzdělávání nadaných. Svými přednáškami 
účastníky obohatili světoví odborníci z USA, Maďarska, Německa, 
Finska, Izraele, Slovenska a dalších zemí.

Téma nadaných dětí a jejich podpory ve školství je velmi aktuální 
a tato konference byla skvělou příležitostí pro sekání těch, kteří se 
o něj zajímají a chtějí se v tomto směru dále vzdělávat. Všem lekto-
rům a organizátorům patří velké poděkování.   Jana Davidová, FZŠ Trávníčkova

Sportovní den pro děti z třináctky
V neděli 8. září pořádal klub Jeremi pro děti z městské části Praha 13 
Sportovní den. V rámci této akce si mohly i s rodiči zcela zdarma za-
sportovat. Nabídka aktivit byla široká: squash, badminton, stolní tenis, 
jumping a MMA. Na každém stanovišti byl připraven profesionální 
trenér, který seznamoval děti s pravidly daného sportu a vedl ukáz-
kové tréninky. Účast byla opravdu velká, což považujeme za úspěch. 
Děti nadšeně zkoušely všechny nabízené aktivity. 

Tím se podařil naplnit hlavní záměr celého dne, a to seznámení 
dětí s novými sportovními možnostmi, které si doposud neměly příle-
žitost vyzkoušet. Povedlo se je rozpohybovat, nadchnout pro sport 
a také dobře pobavit. Centrum navíc pro děti nachystalo malování 
na obličej, stánek s balonkováním i skákací hrad. Jsme rádi, že u nás 
všichni strávili příjemné odpoledne. 

V rámci dalšího šíření sportu a tělesné výchovy do povědomí dětí 
a mládeže spolupracujeme nyní se základními školami z Prahy 13. 
V dopoledních hodinách jim nabízíme své prostory ke sportovnímu 
využití. Doufáme tak, že podpoříme zdravý životní styl našich dětí.

Za Jeremi sport Magdaléna Janečková

Sladký pátek třináctého
V pátek 13. září se na Slunečním náměstí konalo v rámci Festivalu 
volného času Prahy 13 v pořadí už páté Pražské medobraní. Med 
a hezké počasí přilákaly dopoledne stovky dětí a odpoledne neméně 
dospělých.

Medu je letos díky počasí výrazně méně a tak i včelařů s medem při-
jelo méně. I tak ale bylo z čeho vybírat. Kromě „domácích“ (Včelínu 
Ořech a pana Miroslava Holuba) přijeli včelaři z celých Čech. Nejvíce 
„přespolních“ bylo tradičně z Pardubicka. 

Největší atrakcí byla možnost pohladit si živou včelu. A jako ob-
vykle se toho více báli dospělí než děti. Včelky byly v proskleném úlu 
trochu nervózní, ale medobraní přečkaly bez úhony. Také u kliky me-
dometu bylo živo a malí návštěvníci stáli frontu, aby si tuto včelařovu 
práci mohli vyzkoušet.

V rámci Pražského medobraní předal starosta Prahy 13 David 
 Vodrážka šek na 20 000 Kč na podporu obnovy vyhořelého Včelína 
Ořech. Návštěvníci pak přidali ještě další dva tisíce. Vladimír Glaser
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Kulinářský festival oslavil svou 
první pětiletku
V sobotu 14. září v poledne zahájil pořadatel Ohrada Food Festu 
a majitel restaurace Kastrol Pierre Meme společně se starostou Davi
dem Vodrážkou, který měl nad akcí záštitu, již pátý ročník originál
ního kulinářského festivalu. Svou velikostí i atmosférou opět připomí
nal spíš malou sousedskou slavnost dobrého jídla a pití několika 
spřátelených podniků. Ohradské náměstí před restaurací Kastrol 
na Velké Ohradě bylo plné sousedů, kamarádů i hedoniků, kteří spo
lečně hodovali až do blahem unaveného podvečera. Pro potěchu ucha 
podkresloval onu mámivou náladu nevtíravě, leč vybraně, jazzově la
děný pozoun. Dan Novotný

Psí den již počtvrté  
Centrální park se první zářijovou sobotu zaplnil milovníky pejsků 
a jejich čtyřnohými svěřenci. Již tradičně se zde konal Psí den s Pra
hou 13. Kromě soutěží, bohaté tomboly či koncertu se návštěvníci do
zvěděli o první pomoci pro pejsky a mohli podpořit přítomné útulky, 
což je jeden z hlavních důvodů pořádání této úspěšné akce.  

Slavnostního zahájení se ujal starosta Prahy 13 David Vodrážka. 
„Chceme návštěvníky a jejich psí miláčky nejen pobavit, ale také šířit 

nezbytně nutnou osvětu 
a zároveň pomoci ostatním 
pejskům v nouzi,“ řekl 
úvodem. 

Psí den si kromě odbor
níků, chovatelů a zástupců 
azylů nenechali ujít Marta 
Jandová, David Kraus, 
Mahulena Bočanová, 
 Jakub Kohák nebo Míša 
Hávová. Ti všichni přidali 
symbolicky „Pac proti 
množírnám“ a svým pod
pisem potvrdili, že takové 
praktiky odsuzují.

Vrcholem dne a psího 
sportovního zápolení byly 
dostihy a především tra
diční skok do výšky pod 

dohledem komisaře z agentury Dobrý den, která zapisuje oficiální 
české rekordy do knihy rekordů. Do Centrálního parku dorazili do
konce i čtyřnozí skokani ze Slovenska. Nový rekord letos sice nepadl, 
ale skokani připravili divákům pořádně napínavou show. Nakonec vy
hrála Zara s paničkou Andreou. Fenka skočila krásných 135 cm, což 
je vyrovnaný rekord z minulého roku. Loňský rekordman se umístil 
na druhém místě. 

Stále oblíbenější akce má rok od roku více návštěvníků, čehož si ne
smírně váží hlavní organizátorka Karolína Hájková. „Chci poděkovat 
všem, kteří dorazili. Díky návštěvníkům se podařilo pro útulky vybrat 
přes 50 000 korun v tombole. Lidé navíc donesli bednu plnou darů 
pro opuštěné pejsky.“   Jan Hájek

Podzimní floristika
Městská část Praha 13 pod záštitou starosty Davida Vodrážky připra
vuje již tradiční akci pro seniory s názvem Podzimní floristika. Sr
dečně vás zveme 31. října od 11.00 na setkání v obřadní síni Úřadu 
městské části Praha 13. Zde si budete moci vytvořit podzimní deko
raci podle svých představ. Veškeré potřeby budou připraveny. Počet 
míst je omezený, svoji účast proto včas nahlaste u paní Bohuslavy Ber
nertové na telefonním čísle 235 011 625 nebo u paní Aleny Houškové 
na telefonním čísle 235 011 451.  Iva Dvořáčková

Vítězka ve skoku 
 vysokém Zara 
 přijela až   
ze Slovenska

Marta jandová s fešákem s depozita Voříškov
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Poprvé se rychlostní kanoistika objevila jako ukázkový sport na olympijských 
hrách v Paříži v roce 1924. Od roku 1936 je oficiální disciplínou olympijských her. 
Závodí se buďto na kánoi – označení C1, C2, C4 nebo kajaku – K1, K2, K4. Číslo 
v označení vyjadřuje počet členů posádky – uvádí Wikipedie. Ptáte se, proč tento 
úvod? Protože si budeme povídat s juniorskou kajakářkou Barborou Galádovou, 
která si stále častěji přiváží z prestižních závodů medailová umístění.

Báro, já o tobě vím, že začátek tvé sportovní kariéry měl s vodou pramálo 
společného.
To je pravda. V pěti letech jsem byla na „koňském“ letním táboře. 
Mezi vedoucími byl i trenér, myslím z Prahy 7, který vedl a učil gym
nastiku stejné špunty, jako jsem tenkrát byla já. Zřejmě měl pocit, že 
jsem šikovná a pohybově nadaná, tak mně doporučil gymnastiku. Spíš 
to ale bylo tak, že přesvědčil mamku. Zmínil i mou budoucí trenérku 
z třináctky – paní Andreu Verešovou. Gymnastiku jsem pak dělala 
do deseti let. To byla má první sportovní šťastná náhoda. Počáteční 
impuls byl prostě náhodný. Přišel tam, kde by to nikdo nečekal.
jak sis vedla?
Myslím, že dost dobře. Do první třídy jsem chodila ve Fakultní zá
kladní škole Fingerova, od druhé do páté do sportovní třídy ZŠ Sá
zavská a trénovala jsem na Bohemce, kam jsem přešla od paní Vere
šové. Měli jsme tam lepší zázemí a podmínky pro každodenní 
čtyřhodinové tréninky. Nejradši jsem měla kladinu a prostná. Bradla, 
tak s těmi jsem dost bojovala. A přeskok? Ten si nikdy mou oblibu 
nezískal. Pak jsem ale začala nějak rychleji růst a už to nebylo takové.
A přišla má druhá šťastná sportovní náhoda – jednou jsme s mamkou 
a jejími kamarády, zkrátka parta dospěláků a dětí, vyrazili sjíždět Ji
zeru. Trenér z loděnice mě vzal do lodi, naučil mě držet a správně 
ovládat pádlo a pak mi nabídnul, že můžu přijít na jejich trénink. Při 
prvním jsem se ani nevykoupala a začalo mě to bavit. V devíti jsem 
ještě pořád dělala gymnastiku a navíc chodila jednou týdně trénovat 
do loděnice AC Sparta Praha v Braníku. O rok později, tedy 
v mých deseti letech, vyhrály voda a kajak.
Teď jednu ryze laickou otázku. jaký je rozdíl mezi kajakem a kánoí?
Já vám dám laickou odpověď . V kajaku se sedí a používá se obou
stranné kajakářské pádlo, v kánoi se klečí a pádlo je jednostranné. 
 Mnemotechnická pomůcka – v kánoi jezdili Indiáni . Myslím, že to 
si vybaví každý.
Dnes patříš mezi naši juniorskou špičku, ale jaké byly začátky? 
Nejdříve jsem trénovala v malé skupině začátečníků. Tam se učí zá
klady – pádlovat, držet stabilitu... K tomu patří běh, plavání i posi
lovna. V zimě využíváme pádlovací bazén. Máme na betonu přidělaný 

Potkaly mě dvě šťastné náhody
kajak a okolo je voda. Jen pádlujeme a pilujeme techniku. Pak si mě 
vybral nejlepší trenér u nás Jan Andrlík, u něj jsem už čtyři roky. 
V roce 2017, už jako dorostenka, jsem zkusila nominaci na mistrovství 
Evropy v Bělehradě v Srbsku a povedlo se. Přivezla jsem svoje první 
medaile. Na kilometru jsme byly se Štěpánkou Sobíškovou druhé, 
na trase 500 m jsem jela s jinou parťačkou, Adélou Házovou, a dojely 
jsme třetí. Můj první mezinárodní start byl ale už v roce 2015 na re
gatě v Piešťanech. Tam jsem závodila se staršími soupeřkami, a přesto 
jsem na trati 1 000 m dojela pátá. 
Od Evropy 2017 ale ještě pár medailí a dobrých umístění přibylo.
Naštěstí ano . Na mistrovství světa v Rumunsku v Pitesti jsme se 
Štěpánkou jely pětistovku a dojely jsme čtvrté. Posadili mě ještě 
do čtyráku a to jsme dojely páté. Na mistrovsví České republiky v roce 
2017 jsme jely se Štěpánkou poprvé i mezi ženami. Vyhrály jsme 
a získaly titul mistryň republiky. Pak přišly závody s názvem Olympij
ské naděje 2017 v Račicích. Tam jsem v závodě K1 1000 dojela první. 
Spolu se Štěpánkou jsem ještě jela K2 na 1 000 a 500 metrů. Na jeden 
kilometr jsme byly druhé, na 500 metrů první. Vloni jsem se nomino
vala také na mistrovství Evropy v Itálii v Auronzu – se Štěpánkou 
na K2 a ještě na K4. Na deblkajaku jsme byly druhé, K4 500 metrů 
jsme vyhrály. Potom přišlo mistrovství světa v Bulharsku v Plovdivu –
se Štěpánkou jsem na K2 byla třetí a na K4 pátá. Na letošní Evropě 
jsem si v K1 1000 vyjela stříbro, a spolu se Štěpánkou jsme vybojovaly 
zlato. A ještě bych asi měla zmínit letošní červencový světový šampio
nát v rumunském Pitesti. Na deblkajaku jsme se se Štěpánkou Sobíš
kovou staly vicemistryněmi světa, já jsem ještě přidala stříbro v K1. 
V září jsem jela své poslední Olympijské naděje, protože ty jsou ome
zené věkem sedmnácti let.
Často jezdíš se Štěpánkou Sobíškovou. Sedíte si?
Ano, už celkem dokážu odhadnout, co udělá a jak zareaguje. Už spolu 
jezdíme tři roky. Jsme sehrané a jízdu už nemusíme tak moc pilovat. 
Tvoje skvělá umístění tě 
na závodech staví do pozice  
jedné z favoritek. Není to 
svazující?
Vůbec nad tím nepřemýšlím, 
pokaždé se může stát cokoli. 
Do každého závodu jdu s vě
domím, že musím jet naplno 
a vydat ze sebe všechno. Ně
kdy je z toho medaile, což je 
super, jindy to zkrátka nevy
jde. Pro mě je důležité vě
domí, že jsem udělala maxi
mum. Spíš je horší tlak 
od ostatních. Čekají, že 
všechno vyhraju. Ale na to 
zkrátka nesmím myslet. 
Studuješ gymnázium, co bude potom?
Ano, Gymnázium Nad Štolou na Letné. Chodím do sportovní třídy, 
ale individuální studium není možné. Mám sice úpravu studia, ale 
musím si všechno učivo doplnit, dopsat sešity... Skloubit sport a stu
dium není vůbec jednoduché, ale věřím, že maturita (příští rok) do
padne dobře. A potom? Už pár let si pohrávám s myšlenkou, že bych 
šla na medicínu a dělala „zubařinu“. Líbila by se mi i práce fyziotera
peutky nebo trenérky. Ale když vidím, jak obtížně všechno stíhám 
na střední... Ono není nic zadarmo. Ani vysokoškolský diplom, ani 
dobré sportovní výsledky. Tak uvidíme.
Máš ještě vůbec čas na nějakou zábavu?
V zimě vstávám v půl páté na ranní trénink. Ten mám od šesti 
do sedmi. Pak letím do školy a odpoledne na trénink. Domů se do
stanu kolem osmé večer a jdu se učit. Takže času na nějaké srandičky 
je fakt minimum. Já to mám odmala nastavené zkrátka jinak a to, co 
dělám, beru hodně vážně. 
Co tě čeká teď, budeš mít trochu volna?
Teď budu mít tři týdny volno, pak mi začíná zimní příprava. Běhání, 
posilování, plavání, ranní tréninky, trenažér a pádlovací bazén. No, 
a tuhle zimní makačku se budu snažit zúročit na závodech, které při
jdou.  Eva Černá
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Račice 2019 – úspěšné finále

Mistrovství Evropy juniorů Račice 2019

Račice 2019
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sport

Beach 100+ má svého vítěze
První zářijovou sobotu se uskutečnil avízovaný turnaj v plážovém vo
lejbale smíšených dvojic, kdy společný součet věku soutěžního páru 
musel být minimálně 100 let. Za ponurého počasí s deštěm se 
ve sportovním areálu v Nových Butovicích sešlo celkem 14 soutěžních 
dvojic, které se v letošním 6. ročníku utkaly o putovní pohár a další 
věcné ceny. 

Od 10 hodin až do pozdního odpoledne probíhaly náročné boje. V le
tošním turnaji volejbalových veteránů Beach 100+ zvítězil pár ve slo
žení Ivan Pospíšil a Kamila Vyšínová. Tato dvojice dosáhla v krátké 
historii turnaje již třetího vítězství. Druhou příčku obsadili Honza 
a Gábina Příhodovi, třetí místo vybojovali Honza Červenka a Floren
tina Ptáčníková. 

Děkujeme všem účastníkům za přízeň a přejeme hodně zdraví 
a sportovních úspěchů do dalších ročníků. Jaroslav Matýsek

Cenný kov z mistrovství republiky
V soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů se žákům ze ZŠ 
Mládí dlouhodobě daří. Už pravidelně se účastní i republikového fi
nále, kde se v rámci desetiboje střetávají stovky nejlepších závodníků. 
To letošní se konalo v Brně a jedinou zástupkyní z obvodu Prahy 5 
a Prahy 13 byla Ema Adamková, která se na závod dlouhodobě a zod
povědně připravovala. Její píle a vytrvalost přinesly své ovoce a Ema 
si z republikového finále odvezla stříbrnou medaili. Zdeněk Poláček

Dva turnaje a dvě skvělá umístění
V sobotu 31. srpna, na samý závěr letních prázdnin, se na půdě praž
ského Kert Parku uskutečnil silně obsazený turnaj juniorů v hokejbale. 
Premiérový ročník Memoriálu Libora Topolánka vyhrálo Kladno, které 
si zlatou medaili z turnaje na Lužinách zajistilo až v úplně posledním 
utkání proti Plzni. Ta si zpátky na západ Čech nakonec odvezla bron
zovou medaili. Domácí celek hlavního kouče Karla Manharta skončil 
těsně pod vrcholem – 
na 2. místě. Nepopu
lární čtvrtou příčku 
 obsadil Letohrad. Po
řadatelé zorganizovali 
výtečný turnaj, na který 
se příští rok budou jistě 
všichni rádi vracet.

O týden později se 
konal již sedmý ročník 
tradičního turnaje O po
hár starosty Prahy 13. 
V konkurenci šesti týmů 
mladších žáků zvítězil bez porážky pořádající HC Kert Park Praha. 
I zbylé stupně vítězů patřily pražským celkům. Druhé místo získali 
Rebelové z Čimic, bronz putoval do Hostivaře. Na dalších místech 
skončila Třemošná, Rakovník a Liberec.

Jestli chceš i ty hrát hokejbal, přijď mezi nás. Klub HC Kert Park 
Praha hledá nové hokejbalové naděje a pořádá permanentní nábor 
hráčů od 4 do 15 let. Náborové tréninky jsou v úterý a ve čtvrtek 
od 17.30 v Kolovečské 2. Kontakty: Martin Horský, tel. 605 589 087; 
Milan Kubíček, tel. 722 580 669. Více informací získáte na stránkách 
www.kertpark.cz/nabor, nabor@kertpark.cz.    Milan Kubíček

Pilates v Centrálním parku
Dva týdny na konci prázdnin jsme si vyzkoušeli, jak je příjemné pro
táhnout si a posílit tělo na čerstvém vzduchu. Cvičili jsme zdarma pi
lates pro širokou veřejnost v Centrálním parku na travnatém hřišti 
u Kuželkárny. Někdo vyzkoušel pilates poprvé, někdo byl již zkuše
nější, ale všechny nás spojovala touha pro své tělo něco udělat. Kdo 
byl spokojen a chce s námi pokračovat, nebo jen pilates vyzkoušet, 
je vítán na našich pravidelných lekcích. 

Rozpis hodin a kontakt najdete na http://pilatestatana.webooker.eu.
   Tým Pilates Taťána
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Sport

Gymnastika pro děti
V základní škole Klausova bude opět probíhat sportovní gymnastika. 
Letos budeme mít jedno závodní družstvo mladších holčiček (2012-
2013), družstvo gymnastek, které cvičící pro radost (3. třída a mladší), 
družstvo přípravky (2014–2015) a pokud bude zájem i družstvo 
chlapců. Tréninky probíhají v pondělí a ve středu. V případě zájmu 
kontaktujte trenérku na tel. 773 963 651. Andrea Kudličková 

Letní hry nabídly skvělou 
podívanou
V sobotu 31. srpna zapálil místostarosta David Zelený za zvuku slav-
nostních fanfár sportovní oheň a úvodním slovem zahájil 19. ročník 
Třebonických letních her 2019. Všem sportovním týmům popřál 
hodně úspěchů, zdolání soutěží bez zranění a přítomným divákům 
krásnou podívanou. 

Nejen na březích Třebonického rybníku soutěžilo celkem šestnáct 
tříčlenných družstev v pěti disciplínách (slalom na kolečku, řezání 
klády, záchrana tonoucího z kánoe, přeběhnutí rybníka po plovoucí 
lávce, štafeta v pití piva). Dvě družstva přijela až z dalekého Chomu-
tova. Největší pozornost diváků poutalo domácí dívčí družstvo Ama-
zonky. Ty byly díky svému oděvu nepřehlédnutelné. V pozdních odpo-

ledních hodinách vystoupila na stupně vítězů nejlepší tři družstva. 
První místo patřilo týmu s příhodným názvem Možná i první, druhou 
příčku obsadil Spartak, pomyslný bronz si odneslo družstvo Elite. 
Vítězové byli oceněni věcnými cenami a všechna družstva získala 
diplom. Týmy, které letos skončily „pod bednou“ dostaly ceny útěchy 
s logem Třebonických letních her 2019. Po ukončení sportovní části 

dne pokračovala zábava za doprovodu hudební skupiny, která hrála 
k tanci a poslechu do nočních hodin.           

Pořadatelé SDH Třebonice a MČ Praha 13 děkují všem sportov-
cům za skvělé sportovní výkony a zainteresovaným nadšencům za po-
moc při technickém zajištění celého průběhu olympiády.  Jaroslav Matýsek

Sportujte s Bivojem 
Také ve školním roce 2019/2020 vedeme tréninky juda, sebeobrany 
a všeobecné pohybové průpravy pro děti od 5 do 15 let, dorost a dospělé! 
Trénujeme každý všední den v našich tělocvičnách v ZŠ Kuncova 
a FZŠ Trávníčkova nebo v případě zájmu rodičů můžeme zorganizovat 
tréninky ve škole, kterou navštěvují jejich děti. Veškeré informace, zají-
mavosti, přehledy, ceny a časy tréninků jsou na webu www.judobivoj.cz 
a na Facebooku: Skupina Judo Bivoj. Tréninky jsou dělené podle ná-
ročnosti a věku. Ve FZŠ Trávníčkova každou středu nově trénuje mi-
str Evropy v judu a účastník olympijských her Jiří Sosna. Pro vyzna-
vače nebojových sportů nabízíme všeobecnou pohybovou průpravu a pro 
ty, kteří se chtějí naučit bránit se, pořádáme tréninky vedené zkuše-
nými lektory sebeobrany!

Ve dnech 7. a 21. září jste nás mohli vidět v Centrálním parku, kde 
se náš oddíl Judo Bivoj účastnil super akce – Festivalu volného času 
Prahy 13. Děkujeme tímto MČ Praha 13 za spolupráci! 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na info@judobivoj.cz, 
tel. 222 315 932.  Daniel Průša, trenér
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozor-
ňujeme, 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, pneu-
matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
5. máje  1. 10. na komunikaci proti č. 325/55

Böhmova  2. 10. parkoviště u kotelny

Janského  2. 10. parkovací záliv u lékárny

K Sopce  3. 10. zpevněná plocha

Suchý vršek  3. 10. parkovací záliv proti č. 2101/45

Chalabalova  4. 10. parkoviště u domu č. 1611/7

Drimlova  7. 10. parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad

Podpěrova   7. 10. před MŠ (u č. 1879)

K Řeporyjím   8. 10. křižovatka s ul. k Chabům

Trávníčkova   8. 10. rozšířený chodník proti č. 1764

Janského   9. 10. parkoviště proti č. 2370/91

náměstí Na Lužinách   9. 10.

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

Kettnerova 10. 10. proti č. 2053/18

Červeňanského 11. 10. křižovatka s ul. Janského

Chlupova 14. 10. proti č. 1800 (u MŠ)

K Fialce 14. 10. plocha u č. 1219

Jaroslava Foglara 15. 10. parkovací záliv u č. 1333/8

Volutová 15. 10. parkoviště proti č. 2518/6

Melodická 16. 10. křižovatka s ul. Operetní

Amforová 17. 10. proti č. 1895/24

Klausova 18. 10. parkovací záliv proti č. 1361/13a

K Opatřilce 21. 10. křižovatka s ul. K Jihu

Nušlova 21. 10. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

U Kašny 22. 10. odstavná plocha

Běhounkova 23. 10. parkoviště proti č. 2463

Sezemínská 23. 10. parkoviště u trafostanice

Janského 24. 10. křižovatka s ul. Prusíkova

Suchý vršek x  
V Hůrkách 24. 10. křižovatka s ul. V Hůrkách (chodník u oční 

polikliniky)

Šostakovičovo náměstí 29. 10. křižovatka s ul. Vlachova

U Jezera 29. 10. parkoviště proti č. 2039/18

Borovanského x 
Kurzova 30. 10. křižovatka s ul. Kurzova

Ovčí hájek 30. 10. parkoviště proti č. 2159/16

Lýskova x Chalabalova 31. 10. křižovatka s ul. Chalabalova

Píškova 31. 10. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

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

Janského   4. 11. parkovací záliv proti č. 2437/15

Hábova   5. 11. parkoviště před č. 1742/23

Husníkova   5. 11. parkoviště i trafostanice

Bronzová   6. 11. chodník naproti č. 2016/13

K Sopce   6. 11. zpevněná plocha

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

 

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

Mobilní sběr nebezpečného a jiného 
odpadu (potravinářské tuky a oleje)

datum ulice čas přistavení

2. 11. – so

nám. Na Lužinách  8.00 –  8.20

ul. Mládí (u Kulturního domu Mlejn)  8.30 –  8.50

ul. Sezemínská (parkoviště)  9.00 –  9.20

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

ul. Kolovečská (parkoviště) 10.00 – 10.20

ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 10.30 – 10.50

ul. Fantova (u provozovny Barum) 11.10 – 11.30
křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám.  
(u č. 1511) 11.40 – 12.00

 
datum ulice čas přistavení

  6.10. K Fialce – plocha u č. 1219  9.00 – 12.00

11.10. K Hájům  – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná 
plocha u kontejnerů na tříděný odpad) 15.00 – 18.00

12.10. náměstí Na Lužinách  9.00 – 12.00

13.10. K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům  
(u kapličky)  9.00 – 12.00

13.10. 5. máje – plocha u č. 325 13.00 – 16.00

13.10. Melodická – křižovatka s ul. Operetní 13.00 – 16.00

25.10. K Fialce – plocha u č. 1219 15.00 – 18.00

25.10. K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku  
(u rybníka) 15.00 – 18.00

26.10. K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha 
u kontejnerů na tříděný odpad  9.00 – 12.00

27.10. K Sopce – zpevněná plocha  9.00 – 12.00

27.10. Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7 13.00 – 16.00

27.10. U Kašny – odstavná plocha 13.00 – 16.00

3. 11. Melodická – křižovatka s ul. Operetní  9.00 – 12.00

3. 11. K Opatřilce x K Jihu 13.00 – 16.00

3. 11. Pod Viaduktem x Ke Koh-i-nooru – u stanoviště 
na tříděný odpad 13.00 – 16.00

9. 11. náměstí Na Lužinách  9.00 – 12.00

10. 11. U Kašny – odstavná plocha  9.00 – 12.00

10. 11. K Řeporyjím x V Brůdku – u rybníka 13.00 – 16.00

15. 11. Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7 15.00 – 18.00

17. 11. K Sopce – zpevněná plocha 13.00 – 16.00

23. 11. Klausova – parkoviště proti č. 1361/13a  9.00 – 12.00

24. 11. 5. máje – plocha u č. 325 13.00 – 16.00

30. 11. K Fialce – plocha u č. 1219 13.00 – 16.00

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
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Louka pro školy i veřejnost
Praha oplývá množstvím krásných přírodních míst, kam jistě rádi za
vítáte. Najdeme tady ale také celou řadu nemalých přírodních zákoutí 
– třeba na okrajích sídlištní zástavby. Bývají zarostlá trávou, trnitým 
křovím a často si jich ani nevšimneme. Mohou se ale přímo před 
očima proměnit v květnaté louky. 

„Rádi bychom ukázali lidem, jak vhodný postup výrazně přispěje 
ke zvýšení biodiverzity.“ říká Jitka Straková, ředitelka spolku Biodi
verzita a vedoucí projektu Biologický průzkum v rámci ekologické vý
chovy – Stodůlky. „Vybrali jsme si zanedbaně vyhlížející, mírně svažitou 
louku na Suchém vršku. Na základě zkušeností a znalostí vegetačního 

a živočišného spektra v okolí 
předpokládáme, že užitím 
vhodného managementu 
biotopu můžeme zvýšit pest
rost původních rostlin 
i živočichů, které se v širším 
okolí vyskytují. Celkový vzhled 
plochy se tedy pozitivně změní. 
Magistrát hlavního města 
Prahy náš projekt schválil 
a díky finanční podpoře jsme 
mohli začít. Možná jste od jara 
do konce léta na louce zaregist

Místo koupání uklízeli
Během letních prázdnin se mladí lidé opět dobrovolně zapojili 
do úklidů veřejných prostranství a zeleně v naší městské části. První 
skupinu utvořili Trash Hero, kteří si jako „úklidový den“ zvolili tři
náctý srpen. Další skupinu utvořili studenti z místní vysoké školy 
VŠEM, kteří uklízeli dne 18. 8. Skupinu Trash Hero vedl pan Zbyněk 
Hostaš, který po akci zaslal informaci a fotografie. Úklid proběhl v lo
kalitě Háje. Celkově dobrovolníci shromáždili něco přes půl tuny od

rovali několik nadšenců pobíhajících po louce s pytlem na odpadky, 
knihami, či se síťkou v ruce. Nejprve jsme museli louku vyčistit od od
padů, zlikvidovat nejedno ložisko po bezdomovcích. S dobrovolníky 
jsme odstranili přes čtvrt tuny odpadu. Také jsme provedli prvotní 
průzkum zde žijících živočichů a rostlin.“

S přicházejícím podzimem se projekt pomalu přesouvá do další 
fáze. Bude odstraněna značná část trnitých keřů, je potřeba prořezat 
a prosvětlit houštinu v západní části louky, v říjnu se tady budou 
po dobu tří týdnů pást ovce a kozy. Budou v ohradě a pod 24 hodino
vým dohledem chovatele. Prosíme obyvatele a návštěvníky, aby v době 
pastvy zvířata nekrmili. Majitelům psů se omlouváme za dočasné omezení 
volného venčení psů. Prosíme, mějte psy na vodítku. Děkujeme za pocho
pení.

„Nedílnou součástí projektu je ekologické vzdělávání v této lokalitě,“ 
dodává Jitka Straková. „Louku mohou navštěvovat skupiny z mateř
ských a základních škol. Pod vedením lektora se naučí, jak probíhá 
biologický výzkum a prakticky si vyzkouší přírodní postupy péče o ve
getaci. Jsme přesvědčeni, že názorná ukázka a výuka přímo v přírodě 
má na děti velký vliv a jsme rádi, že jim tuto možnost můžeme po
skytnout. Program je hrazen z grantu a je zdarma. Zájemce prosíme 
o včasnou rezervaci emailem. Více na www.biodiverzita.cz v sekci 
EVVO pro školy.“

Máte rádi přírodu, chtěli byste aktivně strávit volný čas a připojit se 
k nám? Vše potřebné se dočtete na výše uvedeném odkazu v sekci 
Akce pro veřejnost. -red-

padu. Opět nacházeli ledacos. Z lesíků vytáhli ledničku, pneumatiky 
a mnoho dalšího směsného odpadu. Studenti VŠEM okolo pana 
 Voženílka se soustředili na okolí školy do 1 km čtverečního a potom 
dále na několik černých skládek v okolí. Bylo nasbíráno třináct pytlů, 
což představuje také asi půl tuny nasbíraného odpadu. Odbor život
ního prostředí tuto akci opět velice vítá, podporuje a děkuje všem, 
kteří se do úklidů zapojili. Nasbírané odpady jsme odvezli a naložili 
s nimi dle zákona o odpadech.  Dana Céová
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INZERCE

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

novykamiq.cz

Pohodlí na cestách zažijete vždy
s novým vozem ŠKODA KAMIQ 
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu
a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

   NOVÁ 
ŠKODA
 KAMIQ

Budete si rozumět

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

již od Kč379 900

Untitled-385   1 23.8.2019   13:46:10

Prusíkova 2577/16, Praha 13
www.centrumvelkaohrada.cz

www.miamor.cz | 601 601 216

1. patro
9:00–21:00

NOVĚ 
OTEVŘENO
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hasičské okénko

mĚstská poliCie

Z deníku poliCie čr

Řízení pod vlivem návykové látky  
Dne 26. srpna těsně před půlnocí projížděla auto
hlídka městské policie křižovatkou ulic Jeremiášova 
a Archeologická. Zde zpozorovala bílou dodávku 
s pražskou registrační značkou, která bezdůvodně 

přejížděla z jedné strany vozovky na druhou. Strážníci okamžitě rea
govali a vozidlo zastavili. Při následné kontrole vyšlo najevo, že ho 
 řídil asi třicetiletý cizinec bez dokladu totožnosti. To ale nebylo 
všechno. Orientační dechovou zkouškou bylo řidiči  naměřeno více 
než dvě promile alkoholu v dechu. Muž byl na místě předán policis
tům z pohotovostní motorizované jednotky pro podezření ze spáchání 
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Odcizené vozidlo
Ve čtvrtek 5. září, při noční kontrole zaměřené na majetkovou trest
nou činnost, nalezli strážníci našeho obvodního ředitelství podezřelé 
osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Kodiaq, bílé barvy, 
s mimopražskou registrační značkou. Automobil byl odstavený v ulici 
Poncarova na neobvyklém místě a měl pootevřené okénko u řidiče. 
S ohledem na tyto okolnosti prověřili strážníci vozidlo v centrální evi
denci odcizených motorových vozidel, aby zjistili, zda po něm nevy
hlásila pátrání Policie České republiky. Podezření, že vozidlo je odci
zené, databáze potvrdila. O události byli neprodleně informováni 
kolegové z místního oddělení Policie ČR.

 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Na konci prázdnin policisté z Místního oddělení policie 
Stodůlky společně s policisty Místního oddělení Košíře pro-
váděli bezpečnostní opatření zaměřené na mládež konzu-
mující alkoholické nápoje nebo užívající drogy. Bylo prove-
deno šetření v několika restauračních zařízeních, a to jak 
v obvodu Místního oddělení policie Košíře, tak Místního od-
dělení policie Stodůlky. Pozitivní zpráva je, že nebyl zjištěn 
ani jeden případ restaurace, baru, kde by mladiství (mladší 
18 let) konzumovali alkoholické nápoje. Naše společnost se 
tedy od dob mého mládí v tomto ohledu o dost posunula. 
Provedeným šetřením však bylo zjištěno, že mládež místo 
konzumace alkoholu v restauracích využívá ke stejnému 

účelu parky a rondely. Z toho samozřejmě také pramení 
různá oznámení o rušení nočního klidu apod. Při policejní 
akci jsme zajistili 3 osoby mladší 18 let pod vlivem alkoholu 
a 2 osoby mladší 18 let pod vlivem návykové látky, kon-
krétně marihuany. Dále byla také zatčena jedna osoba, 
po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání a zjištěn jeden 
 řidič, který řídil své vozidlo pod vlivem alkoholu.
 Byli jsme upozorněni, že v rondelech domů ulic Bellu-
šova – Neustupného se zdržují mladiství, kteří obtěžují 
ostatní občany, zejména starší, a to nemístnými poznám-
kami, vtíravým jednáním apod. Pokud se stanete svědky ta-
kového jednání, nebuďte k tomu prosím lhostejní. Pokud 

věc nechcete řešit sami, oznamte událost na linku 156 nebo 
158. Na tyto osoby jsme v současné době zaměřili svoji po-
zornost. 
 Jistě jste zaznamenali, že v ulici Neustupného, poblíž 
Místního oddělení Stodůlky, došlo k velmi závažnému trest-
nému činu – dvojnásobnému pokusu o vraždu. Poškoze-
nými byli muž a žena. K samotnému případu vám sice ne-
mohu poskytnout bližší informace, nicméně vám mohu 
sdělit, že podezřelý byl dopaden, a to policistou z našeho 
oddělení. Naši policisté navíc na místě činu poskytovali 
první pomoc poškozenému. 

 Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Nezvyklé zápolení dobrovolných hasičů
V sobotu 7. září se měl uskutečnit již XVII. ročník netradiční soutěže 
v požárním sportu Stodůlecký vodník, která je svým rozsahem jediná 
v Praze. Jedná se o dvoukolové zápolení, zdolání vyznačené trati 

na raftovém člunu, 
a poté požární útok. 
Bohužel se do sou
těže opět přihlásila 
jen tři družstva – 
v každé kategorii 
jedno, takže nebylo 
možné otevřít jed
notlivé kategorie. To 
bylo důvodem, proč 
se tato soutěž ani 
 letos nemohla usku
tečnit. Tak se můžete 
alespoň podívat 
na fota z posledního 
soutěžního ročníku.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Stále máme co dělat
Po letním odpočinku jsme se vrhli opět do práce. Poslední srpnovou 
sobotu jsme spolu s městskou částí Praha 13 uspořádali 19. ročník 
Třebonických letních her – soutěžení tříčlenných družstev v pěti netra
dičních disciplínách, které se zatím na mistrovství světa ani na olym
piádu nedostaly, ale přesto lákají nejen soutěžící, ale také diváky. To
hoto ročníku se zúčastnilo 16 družstev. Po urputném boji vyhrál tým 
Možná první, na druhém místě se umístil Spartak a třetí bylo družstvo 
Elite.

Týden na to jsme v neděli uspořádali již 43. ročník Memoriálu Josefa 
Holečka. Zde jsme startovali v kategorii mladší děti. A výsledek? Patří 
nám 7. místo.

21. a 22. září jsme absolvovali dvoje závody a teď se již připravujeme 
na podzimní část Plamene – závodu požární všestrannosti. Jak vidíte, 
máme co dělat. A o tom, jak si vedeme, tak to zase za měsíc. 

Na závěr mám pro vás jednu pozvánku – SDH Třebonice zve děti 
a rodiče na tradiční Drakiádu, která se koná v neděli 13. října od 15.00 
u hořejší hasičárny v Třebonicích. Připraveny jsou i doprovodné sou
těže pro děti. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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BÝVALA TO POŘáDNá DŘINA. Děti ze 4. a 5.A FZŠ Trávníčkova 
se díky ekovýchovnému programu navrátily na jedno dopoledne k dří
vějším tradicím. Chopily se lana uvázaného k pluhu a zkusily orat 
pouze vlastní silou. Potom si s koněm každý žák vyoral brázdu. 
Po uvláčení hrud brázdami přišla na řadu další zkouška – rovnoměrné 
setí obilí. Díky vlastní namáhavé práci si všichni uvědomili, jak bylo 
v minulosti těžké vydělat si na živobytí. Helena Bumbálková, Ludmila Blechová

KINOBUS PŘIVEZL SKVĚLÉ FILMY. Zářijová projekce na Sluneč
ním náměstí v Nových Butovicích byla poslední zastávkou Kinobusu 
na jeho letošním letním turné Prahou. Promítalo se od pondělí 

2. do čtvrtka 5. září vždy od 20.30 hodin. Počasí projekcím přálo 
a tomu odpovídala i velká účast diváků. Výběr filmů byl pestrý – 
od českých komedií Po čem muži touží a LOVEní přes akční scifi 
z produkce USA Venom až po americkou animovanou rodinnou 
komedii Ferdinand. Městská část připravila před středeční projekcí 
navíc koncert skupiny The Furnitures, která postupně scházející se di
váky zaujala svým převážně bluesovým repertoárem. Nechybělo ani 
tradiční občerstvení a charitativní sbírka. Bohdan Pardubický

NASTĚHOVALY SE K NáM OVEČKY. Během léta se vybavení školní 
zahrady Mateřské školy Ovčí hájek 2177 rozrostlo o nové herní prvky. 
Přibyly dvě krásné ovečky, nově jsou součástí zahrady také venkovní 
třídypergoly. Zde děti budou moci trávit čas bez ohledu na vrtkavost 
počasí – za slunce i za deště. V nejbližší době si nové herní prvky pro
hlédnou i rodiče. Tradičně, dříve než uzamkneme zahradu před jejím 
„zimním spánkem“, tam společně strávíme hezké odpoledne. 

 Hanka Baštová, ředitelka

POHáDKOVÉ STROMY V ÚSMĚVU. Máme rádi přírodu a máme 
rádi stromy. Proto jsme se rozhodli, že ty naše si zaslouží své jméno. 

A nemáme jich na za
hradě zrovna málo. Děti 
si vybraly ty, které chtějí 
„oživit“ a všichni spo
lečně jsme jim vymysleli 
jména a obličeje, které je 
charakterizují. A dnes tu 
s námi žijí bříza Bělinka, 
smrk Ospálek, javor 
Ucháč se svým kamará
dem Nosáčem, ubrečený 
smrk Habakuk, břízy 
Líza a Parádnice třeš
ňová... Rádi se na ně dí
váme a brzy pojmenu
jeme další. Líbí se vám 
naše stromy? Můžete se 
na ně přijít podívat i vy.  
 Voldřichová Jitka, Mateřská škola Úsměv

PRáZDNINOVÝ KURZ ČESKÉHO JAZYKA. Pod záštitou městské 
části Praha 13 se na konci srpna konal ve FZŠ Trávníčkova každo
roční prázdninový kurz pro žáky s odlišným mateřským jazykem. 
Kromě opakování a procvičování učiva došlo i na rozšiřování slovní 
zásoby, děti hrály nejen společenské hry, ale vyrazily též do Muzea 
Karlova mostu, kde si užily plavbu lodí po Vltavě. Nově děti v tomto 
roce spolupracovaly na tvorbě kraťoučké animace, která byla zaměřena 
na země jejich původu. Během celého týdne se navíc mezi příchozími 
žáky vytvořilo mnoho nových kamarádství.  Jana Repčáková, Helena Bumbálková
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FESTIVAL VĚDY. Hned v prvním týdnu školy se žáci 7., 8. a 9. tříd 
ZŠ Mládí zúčastnili Festivalu vědy. Téma letošního roku bylo Věda 
v profesích. Vysoké 
školy, vědecké a vol
nočasové instituce 
připravily bohatý 
program. Střed Ví
tězného náměstí 
a přilehlá Technická 
ulice se změnily 
ve velkou laboratoř 
pod širým nebem, 
kde se přítomní 
mohli poučit, pobavit, 
za prokázané vědo
mosti získat drobné 
dárky. Akce nabídla 
mnoho inspirací 
k zájmové činnosti. 
Starším účastníkům 
možná pomohla při 
úvahách o výběru bu
doucího povolání. 
 Dojmy z festivalu mají žáci možnost vyjádřit formou referátů, přede
vším v hodinách přírodovědných předmětů.     Zdeněk Poláček

PŘíMĚSTSKÝ TáBOR V MOHYLCE. Poslední prázdninový týden byl 
v ZŠ Mohylová na Lužinách ve znamení již tradičního příměstského 
tábora a tudíž spousty výletů. Jedním z nich byla i návštěva areálu Bo
tanicus v obci Ostrá. Děti si zde mohly vyzkoušet řemeslné doved
nosti, rýžovat zlato nebo si například nazdobit perníčky. Celý výlet 
pak zakončily prohlídkou zahrady, kde mimo jiné poznávaly zeleninu, 
kterou zde pěstují. Z vydařeného dne si odvážely i slib, že se sem ur
čitě znovu podívají. Za ZŠ Mohylová Zdenka Davidová a Zdenka Biačková

STŘEDOVĚK VE 4.A. Každým rokem naše třída, dnes již 4.A ZŠ 
Mo  hylová, prochází určitým tématem a celoroční hrou. Tentokrát nás 
čeká projekt Středověk, proto se naše třída přesouvá do tohoto období. 
Mimo jiné se budeme učit obchodovat, směňovat a rozvíjet svá města, 
v nichž budeme stavět různé stavby – radnici, kostel nebo kašnu. 
Kromě skupinové práce a celoroční hry se také zaměříme například 
na postavení dětí ve městech. Cílem projektu je seznámit se se středo
věkem, životem v této době z pohledu poddaných lidí i šlechty. Děti 
2. září obdržely pergamen napsaný samotným Karlem IV. a doma 
musely vyřešit první úkol. Naše třída změnila svůj vzhled a je připra
vená vyrazit do středověku.  Martina Tomanová 

VELKÉ KRáLIČí STĚHOVáNí. Zahrada Základní školy Mohylová 
na Lužinách se stále mění, a to nejen díky střídání ročních období. 
Děti zde mají možnost starat se nejen o zeleninu ve skleníku, kytky, 
bylinky nebo jahody na záhoncích, ale také o slepice nebo králíky. 
Ti dostali v prvních zářijových dnech novou králíkárnu, takže nastalo 
„velké stěhování“. Díky zaměstnancům školy vše proběhlo naprosto 
hladce a malí ušáci si za chvíli hověli v novém domečku.  -red-

ZOO PRAHA CHOVá JAKO JEDINá NA SVĚTĚ „RYBí SOVY“. 
Od září jsou v Zoo Praha k vidění ketupy Pelovy, největší africké „rybí 
sovy“. Měří až 60 centimetrů, váží přes dva kilogramy a v rozpětí kří
del dosahují více než 1,5 metru. 
Ačkoli jde o velmi atraktivní, 
velký druh sovy, již více než 
25 let není chována v žádné zoo
logické zahradě na světě, protože 
získat ji je velmi obtížné. Dosud 
se ji také nepodařilo v žádné 
zoologické zahradě rozmnožit. 
Pražská zoo získala letos v čer
venci dva páry těchto vzácných 
rybožravých sov z chovného 
centra nedaleko italského Mi
lána. Nyní můžete ketupy Pelovy 
vidět v expozici tzv. rybích sov 
ve spodní části zoo, vedle ketup 
malajských, které zoologická za
hrada, jako jediná evropská zoo, 
od roku 2009 úspěšně rozmno
žuje.  Lenka Pastorčáková, Zoo Praha FO
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Finanční poradna

Rizikové firemní dluhopisy – kdo další přijde o peníze?
Nízké zhodnocení státních dluhopisů žene investory do nákupu fi
remních dluhopisů. V poslední době nejsou výjimky, kdy státní dluho
pisy přinášejí dokonce záporný výnos. Investoři tak hledají alternativu. 
Často ji naleznou ve firemních dluhopisech a domnívají se, že pevně 
stanovený kupón nebo úrok u dluhopisu jsou garantované. Konkrétní 
případy v tomto roce dokazují, že je potřeba pečlivě vybírat, pokud 
nechce investor riskovat ztrátu, která může být ve výši až celé inves
tice. Po krachu internetového prodejce Zoot, který připravil majitele 
dluhopisů a nezajištěné věřitele o více než půl miliardy korun, hrozí 
tuzemskému dluhopisovému trhu další velká rána. Skupina EMTC 
se ocitla v problémech a rozhodla se pozastavit svůj dluhopisový pro
gram. EMTC stojí za projekty pracovního portálu nebo vzdělávací 
aplikace.

Investice do firemních dluhopisů může přinést výnos v některých 
případech 6 % až 9 % ročně. Jaké může být riziko této investice a co 
vůbec investice do dluhopisů znamená?

Základní definice zní takto:
Dluhopis (obligace, z angličtiny bond) je dluhový cenný papír, který 
vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Dluhopisy typicky emituje 
stát, místní samospráva nebo obchodní společnosti.
Státní dluhopis – emitentem (vydavatelem) je stát, v případě České 
republiky se jedná o Ministerstvo financí ČR. ČNB se také stará o vy
plácení úroků. Půjčené peníze stát nejčastěji vkládá do infrastruktury 
nebo ke splácení státního dluhu.
Korporátní dluhopisy (podnikové) – jedná se o dluhopisy, jejichž 
emitentem je nějaká společnost, cílem takové emise je získání kapitálu 
k určité činnosti (od modernizace přes rozšíření až po záchranu spo
lečnosti). Korporátní dluhopisy mají různou míru rizikovosti, od če
hož se odvíjí velikost úroků.
Bankovní dluhopisy – emitentem je peněžní ústav, tento typ dluho

pisů je někdy považován za součást korporátních dluhopisů se speci
fickými právními i finančními možnostmi (např. banka může být dis
tributorem).
Pokladniční poukázky – krátkodobé dluhopisy. 

Rizika investic do dluhopisů:
Úvěrové riziko
Vždy existuje riziko, že dlužník nebude schopen splnit své závazky, 
a to zcela nebo zčásti. 
Cenové riziko
Pokud investor drží dluhopis do splatnosti, získá odkupní cenu, která 
je uvedena v podmínkách dluhopisu. Cenu určuje poptávka a nabídka, 
která se řídí i současnou úrokovou mírou. Například ceny cenných pa
pírů s pevnou sazbou budou klesat, pokud porostou úroky z dluhopisů 
se srovnatelnou dobou splatnosti. A naopak, dluhopisy získávají 
na hodnotě, pokud úrok z dluhopisů s podobnou dobou splatnosti 
klesne.
Riziko likvidity
Dluhopisy, které se obtížně prodávají nebo které nelze prodat vůbec, 
je nutné držet až do splatnosti.

Firemní dluhopisy mohou představovat vhodný doplněk vašeho port
folia. Je však velmi riskantní se domnívat, že vše s názvem dluhopis je 
a priori bezpečná investice. Podstatné informace, které je třeba znát 
při výběru emitenta firemních dluhopisů, jsou následující:
– zajištění dluhopisu
– zadluženost emitenta, např. podle ukazatele Vlastní kapitál/aktiva
– historie společnosti a její délka působnosti na trhu
– současné a předpokládané hospodaření emitenta
–  účel, za kterým společnost dluhopisy vydává, zda je projekt reálný 

a souvisí s předmětem podnikání společnosti
   Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

odpovídá psyCholoG
Pozice rodič – dítě mezi dospělými
„Dobrý den, paní doktorko. Jsem čtyři roky ženatý, máme malou dceru. 
Manželka byla od začátku našeho vztahu dominantní, ale až časem jsem 
si uvědomil, že vždy musí být po jejím. Všechny její poznámky vůči mně 
jsou ve smyslu, co vše dělám podle ní špatně. Připadám si jako malý kluk, 
kterého ona pořád jenom peskuje. Nebaví mě to, nechci takhle žít. Už s ní 
ani nemluvím, zlobím se, někdy se i vztekám. Ona si ale vede pořád tu 
svou. Už ani nevidím jinou možnost než se rozvést. Má to ještě nějaké 
řešení?“

Modely chování i mezi dospělými odráží různé roviny. V odborné 
psychologii teorii rovin rodič – dospělý – dítě rozpracovává Transakční 
analýza. Nejméně komplikovaný, resp. nekomplikovaný, spolupracující 
způsob komunikace a chování mezi dvěma dospělými je rovnocenný 
dospělý postoj.

 RODIČ  RODIČ
 DOSPĚLÝ  DOSPĚLÝ
 DÍTĚ  DÍTĚ

Dospělý – dospělý
Příklad:
1. dospělý :„Já bych se rád v sobotu jel podívat vlakem do přírody“
2. dospělý : „Já bych si šla ráda o víkendu zaplavat.“
1. „Tak co kdybychom jeli vlakem na výlet do místa XY, a tam si mů
žeme po krátkém výletu zajít do bazénu?“
2. „To by mohlo být hezké, tak dobře.“
Ani jeden druhého nevychovává, neodmlouvá, oba jen sdělují svůj názor.

Rodič – dítě
Další varianta komunikace, kdy se domlouvají dva dospělí, ale jeden se 
stylizuje do pozice rodiče – poučuje, vychovává, napomíná. Druhý lo
gicky doplňkově sklouzne do pozice dítěte, které se vzteká. Vychová
vající ho svým postojem k tomu donutí.

Příklad:
1. dospělý – sdělení přání: „Já bych se rád v sobotu jel podívat vlakem 
do přírody.“
2. dospělý – poučující pozice rodiče: „Prosím tě, proč vlakem? To je 
úplně hloupý nápad. Trvá to dlouho a ve vlaku je to nepohodlné. 
Máme přece vlastní auto. Kromě toho jsme mámě slíbili, že jí přije
deme pomoct očesat hrušky. Ty bys pořád jenom myslel na zábavu.“
1. dospělý – varianta vztekající se pozice dítěte: „Já bych ale chtěl jet 
na výlet vlakem. Pořád musíme jen jezdit ke tvým rodičům.“
2. dospělý – v pozici poučujícího a kritizujícího rodiče: „Měl bys být 
zodpovědnější. Rodičům přece musíme pomáhat, jsou už staří.“

Konfliktní vývoj hádky, kdy jeden poučuje a tím vlastně donutí dru
hou dospělou osobu sestoupit do pozice dítěte, které se vzteká a zlobí. 
Je velmi obtížné, když nás druhý člověk poučuje a napomíná, zůstat 
v pozici rovnocenné dospělé osoby. Při snaze o změnu se často stává, 
že se roviny jen vymění rodič–dítě, dítě–rodič.

Pokud nás druhý dospělý partner vychovává a poučuje (pozice ro
diče), nutí nás tím sestoupit do pozice dítěte. Pokud námi manipuluje 
dětským vztekáním a odmlouváním (pozice dítěte), donutí nás ob
vykle začít vychovávat a poučovat (pozice rodiče). Jde o doplňující se 
roviny. Naši komunikaci můžeme ovlivnit tím, že v obou případech 
zůstaneme stabilně v dospělé pozici. Transakční analýza dává naději, 
jak narovnat nerovnou komunikaci mezi dospělými partnery. Jestliže 
jednomu nevyhovuje, jak se k němu partner chová, má tedy i on mož
nost to ovlivnit. 

Někdy je lepší alespoň zpočátku projít možné varianty těchto rovin 
s odborníkem, protože nás naše naučené vzorce často můžou stáhnout 
k našim zautomatizovaným postupům. Rozhodně je ve vztazích poro
zumění a správné používání rovin rodič – dospělý – dítě cesta k řešení 
našich neshod a ke spokojenému soužití lidí mezi sebou.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji: Mějte se hezky .
Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • říjen 2019 23

pomáhají druhým

A DOMA otevře své dveře 
Od roku 2007 působí na poli sociálních služeb osobní asistence orga
nizace A DOMA, z.s. Tuto službu poskytuje seniorům, lidem se zdra
votním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním 

(především s demencí) 
od 18 let věku, kteří mají 
sníženou soběstačnost 
a jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Služba je časově neomezená, poskytuje se 
tedy 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to v přirozeném prostředí, 
v němž osoby žijí.

O jakou pomoc můžete požádat, aby mohl váš blízký zůstat 
v domácím prostředí? Překvapily vás projevy nemoci u blízkého a jste 
zaskočeni novou situací? Praktické rady si bezesporu odnesete pokud 
7. listopadu, při příležitosti Dne otevřených dveří, zavítáte do naší or
ganizace. 

Program bude probíhat ve dvou blocích (od 9.30 do 12.30 
a od 14.30 do 16.30) na adrese Na Strži 1683/40, Praha 4, 3. patro. 
Další informace najdete na webových stránkách www.adomaos.cz 
nebo na Facebooku. Simona Jeřábková

Linka EDA stále pomáhá
Nezisková organizace EDA cz, z.ú., je téměř 
třicet let oporou rodinám dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením či ohrožením 
vývoje v raném věku. Poskytuje rodinám od
bornou sociální službu rané péče včetně so
ciálního poradenství a psychické opory ve čtyřech krajích. Už více než 
čtyři roky EDA provozuje první celorepublikovou krizovou Linku 
EDA (tel. 800 40 50 60) pro pečující o děti se závažnou diagnózou, 
po těžkém úrazu či s postižením. Za dobu své působnosti pomohla 
několika tisícům rodin, které se ocitly v těžké životní situaci. Služba je 
poskytována na území celé České republiky a je v provozu každý pra
covní den od 9 do 15 hodin.

Více než polovina hovorů byly hovory informační a poradenské. 
Většinou se týkaly dítěte, o které volající pečují. Dále to byly hovory 
na téma nepříznivé finanční situace a možností rodiny (potřeba pří
spěvků na péči, na bydlení či na speciální pomůcky). Dalším probíra
ným tématem se stala rodinná a vztahová problematika, která souvisí 
s únavou z péče o osobu se zdravotním postižením (nepochopení 
od příbuzných nebo konflikt s druhým rodičem). 

Konzultanti Linky EDA pomáhají zprostředkovat kontakt jak 
na různé typy institucí, tak na konkrétní odborníky. Mezi odborníky, 
které pečující rodiny hledají, byli lékaři, poskytovatelé z oblasti rané 
péče či z odlehčovacích služeb. Pracovníci linky pomohli nasměrovat 
klienty také na podpůrné instituce (psychoterapeutické a pedago
gickopsychologické poradny) nebo na příslušné úřady (zdravotní po
jišťovny, MPSV, městské úřady). 

Klienti se mohou na Linku EDA obrá
tit bez jakýchkoliv obav, protože je zcela 
anonymní. Služba je poskytována zdarma. 
Kromě telefonické linky 800 40 50 60 je 
k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webo
vých stránkách www.eda.cz mohou klienti využít emailové poraden
ství na adrese linka@eda.cz.  Lenka Dobešová

Terénní pracovníky 
jste potkávali i večer
Prázdniny jsou obdobím v roce, kdy se mladým lidem rozvolňuje pro
gram, mají více volného času, který tráví převážně venku. Proto se 
pracovníci z Terénního programu Prahy 13 pro děti a mládež Proxima 
Sociale, o.p.s., rozhodli, že prázdninám přizpůsobí i terénní službu. 

„Vzhledem k tomu, že děti a dospívající jsou v létě venku spíše 
v pozdějších odpoledních hodinách a někdy i večer, jsme se s kolegy 
dohodli, že budeme po dobu prázdnin poskytovat naše terénní služby 
vždy jednou v týdnu od 17.00 do 22.00 hodin,“ říká koordinátorka 
programů pro děti a mládež v Praze 13 Petra Vrajová. 

Prázdniny si dospívající chtějí hlavně užít, což především u těch 
starších může být spojeno i s rizikovým chováním – pitím alkoholu, 
experimenty s jinými návykovými látkami, konflikty s okolím, 
s úrazy... 

„Mladé lidi upozorňujeme hlavně na nebezpečí, které takové cho
vání s sebou může nést a jak je lze minimalizovat,“ dodává koordiná
torka. „Za letní období proběhlo osm nočních terénních služeb, při 
nichž pracovníci kontaktovali přibližně 60 mladých lidí, a považují je 
tak za úspěšné. Protože nutnost večerní práce s mladými lidmi o let
ních prázdninách se nám potvrdila, bude pokračovat i příští rok.“ 

Terénní program v Praze 13 poskytuje v rámci předcházení rizik 
spojených s obdobím dospívání bezplatně podporu a pomoc při řešení 
životních situací, s nimiž si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně ob
tížně řešitelné. Nabízí jim bezpečný prostor pro trávení volného času, 
včetně smysluplných volnočasových aktivit. Sociální služby poskytuje 
dětem, mládeži a mladým dospívajícím ve věku 11–26 let po celé lo
kalitě Prahy 13. 

Více na www.proximasociale.cz, vrajova@proximasociale.cz.
Eliška Holá, sociální pracovnice

Pomoc v pravou chvíli 
Jistě každý ve svém životě už někdy zažil ten 
nepříjemný pocit, kdy se mu porouchá nějaký 
domácí spotřebič nebo jakýkoli jiný pomocník v domácnosti. Tím 
horší je, staneli se to starému, mnohdy nemohoucímu člověku. Ob
zvlášť týkáli se to osobního počítače – toho nepostradatelného kama
ráda, který mu zprostředkovává nejen styk s okolním světem, ale také 
možnost snadného a rychlého získávání nejrůznějších informací. To 
se přihodilo v nedávné době i mně a náhle vyvstal velký problém – co 
teď? Děti daleko, sousedská výpomoc sporadická, staří známí neoplý
vají zrovna odbornými znalostmi v oboru informatiky... 

V takových případech má cesta obvykle vede do Střediska sociál
ních služeb Prahy 13, kde se mne vždy ochotně ujme pan ředitel, nebo 
kterákoli z pracovnic. Tady jsem se také dověděla o existenci Moudré 
Sovičky. 

Jedná se o neziskový spolek, který zájemcům z řad starších lidí a se
niorů poskytuje individuální pomoc a radu, když mají problém s počí
tačem, notebookem, tabletem... A to, díky podpoře městské části 
Prahy 13, za zvýhodněnou cenu. Výsledkem bylo, že za mnou v do
hodnutém termínu přišel pan Tomáš Hubálek. Zjistil, že můj počítač 
už dosloužil a pomohl mi při obstarání jiného, plně funkčního. Jeho 
přístup bych zhodnotila krátce: vstřícnost, spolehlivost a jistota. 
A hned byl život krásnější.

A proto chci touto cestou vyjádřit poděkování Moudré Sovičce, 
městské části Praha 13, která na tuto prospěšnou činnost přispívá, ale 
i ostatním lidem. Zkrátka všem, kterým nejsou životy starých lidí lho
stejné.  Z. Maříková, 87 let 

Žádost o zveřejnění sdělení 
vyjadřující názor člena zastupitelstva
Na redakci se obrátil zastupitel Václav Mucala za stranu Zelení a Pi
ráti pro 13 s žádostí o uveřejnění článku 135 metrů na Nových Buto
vicích ve zpravodaji STOP. Vzhledem k tomu, že text uveřejňujeme 
v plném znění včetně vyjádření Ing. Radka Poláka, zástupce společ
nosti Trigema, a.s., přesahuje svým rozsahem možnosti STOPu v tiš
těné podobě. Plné znění najdete na webových stránkách městské části 
www.praha13.cz → Samospráva → Kluby zastupitelů. Z textu zastupi
tele za stranu Zelení a Piráti pro 13 Václava Mucaly uvádíme: Vy, kdo 
pravidelně navštěvujete zastupitelstvo, sledujete naše záznamy ze za
sedání nebo aktivně vyhledáváte informace o městské části, o celé zá
ležitosti již pravděpodobně víte. Jsem ale přesvědčený, že větší část 
z vás tak nečiní... -red-
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INZERCE

Nově otevřeno 

Medunova 1 
Praha 5  
Stodůlky – Britská čtvrť 
( u venkovní posilovny ) 
 

Zveme Vás k návštěvě naší prodejny belgických 
pralinek, čokolády, kávy, čaje. 

Dále nabízíme široký sortiment vážených kuliček Lindt, 
dárkové balíčky, velký výběr čokoládových figurek, 

lázeňské sušenky, oříšky v čokoládě. 
Vhodné dárky pro všechny milovníky dobrot. 
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toulky

po kom se jmenuje

Od metra A Hradčanská dojedete autobusem 131 do zastávky U Ma
těje. Odtud se vydejte po červené značce ulicí Nad Paťankou. Jako 
na dlani tu budete mít Podbabu, Dejvice, Stromovku, botanickou 
i zoologickou zahradu. Ze značky si zajděte ke zřícenině Baba. 
Po červené se vydejte k lesu, kterou mezi prvními dvěma lavičkami 
opustíte odbočkou vpravo na pěšinu v lese, na prvním rozcestí doleva 
a pak stále dolů. Na druhém rozcestí rovně, dojdete k ceduli pozor 
lom, který je pod vámi. Od něj stále pěšinou lesem a z ulice V Šárec
kém údolí odbočte doprava na křižovatku k hostinci Břetislavka. 
Na protější straně v domě čp. 2523/20 roste v zahradě na břehu Šá

reckého potoka památný platan javorolistý. Je vysoký třicet metrů 
a stáří se odhaduje na 200 let. Od hostince se pusťte rovně ulicemi 
V Podbabě a Lysolajské údolí. Z ní odbočte vlevo do ulice Poustka, až 
dojdete nahoře k modré značce, která vás dovede k Zázračné studánce 
v Lysolajích. Starají se o ni dominikánky z kláštera mnišek Kazatel
ského Řádu Praha – Lysolaje. Ze zídky z žulových kostek tu vytéká 
mimořádně kvalitní pitná voda. Na vývěsce u pramene jsou zveřej
ňovány dvakrát ročně laboratorní výsledky jejího rozboru. Projděte 
 kolem pomníku obětí obou světových válek a kolem pískovcových 
soch sochařského lysolajského sympozia. První je Rodina, druhá pak 
Vládce moří. Lesem dojdete k dalšímu rozcestí Housle. Asi třicet me
trů hluboká rokle pod vámi vytváří příhodné podmínky pro růst řady 
druhů mechů a hub. Před zalesněním se tu nacházelo největší nalezi
ště chráněné třešně křovinné na území Prahy. Dnes tu je pár posled
ních exemplářů na okraji lesa. Bývalo zde i přírodní divadlo. Modrá 
značka vás povede krajem pole a přes silnici až na rozcestí K oříškům. 

Ulice Hildy Čihákové
Najdete ji ve starých Stodůlkách, míří vý
chodním směrem a spojuje obě ramena 
ulice Pod Kulturním domem. Své jméno 
nese na počest hrdinky 2. i 3. odboje, 
čestné občanky Prahy 13 a především 
vzácné, statečné a obětavé Hildy Hojerové 
Čihákové. Letos by se 9. prosince dožila 
110 let. Za svou činnost v odboji za pro
tektorátu převzala roku 1947 z rukou ge
nerála Klapálka vojenské vyznamenání 
„Za zásluhy I. stupně“. V době okupace 
i po únoru 1948 pomáhala uprchlíkům 
před režimem i pronásledovaným. Krátce 
nato byla zatčena a odsouzena na pětadva
cet let. Ke své již neúplné rodině se mohla vrátit až v roce 1956. Ko
munistický režim ji i po propuštění všemožně ztrpčoval život. Teprve 
po roce 1989 se jí dostalo plné rehabilitace a ocenění její statečnosti. 
Byla jí udělena řada ocenění. Nejvyšší z nich, řád T. G. Masaryka 

II. stupně za vynikající zásluhy o stát v ob
lasti rozvoje demokracie, humanity a lid
ských práv, jí propůjčil 28. října 2006 prezi
dent republiky. V září 1994 se po smrti 
svého jediného syna přestěhovala do Sto
důlek. Přes všechny útrapy paní Hilda ne
zahořkla a neztratila optimizmus. Do po
sledních chvil byla velice aktivní v činnosti 
Konfederace politických vězňů, seniorům 
chodila vyprávět o svém přátelství s Karlem 
Hašlerem, účastnila se společenských akcí 
Prahy 13. Celý život bojovala proti útlaku 
a nespravedlnosti a nikdy se nespojila 
s žádným zlem. Když se jí ve vězení odsou
zené ptaly, kde v tak těžké situaci bere tu 
naději, odpovídala, že má radost, protože 

si právě prožívá očistec a půjde pak rovnou do nebe. A říkala čistou 
pravdu. Hilda Čiháková Hojerová zemřela 30. ledna 2007 ve věku 
97 let. O rok později byla na její počest v Praze 13 pojmenována právě 
tato ulice.    -red-

Zde zabočte doleva až na kraj lesa k rozcestí Nad Truhlářkou. Tady se 
vnoříte mezi domky v lese a projdete kolem ohrad jezdeckého klubu 
Gabrielka. Přejděte přes Horoměřickou silnici mezi domy, až dojdete 
zahrádkami k ruinám bývalé barokní usedlosti Zlatnice. Koncem 
17. století patřila zlatníkovi Geltenhauerovi, od roku 1879 pak rodině 
Mildů. Ti zde zřídili hostinec, který se stal proslulým oblíbeným mís
tem pražských studentů. Za první republiky se tu vžil český název 
Zlatnice. Dojděte na konec zelené značky ke sloupu osvětlení na pře
chodu. Tady zahněte doprava dolů ulicí Na Hanspaulce, kterou do
jdete k Sokolu. Uvnitř za fotbalovým hřištěm roste mohutný památný 
dub letní. Od Sokola vás 
schody nahoru dovedou 
k pozdně baroknímu zámečku 
Hanspaulka. Ten získal své 
jméno od císařského rady 
Hanse Paula Hippmanna, 
který jej v roce 1733 nechal 
postavit. Od roku 2013 zde 
sídlí Institut Václava Klause. 
Když zahnete vpravo do ulice 
Feltrovské a na jejím konci 
doprava, dojdete parkem 
po červené na místo startu 
dnešní pohodové třináctiki
lometrové vycházky.        
   Marta Kravčíková, KČT, 

 odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan ZD
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Za památnými stromy po Dejvicích a okolí
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třináCtka rok po roCe

1992: Stodůlky slaví 700 let
Roku 1992 uplynulo přesně 700 let od první zmínky o Stodůlkách, 
což byl dobrý důvod k oslavám. Ty probíhaly celý rok, vrcholem ale 
byla pouť, která se uskutečnila o víkendu 25. a 26. července. „Ti, kdo se 
zúčastnili, jistě nelitovali. V sobotu zhlédli jízdy historických vozidel i bi
tvu skupiny historického šermu. Večer se pak v prostorách kulturního domu 
uskutečnila taneční zábava s tombolou, ve které se dala získat motorová se
kačka na trávu, ale třeba i poukaz na montáž katalyzátoru na vůz Škoda 
Favorit,“ informoval starosta městské části Petr Bratský. V neděli pro
běhla slavnostní mše a fotbalové 
utkání mezi poslanci a pracovníky 
místního úřadu. Domácí zaslouženě 
zvítězili 8:4.

Stodůlecký kronikář František 
Vlasák oslavil devadesáté naroze
niny. S vedením kroniky začal už 
roku 1953 a pokračoval i po same
tové revoluci. „Stále sleduji, co se děje, 
ale už moc nechodím mezi lidi, už se 
špatně pohybuji,“ uvedl pro magazín 
STOP.

Na sídlišti se zvýšila kriminalita. 
„Bohužel musím konstatovat, že při
bylo závažných násilných trestných 
činů,“ řekl vrchní inspektor míst
ního oddělení policie Ladislav Hlas. 
„Častěji než dříve dochází k loupež
ným přepadením, únosům, pokusům o znásilnění a dokonce i o vraždu,“ 
dodal s tím, že v únoru 1992 vzrostla trestná činnost na území Jihozá
padního Města na 146 procent v porovnání s předchozím rokem.

stalo se v říjnu

Sčítání lidu 
V jeho historii byl významným mezníkem 13. říjen 1753, kdy vyšel 
patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. První vý
sledky z roku 1754 byly dlouho považovány za státní tajemství a data 
byla přes 100 let utajována. Bylo také stanoveno, že poddaný, který se 
soupisu záměrně vyhne, bude se ukrývat nebo uprchne, bude po dopa
dení zatčen a potrestán dvěma lety prací na pevnostních stavbách. 

V roce 1770 byly poprvé očíslovány všechny domy a bylo zakázáno 
měnit si příjmení. Patentem 
z 25. října 1805 bylo nařízeno, aby 
stejně jako muži byly evidovány 
i ženy a děti už od narození. Až 
do roku 1828 se sčítalo každoročně, 
pak každé tři roky. Rok 1857 je ozna
čován jako přechod mezi soupisy 
obyvatelstva a moderním sčítáním. 
Získaná data k 31. říjnu 1857 se stala 
základním pramenem statistik o poč
 tu obyvatelstva, jeho složení i celé 
ekonomiky. Začátkem roku 1870 se 
zjišťovala hluchota a slepota a později 
i mentální vady. Až do roku 1910 se 
soupisy prováděly vždy po deseti le
tech. V roce 1880 se registrovala ob
covací řeč, tedy jazyk. O deset let 
později, kdy se už část výsledků zpra
covávala strojově, byla klasifikace tak 
podrobná, že přetrvala s malými změ
nami až do roku 1950. Při prvním československém sčítání lidu a bytů 
k 15. únoru 1921 byla přijata definice národnosti kvůli potvrzení 
oprávnění vzniku samostatné Československé republiky. Národnostní 
definice navíc umožnila, aby se ke své národnosti přihlásili i Židé 
nebo Cikáni, i když nepoužívali, nebo neznali vlastní jazyk.  Začátkem 
prosince 1930 se sbírala data o plodnosti žen, ale pouze plodnost 
manželská, tj. v současném či posledním manželství. 

Poválečné „Národní sčítání 1950“ zahrnovalo byty a domy, ale i ze
mědělské, průmyslové a živnostenské závody. Naposledy (až do roku 
1991) se zjišťovala příslušnost k církvím. Celkové výsledky byly odtaj
něny až v roce 1962. Novými zjišťovanými znaky se při sčítání roku 
1970 stalo rodné číslo, mateřský jazyk, státní příslušnost a v rámci 
zjišťování dojížďky do zaměstnání a škol i její frekvence, vzdálenost, 
doba a používaný dopravní prostředek. Čtvrté poválečné sčítání 

k 1. listopadu 1980 zpracovalo i in
formace o nedostatku bytů. Celá ope
race proběhla díky novému sálovému 
počítači Cyber 180 velmi rychle, 
zhruba za rok a půl. 

V roce 1991 byla po více než 40 le
tech zařazena otázka náboženského 
vyznání a poprvé národnost moravská 
a slezská. Roku 2001 byly výsledky 
publikovány v tištěné i elektronické 
podobě. Tiskopisy byly připraveny 
v 10 jazycích: anglicky, arabsky, čín
sky, francouzsky, německy, polsky, 
romsky, rusky, ukrajinsky a vietnam
sky. 

V březnu 2011 už bylo možné for
muláře vyplňovat elektronicky na in
ternetu a přibyl dotaz na registrované 
partnerství. Už se nezjišťovala vybave
nost domácností, vlastnictví osobního 

automobilu, rekreačního objektu či telefonu. Jen jestli vlastníte počítač 
a máte připojení. Češi ovšem poslední sčítání považovali za zásah 
do soukromí, obtěžování ze strany státu, a navíc ho pošta nezvládla. 
V roce 2021 proto nebudou v dotazníku otázky na vyznání nebo 
na vybavení bytu teplou vodou a koupelnou. A sčítat už by se mělo 
na internetu.  
 Dan Novotný

V kulturním domě ve Stodůlkách vystoupil 1. dubna brněnský písnič
kář Slávek Janoušek. A nešlo přitom o apríl, i když mnoho lidí si to 
zřejmě myslelo. „Na Stodůlky mám hezké vzpomínky a budu tu rád vy
stupovat znovu, ale nezáleží to jen na mně. Záleží na tom, jestli zabereme 
u diváků a začnou chodit víc než teď,“ řekl po koncertě.

V sobotu 25. dubna se uskutečnil den otevřených dveří rozestavěné 
trasy metra B. Ke stanici Lužiny se proto už od rána vinul souvislý 
had zvědavců ze sídliště i blízkého okolí. Projít se totiž dalo vnitřkem 

„tunelomostu“ nad retenční nádrží 
(dnes Nepomuckým rybníkem) 
do stanice Hůrka. Pod metrem měl 
přitom vzniknout centrální park. 
„Po dohodě s generálním ředitelem 
Metrostavu budou v rámci prací 
na dokončení trasy metra B uvolněny 
prostředky v hodnotě 40 milionů ko
run na úpravu okolí této stavby. Po
kryjí zhruba náklady na zemní práce, 
chodníky a osvětlení,“ doplnil sta
rosta Bratský s tím, že už roku 
1992 se prostaví zhruba 15 milionů 
korun.

Na říjnovém zasedání Rady za
stupitelstva hl. m. Prahy byl předlo
žen návrh nového územního čle
nění hlavního města. „Nezbývá než 

věřit, že třináctka bude opravdu šťastným číslem,“ okomentovala toto 
rozhodnutí vedoucí oddělení místního úřadu Ivana Svobodová.   
 Robert Šimek
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víkendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

kolika výstavními celky a je doplněna sbírkou policejních artefaktů, 
modely aut a také věcmi, které se běžně používaly – dobovými hrač
kami, sportovním vybavením, je tady kompletní kuchyň, dětský po
koj... Zkrátka – okno do minulosti je otevřené dokořán. 

„Auta sbírám pětadvacet let, takže teď už se sbírka jen doplňuje,“ 
dodává Libor Kucharski. „Některá auta jsou v nálezovém stavu, část je 
renovovaná, další se postupně renovují. 10 % aut je půjčených od sou
kromých majitelů nebo z Vojenského technického muzea Lešany, 

s kterým spolupracujeme. Zhruba třicet aut udržujeme v běžném pro
vozu. To jsou většinou vozy, které si často půjčují například filmaři, 
takže tyhle „kousky“ můžete vidět i na silnici. Snažíme se výstavní 
plochu rozšiřovat a měnit expozici tak, aby na návštěvníky, kteří sem 
jezdí opakovaně, pokaždé čekalo něco nového. Stávající podoba mu
zea určitě není konečná.“

Více informací, včetně otevíracích hodin a ceny vstupného, získáte 
na www.retroautomuzeum.com nebo na retroautomuzeum@gmail.com.

Eva Černá

Retroautomuzeum ve Strnadicích
I když tady máme první podzimní dny, počasí vám určitě ještě dovolí 
nějaký delší výlet. Tentokrát vás pozveme do Retroautomuzea ve Str
nadicích, které své první návštěvníky přivítalo v dubnu roku 2015. 

„Je zde k vidění jedna z nejrozsáhlejších motoristicky zaměřených 
sbírek u nás,“ říká provozovatel Retroautomuzea Libor Kucharski. „Je 
tady na dvě stovky aut vyrobených od roku 1948 zhruba do roku 1990 
– ucelený průřez výroby od železné opony na východ. A pro srovnání 

také značky, které se 
prodávaly na západě. 
U nás si je mohlo koupit 
jen „pár vyvolených“, 
a to v Tuzexu. Mladší 
generace si jen těžko 
 dokáže představit, že 
na auta byly pořadníky, 
nebo že se na vysněné 
auto čelo celou noc 
ve spacáku před prodej
nou Mototechny.“

Možná bychom mohli 
zmínit, a to se v muzeu 
dozvíte také, že napří
klad v roce 1962, kdy 

byla průměrná mzda 1 435 Kčs, stála Škoda Octavia 38 100 Kčs, 
o třináct let později byla průměrná mzda 2 310 Kčs a v Tuzexu stál 
čtyřdveřový Saab99 33 000 TK. V roce 1988, což není tak vzdálená 
minulost, byla průměrná mzda 3 010 Kčs a Lada 2121 (Niva) stála 
„pouhých“ 107 000 Kčs. 

Ale vraťme se k autům, za kterými jsme přijeli. K vidění jsou zá
stupci značek Trabant, Moskvič, Wartburg, Dacia, Volha, Tatra, 
Škoda, ale také Aero Minor II z roku 1948... Včetně tuzexových kra
savců. Uvidíte, s čím jezdili vojáci, hasiči, policie, prohlédnout si mů
žete motorky, autobus nebo tramvaj.  Expozice muzea je tvořena ně
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Věk je pouze číslo 
První poprázdninové setkání členů Klubu seniorů II bylo ve znamení 
oslav, a to úctyhodných dvaadevadesátin paní Milady Tomašovičové. 
Narozeniny měla paní Milada sice již o prázdninách, 18. července, ale 
stalo se tradicí, že je celý klub slaví vždy první úterý v září. Gratulantů 
z klubu, který vedla dlouhých sedmnáct let, se sešlo přes třicet. 
A všichni se skvěle bavili. Povídalo se, nechybělo pohoštění ani troška 
dobrého vínka, a když začala hrát oblíbená skupina Proč ne, tak se 
i tančilo. Příležitost pogratulovat paní Miladě si nemohli nechat ujít 
ani starosta městské části David Vodrážka a ředitel Lukáše Jiří Mašek. 
Starosta oslavenkyni za všechny popřál, aby jí zdraví, štěstí, spokoje
nost, ale také její záviděníhodná energie vydržely nejen do stovky, ale 
i do let dalších. 

Paní Milada Tomašovičová se dožívá 92 let v obdivuhodné fyzické 
a duševní kondici. Vedení Klubu seniorů II předala teprve před dvěma 
lety a odešla tak do svého „pomyslného druhého důchodu“. Čas ja
koby se u ní zkrátka zastavil. Napadá mě, že při vyplňování roku naro
zení v jejím rodném listu musel někdo udělat pořádnou chybu . 

Takže ještě jednou – dlouhá léta, paní Milado. K řadě gratulantů se 
tímto připojuje i redakce STOPu. Eva Černá

Parníkem na Zbraslav
Ve středu 11. září se z přístaviště od Čechova mostu vydala s téměř 
dvěma sty pasažéry na palubě výletní loď Cecílie proti proudu Vltavy 
na Zbraslav. Na Cecílii, která se svými třemi palubami a třiapadesáti 
metry délky patří k největším vltavským plavidlům v Praze, pořádala 
městská část Praha 13 pod záštitou starosty Davida Vodrážky plavbu 
lodí pro seniory z naší městské části. 

Před Lukášem do Lukáše 
Ve čtvrtek 17. října, den před svátkem Lukáše, se uskuteční další výš
lap se severskými holemi Nordic Walking, tentokrát pod názvem Před 
Lukášem do Lukáše. Na zhruba tříkilometrovou vycházku, která od
startuje v 10.00 od radnice MČ Praha 13 na Slunečním náměstí 
v Nových Butovicích, zveme všechny seniory z naší městské části. 

Trasa povede od radnice přes Centrální park, okolo minigolfu 
a dále Kettnerovou ulicí do cíle našeho výšlapu. Tím je Dům sociál
ních služeb Lukáš v Trávníčkově ulici. Hůlky (můžete si zapůjčit před 
radnicí) a pití na cestu si vezměte s sebou. Účastnický poplatek 20 Kč 
je třeba uhradit předem v kanceláři střediska, nejpozději na startu.

Účastníci posledního letošního výšlapu obdrží v cíli tradiční pa
mětní poutní známku a v případě zájmu si mohou zajít na oběd 
za příznivou cenu 40 Kč do jídelny Střediska sociálních služeb Pra
 hy 13. Ten je nutné objednat a uhradit předem v kanceláři střediska 
u paní Aleny Hrabětové (informace na tel. 725 393 061, 222 543 021, 
sekretariat@sssp13.cz). Po obědě bude pro zájemce připravena pro
hlídka Domu sociálních služeb Lukáš spojená s odborným výkladem. 

Organizátory akce jsou městská část Praha 13 a Středisko sociál
ních služeb Prahy 13. Eva Černá 3X
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Z paluby lodi byl krásný výhled nejen na historické srdce Prahy, Vyše
hrad, Podolskou vodárnu, ale také na přírodní scenérii obou břehů 
 Vltavy. Výlet nabídl vynikající příležitost, aby se mohli členové klubů 
seniorů, kterých je v současné době registrováno již třináct, navzájem 
poznat a popovídat si. Zároveň všichni ocenili možnost neformální 
konverzace s panem starostou, místostarosty Marcelou Plesníkovou 
a Davidem Zeleným nebo radní Anetou Ečekovou Maršálovou.

K dobré pohodě přispělo nejen krásné slunečné počasí, ale také 
tombola, pohoštění i vystoupení jazzové kapely na horní palubě.

Závěrem všichni účastníci obdrželi Pamětní list a jako dárek 
„Vzpomínkovník“, kam si mohou lepit nejen tradiční samolepky s da
tem a motivem výletu, ale také si do něj zaznamenávat své zážitky 
z dalších akcí pořádaných naší městskou částí.  -red-
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proGram klubů seniorů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 7. 10. Babí léto na Kokořínsku
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
14. 10. Benešovy dekrety
21. 10.  Káva o čtrnácté 
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
 1. 10.  Lukiáda
 8. 10.  Videoprojekce o Karlově mostě
15. 10. Zazpíváme si pro radost s Michaelou
           Zahradnickou při hře na ukulele
22. 10.  O zdravotních problémech v pokročilém
           věku bude hovořit doktor Josef Bezděka
29. 10.  Přivítáme mezi nás zastupitelku městské části  
 Praha 13 Yvetu Kvapilovou 
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 2. 10. Slavíme den seniorů
 9. 10. Na kytaru nám zahraje Zbyněk Pastrňák, 
 zazpívá Markéta Vlasáková
16. 10. O léčbě křečových žil nám bude přednášet  
 Alena Šindelářová z IKEMu
23. 10. Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka
30. 10. Zahrajeme si bingo a další společenské hry
helena hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

 2. 10. Historie automobilového průmyslu 
 9. 10. Jaroslav Vrchlický
16. 10. Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský 
30. 10. Praha – Podskalí
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

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku 
restaurace Pod radnicí.
 1. 10. Návštěva Werichovy vily na Malé Straně
 8. 10. Přednáška s ukázkou péče o zralou pleť 
           – kosmetička Vlasta Benešová
16. 10. Výlet do Berouna
22. 10. Povídání u kávičky v našem klubu
helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

O vítězi rozhodlo až celkové skóre
Sedmý ročník pétanque turnaje O pohár starosty Prahy 13 je už minu
lostí! V úterý 3. září se na hřišti Domu sociálních služeb Lukáš sešli 
hráči z celé Prahy, aby mezi sebou poměřili své síly. Byl to souboj mezi 
registrovanými hráči, členy České federace koulových sportů (ČFKS) 
a těmi, kteří hrají pétanque jen pro relax, pohodu a radost. Tříčlenná 
družstva se ve třech kolech střetla systémem „Švýcar“, kdy vítězové 
v dalším kole nastoupí proti vítězům a poražení proti poraženým. I tak 
po třech kolech měly dva celky tři vítězství a o vítězi rozhodlo celkové 
skóre. 

A jaké bylo konečné pořadí? První místo vybojovala Praha 17 ( J. Pas
torek, E. Pastorková, J. Gazdíková), druhé Praha 13 – Lukáš 1  
(E. Madej, Z. Adamec, S. Pospíšilová), třetí místo patří Praze 17 
(Ch. Christo, I. Christová, P. Gruber). Putovní pohár, medaile, dorty 
a ceny od sponzorů hráčům předali starosta David Vodrážka a před
sedkyně sociálního výboru Aneta Ečeková Maršálová. Celý turnaj 
perfektně logisticky řídil sehraný tým pracovníků Střediska sociálních 
služeb Prahy 13. Nemělo to chybu. Děkujeme!

Nádherné počasí, vyhecovaní hráči a fandové, noví zájemci o hru – 
lépe to snad ani nemohlo dopadnout!

        Miroslav Pešout, vedoucí pétanque klubu seniorů č. 12
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INZERCE

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

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

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

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

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER,  
tel. 602 938 399.

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel.603 890 000.
 o Stěhování MO&hER. Tel. 739 064 100, 

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

Tel. 606 662 223.
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  

tel. 602 937 117. 
 o Podlahy – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253. 

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

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

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

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁž, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

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

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

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

 o AUTODOPRAVA – P-13, Iveco maxi, rychle, levně,  
i menší stěhování, odvoz starého nábytku. Tel. 602 817 588.

 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 STUDIO 3+, BRDIČKOVA 1908/27, LUžINY, kosme-
tika, líčení, masáže, Ilona Chaloupková Lenkerová, 
tel. 775 632 899, www.triplus.wbs.cz. 

 o DENTÁLNÍ hYGIENA DIANA jINDROVÁ, DiS., POLI-
KLINIKA LÍPA, 5.patro, objednávky na tel. 774 333 005. 

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

 o Seřízení plastových oken a balkonových dveří. 
Oprava žaluzií. Přesklení skel. Tel. 733 720 950.

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

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

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

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

 o Montáže klimatizací a TČ do bytů, RD, kanceláří 
(Samsung, Daikin, Sinclair). Provádím opravy, 
servis, revize, el. práce. Martin humpolec,  
tel. 777 989 729, e-mail: humpl@seznam.cz,  
P-5 Velká Ohrada.

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

 o hodinový manžel, údržba domácnosti,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974.

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

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

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

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

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

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK  
VYSOUŠENÍ VENTILÁTORY ZDARMA 

- VŠE JE SUCHÉ DO 1 HOD.  
DPH NEÚČTUJI! PŮJČOVNA STROJŮ 

TEL. 777 137 495

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech i dílně  
ANTÉNY, STA, DVBT2, boxy, ladění, SAT 

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

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

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

www.kpkpodlahy.cz

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

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

	
	

ÚDRŽBA ZELENĚ 
 SEKÁME A ODVEZEME TRÁVU, ŘEŽEME 
ŽIVÉ PLOTY A KEŘE, PROŘEZ TRÁVNÍKU 
Tel.: 724 006 275, WWW.PVJ-GROUP.CZ 

 
 

VYČISTÍME VÁŠ KOBEREC,
SEDAČKU, KŘESLA A ŽIDLE U VÁS NA 

VLHKO EXTRAKČNÍ METODOU.
Tel.: 724 006 275, WWW.PVJ-GROUP.CZ

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 16ti letou tradicí

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

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz
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 o SBĚRATEL koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragen-
sia. Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

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

 o ANTIKVARIáT NIKA, Sluneční náměstí 11, 2. patro,  
tel. 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz. Výběr ze všech 
žánrů. Navštivte nás!

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

 o Spolehlivá chůva nabízí hlídání dětí s možností 
doučování  učiva 1. stupně ZŠ a drobného domácího 
úklidu. Tel. 776 317 139.

 o PhDr. 25 let praxe vyučuje Nj – Rj – Čj a Čj pro 
cizince, ČJ – NJ v medicíně. Příprava na zkoušky. Možnost 
po Skypu, e-mail: tahlad@centrum.cz, tel. 605 822 529, 
www.tahlad.eu.

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

 o Hledám učitelku NJ pro 50 letou paní, téměř začáteč-
ník, Staré Stodůlky, e-mail pupak3@seznam.cz.

www. .cz

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po           14 - 19 hodin

      út-pá       14 - 18 hodin

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

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

 o Koupím byty pro děti. Přímý zájemce.  
RK nevolat. Tel. 702 815 516.

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

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

RŮZNÉ

byty

 

MYJEME OKNA VČETNĚ RÁMŮ 
A ŽALUZIÍ. Tel.: 724 006 275

WWW.PVJ-GROUP.CZ

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

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

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

ČERMÁK A HRACHOVEC

Realitní služby,
jaké si přejete

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

Gymnázium jaroslava heyrovského,  
Mezi Školami 2475, Praha 5  

přijme uklízečku. Nástup dohodou.  
Bližší informace na tel. 603 150 929.

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

KARATE
děti od 6 let

www.kabu-praha.cz
e-mail: shinbukanpraha@centrum.cz

tel. 603 515 727

Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746/37, 
přijme do svého týmu PEČOVATELE/KU – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCh SLUžBÁCh
jako náhradu za stávající zaměstnankyni, která odchází do starobního důchodu.
  
ChARAKTERISTIKA POZICE: Pečovatelská činnost v domácím prostředí klienta  
 
POžADUjEME: vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 (pracovník v sociálních službách) možnost  
zajistit kurz při výkonu zaměstnání, trestní bezúhonnost, schopnost samostatné práce při péči  
o klienty v terénu, samostatné řešení úkolů, empatie při práci s klientem  

NABÍZÍME: práce ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdělávání, dobrý kolektiv, stravenky,  
dovolená navíc 

V případě zájmu, zasílejte své životopisy na email socialnimc@sssp13.cz. Kontaktní osoba Martina 
Cveklová, tel. 602 527 959. SSSP13, Trávníčkova 1746/37, Praha 5 - Stodůlky, www.sssp13.cz 

 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

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

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

 o PRONAjMU GARÁžOVÉ STÁNÍ V BYTOVÉM DOMĚ 
SEYDLEROVA 2835/6, Praha 13, vjezd z ulice Petržíl-
kova. Tel. 603 475 649.

 o Práce u metra B: Do tiskárny u metra Nové 
Butovice přijmeme kolegu/kolegyni do knihárny, 
zaučíme, i na zkrácený úvazek, nástup možný ihned. Věk 
nerozhoduje. Pracovní doba po–pá 7–15.30. Tiskárna IV. 
s.r.o. – ŽAKET, tel. 603 157 800.

 o hledám kadeřnici, masérku, kosmetičku, 
permanentní make-up, řasy apod. do salónku 
na Košířském nám. – na žL. Plný nebo 1/2 úvazek, 
flexibilní prac. doba, příjemný kolektiv a prostředí. 
Info na tel. 607 753 091.

 o hledám uklízečku provoz Radotín. Pracovní doba 
6 h. – vhodné i pro důchodkyni. Tel. 607 977 045.

Gymnázium jaroslava heyrovského,  
Mezi Školami 2475, Praha 5  

přijme pro odpolední provoz školního  
plaveckého bazénu plavčíka (vhodné  

i pro učitele TV), nástup dohodou.  
Kontakt: suc@gymjh.cz, tel. 251 050 203.       

prodej-koupě-pronájem

ZAMĚSTNÁNÍ

MŠ Píšťalka, Chlupova 1798, Praha 13  
hledá kuchařku, pomocnou kuchařku  

a paní na úklid na plný úvazek.  
Nástup možný ihned. Info na tel. čísle   

235 513 122 nebo osobně v MŠ. 
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Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, 
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 
4 dny zdravotního volna, příspěvek 
na stravování, stabilní pracovní dobu, 
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

Archeologická 2256, 155 00 Praha 5
T: 251 556 580 E: info@ocluziny.cz W: www.ocluziny.cz

Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

Halloween
31.10.2019

14. - 18. hod.00 00

19-09-10-inzerce-halloween-187x129-01.indd   1 10.09.2019   16:14:19

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné  
důchodce. Bližší informace na tel. 603 728 140.

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše
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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 

DIVADLO
11. 10. pá 19.00 OSCAR WILDE – IDEÁLNÍ MANžEL 

Představí se ochotnické divadlo D13.

KONCERTY
 6. 10. ne 18.00 KONCERT FZUŠ 

Tento koncert zakončí letošní Festival volného času Prahy 13.

10. 10. čt 19.30 NEZMAŘI 

Koncert spojený se křtem velkého zpěvníku obsahujícího všechny písničky Nezmarů, 
které byly kdy vydané na hudebních nosičích. 

24. 10. čt  12.00 SKUTEČNÁ LIGA – semifinále

25. 10. pá 12.00 SKUTEČNÁ LIGA – semifinále

DĚTI
 6. 10. ne 15.00 LOUTKY BEZ hRANIC – BRAMBOROVÉ  KRÁLOVSTVÍ

13. 10. ne 15.00 LOKVAR – MALÁ MOŘSKÁ VÍLA

20. 10. ne 15.00 DIVADLO KAKÁ – KYKLOPCI

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEjNOST
 3. 10. čt  9.00 a 10.00 DIVADLO BUŘT – V KRUhU ...  AUSTRÁLIE

 4. 10. pá 9.00 a 10.00 DIVADLO BUŘT – V KRUhU ... AUSTRÁLIE

11. 10. pá 9.00 a 10.30 hODINA ZPĚVU S NEZMARY

15. 10. út 10.00 DIVADLO KAKÁ – EZOPOVY BAjKY

18. 10. pá 10.00 DIVADLO KAKÁ – NOTY NA BUBEN 

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
 8. 10. út 14.00 RETROKAVÁRNA PRO SENIORY

31. 10. čt PRAGUE VISITORS PROGRAM – CIRKUS MINICABARET CZ

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

Přijďte tančit v kubánském rytmu
Mírně až středně pokročilí tanečníci mají šanci se zdokonalit. Trpělivá 
lektorka, kterou baví výuka a své taneční znalosti předává už od roku 
2002, naučí tančit jak dámy, tak i pány. A nemusíte jezdit nikam daleko. 
• salsa páry začátečníci – středy v 17.30 (El Arriero, Radlická 380/23) 
• salsa páry pokročilí – středy v 18.30 (El Arriero, Radlická 380/23)
• latino mix pro ženy + bodystyling (začátečníci i pokročilí)  
  – čtvrtky v 19.00 (Spolkový dům, K Vidouli 727)
•  salsa pro děti 6–15 let – pondělky v 15.30 (DDM Stodůlky, Chlu

pova 1800/6)
Více informací na www.kamilasalsa.cz, přihlášky na info@kamilasalsa.cz.

  Kamila Batista

Přijmete naše pozvání i vy? 
Fitness Club Relax nabízí cvičení v rytmu latinskoamerické hudby, 
která kombinuje jednoduché a atraktivní taneční pohyby. Cvičení je 
nenásilné a vedené hravou formou. Kromě tanečních kroků lekce za
hrnuje také protahovací a posilovací cvičení pro správné držení těla. 
Letos také otvíráme závodní team, který bude nacvičovat závodní 
choreografii a vystupovat na veřejných vystoupeních. Přijď si s námi 
zatančit. Určitě to zvládneš i ty! 

• mini zumba – předškoláci (4–6 let) – úterý 16–17 hod.
• junior zumba (7–14let) – úterý 17–18 hod.
Kurz začal v září s možností přidat se během roku. Najdete nás v Pru
síkově 2577/16 (vchod z ulice Bašteckého) na Velké Ohradě. Více 
na miloslavapilatova@centrum.cz, tel. 603 825 159.  Mili Soukupová

Volnočasové aktivity ve Mlejně
Rádi vás v KD Mlejn přivítáme nejen jako diváky, ale také jako ak
tivní účastníky našich kurzů. Kromě vzdušné i pozemní Akrobacie pro 
dospělé nabízíme i Akrobatickou gymnastiku pro děti. Výtvarný obor 
u nás zastupuje Keramika pro děti i dospělé, vedená přes dvacet let 
naší milou a šikovnou Ivou Snopkovou. Pestré jsou i hudební kurzy, 
a proto určitě vyzkoušejte hru na kytaru, bicí, violoncello nebo se na
učte správnou techniku klasického zpěvu. Mladé milovníky tance jistě 
potěší dva kurzy s Anežkou Straníkovou Tanec dětem a TS Chloe. No
vinkou v tomto školním roce bude zábavný Divadelní kroužek, vedený 

Radkem Pokorným, kterého naši věrní diváci nedělních pohádek zna  
jí z Divadla Buřt. A protože se držíme hesla, že v našem Mlejně se 
 semele opravdu všechno, můžete navštívit i spolky, které jsou u nás 
doma: Folklorní soubor Lučinka nebo Ochotnické divadlo D13, lekce 
 Pilates nebo cvičení pro seniory Seniorfitness, Šachový klub, Školu mo
derního zpěvu případně kurzy Salsy nebo Společenských tanců ve Spol
kovém domě. Více informací se dočtete na www.mlejn.cz/kurzy. Už 
nyní se na vás těší naši zkušení lektoři.  Váš KD Mlejn
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Sobota 28. září
Festival volného času Prahy 13
• 10.00 – 18.00 KUK ve Mlejně 
Festival v plenkách. Program pro děti do 3 let a jejich rodiče. 
Program přinese jak divadelní představení pro tuto věkovou 
kategorii, tak i kreativní hravou zónu a pohybové 
workshopy pro nejmenší.   
• 10.00 – 17.00 22. Pražské věže s Prahou 13 
Start i cíl jsou před radnicí na Slunečním náměstí. Turistická 
akce s možností seznámit se s památkami v našem okolí – 
tentokráte směrem na Zličín a Řepy. Akce s Prahou 13 je 
součástí celostátní série hledání a navštěvování věží a vě-
žiček. 
• 10.00 – 19.00 Výstava hub v obřadní síni radnice 
Česká mykologická společnost pořádá na radnici Prahy 13 
výstavu hub doplněnou soutěžemi pro děti a osvětovými 
přednáškami. Po celou dobu výstavy budou určovány done-
sené houby a podávány odborné informace k vystaveným 
houbám.  
• 13.00 – 17.00 Svatováclavské slavnosti na Sluneč-
ním nám. pod radnicí 
• Koncerty orchestru Šarbilach, skupiny Motovidlo a písnič-
káře Slávka Maděry a Zuzany Vilímové v jejich společném 
hudebním projektu VILMA. 

• Akce helppes – seznamte se s činností centra výcviku 
psů pro postižené. Uvidíte, jakým způsobem jsou asistenční 
psi cvičeni. Jejich asistenti rádi odpoví na vaše dotazy týka-
jící se vašich psích miláčků. Také se dovíte, jakou formou 
můžete této neziskovce pomoci.  
• Voříškiáda – soutěž o nejhezčího voříška Prahy 13 
Neváhejte s sebou vzít i toho svého psího miláčka 
a od 14.00 se zúčastnit soutěže o Nejhezčího voříška – tra-
diční Voříškiády.  
• Kutil junior – pro děti je připravena možnost vyzkoušet 
si svou řemeslnou zručnost a dokonce si i něco vyrobit, a to 
pod dohledem zkušených instruktorů.  
• Prosaz – nebudou chybět stánky s výrobky chráněných 
dílen PROSAZu a šperkařské stánky.  
• Trenažer jachtingu od Orthodocks Yacht Clubu, na kte-
rém si zájemci mohou vyzkoušet “jízdu na plachetnici”.  
• Modely – firma Domanský – modely připravila pro děti 
ukázky leteckých a jiných modelů, ukázky létání, soutěž...  
• Pole sport a pole art – ukázka cvičení u tyče v podání 
studia Dance Heaven.

Neděle 29. září  
Festival volného času Prahy 13
• 9.30 – 18.00  Výstava hub v obřadní síni 
radnice 
Česká mykologická společnost pořádá výstavu hub, doplně-
nou soutěžemi pro děti a osvětovými přednáškami. Po celou 
dobu výstavy budou určovány donesené houby a podávány 
odborné informace k vystaveným houbám.  
• 10.00 – 18.00 KUK ve Mlejně 
Festival v plenkách. Program pro děti do 3 let a jejich rodiče. 
Program přinese jak divadelní představení pro tuto věkovou 
kategorii, tak i kreativní hravou zónu a pohybové 
workshopy pro nejmenší. 

Úterý 1. 10.  • 10.00   
Lukiáda
Areál Střediska sociálních služeb Prahy 13,  
Trávníčkova 1746 
Přijďte se zúčastnit úsměvného sportovního zápolení, které 
se uskuteční v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů. Pre-
zence účastníků bude probíhat od 9.30 do 10.00. Samotné 
soutěžení vypukne v 10.00. Účast je bezplatná, podmínkou 
je registrace na místě. Více na 222 543 021, 725 393 061.

Středa 2. 10.  • 14.00 – 16.00                       
Mezigenerační hry
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Máte rádi deskové hry, rádi si hrajete a soutěžíte?  
V rámci aktivit MA 21 jsme pro vás připravili odpoledne 
plné deskových her mezi mladšími ročníky a seniory.  
Není důležité, kdo vyhraje, důležité je strávit společně 
 příjemné odpoledne a pobavit se. Věk není omezen,  
vítáme všechny věkové skupiny. 
Hlásit se můžete na zelenkovah@praha13.cz. 

Středy 2., 9., 16., 23. a 30. 10.  • 17.00 
Scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme všechny věkové kategorie do naší knihovny Stodůlky 
každou středu od 17.00 na scrabble – hru všech generací. 
Vítáme začátečníky i pokročilé. Přijďte se pobavit a zároveň 
procvičit mozek. Kromě scrabblů je možné si zahrát i jiné 
hry, např. šachy. Vstup volný – jako vstupné přivítáme, když 
nám donesete vyfouknuté/á/ vejce. Děkujeme. Těšíme se 
na vás.

Čtvrtek 3. 10. a pátek 18. 10.
Beseda o bylinkách s autorkou knížek Magdalenou 
Dobromilou Staňkovou
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Čtvrtek 3. 10. od 17.00 – 19.00, pátek 18. 10. od 10.00. Jak 
je pěstovat, sbírat, vařit z nich a připravovat léčivé přípravky? 
Lidové tradice babek kořenářek a osobní zkušenosti z 2. dílu 
knížky Bylinky pro děti a maminky obohatí vaši lékárnu i ku-
chyň. Vstupné zdarma s možností zakoupení obou knih.

Sobota 5. 10.  • 15.00 – 18.00
Indiánské odpoledne pro rodiny s dětmi
Kemp Drusus, Třebonice
Přijďte si s dětmi vyrobit vlastní hudební nástroje a zazpívat 
si u ohně, střílet z luku, zahrát si hru o Robinsonovi, uvařit 
společně indiánskou polévku na ohni a upéct placky. 
 Přihlášky předem (jméno rodiče a počet dětí) formou sms 
na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz.

Neděle 6. 10.  • 13.00
Plivněte si a vyhrajte!
Areál Včelína Ořech, K Ovčínu 313, Ořech

V neděli proběhne tradiční Festival ořechů a vína. Jeho nej-
oblíbenější částí je již 12. Mistrovství světa v plivání vlaš-
ských ořechů na dálku. Vyberete si ořech, vložíte do úst, 
plivnete a pak už jen čekáte na změření pokusu. Přihlásit se 
může každý až do limitu počtu startujících. Vítáni jsou pře-

devším „zahraniční“ reprezentanti (většinou cizinci žijící 
v Čechách). Festival začíná v areálu Včelína ve 13.00, přihlá-
sit se na plivání můžete do 14.00. Finále proběhne od 15.45.

Neděle 6. října
Festival volného času Prahy 13
• 18.00 Koncert FZUŠ Stodůlky v KD Mlejn
 V tradičním závěru festivalu představí Fakultní základní 
umělecká škola Stodůlky svou činnost ve všech svých umě-
leckých oborech. Představí se hudební, pěvecké i   drama-
tické obory v rámci koncertu a výtvarný obor výstavou.

Pondělí 7. – pátek 18. 10.
Výstava sociálních služeb Prahy 13
Atrium radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13,  
Nové Butovice
Na letošním, v pořadí již 11. ročníku, se představí zhruba 
dvacítka poskytovatelů sociálních a návazných služeb, 
 jejichž činnost je zaměřena na seniory, děti a mládež, ro-
dinu, zdravotně postižené, cizince a uživatele návykových 
látek. Výstava, nad kterou převzal záštitu starosta David 
Vodrážka, bude přístupná v úředních hodinách radnice.

Čtvrtky 10. a 24. 10.  • 15.00 – 16.00, 
16.30 – 18.30 
Pletení pro každého 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615

Zveme všechny zájemce o pletení. Je jedno, zda jste napro-
stí začátečníci či pokročilí. Pod odborným dohledem se vše 
naučíte. Stačí si s sebou přinést vlnu a jehlice. Výsledek se 
dostaví. Mohou přijít i cizinci, domluvíme se anglicky.  
Je možné přijít dle vašich časových možností v rozmezí 
od 15.00 do 16.00 nebo od 16.30 do 18.30. Vstup zdarma – 
jako vstupné přivítáme, když nám donesete vyfouknuté/á/ 
vejce. Děkujeme.

Neděle 13. 10.  • 15.00
Drakiáda
Hořejší hasičárna v Třebonicích
SDH Třebonice zve děti a rodiče na tradiční Drakiádu.  
Připraveny jsou i doprovodné soutěže pro děti.

Úterý 15. 10.  • 10.00 – 14.00
Oslava Dne stromů
U Stodůleckého rybníka v Centrálním parku
Přijměte srdečné pozvání na tradiční akci, která bude zahá-
jena společnou výsadbou stromu na loučce poblíž Stodůlec-
kého rybníka. Oslava u příležitosti Dne stromů je určena 
zejména předškolním dětem a dětem z prvního stupně zá-
kladních škol. Děti se zábavnou formou seznámí s druhy 
stromů, které rostou v blízkém okolí, prostřednictvím den-
drofonu si poslechnou, jak zní les, poskládají různé sklá-
dačky s potřebami pro lesníky a nebude chybět ani oblíbené 
stanoviště věnované záchranné stanici pro volně žijící živo-
čichy. Pro děti bude vyhlášena vědomostní soutěž o stro-
mech a ti, kteří na otázky správně odpoví, budou odměněni 
drobným dárkem. Akci pořádá městská část Praha 13 
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a odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy 
v rámci Místní Agendy 21. Záštitu nad akcí převzala mís-
tostarostka Marcela Plesníková.

Úterý 15. 10.  • 15.00 
Setkání s americkým psychologem Trevorem Tebbsem
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice 
Společnost pro talent a nadání /STaN/ zve na setkání  
s americkým psychologem Trevorem Tebbsem, význam- 
ným odborníkem v diagnostice a psychoterapii nadaných  
(www.psychologytoday.com/us/blog/attention-training/ 
201406/nature-the-gifted-learner-interview-dr-tebbs).
Workshop bude tlumočen do češtiny. Prezence je od 14.30. 
Účast doporučujeme zejména psychologům a psychiatrům, 
ale i učitelům a rodičům nadaných dětí. Protože chceme při-
spět ke zvýšení informovanosti o problematice, je účast 
bezplatná. Je ale nutno přihlásit se (jméno, obor, pracovi-
ště/škola, kontakt) nejpozději do 11. 10. na e-mailové 
 adrese vondrakova@gmail.com. Bližší informace najdete 
na www.talent-nadani.cz.

Čtvrtek 17. 10.  • 10.00
Před Lukášem do Lukáše
Start – před radnicí, Sluneční nám. 13, Nové Butovice 
Zveme všechny seniory z naší městské části na další výšlap 
se severskými holemi Nordic Walking. Zhruba tříkilometrová 
vycházka povede od radnice přes Centrální park, okolo mi-
nigofu a dále Kettnerovou ulicí do cíle. Tím je Dům sociál-
ních služeb Lukáš v Trávníčkově ulici. Účastnický poplatek 
20 Kč je třeba uhradit předem v kanceláři střediska, nejpoz-
ději na startu. Organizátory akce jsou městská část Praha 13 
a Středisko sociálních služeb Prahy 13. Více informací na-
jdete na www.sssp13.cz a na straně 28.

Sobota 19. 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.

Neděle 20. 10.  • 14.00 – 19.00 
Neděle živelných žen 
U Lenky Dory Stejskalové v Zadní Kopanině
Poznávání podzimních bylin, koření a planých plodů, kuli-

nářského i léčivého použití dýní i dýňového oleje a společná 
příprava dobrot s Magdalénou Dobromilou podle její nové 
knihy Bylinky 2. Aroma tvoření s Aromalenkou pro podporu 
imunity před zimou. Setkání zakončíme úplňkovým rituá-
lem hojnosti. Počet míst je omezený, je třeba rezervace 
 předem u Lenky na tel. 606 702 546.

Čtvrtek 31. 10.  • 11.00
Podzimní floristika
Obřadní síň ÚMČ Praha 13,  
Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Městská část Praha 13 pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky připravuje již tradiční akci pro seniory s názvem 
Podzimní floristika. Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci 
podle svých představ. Veškeré potřeby budou připraveny. 
Počet míst je omezený, svoji účast proto včas nahlaste 
u paní Bohuslavy Bernertové na tel. 235 011 625 nebo 
u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Čtvrtek 31. 10.  • 17.00
Přednáška – Mediální obezřetnost
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Srdečně zveme všechny dospělé, starší děti a mládež 
na přednášku do naší knihovny v KD Mlejn. Dozvíte se, jak 
vyhodnotit a rozpoznat zkreslené informace a dezinfor-
mace, jak se vyhnout možným rizikům, jak ověřovat důle-
žité informace. Uvedeme příklady typických dezinformací. 
Vstup volný.

Sobota 2. 11.  • 19.00
Příběhy, písně a balady 
Řeporyjské divadlo, Jáchymovská 1, Řeporyje

Zveme vás na koncert Václava Neckáře – legendy české po-
pulární hudby. Zazní písně z alb Tomu, kdo nás má rád, Pla-
netárium, Podej mi ruku a projdem Václavák, My to spolu 
táhnem dál, ale i z nejnovějších CD Dobrý časy a Mezi svými. 
Zavzpomínáme mimo jiné i na úplné začátky působení Vác-
lava Neckáře v divadle Rokoko a na éru Golden Kids.  
Více na www.reporyjskedivadlo.cz.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–19.00, skleník 
Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–19.00, vino-
téka sv. Kláry po–pá 13.00–20.00, so-ne a svátky 11.00–
20.00. Vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní 
expozice – dospělí 150 Kč, děti (3–15 let) 75 Kč, studenti 
(do 26 let), ISIC karta, senioři 75 Kč; pouze venkovní expo-
zice – dospělí 100 Kč, děti (3–15 let), studenti (do 26 let) 
45 Kč, ISIC karta, senioři 50 Kč.  
Do 7. října je skleník Fata Morgana z technických dů-
vodů uzavřen. 

Čtvrtek 26. 9. – neděle 20. 10.  • 9.00 – 19.00
Dýně hrají všemi barvami – Venkovní expozice 

Podzim je nejbarevnější období roku. Příroda má svoji škálu 
barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř, ale botanická 
zahrada vám tuto pestrou paletu přiblíží na oblíbené vý-
stavě dýní. Dýně se pomalu probojovala do povědomí lidí 
po celém světě a stala se nejen nedílnou součástí jídelníčku, 
ale plní i funkci podzimních dekorací. Přijďte se potěšit roz-
manitostí tónů a tvarů dýní.

Sobota 19. – neděle 20. 10.  • 13.00 – 16.00 
Dýňové hrátky – Stráň
Zkuste si s dýněmi pohrát a popustit přitom uzdu své fanta-
zii a tvořivosti. Zapojit se může opravdu každý. Záleží jen 
na zručnosti a odvaze. K dispozici budou různé podzimní 
přírodniny, dýně za drobný poplatek. Chcete-li, přineste si 
i vlastní neobvyklé plody a nástroje, které by se vám mohly 
při tvoření hodit. Výsledné objekty si lze odnést s sebou 
domů k podzimní výzdobě interiérů.

Čtvrtek 31. 10.  • 15.00 
Halloween – Ornamentální zahrada, Stráň 
Dlabání dýní v období Dušiček je starou keltskou tradicí. 
Plody bude možné zakoupit přímo na místě. Pro děti budou 
do setmění připraveny soutěže a drobné úkoly. V 18 hodin 
vyjde tradiční večerní průvod s rozsvícenými dýněmi. 
Během odpoledne a večera bude také možnost zakoupit 
v občerstvení špekáček, opéct si ho a posedět u ohně. 
S sebou si nezapomeňte vzít oblečení, které je možné uma-
zat, lžíci a nůž na dlabání.

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

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

Úterý 1. – pátek 25. 10. 
Země zamyšlená – refektář
Výstava fotografií Josefa Czwartynského, inspirovaných tri-
logií Ladislava Stehlíka.

Neděle 6. 10.  • 17.00 
Koncert sboru z německého Oldenburgu – kostel 
sv. Rodiny
Koncert pěveckého sboru Lamberti pod vedením Tobiase 
Göttinga, na programu: J. S. Bach, F. Mendelssohn-
-Bartholdy a A. Bruckner.

Úterý 8. 10.  • 15.00 
Koncert studentů Pražské konzervatoře – refektář
Na programu J. S. Bach, D. Popper, C. Saint-Saëns, B. Mar-
tinů a další.

Čtvrtek 10. 10.  • 15.30 
Koncert Vokálního společenství Cantio – refektář
Na programu jsou Mariánské písně.
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Neděle 13. 10.  • 15.30 
Koncert mužského pěveckého sboru Beseda  
z Valašského Meziříčí – refektář

Pod vedením Stanislava Machance, na programu: lidové 
písně, staré skladby s latinskými texty a klasická hudba.

Neděle 20. 10.  • 15.30 
Víly a Rusalky – refektář
Účinkují Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír), na programu: A. Dvořák, 
F. Liszt a C. Reinecke.

Čtvrtek 24. 10.  • 15.30 
Beseda – refektář
Beseda s autorem výstavy fotografií Země zamyšlená  
Josefem Czwartynskim.

Pondělí 28. 10.  • 15.00 
Koncert folkové skupiny Vrak – refektář
Vystoupí Zdeněk Kopřiva – kytara, foukací harmonika, zpěv; 
Jan Baptista – kytara, zpěv; Eva Jendřejasová – klávesy, ryt-
mické nástroje, zpěv; Adéla Kopřivová – zobcové flétny, zpěv; 
Jan Zikán – basová kytara, zpěv; Ladislav Roy Nodl – zvuk.

Neděle 3. 11.  • 17.00 
Dušičkový koncert – kostel sv. Rodiny
Koncert v podání smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného  
nad Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha. 
 
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
 
Sobota 12. 10.  • 11.00 – 12.30
Bodystyling 
Určeno zájemcům od 18 let, cena 150 Kč.

Středa 23. 10.  • 15.30 – 18.00
Strašidelná půda
Zveme vás na tradiční Halloweenské odpoledne spojené 
s Cestou světel. Okolo 18.30 se společně vydáme Centrálním 
parkem se světýlky k Nepomuckému rybníku (pod tubusem 
metra), kde na nás bude čekat Světelná vodní regata našeho 
modelářského kroužku.
Cena: 70 Kč – Halloweenské odpoledne (tvoření, hraní) 
       40 Kč – Cesta světel – výroba světýlka   
      100 Kč/dítě – vstupné na obě akce 
Více informací na www.ddmstodulky.cz nebo na Fb. Platba 
a vstupenky k zakoupení v předprodeji od 7. 10. nebo v den 
akce v recepci DDM. Přijít můžete kdykoli, nejpozději však 
½ hodiny před ukončením akce.

Barevný táborový podzim s DDM Stodůlky 
Příměstské tábory 
Úterý 29. 10 – pátek 1. 11.  • 8.00 – 16.30
Místo konání: DDM Stodůlky, Praha a blízké okolí  
Vhodné pro děti ve věku I. stupně ZŠ  
Zaměření: táborové hry a výlety v Praze a blízkém okolí  
Cena 1 200 Kč/4 dny zahrnuje program a materiál, pedago-
gický dohled, obědy a pojištění. 

Výjezdní tábor Šifra mistra z Kokořína 
Pátek 25. 10. – pátek 1. 11. 
Místo konání: Lhotka u Mělníka, táborová základna DDM hl. m. 
Prahy (https://ddmpraha.cz/ubytovani/Lhotka_u_Melnika) 
Tábor je vhodný pro děti ze základních škol, jeho zaměření 
je  netradiční „úniková“ celotáborová hra plná šifer, tajných 
úkolů a záhadných zpráv. 
Cena 2 450 Kč/8 dní zahrnuje ubytování v budově, stravu 
pětkrát denně, dopravu, program, pedagogický a zdravotní 
dohled, náklady spojené s programem a pojištění. 
Informace a přihlášky na www.ddmstdulky.cz, kontaktní 
osoba je Monika Fejfarová; tel. 251 620 266; 605 920 279, 
info@ddmstodulky.cz. 
 
Tábory se konají v době podzimních prázdnin stanove-
ných MŠMT a centrálně stanovených dnů ředitelského 
volna základních škol Prahy 13. 
 
Více info na www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 
251 620 266, 605 920 279 

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.  9. Ekopohádky – Divadlo ŠUS 
 6. 10. O Sněhurce – Malé divadélko Praha 
13. 10. O zlaté rybce – Dřevěné divadlo 
20. 10. Dášeňka čili život štěněte – Divadlo Dokola  
27. 10. Čert a Káča – Eva a Jan 
 3. 11. Šamanka – Manka – Divadlo matky Vackové 
10. 11. O chaloupce z perníku – Divadlo Kapsa 
17. 11. Kašpárek v pekle – Divadlo Dokola 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. Běžné vstupné je 
70 Kč pro rodinu na dopoledne (příp. 630 Kč/10 vstupů). 
 Přihlášení předem není nutné. V období podzimních prázd-
nin (29. – 31. 10.) je herna zavřená. 

Pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou barvy – 
 říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka...
Během dopoledne navíc:

15. 10. v 10.30 –  zamyšlení kazatele Davida Nováka 
na téma Co vlastně znamená „věřit“

21. 10. v 10.30 – kvásek – aneb upeč třeba chleba...

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Cena je 1 500 Kč/pololetí, jednorázově 100 Kč. Hlídání dětí 
zajištěno.

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

Více o nás a programu se dozvíte na rybicky.13ka.cz.

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

Sobota 5. 10.  • 9.00 – 13.00
Brigáda u kostela sv. jakuba
Podzimní brigáda před posvícením a farním dnem –  je 
možné přijít kdykoli, pracovní oblečení s sebou.

Sobota 5. 10.  • 9.00 – 14.00
Bazar dětského oblečení
Letošní podzimní bazar dětského zimního oblečení se bude 
konat v Komunitním centru sv. Prokopa. 

Neděle 13. 10.  • 15.00
houslový koncert
Sólový recitál Ludmily Pavlové se koná v kostele sv. Jakuba. 
Na programu budou skladby J. S. Bacha, N. Paganiniho, 
H. Bibera, G. P. Telemanna a E. Ysaÿe. Více informací najdete 
na www.ludmilapavlova.net.

Sobota 19. 10.  • 9.00 – 13.00
Brigáda v Komunitním centru
Podzimní brigáda u kostela sv. Prokopa a Komunitního cen-
tra – je možné přijít kdykoli, pracovní oblečení s sebou.

Neděle 3. 11.  • 16.00
Mozartovo Requiem v kostele sv. Prokopa
Koncert Mozartova Requiem provede komorní soubor 
Piccola orchestra a komorní smíšený sbor Piccola cora pod 
taktovkou Marka Valáška. 

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

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

Pondělky  • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let. Fotky z tábora 
a další info na www.klubsavana.webnode.cz. 

kalendář akCí
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Pondělky  • 19.00 – 20.30 
Cafe Connect 
Neformální anglicko-česká konverzace s rodilými mluvčími 
u kávy a čaje. Více informací na www.13ka.cz/cafe.

Úterky  • 19.00
Na co by ses zeptal Boha, kdyby byl? 
Příležitost během osmi týdnů prakticky prozkoumat křes-
ťanskou víru v příjemném prostředí. Setkání začíná lehkou 
večeří, která dává příležitost seznámit se v kurzu navzájem, 
následuje video k tématu večera. Pak může na promluvu 
ve videu kdokoli vyjádřit svůj názor v diskuzi, na cokoli se 
zeptat nebo jen naslouchat ostatním. Kurzy se již konaly 
ve 169 zemích, prošlo jimi více jak 23 mil. účastníků. Vstup 
volný, ale je třeba se přihlásit. Více na www.kurzyalfa.cz, 
www.13ka.cz.   

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

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

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

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

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.

Výstavy 
• Galerie Gočárovy domy – Šípové žáby (do 20. 10.)                 
   – Heraldická zvířata očima dětí (od 26. 10.)    
• Jurta – Kůň Převalského: Tři výročí 
• Terasa před vzdělávacím centrem - Fotím v Zoo Praha    

Čtvrtek 3. 10.
Přednáška na téma Práce veterináře v zoo  
– ve Vzdělávacím centru
Přednášejícím bude veterinář Roman Vodička, cena před-
nášky je 50 Kč/osoba (děti 0–3 roky zdarma).

Sobota 5. 10. 
Oslava Mezinárodního dne zvířat, Mezinárodního dne 
chovatelů a oslava třetích narozenin slůněte Rudiho
•  14.00 Předání dárků v Údolí slonů v rámci oslav narozenin 

slůněte Rudiho. 
• 14.15 Setkání s chovateli slonů a žiraf (vyhlídka u slonů). 
•  11.00, 13.00 a 15.00 Mezinárodní den zvířat v Rezervaci 

Bororo – zvířata dostanou dárky v rámci krátkých předsta-
vení, na která navážou ukázky enrichmentů a hry pro děti. 

Neděle 6. a 13. 10.  • 14.00
Seznámení s Šípovými žábami
Workshop seznamující návštěvníky blíže s životem žab. 
 Speciální komentování zaměřené na životní cyklus a zají-
mavosti o žábách rodu Dendrobates. 

Pondělky 7. a 21. 10.  • 9.00 – 12.00
Enrichmentový workshop 
Workshop pro maximálně šestičlennou skupinu, přihlášení 
předem na lavicka@zoopraha.cz je nutné.

Sobota 12. 10. 
Zooškola pro dospělé – Zbavte se fobií
Oblíbený a originální zážitkový program. Naučíme vás, 
jak se zbavit strachu z pavouků a dalších tvorů.  
Na program je nutné se předem objednat.

Neděle 13. 10. 
Den chovatelů želv 
Tradiční cyklus přednášek, chovatelská poradna, přednášky 
a diskuze budou probíhat od 10.00 do 16 hodin ve Vzdělá-
vacím centru, 12.45 – 13.45 Komentované setkání s Nata-
šou Velenskou v Pavilonu velkých želv.

Neděle 20. 10.  • 14.00
Rozloučení s Šípovými žábami
Workshop seznamující návštěvníky blíže s životem žab. 

 Speciální komentování zaměřené na životní cyklus a zají-
mavosti o žábách rodu Dendrobates. Chovatelská poradna.

Sobota 26. 10.  • 13.00
Vernisáž výstavy heraldická zvířata očima dětí  
Slavnostní otevření výstavy v Galerii Gočárovy domy  
za přítomnosti kardinála Dominika Duky, sestry Dominiky, 
Běly Gran Jensen – zakladatelky hnutí Na vlastních nohou 
–  Stonožka.                      

Neděle 27. 10.     
Diwali – svátek světel
Oblíbený večerní lampionový průvod připomene indický 
hinduistický svátek světel Diwali. 12.00 – 17.15 tematická 
výtvarná dílna ve Vzdělávacím centru při poslechu tradiční 
indické hudby, v 16.30 – 17.10 sraz účastníků průvodu 
u Vzdělávacího centra, zhruba v 17.45 začne u restaurace 
Gulab světelná ohňová show. Vstup za 1 Kč pro návštěvníky 
s lampionem (od 16.30). 

Pondělí 28. – středa 30. 10. 
Podzimní prázdniny v zoo 
Program pro děti v rámci podzimních prázdnin – Dýňové 
hody u  zvířat – speciální komentované krmení a předávání 
dýní vybraným druhům zvířat.

Úterý 29. a středa 30. 10.                    
Zooškola pro děti na téma Ptáci 
V úterý pro děti ve věku 8–11 let, ve středu pro děti ve věku 
12–15 let.

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

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

Muzeum kostek Praha, které na-
jdete na Národní třídě, je svou veli-
kostí zhruba 400 m² a více než 
3 000 vystavenými originálními 
exponáty ...TAJENKA Lega 
na světě. Můžete zde vidět 20 te-
matických expozic – od nejstarších 
exponátů z roku 1958 až po nejno-
vější modely. Nechybí jedinečné modely světoznámých památek, propracované mecha-
nismy LEGA Technik a modely moderních či starých lokomotiv a nejrůznějších dopravních 
prostředků. Tři výherci se mohou těšit na rodinné vstupenky. Muzeum kostek Praha na-
jdete na Národní 31. Otevřeno je denně od 10 do 20 hodin. Více na www.muzeumlega.cz. 
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Toto číslo vyšlo dne 27. 9. 2019 v nákladu 32 500 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

Křížovka pro děti: SDH Třebonice zve v neděli 13. října děti a rodiče na tradiční ...TAJEN-
KA. Připraveny budou i doprovodné soutěže pro děti.

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. října na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13  
nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Správná odpověď ze září:
Křížovka – DO POhÁDKOVÉhO LESA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Zdeňka Neprašová, Praha 5
v hodnotě 258 Kč – Vojtěch Cypro, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
jana Zitová, Lužiny
jiřina Danihelková, Praha 5
Eliška Ottová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
jiří jancyk, Stodůlky
jana Kroutilová, Lužiny
Mária Riesenthalerová, Nová Kolonie

Soutěžní otázky na říjen:
1) Jak se jmenovala výletní loď, kterou jeli senioři na plavbu po Vltavě? 
2) Kde bude cíl letošního Pražského cyklozvonění?
3) Které druhy odpadů můžeme odkládat do velkoobjemových kontejnerů?

Správné odpovědi na zářijové otázky:
1) V Kinobusu se promítaly filmy - Po čem muži touží, Venom, LOVEní a Ferdinand.
2) Akci Sousedské odpoledne uspořádala Diakonie Praha.
3) Třebonické letní hry se uskutečnily v sobotu 31. srpna v Třebonicích. 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Iva halášková, hůrka 

kříŽovka    čtenářská soutĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Zářijová tajenka: MIMOŠKOLNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITA
Výherci:  Marie Marková, Stodůlky; Jan Santholzer, Luka;  

Jana Chlupová, Velká Ohrada
 

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
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