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Léto se překulilo do podzimu
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Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
rozbor hospodaření a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2016
SCHVÁLILO
poskytnutí dotace ve výši 63 000 Kč na podporu sportovní činnosti pro Taekwondo 
(34 000 Kč), SK Velká Ohrada (24 000 Kč) a PaedDr. Pavlu Mrázovou (5 000 Kč)
SCHVÁLILO
navýšení rozpočtu OŽP o 48 400 Kč (finanční krytí – uspořené finanční prostředky 
z prodeje bytových jednotek) v roce 2016 na investiční akci Dokončení revitalizace 
 veřejného prostranství P13 – dětské hřiště Neustupného
SOUHLASILO
s opětovným předložením žádosti o podporu projektu Rekonstrukce objektu Ovčí há -
jek 2174 na mateřskou školu s celkovým rozpočtem 99 809 919,70 Kč v rámci vyhlá
šené výzvy k předkládání žádostí o podporu v programu 133 310 – Rozvoj výukových 
 kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
a SCHVÁLILO
poskytnutí 15% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Pra
ha 13, tj. 4 500 000 Kč
ZVOLILO
Mgr. Blanku Vildovou, vedoucí odboru sociální péče ÚMČ Praha 13, tajemnicí Sociál
ního výboru ZMČ Praha 13

Rada MČ Praha 13 mj.
VYHLÁSILA
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky formou otevřeného řízení s názvem 
 Dodávka hasičského vozidla CAS 30 pod evid. číslem VVZ: 640491
a
SCHVÁLILA
zadávací dokumentaci včetně příloh k této nadlimitní veřejné zakázce 
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná uchazečem Z&D stavební společnost, 
spol. s r.o., se sídlem K Rybníčku 13, Praha 9 – Satalice, neboť tato nabídka splňuje 
zákonné a zadávací podmínky zadavatele k významné podlimitní veřejné zakázce vy
hlášené v otevřeném řízení s názvem Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí 
Hájek 2174/46 pro 2 až 3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13
a návrh smlouvy o dílo předložený tímto uchazečem
DOPORUČILA
zřízení soukromé Základní školy při VŠEM, Nárožní 2600/9a, Praha 5 od školního roku 
2017/2018 jako další alternativu v základním vzdělávacím systému na území 
Prahy 13
VZALA NA VĚDOMÍ
provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2016 včetně nedostatků zjištěných od
borem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování 
u hlavních zjištění

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva    sdĚlení ÚŘadu a mĚstské části  

Důležitá informace pro obyvatele Třebonic
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení na vý
stavbu kanalizace v Třebonicích. Investorem stavby bude hl. město Praha. Projektant 
(PUDIS) žádá obyvatele Třebonic o pomoc s doplněním informací pro její zpracování. 
Pracovníci radnice se snažili doručit potřebné dokumenty včetně dotazníku všem 
obyvatelům Třebonic, ne všude se to ale podařilo. Informace byla zveřejněna také 
na webu městské části. 

Proto žádáme obyvatele Třebonic, kteří dosud dotazník projektanta nedostali 
a nevyplnili: otevřete prosím na našich webových stránkách www.praha13.cz člá
nek Důležitá informace pro obyvatele Třebonic (modrý odkaz na titulní stránce), 
přečtěte si dopis starosty, stáhněte přílohu a vyplněný dotazník odešlete co nejdříve 
na uvedenou adresu projektanta. V případě, že nemáte k dispozici internet nebo si 
nevíte s něčím rady, zavolejte paní Šrámkové na tel. 235 011 213. Děkujeme za spo
lupráci.

Odbor majetkový, bytový a investiční ÚMČ Praha 13 

Místní úprava provozu
V poslední době jsem obdržel dotazy občanů, kteří se zajímají o termín, kdy dojde 
ke změně místní úpravy provozu na náměstí Na Lužinách a v okolí, především v ulici 
Mládí. Tyto úpravy byly v prosinci loňského roku projednávány s občany a ve STOPu 
jsme o tom psali. Konečná verze, vyplývající ze zpracované studie, byla schválena až 

v letošním roce. Proto nemohla být tato úprava zahrnuta do rozpočtu MČ Prahy 13 
na letošní rok. V průběhu roku se však podařilo finanční prostředky na tuto akci zajistit. 
V současné době je před dokončením projektová dokumentace úpravy a stavební reali
zace by měla proběhnout ještě v tomto roce. Zároveň s touto úpravou bude vyznačena 
zóna s omezenou rychlostí 30 km/h v oblasti přiléhající k náměstí Na Lužinách. Obě 
akce je nutno časově provázat.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Znáte tohoto muže? 

Místní oddělení policie Stodůlky pro-
šetřuje událost z července 2016, kdy 
na sídlišti Velká Ohrada došlo k trest-
nému činu, a žádá občany Prahy 13 
o součinnost. Pokud znáte  totožnost 
muže na identikitu, víte, kde se  zdržuje, 
nebo můžete sdělit jiné poznatky, které 
by mohly vést k vypátrání neznámého 
pachatele, zavolejte prosím na místní 
oddělení Stodůlky tel. 974 855 740, 
přijďte osobně (Mukařovského 1985), 
pošlete zprávu datovou schránkou na adresu rkiai5y nebo na e-mail 
orp2.mop.stodulky.podatelna@pcr.cz. Předem děkujeme za vaši 
pomoc. Za MO Policie ČR Stodůlky nprap. Petr Blahuta

Oprava kostelní zvonice
Od začátku září pro-
bíhá ve zvonici kostela 
sv. Jakuba Staršího 
ve Stodůlkách oprava 
nosných trámů. 
Po dobu nezbytných 
oprav nebude zvonit 
zvon a také hodiny 
na věži kostela nebu-
dou funkční. Oprava 
s největší pravděpodob-
ností potrvá do jara 
příštího roku. 
Děkujeme vám 
za pochopení.
 Barbora Folejtarová

ŽádOst pOliCie čr
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pŘímá linka

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

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

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

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

http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz

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

www.top09.cz/regiony/praha/regionalniorganizace/praha13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz

www.praha13.zeleni.cz

slOvO ŠéFredaktOra kOntakty

Milí čtenáři,
stejně jako holčička v nafukovací kouli na obálce se nám překulilo léto do podzimu a my 
z redakce pro vás máme první podzimní STOP. Ještě se vracíme k některým letním akcím – 
třeba Koncertu pro park, Psímu dni nebo Festivalu volného času, který ještě pokračuje. 
 Samozřejmě vás ale zveme na říjnové akce na třináctce (např. Veřejné fórum občanů) a také 
na několik výletů za její hranice. Marta Kravčíková z Klubu českých turistů nabízí náročnou 
vycházku z Jíloviště na Zbraslav po strmých svazích nad Vltavou, Eva Černá představuje 
 Trabant muzeum v Motole a Dan Novotný připravil pozvánku na výstavu francouzského 
 naivního malíře Rousseaua. 
Přímá linka starosty Davida Vodrážky se zabývá demolicí mostu v Nových Butovicích a opra
vami silnic. Téma STOPu je zase věnováno diskuzím okolo budoucnosti naší oblíbené haldy 
Makču Pikču v Centrálním parku. V nepravidelné rubrice Fórum se zástupci klubů v zastupi
telstvu zamyslí nad otázkou integrace cizinců. A přinášíme také dva rozhovory – v tom prv
ním vzpomíná energická zakladatelka Prosazu Iveta Pešková na začátky své organizace před 
25 lety. Kolegyně Eva Černá si zase povídala s bývalým olympionikem Ladislavem Mocem, 
přeborníkem v chůzi na dlouhé tratě, který v září oslavil 85. narozeniny. A 60 let společného 
života slaví manželé Marie a Vojtěch Tichých z Velké Ohrady. Všem blahopřejeme, vám děku
jeme, že STOP čtete a přejeme krásný podzim.  

 Za redakci Samuel Truschka, šéfredaktor

Z jakého důvodu se odstraňuje 
most u polikliniky v Nových 
Butovicích? Co bude místo něj?
O odstranění železobetonového 
silničního mostu v ulici Na Zlatě 
rozhodla Rada hl. města Prahy 
svým usnesením č. 2063 ze dne 
26. srpna letošního roku. Most 
byl ve velmi špatném technickém 
stavu a náklady na jeho rekon-
strukci by byly ne úměrně vysoké. 
Proto hlavní město, které je vlast-
níkem mostu, rozhodlo, že bude 
odstraněn, což vyjde několikaná-
sobně levněji než rekonstrukce. 
Městská část s tímto rozhod-
nutím souhlasila, protože most 
byl používán jen minimálně. 

Demolici zahájila Technická 
správa komunikací ve středu 
21. září. Následovalo odstranění 
vozovky a kompletní odstrojení 
mostu až na železobetonovou 
konstrukci. V dalších dnech byly 
odstraněny svislé části mostovky 
a poté byl most postupně 
po etapách zbourán – nejprve 
střed, potom krajní části 

a na závěr části kolem podpěr-
ných konstrukcí. Demoliční 
práce se prováděly pomocí hyd-
raulických demoličních kleští 
a bouracích kladiv. Technická 
správa komunikací se omlouvá 
za hluk a omezení v průběhu 
demolice. V době vydání tohoto 
čísla STOPu (30. 9.) by měl být 
most již zcela odstraněn. 
Přibližně do poloviny října 
budou následovat práce na do-
čištění a úpravě prostoru pod 
mostem a stěn v místech dřívěj-
šího vyústění mostu. Přibližně 
do začátku listopadu budou 
 pokračovat úpravy v ulicích 
Na Zlatě a Seydlerova, kde 
vznikne záliv pro parkování čtyř 
vozidel, a bude doplněno zábra-
dlí. Průjezd z Petržílkovy 
do Seydlerovy je zajištěn ulicí 
V Hůrkách. Ulice Na Zlatě 
bude slepá, na jejím konci bude 
vytvořen dostatečný prostor pro 
otáčení vozidel. Odstranění 
mostu současně zlepší vzhled 
budované pěší zóny od stanice 

metra Nové Butovice k polikli-
nice Lípa.

Věnuje radnice někdy pozornost 
silnicím na sídlištích? Například 
v Böhmově ulici na Lužinách vyční-
vají v některých místech poklopy 
kanálů…
Většina silnic v naší městské části 
patří hlavnímu městu a spravuje 
je Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy (dále TSK), která 
také zajišťuje zimní údržbu, úklid 
a případné opravy komunikací. 
Náš odbor dopravy je s TSK 
ve spojení a pravidelně nahlašuje 
závady na komunikacích, které 
by měly být opraveny. Realizace 
oprav je samozřejmě limitována 
množstvím finančních pro-
středků, kterých má TSK dlou-
hodobě nedostatek. Jsem moc 
rád, že letos našla TSK peníze 
na realizaci tří oprav na našem 
území, které jsme opakovaně ur-
govali. Jde o rekonstrukci plochy 
parkoviště v ulici Ovčí hájek, 
opravu nerovného povrchu 

zmíněné ulice Böhmova a opravu 
lávky pro pěší přes Mukařov-
ské ho ulici od stanice metra 
Luka k obchodnímu centru. 
Konkrétní termíny prací zatím 
nejsou známy. TSK realizuje ve-
řejnou zakázku na dodavatele 
s tím, že opravy by měly proběh-
nout ještě v tomto roce. Asi by 
bylo dobré také zmínit, že TSK 
letos provedla opravu jízdního 
pruhu v části Jeremiášovy ulice, 
odstranila proláklinu na ulici 
Mukařovského, kde se za deště 
tvořila louže, a nyní opravuje část 
Bucharovy ulice směrem 
do Motola.

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

  Uzávěrka příštího čísla: 10. 10. 2016  Distribuce: 28. 10. – 4. 11. 2016
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inFOrmaCe Z radniCe

Chcete správně běhat?
Běhání je v posledních letech stále oblíbenějším sportem a patří k nej-
zdravějším druhům pohybu. Důležité ale je dbát při běhu na určité zá-
sady – běhat správně. Protože bychom rádi přispěli k dobré kondici 
místních obyvatel, zřizuje městská část od října Běžeckou školu Prahy 13.

Bude určena pro všechny zájemce o kondiční běh, kteří se budou 
chtít něco naučit od zkušených trenérů atletiky nebo se v běhání 
 zdokonalit. Jednou týdně v pracovní den odpoledne ve stanovenou 
hodinu na ně bude v Centrálním parku u dětského hřiště u Nepo-
muckého rybníku pod tubusem metra čekat některý z trenérů atletic-
kého oddílu TJ Stodůlky Praha, z.s., který se jim bude po odborné 

stránce plně věnovat. Stačí sportovní oděv a obuv. Připojit se můžete 
kdykoli. Běžecká škola je pro účastníky zcela zdarma a zahájí činnost 
v druhém říjnovém týdnu. Den a hodina tréninku budou upřesněny 
a zveřejněny na www.praha13.cz v oblasti Volný čas – Běžecká škola 
Prahy 13. Bohdan Pardubický, odbor kancelář starosty

Poděkování pěstounům
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Jedno z pravidelných se-
tkání pěstounů a dětí 
v pěstounské péči žijících 
v Praze 13 uspořádalo 
v červnu na radnici od-
dělení sociálně-právní 
ochrany dětí odboru so-
ciální péče. Zúčastnili se 
i hosté z  organizací, které 
se věnují doprovázení 
pěstounů – Cestou ne-
cestou, Barevný svět dětí, 
Dobrá rodina. 

Smyslem setkání bylo 
poděkování pěstounům 
za jejich záslužnou práci 

a vzájemná výměna zkušeností. Pro pěstouny a děti bylo připraveno 
občerstvení a program, včetně vystoupení houslistky Ludmily 
Pavlové a malování na obličej. Jako malé poděkování si pěstouni od-
nesli brožury Střediska náhradní rodinné péče z Nadace Sirius a děti 
dárkové taštičky s malými pozornostmi. Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí vede celkem 39 pěstounských rodin a také 9 rodin, 
které vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu, čímž se 
Praha 13 řadí mezi městské části s nejvyšším počtem těchto pěs-
tounů. Zdeňka Wdowyczynová, odbor sociální péče
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téma stOpu

Málokteré místo v naší městské části v minulosti budilo a dodnes budí tolik 
emocí jako halda hlíny a stavební suti v Centrálním parku, která vznikla 
v době výstavby sídlišť v Praze 13. Místní obyvatelé jí začali před lety 
říkat Makču Pikču a tato přezdívka se natolik ujala, že ji používáme 
i ve STOPu a většina Stodůláků hned ví, o čem je řeč. Nikdo ale neví, jak 
by se mělo s haldou zacházet. Odvézt? Osázet stromy a rekultivovat? 
Vybudovat na ní sportovní zařízení nebo nějakou stavbu? Všechna uve-
dená řešení mají své zastánce i odpůrce. 

V první řadě je třeba zdůraznit, že pozemky, na kterých halda leží, 
patří hlavnímu městu Praze. Je to oficiálně pouze dočasná deponie ze-
miny a dlouhá léta se počítalo s tím, že bude jednou, až se na to na-
jdou peníze, úplně odstraněna. Odvoz tak obrovského množství mate-
riálu by ale byl finančně velice náročný a hlavní město na to nikdy 
nemělo prostředky. Halda tak postupně zarostla náletovými dřevi-
nami, lidé si na ni zvykli a berou ji jako na součást Centrálního parku, 
kam můžou zajít na procházku se psem nebo vyšlapat na kole. 

Na haldě a v jejím okolí byla také několikrát upravena cyklistická 
dráha pro horská kola a konaly se zde např. závody mistrovství repub-
liky a Evropy ve fourcrossu. Loni v červnu se zde uskutečnily bene-
fiční cyklisticko-běžecké akce Stodůlecké šlápnutí a Běh přes haldu. 
Letos v létě zase na haldě proběhl Slide festival, při němž se mohli 
milovníci adrenalinu sklouznout na 60 metrů dlouhé nafukovací 
vodní skluzavce. Každoročně na Štědrý den pořádají stodůlečtí atleti 
Běh za Ježíškem na Makču Pikču – otevřený závod pro kohokoli, kdo 
má chuť vyběhnout z úpatí haldy po mnohdy kluzkém namrzlém 
úbočí až na její vrchol.

Pořád je to ale jen halda a ne skutečná hora. Podle toho se také 
chová. Není stabilní, v době větších dešťů na jedné straně trochu 
ujíždí, což dělá majitelům sousedních pozemků pochopitelně vrásky 
na čele. Hlavní město postupně provedlo několik sanačních zásahů. 
Z povrchu byly odstraněny vyčnívající kusy panelů a nerovnosti byly 
srovnány buldozerem. Zásadní sanace, která by zabránila dalšímu se-
souvání, ale haldu teprve čeká. Že by ale někdy mohla být odvezena, 
to už si dnes nemyslí nikdo.

Přes uvedené problémy 
byla halda od počátku 
předmětem zájmu mnoha 
investorů nejrůznějších 
projektů. Byla tu navrho-
vána lanovka na vrchol 
kopce, rozhledna nebo 
sjezdovka. Některé z ná-
vrhů byly opravdu mega-
lomanské a nerealizova-
telné. Žádný naštěstí 
nebyl uskutečněn. 
Starosta David Vodrážka 
má některé z nich spíše 
pro pobavení uložené 

ve skříni. Nejmonstróznějším ze záměrů byl kon-
cem 90. let projekt aquaparku za téměř miliardu 
korun. Celý projekt vypadal na obrázcích velmi za-
jímavě, ale po mnoha jednáních se ukázalo, že autor 
záměru vůbec nemá na stavbu finanční prostředky 
a očekává financování ze strany městské části nebo 
města. Vedení radnice pak ještě jednalo s dalšími  
potencionálními investory z Čech i ze zahraničí, ale 
všechna jednání skončila nezdarem. V roce 2003 se 
objevil projekt s názvem AquaAtol, obrovský areál 
s venkovními i krytými bazény a vodními atrak-
cemi, také nerealizovatelný. V roce 2008 přišla jiná 
soukromá společnost s návrhem „multifunkčního 
vzdělávacího a relaxačního komplexu Mořský svět“. 
V objektu stojícím na vrcholu haldy měly být ba-
zény, přednáškové sály, akvária s exotickými rybami 
a galerie, ale také hotelové pokoje. 

V poslední době se hodně mluvilo o záměru 
na vybudování volnočasového areálu se sportovními aktivitami pro ve-
řejnost. V září loňského roku byla městská část požádána hl. městem 
Prahou o vyjádření k záměru pronajmout pozemky v prostoru haldy 
k vybudování volnočasového areálu. V návrhu byla bobová a tubingová 
dráha, lanové centrum, restaurace, bazén, minigolf, hřiště a v zimě klu-
ziště. Zdálo se, že hl. město Praha o tento projekt velmi stojí. Rada 
MČ Praha 13 vydala souhlas s pronájmem haldy se dvěma zásadními 
podmínkami – že budou dodrženy hlukové limity a že bude zajištěna 
sanace svahů. Je evidentní, že před realizací jakéhokoli stavebního zá-
měru by muselo dojít k poměrně nákladné stabilizaci svahů.

Nedávno byla předložena negativní stanoviska k uvedenému záměru 
od Institutu plánování a rozvoje, odboru městského investora 
a Technické správy komunikací. Tyto dokumenty neměla Rada 
MČ Praha 13 v době rozhodování v loňském roce k dispozici. Z toho 
důvodu rada na svém jednání 12. 9. tohoto roku revokovala své 
usnesení ze září 2015 a vydala nesouhlasné stanovisko s pronájmem 
pozemků pro vybudování zmíněného volnočasového areálu. 

Mezitím byl tento bod na návrh opozice zařazen na jednání zastupi-
telstva Prahy 13 konaného 14. 9. Při projednávání bylo konstatováno, že 
stanovisko městské části bylo revokováno a je negativní, což zastupitelé 
ocenili. Následovala rozsáhlá diskuze o tom, zda by se k budoucnosti 
haldy mělo svolat veřejné setkání s občany, které by navrhlo, jak haldu 
využít. Občané žijící v okolí haldy se vyjádřili pro zachování současného 
stavu. Zastupitelstvo nakonec přijalo na návrh starosty usnesení č. 198, 
kterým žádá hl. město Prahu jako vlastníka pozemků, aby zajistilo stu-
dii budoucího využití haldy v souladu s územním plánem a autorskými 
právy k projektu Centrálního parku. Pokud taková studie vznikne, bude 
opět předložena k projednání zastupitelstvu Prahy 13.

Nejlepší by asi bylo, aby halda byla zabezpečena proti sesuvům 
a jinak zůstala součástí zeleně. Nahoře by se třeba mohla udělat pěkná 
lavička s vyznačením nadmořské výšky, informační tabulí o skutečné 
hoře Machu Picchu v Peru a šipkou, kterým směrem se nachází. Lidé 
si na tu naši Makču Pikču jistě cestu najdou. Ještě jste tam nebyli? Tak 
určitě zajděte, je tam skvělý výhled na Nové Butovice a náš krásný 
Centrální park. Samuel Truschka

Jaká je budoucnost haldy Makču Pikču?

Tak měl vypadat areál AquaAtol

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ

Půdorys jednoho podlaží Mořského světa



ŘÍJEN 2016 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2276

kaleidOskOp

Pes potřebuje hlavně lásku
V sobotu 3. září se v Centrálním parku uskutečnil první Psí den 
s Prahou 13, jedinečná akce pro psy a pejskaře, ale i pro všechny 
ostatní zájemce. Uspořádal ho Psí magazín (www.psimagazin.cz) 
ve spolupráci s městskou částí a pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky, který předával ceny vítězům soutěží. 

Program byl plný ukázek psích sportů, první pomoci, soutěží 
a přednášek. Běžel se psí dostih, pes tahal auto, zdarma se čipovali psi, 
radil veterinář. Pod dohledem komisaře z Pelhřimova proběhla soutěž 
o první rekord ve skoku psa do výšky. Do České knihy rekordů byl za-
psán 110 cm vysoký skok záchranářského belgického ovčáka Ejse cho-
vatele Josefa Skrejvala.  

Tři psí útulky představily na pódiu své pejsky k adopci. Asistovala 
jim herečka Bára Hrzánová, která každému útulku věnovala několik 
tisíc korun. Řada stánků nabízela stravu a produkty pro psy a mazlíč-
kové ochutnávali. Velký zájem zaznamenala originální přehlídka 
osobností se svými pejsky – přišly Martina Gavriely, Miluška 
Bittnerová, Patricie Solaříková, Míša Tomešová Doubravová, Roman 
Tomeš, Tereza Mátlová a Petr Fejk. „Spousta lidí se mě ptá, co spe-
ciálního dávám svým pejskům, že jsou takoví energičtí a vitální. S ob-
libou odpovídám, že hodně lásky,“ svěřila se Míša Tomešová. 

Díky nádhernému počasí zaznamenala akce účast více než dvou 
tisíc návštěvníků. Téměř tisícovka psů se k sobě chovala přátelsky 
a na louce po nich nezůstala jediná památka, tak byli jejich páni 
disciplinovaní.

Prvňáci se školy nebojí 
První školní den začíná v Praze 13 každoročně zá-
bavnou akcí Třináctka prvňáčkům pro nové školáky. 
Letos se v Centrálním parku konala přesně 1. září. 
Prvňáčky i s rodiči přivítali starosta David Vodrážka 
a jeho zástupci Petr Zeman, Marcela Plesníková 
a Pavel Jaroš. Ty pak školák-klaun Albertík donutil 
skákat v nafukovacím hradu a obouvat si brusle, což 
děti velmi pobavilo. Čerství školáci dostali od zá-
stupců radnice dárkové tašky s pastelkami, rozvrhem 

„Mám radost, že se nám první ročník takhle povedl,“ pochvaluje si or-
ganizátorka akce Karolína Hájková. „Jsem z průběhu dne opravdu 
nadšená a na příští rok máme spoustu dalších nápadů.“

Karolína Hájková a redakce

a drobnými hračkami. Kromě soutěží si užili kolotoče a houpačky, tancování, cukrovou 
vatu, Shreka s Oslíkem a skupinu Maxíci. Prvňáčků je letos v deseti základních školách 
Prahy 13 zapsáno celkem 860. Ve škole dostali všichni zdarma slabikáře s věnováním 
od starosty. Samuel Truschka
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Karel IV. na medailích

Rokenrol, hardrock i muzikál
Stejně jako v předchozích 14 letech také letos ukončil prázdniny 
v Praze 13 Koncert pro park, tentokrát již patnáctý. Program byl se-
staven tak, aby si na své přišli fanoušci moderní hudby všech generací. 
Hudební maraton v Centrálním parku odstartovala mladá kapela 
Deziluze, tu vystřídala ostravská dívčí skupina Kapriola, která mnohé 
překvapila energickým hardrockem a silným zvukem. Po rockerkách 
v černé kůži následoval slovenský idol -náctiletých děvčat Miro 
Šmajda a po něm bavil posluchače idol jejich -cetiletých maminek 
Honza Kalousek se sérií skvělých rokenrolů ze Šakalích let a dalších 
známých songů. Nebývalou show předvedl Petr Bende s kapelou – 
chvílemi například odkládal kytaru, přisedl k bubeníkovi a společně 
s ním vystřihl náročné, dokonale synchronizované sólo na bicí, aniž by 
přestal zpívat. Klobouk dolů. S podvečerem vystoupila na pódium éte-
rická Leona Machálková a s komorním doprovodem klavíru zazpívala 
své nejznámější melodie. Píseň Jsi můj pán z muzikálu Dracula věno-
vala s dojetím památce gymnastické legendy Věry Čáslavské, která 

Po celé září si mohli návštěvníci radnice pro-
hlédnout komorní výstavu medailí a mincí s vy-
obrazením českého krále a římského císaře 
Karla IV. Nadšený dlouholetý sběratel Milan 
Baše zde představil asi desetinu své rozsáhlé nu-
mismatické sbírky, kterou kdysi započal jeho otec.

Ve čtyřech vitrínách a na panelech představil 
přibližně 50 tematicky seskupených medailí 
a mincí (např. Univerzita Karlova, Praha, 
Karlovy Vary), ale také známky, obálky, grafické 
listy a ocelorytiny. Záštitu nad výstavou převzali 
starosta David Vodrážka a předseda výboru pro 
evropské fondy Michal Drábek, kteří ji 29. srpna 
společně s autorem slavnostně zahájili. 

Samuel Truschka

právě v den koncertu, 30. srpna, zemřela. Třešničkou na hudebním 
dortu byl slavný duet Den, kdy se láska vrátí k nám v podání Leony 
Machálkové a Petra Koláře. Zpěvákovi s kapelou pak patřilo poslední 
vystoupení, při kterém zpívala i většina publika. Pěkná tečka za kon-
certem i za prázdninami. Samuel Truschka
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Wikipedie mj. uvádí, že duha, pří-
rodní jev známý svou krásou, se 
stala součástí mytologií v celé his-
torii. Norové ji vnímali jako Bifröst 
– most mezi nebem a zemí, židov-
sko-křesťanské tradice ji označovaly 
jako smlouvu s Bohem, že už ne-
může povodní zničit svět. Najít 
mytologii, která neobsahuje duhu, 
může být opravdovou výzvou. 
Duha je výzvou také pro amatérské 
i profesionální fotografy. Takto 
duhu nad Stodůlkami zachytila 
na svém snímku paní Andrea 
Kalčíková. 
..................................................
Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme.    
 -če-  FO
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Galerie startuje výstavou

Jak již jsme ve STOPu před časem informovali, v přízemních prosto-
rách nového bytového komplexu Smart byty vedle polikliniky Lípa 
v Nových Butovicích vznikne galerie Czech Photo Centre, kde bude 
mít rovněž sídlo organizační výbor prestižní fotografické soutěže 
Czech Press Photo.

Galerie Czech Photo 
Centre se veřejnosti 
otevře již 14. října a za-
hájí provoz výstavou 
 fotografií Questions 
Without Answers 
od prestižní agentury 
VII Photo Agency. Své 
snímky na výstavě před-
staví fotografové tak 
zvučných jmen jako 
jsou Alexandra Boulat, 
Ron Haviv, Gary 
Knight, Antonín 

Kratochvíl, Ed Kashi, Christopher Morris, John Stanmeyer a další.  
Tři z vystavujících jsou současně také členy letošního ročníku soutěže 
Czech Press Photo. Agentura VII má pobočky v New Yorku,  Los 
Angeles a Paříži. Výstava potrvá do 30. listopadu. Czech Photo 
Centre leží 2 minuty od stanice metra B Nové Butovice na adrese 
Seydlerova 2835. Místo poznáte snadno podle nápadné kovové skulp-
tury sochaře Davida Černého na fotografické téma. Další informace 
získáte na www.czechphotocentre.cz. Jste zváni! -red-

Potěšení pro gurmány

V sobotu 17. září se na Ohradském náměstí v sousedství sídliště Velká 
Ohrada uskutečnil již třetí ročník slavnosti Ohrada Food Fest, kuli-
nářského festivalu pro milovníky kvalitních pokrmů a nápojů. Na po-
zvání pořádající domácí restaurace Kastrol se zde sešla špička pražské 
gastronomie, jako jsou restaurace Gao Den, Dish či Kofein. Zájemci 
mohli ochutnat nejrůznější domácí i zahraniční speciality, dobrá vína 
a několik druhů piva, včetně zlatavého moku z místního Pivovaru 
Lužiny. I přes rozmary počasí si na akci opět našlo cestu mnoho ná-
vštěvníků, a tak se festival uskuteční i v září příštího roku.

Madla Zelenková a redakce
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Jak dál v integraci cizinců? 
Téma migrace je v současnosti jedním z nejzásadnějších 
témat evropských zemí. Situace v České republice se sice vý
razně liší od situace v Německu nebo Francii, přesto se nás 
migrace týká. Obyvatelstvo Prahy 13 je navíc typické vyso
kým podílem cizinců s dlouhodobým pobytem na našem 
území. Radnice se integračními programy řadu let zabývá. 
Jak to vidí jednotlivé kluby v zastupitelstvu městské části? 
Jsou podle nich aktivity Prahy 13 v oblasti integrace cizinců 
dostatečné? Co v této oblasti chybí? Jaká jiná opatření by 
navrhovali? Zde jsou odpovědi jejich představitelů napříč 
politickým spektrem. 

ANO 2011 KOMuNISTIcKá STRANA ČecH A MORAVy TOP 09

OBČANSKá DeMOKRATIcKá STRANA ZeleNí A PIRáTI PRO 13ČeSKá STRANA SOcIálNě DeMOKRATIcKá

Na území MČ Praha 13 žije přibližně 17 % ci-
zinců, a proto již od roku 2010 realizuje ÚMČ 
úspěšné integrační programy pro jejich inte-
graci. Jedním z takových dlouhodobých pro-
jektů je „Společná adresa – Praha 13“, na jehož 
spolufinancování se MČ podílí. Rada MČ 
rovněž souhlasila se zapojením do projektu 
„Interkulturní společnost bez bariér“. I přes 
aktivní přístup MČ např. formou působení 
vzdělávacích institucí na děti migrantů, aby si 
osvojili kulturní a hodnotové zvyklosti své 
nové vlasti a tyto pak přenášeli na své rodiče, je 
zřejmé, že základní podmínky pro úspěšnou 
integraci migrantů vytváří především legisla-
tiva ČR. Cizinci žijící na Praze 13 pocházejí 
v převážné většině ze zemí východní Evropy 
a Asie, tedy z oblastí nám kulturně, nábožen-
sky a hodnotově blízkých, kteří nemají zásadní 
problémy se plnohodnotně integrovat do naší 
společnosti, a proto si myslím, že stávající akti-
vity Prahy 13 jsou v tuto chvíli v oblasti inte-
grace cizinců dostatečné. 

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011 

Jde o otázku dnes mimořádně ožehavou. Dnes 
je zřejmé, že nestačí kursy českého jazyka. 
Nutné jsou i kursy českého práva, kultury, 
zvyků, tolerance. Pro migranty z nemuslim-
ských států by takové kursy měly stačit. 
Zásadní otázkou zůstává integrovatelnost mi-
grantů z muslimských států. Tzv. politika mul-
tikulturalismu Evropské unie zkrachovala. 
Francie, Belgie, Německo, Švédsko a další za-
žívají těžkou migrační krizi včetně zásadního 
ohrožení základních lidských práv svých ob-
čanů. Podle Koránu je žena poločlověk, zcela 
závisí na mužově libovůli, muslimové si 
mohou brát za manželky nezletilé, ženy bez 
mužského doprovodu jsou děvky a mohou se 
sexuálně obtěžovat a znásilňovat. Od útoku 
USA na Afghánistán v říjnu 2001 je veden 
džihád – svatý zápas muslimů proti nemusli-
mům, včetně povinnosti džihádistů zabíjet po-
hany. KSČM preferuje právo na bezpečný 
život českých občanů. Odmítá vnucování mig-
rantů. Rozhodně odmítá otevřenou i tichou is-
lamizaci Česka. Jan Zeman, zastupitel MČ Praha 13 za KSČM

V naší městské části žije již nyní mnoho ci-
zinců, jednotlivci i celé rodiny a jejich sžívání 
s českým prostředím zde nepřináší zásadní 
problémy. Podpora integrace ze strany rad-
nice je podle našeho názoru dostatečná, akti-
vity v této oblasti míří hlavně na mladé lidi. 
Důležitá je podpora výuky češtiny, všeobec-
ného vzdělávání a aby byly děti cizinců 
ve škole zapojovány do kulturních a sportov-
ních aktivit. Je potřebné rozšiřování jazykové 
vybavenosti strážníků MP a pracovnic ÚMČ 
P13. Za důležitý integrační prvek považu-
jeme maximálně usnadnit cizincům možnost 
podnikat (např. večerky, rychlá občerstvení, 
služby). Nemyslíme si, že by se vedení měst-
ské části mělo zvláště připravovat na příchod 
většího počtu migrantů. Odpovědnost za ře-
šení takové situace mají instituce státu a hlav-
ního města. Ty mají také potřebné finanční, 
lidské a materiální zdroje. Úkolem radnice by 
za takové situace bylo spolupracovat v zájmu 
obyvatel Prahy 13.  
 Kateřina Helikarová a Petr Praus, klub TOP 09

Praha 13 patří mezi nejrychleji se rozvíjející 
části hlavního města a problematika cizinců 
a přistěhovalců je zde dlouhodobě vcelku 
úspěšně řešena. Základem je kvalita školní 
výuky s jasně nastavenými pravidly pro začle-
nění do našeho kulturního a jazykového pro-
středí. U dospělých imigrantů je důležité 
podporovat ztotožnění se s naší společností 
a životním stylem. V žádném případě nelze 
připustit, aby kulturní či náboženské odliš-
nosti jakkoliv omezovaly život ostatních ob-
čanů. Bylo by fatální chybou vědomě dopustit 
koncentraci přistěhovalců v jedné lokalitě. 
Bezpečnostní aparát musí striktně vyžadovat 
dodržování českých zákonů a vyhlášek, tzn. 
noční klid, hygiena atd. Odmítáme zřízení ja-
kéhokoli ubytovacího či jiného zařízení pro 
uprchlíky v Praze 13. Naše země je historicky 
ukotvena v jistém kulturním, sociálním a spo-
lečenském systému, kterého si vážíme a bu-
deme ho chránit. Chce-li zde někdo žít, pra-
covat a vychovávat děti, musí to jednoznačně 
respektovat. ludmila Tichá, Petr Zeman, klub ODS

Města a obce hrají v integraci cizinců klíčovou 
roli. Naše městská část také díky kvalitní čin-
nosti pracovníků radnice ukazuje, že integraci 
cizinců zvládat umíme. Děti se daří integrovat 
do škol mezi české spolužáky. Často zde potká-
váme nové obchody, provozovny nebo restau-
race zde nově usazených lidí, které zvyšují pest-
rost a rozmanitost našeho okolí a rozvíjí naše 
hospodářství. Tato zkušenost by měla být vý-
chodiskem pro práci s cizinci v naší MČ i v bu-
doucnosti. Je možné, že s ohledem na meziná-
rodní vývoj bude v příštích letech potřeba klást 
při integraci cizinců větší důraz jak na vysvětlo-
vání pravidel, kterými se naše společnost řídí, 
tak na naši otevřenost a respekt vůči novému. 
Pohled do zahraničí ukazuje, že to jsou přede-
vším férové podmínky a příležitosti, které 
úspěšné integraci cizinců pomáhají. Zde je 
místo pro města a obce, aby férové podmínky 
a příležitosti pomáhaly ve spolupráci se státem 
vytvářet. Věřím, že se to na naší městské části 
bude dařit i nadále a jako zastupitelé jsme tomu 
připraveni pomoci.  František Nejedlý, zastupitel ZaP 13

Ačkoli je téma migrace na úrovni EU nejzá-
sadnější otázkou, pro ČR platí, že nejsme cílo-
vou zemí současné migrační vlny. V Praze tak 
stabilně tvoří nejpočetnější skupinu cizinců 
občané Ukrajiny, Slovenska, Ruska 
a Vietnamu. Integrační aktivity přispívají 
k dosažení oboustranně přínosného harmonic-
kého soužití, vzájemného poznávání a porozu-
mění mezi cizinci a většinovou společností. 
Praha 13 se tradičně zapojuje do lokálních in-
tegračních programů. V roce 2015 proběhlo 
doučování v 6 mateřských a 4 základních ško-
lách, byly zorganizovány 3 prázdninové kursy 
českého jazyka, podpořeny byly volnočasové 
aktivity. Portfolio aktivit by tak bylo možné 
v budoucnu rozšířit například o sociokulturní 
kurzy a semináře zaměřené na české reálie, 
které přispívají orientaci cizinců ve společen-
ském, sociálním, právně institucionálním a po-
litickém prostředí. Vhodná by byla také pod-
pora komunitního setkávání u kulatých stolů 
a podpora multikulturních streetových akcí. 

Štěpán Hošna, klub ČSSD 
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Možná jste ji viděli v Nových Butovicích ujíždět na elektrickém vozíku. 
Šátek jí vlaje a jede tak rychle, že jí chodec nestačí. Má totiž nabitý pro-
gram, ale vždy je usměvavá, přátelská a optimistická. Čas na rozhovor si 
ráda našla. Žena, která proměnila svůj handicap v devizu - ředitelka spo-
lečnosti Prosaz Ing. Iveta Pešková. Od dětství trpí vrozenou vadou, která 
ji odkázala na invalidní vozík. Přestože stále potřebuje pomoc asistenta, 
rozhodla se sama pomáhat. Žije naplno a odvede více práce než mnohý 
zcela zdravý člověk. Ví, že nic není zadarmo a že svoje plány a sny je 
nutné prosazovat. A tak přesně před 25 lety, 1. října 1991, založila sdru-
žení Prosaz na pomoc zdravotně postiženým lidem. V roce 1997 obdržela 
Cenu Olgy Havlové. Podílela se na pořádání světové abilympiády konané 
v roce 2000 v Praze.

Jaké byly začátky Prosazu?
Před těmi 25 lety jsme vznikli jako občanské sdružení zdravotně po-
stižené mládeže. Byla jsem zvolena předsedkyní, dělala jsem to dobro-
volně a přitom jsem chodila normálně do zaměstnání. Jenže pak se 
začala práce nabalovat, měnily se předpisy, z euforie to přešlo 
v „seriózní činnost“ a tak jsme se v roce 2000 s kolegou Michalem 
Polonyim rozhodli, že to zkusíme rozjet a stali jsme se prvními za-
městnanci Prosazu. 
Vzpomínáte si na první samostatnou akci Prosazu?
Mně to časově trochu splývá, protože jsem od mládí jezdila na různé 
akce. V podstatě v každém větším městě byl Svaz invalidů a většinou 
také Klub zdravotně postižené mládeže. Dělaly se různé víkendy, kdy 
domácí klub připravoval program pro ostatní a příště se to zase oto-
čilo a hostitelem byl jiný klub. Díky tomu jsem poznala celou Českou 
republiku. Ale první akcí, kterou jsme jako Prosaz uspořádali, bylo po-
tápění. Dneska už je potápění zdravotně postižených běžné, na profe-
sionální úrovni, ale my jsme byli úplně první, kteří jsme potopili zdra-
votně postiženého (smích).
To jste začali už takhle brzy? Kolik se zúčastnilo lidí?
Hodně, asi 40 lidí. Ale začalo to vlastně v Tunisku, kde jsme se na do-
volené seznámili s profesionálním potápěčem Rudolfem Ďurčem, 
který nám nabídl, že nás taky potopí. Já jsem hrozně nechtěla, mám 
z vody panickou hrůzu, ale nakonec jsem se nechala přesvědčit a ka-
marádi taky. A tak jsme se rozhodli, že to zorganizujeme i u nás. 
Rudolf sehnal partu potápěčů, měli jsme i doktora a první potápění 
proběhlo ve 4 metry hlubokém bazénu ve Strakonicích. Lidem se to 
strašně zalíbilo, začali jsme to dělat pravidelně a po čtyřech letech 
jsme měli dokonce profesionálního postiženého potápěče. Později to 
začalo být finančně velmi náročné, ti lepší se osamostatnili a my už 
jsme nemohli investovat do nových začátečníků. Tak jsme to postupně 
opustili. 
Jaké byly vaše další aktivity?
Zpočátku především kulturní a sportovní – potápění, střelba ze vzdu-
chovky, ples nebo zábava, výlet do zoo… V roce 1999 jsem se přestě-
hovala do domu v Kodymově ulici, kde je hodně vozíčkářů. A lidé se 
na mě, že jsem v tom Prosazu, začali obracet s různými dotazy a pros-

bami o pomoc (příspěvky, kompenzační pomůcky). Zájem o ty spole-
čenské akce poklesl, protože se změnily možnosti a zdravotně posti-
žení se začali mnohem více stýkat se zdravými lidmi. A já jsem cítila 
potřebu nějakého profesionálního zastoupení těch lidí, když mají ně-
jaký problém, a začala se mnohem více věnovat sociálním službám. 
Kulturní a sportovní akce občas děláme (ples, setkání v ubytovacím 
zařízení v Líchovech), ale ta hlavní práce je sociálně-zdravotní. Zřídili 
jsme dvě chráněné dílny, kde nabízíme zaměstnání, máme domácí 
zdravotní péči (od roku 2007) i pečovatelskou službu. Bohužel jsme 
museli zrušit sociální poradenství s krizovou linkou. Byla hodnocena 
skvěle, ale dotaci jsme nedostali. Od roku 2002 rozvíjíme asistenční 
služby a jsme 2. nebo 3. největším poskytovatelem Praze. Velkým pro-
blémem je ale nedostatek asistentů. Málokdo to chce dělat, protože je 
to práce společensky velmi degradovaná a přitom tak strašně důležitá. 
Já můžu díky asistentovi normálně pracovat, zajišťovat služby, což 
bych bez asistenta nemohla. Asistenty stále zoufale hledáme. Po 16 le-
tech jsme se rozrostli na společnost s 90 zaměstnanci. Máme asi 
15 asistentů (potřebovali bychom 30), 18 zdravotních sester na ved-
lejší pracovní poměr, pracovníky rekreačního střediska v Líchovech 
a zaměstnance chráněných dílen. V loňském roce jsme získali certifi-
kát ISO, což dokládá kvalitu našich služeb.
Máte štěstí na spolupracovníky?
Mám. Začínali jsme s Michalem Polonyim ve dvou. Ani jsme se za ta 
léta moc nehádali. Opravdu jsme si sedli, vycházíme spolu a máme 
podobné názory. Jsem moc ráda, že ho mám a ani nevím, jestli si to 
uvědomuje, jak jsem za něj ráda. Taky musím zmínit Haničku 
Hübnerovou, která byla jedním z prvních obětavých zaměstnanců 
a končila letos jenom proto, že jí bylo 70 let. Nesmím opomenout ta-
jemníka Jiřího Ročka, který tu pracuje 7 let a velmi nám pomáhá. Ale 
samozřejmě chci ze srdce poděkovat všem zaměstnancům za práci, 
kterou odvádějí. Jsem asi dost přísná, ale dobré práci si velmi vážím.
Dlouho Prosaz sídlil jen v Praze 13, nyní jste se rozrostli…
Ano, protože se nepodařilo v Praze 13 získat dostatečně velké pro-
story, museli jsme se částečně přestěhovat. V Praze 4 teď máme také 
chráněnou dílnu, zázemí pro domácí péči, sociální služby a dispečink. 
Jaké máte plány?
Rozhodně chceme rozšiřovat a zkvalitňovat asistenční služby, např. 
aby klienti nemuseli jít spát v sedm, ale mohli mít asistenta, který je 
uloží třeba v deset. To jsou detaily, ale velmi důležité. Mým snem 
do budoucna by bylo za-
vést i nějaké odlehčovací 
služby s ubytováním, malý 
penziónek pro zdravotně 
postižené seniory nebo 
mladší klienty, když při-
jdou o rodiče, kteří se o ně 
starali.
Odpočíváte vůbec někdy?  
Co děláte, když odpočíváte? 
Přemýšlím o tom, co budu 
dělat (smích). Ne, užívám 
si. Mám teď dva a půl roku 
přítele Honzu, a tak jez-
díme, poznáváme, cho-
díme do divadla. Byli jsme 
na dovolené v Itálii a před-
tím v Německu. Tam jsem 
byla na průzkumu v hotelu 
uzpůsobeném pro vozíč-
káře. Měli nejen perfektní záchody, ale třeba jsem si tam dokonce 
mohla zahrát z vozíku kuželky.
Jak můžeme Prosazu pomoci? 
Chcete-li Prosaz podpořit, můžete zaslat finanční příspěvek na účet 
číslo 222 412 4028/5500 (u Raiffeisenbank) nebo zasláním dárcovské 
SMS za 30 Kč ve tvaru: DMS DOMAJEDOMA na telefonní číslo 
87 777. Všechny služby a aktivity najdete na www.prosaz.cz.

Samuel Truschka

Sny je třeba PROSAZovat

Na setkání Výboru dobré vůle
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Rákosníčkovo hřiště se dětem líbí

Společnost Lidl, která v Praze 13 provozuje dva supermarkety, vybu-
dovala letos v srpnu ve vnitrobloku Kettnerova – Horákova na sídlišti 
Lužiny na vlastní náklady dětské hřiště za 1,6 milionu korun. Došlo 
k tomu v rámci programu Rákosníčkova hřiště, ve kterém mohou 
obyvatelé hlasovat o umístění hřiště na území své obce nebo města. 

Diamantové výročí 

Poznali se v Gramofonových závodech v Loděnici, kde oba pracovali. 
Marie pocházela z nedalekých Chrustenic, Vojtěch byl z Vrchlabí 
a do gramofonky dostal tehdy jako chemik umístěnku. Našli v sobě 
zalíbení a v září 1956 si navzájem řekli „ano“ na celý život. Později se 
Marie a Vojtěch Tichých přestěhovali do Prahy a Marie přešla od li-
sování gramodesek k účetnictví, u kterého zůstala až do důchodu. 
Vychovali spolu syna a dceru, mají vnučku a těší se na pravnoučata. 
Letos v září uplynulo od jejich sňatku 60 let a slavili diamantovou 
svatbu. Bydlí na Velké Ohradě a jsou tam spokojeni, ale rádi jezdí 
na chatu do Chrustenic, kde se občas sejde celá rodina. 

Ke krásnému výročí jim 13. září přišel gratulovat také starosta David 
Vodrážka. Přinesl kytici a dárkový balíček a popřál zasloužilým man-
želům do dalších let hodně zdraví, sil a lásky. Už takhle oba vypadají 
výborně a jejich věk byste jim nehádali (panu Tichému je 85, jeho 
paní o 5 méně). Jsou stále činorodí a optimističtí a pan Vojtěch neu-
stále sype z rukávu různé vtípky, hádanky a pořekadla. A že se mají 
rádi, to se pozná na první pohled. Blahopřání a pamětní list k dia-
mantové svatbě přidala také Nikola Porazilová za občansko-správní 
odbor a ke gratulantům se připojuje i redakce STOPu. Všechno 
nejlepší!      

Samuel Truschka

Praha 13 se umístila mezi deseti městskými částmi, městy a obcemi, 
které byly v hlasovací soutěži úspěšné a dětské hřiště získaly. Do inter-
netového hlasování letos v únoru se zapojilo 4 300 obyvatel městské 
části. Dali své hlasy hřišti v blízkosti prodejny Lidl v ulici Nárožní. 
Protože se ale v nejbližším okolí prodejny nenašel vhodný pozemek, 
který by patřil obci, což je podmínka Lidlu, muselo se hledat jiné 
místo. Proto volba padla na zmíněný vnitroblok Kettnerova – 
Horákova, kde bylo nevyhovující hřiště v minulosti odstraněno.  

Slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště se uskutečnilo v neděli 
4. září za účasti starosty Davida Vodrážky, místostarosty Pavla Jaroše  
a zástupců společnosti Lidl, stavební firmy a radnice. Oblastní ob-
chodní ředitel Lidlu Zdeněk Jerie předal starostovi symbolický klíč 
od hřiště a společně s dětmi přestřihli pásku. Následoval celodenní zá-
bavný program s Michalem Nesvadbou, divadlem, uměleckým kout-
kem a malováním na obličej. Děti si vyzkoušely všechny herní prvky 
a za účast v soutěžích dostaly od Rákosníčka dárkovou tašku. Nové 
hřiště v Praze 13 je již 69. hřištěm, které společnost Lidl v rámci pro-
gramu v Česku postavila. 

Samuel Truschka
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V září oslavil své 85. narozeniny bývalý československý 
atlet a olympionik Ladislav Moc ze Stodůlek. K význam-
nému životnímu jubileu mu přišel pogratulovat a předat 
dárkový balíček Aleš Mareček, předseda sociálního výboru. 
Využili jsme příležitosti a oslavence trochu vyzpovídali.

Jedenapůlkrát jsem obešel zeměk uli

V článku, který o vás kdysi napsal Ota Pavel v časopise Československý 
voják je zajímavá věta: Laďa Moc, ostýchavý blonďatý a kudrnatý kuchařík 
ze Zlaté Husy, kde v pepita saku vyráběl na salátplacu švédské mísy a ruská 
vajíčka, neměl na sport nikdy čas. Co vy na to?
Je to pravda. Do určité doby jsem se žádnému sportu nevěnoval 
a sklon k této činnosti jsem neměl ani po kom podědit. To, že si můj 
děda chodil vydělávat od Kolína až do Vídně, tenkrát samozřejmě 
pěšky, se asi nepočítá, že? Co jsem podědil, byl vztah ke kuchařině. 
Tatínek byl vynikající kuchař. Představte si, že dokonce vařil pro pre-
zidenta Edvarda Beneše. Abych byl přesný, připravoval jídlo ve vlaku, 
kterým pan prezident po návratu z Anglie jezdil. Víte, čím jsem starší, 
tím častěji se sám sebe ptám: Je to skutečně pravda, že jsem před še-
desáti lety vytvořil světový rekord, že jsem před pětapadesáti lety vy-
bojoval 8. místo na olympijských hrách v Římě a desetkrát se stal mis-
trem Československa? A všechno vlastně odstartovala vojna. 
Říká se, že vojna dělá z chlapců muže. Z vás navíc udělala uznávaného zá-
vodního chodce. 
Ve svých jednadvaceti letech jsem byl odveden k protivzdušné obraně 
státu do karlínských kasáren. Jakmile se v Praze objevil nějaký chodecký 
závod, přihlásil náš velitel celou rotu na start se slovy: „Je to lepší než 
plánované pochodové cvičení.“ Startoval jsem na Maninském okruhu 
v Holešovicích a hned potom na padesátce Praha–Poděbrady. A ta pa-
desátka se stala mým osudem. Došel jsem ji hned napoprvé dobře. 
Dokonce se mi podařilo porazit úspěšného Nora Sponberga. Tehdy 
za mnou přišel předseda české chodecké komise Jan Svoboda a pronesl 
motivující slova: „Láďo, kdybys skutečně zatrénoval...!“ V roce 1953 mě 
převeleli z Prahy do Jihlavy a v době volna jsem tedy trénoval, trénoval 
a zase trénoval. A výkony každým měsícem stoupaly. Tehdy si nade 
mnou vzal patronát Dům armády Znojmo. Za jeho péči jsem koncem 
roku 1955 vyhlásil, že na jejich nově vybudovaném atletickém stadionu 
překonám československý rekord na 50 kilometrů. No, a nakonec z toho 
byl časem 4:27:27 hod. rekord světový. Svůj světový rekord jsem ještě 
překonal, a to 21. června 1956 v Praze na Strahově. Od roku 1956 jsem 
startoval v dresu Dukly a do roku 1964 vyhrával skoro všechny domácí 
i mnohé zahraniční závody. Tehdy to v Dukle bylo tak, že každý repre-
zentant musel mít určitou vizi, co bude dělat, až s reprezentací skončí. Já 
jsem řekl: „Jsem kuchař a rád bych dělal hotelovou školu.“ Takže při 
sportu jsem ještě dělal hotelovku v Mariánských Lázních a po jejím 
skončení ještě dvouletou hospodářskou školu.
Ze Zlaté Husy jste se dostal až na olympiádu.
V roce 1956 jsem byl nominován na XVI. letní olympijské hry v aus-
tralském Melbourne. Všechno bylo schválené, připravené, ale den před 
odjezdem mi řekli, že státní bezpečnost nedoporučuje, abych jel. Byla 

to obrovská škoda, protože jsem v tu dobu podával ty nejlepší výkony 
ve své sportovní kariéře. Za čtyři roky jsem startoval na olympiádě 
v Římě, ale to už nebylo ono. 
V roce 1964 jsem svou závodní činnost ukončil a vedle trenérské práce 
jsem se věnoval pořádání závodu Praha-Poděbrady jako ředitel. V této 
práci mi jako hospodář pomáhal můj báječný kamarád Lexa Bílek, 
který byl rovněž úspěšný chodecký reprezentant. Na závod Praha-
Poděbrady přijížděli i přední světoví chodci z Itálie, Velké Británie, 
Švédska, Švýcarska, Ruska, Litvy, Německa, ale i z mimoevropských 
států. Poté co jsem byl převelen na Slovensko, převzali funkci pořá-
dání chodeckých závodů v Poděbradech Petr Kratochvíl a Zdeněk 
Simon a musím přiznat, že také oni si vedli skvěle.
Jaký vítr vás zavál na Slovensko?
V roce 1970 za mnou přišel plukovník Imrich Gibala s tím, že zaklá-
dají Duklu Banská Bystrica. Na rozmyšlenou, zda s ním do toho 
půjdu, mi dal celých 24 hodin.☺ A tak začala další etapa mého života, 
ta trenérská. Měl jsem štěstí, že do své skupiny jsem dostal velmi ta-
lentované a obětavé chodce, kteří tehdy tvořili reprezentační družstvo 
Československa. Kluci byli výborní a v družstvech i v jednotlivcích si 
vedli skvěle. Jozef Pribilinec získal zlatou olympijskou medaili, Pavol 
Blažek se stal mistrem Evropy… 
Na Slovensku se nám narodili dvě děti a přesto, že nám tam bylo 
dobře, chtěl jsem zpátky do Prahy. A co se nestalo? Přišel za mnou 
místopředseda ÚV ČSTV doktor Dušek s tím, že by mě v Praze po-
třeboval a bylo rozhodnuto. Vyměnili jsme byt a už dvacet let jsme 
tady na třináctce.

Máte představu, kolik kilometrů jste nachodil?
Já jsem si vedl deníky, kam jsem si zapisoval, kolik jsem toho při tré-
nincích a na závodech nachodil. Těch deníků je dvanáct a kilometrů? 
Tak těch je 60 000. Je to neuvěřitelné, ale jedenapůlkrát jsem obešel 
zeměkouli.
Na olympiádu jste byl nominován ještě jednou.
Nejdůležitější v mém životě jsou tři etapy k získání pocitu životního 
štěstí. Jsou to závod Praha–Poděbrady, trenérské působení na Sloven-
sku a úspěšná činnost rozhodčího. Za celoživotní angažovanost 
ve sportu, pořádání mezinárodních závodů, spravedlivé rozhodování 
v chodeckém sportu a fair play jednání mezi sportovci a rozhodčími 
jsem byl Mezinárodním olympijským výborem ke svým pětašedesáti-
nám nominován jako vrchník chodeckých závodů na Olympijské hry 
1996 do Atlanty.
Jako sportovec jste vybojoval řadu medailí, jako trenér, rozhodčí a také 
funkcionář jste obdržel nejedno ocenění a čestné uznání. Životního štěstí 
se vám tedy dostalo měrou vrchovatou.
Ano. Navíc mám dvě báječné děti a skvělou manželku, s kterou brzy 
oslavíme zlatou svatbu. Vždycky jsem si přál, abych tady zanechal 
stopu, kterou nesmaže čas. Snad se mi to podařilo.

            eva Černá 

Manželé Mocovi a gratulanti z radnice Prahy 13

 V cíli chodeckého závodu v Králově Dvoře
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Není čas na nudu

V průběhu celého září si mohli obyvatelé městské části vybrat a zajít 
na některou z desítek akcí, které se konaly v rámci Festivalu volného 
času Prahy 13. Důraz byl letos kladen na sportovní akce. Ty v rámci 
programu Praha – evropské hlavní město sportu 2016 finančně pod-
pořil Magistrát hlavního města Prahy. 

Svou činnost a nabídku představily sportovní kluby, sbory hasičů 
i zpěváků, skautské oddíly, nejrůznější spolky a samozřejmě také 
 největší organizace z oblasti volného času – Dům dětí a mládeže 
Stodůlky a Základní umělecká škola Stodůlky. Proběhly turnaje v ho-
kejbalu, basketbalu, malé kopané, kuželkách nebo plážovém volejbalu. 
Děti si vyzkoušely atletiku, fotbal nebo badminton, cyklisti vyrazili 
na kola, senioři se zase utkali v pétanque a vydali se na pochod. 
Nechyběly méně známé sporty jako lukostřelba, flyboarding nebo ja-
ponská bojová umění v centru Avaloka. V Centrálním parku probí-
halo cvičení, masáže a malé koncerty. Kulturní dům Mlejn zase hostil 
pěvecké sbory, taneční skupiny a divadelní představení. Mezi větší te-

matické akce festivalu pat-
řily druhé Pražské medo-
braní, Den zdraví, Svato - 
václavské odpoledne se 
STOPem, Pražské cyklo-
zvonění, Voříškiáda nebo 
Klubobraní v Klubu 
JednaTrojka. 

Praha 13 připravila pro 
své obyvatele skutečně uni-
kátní a pestrou nabídku ak-
tivit, ze kterých si mohl vy-
brat opravdu kdokoli 
– od intelektuála po kutila. 

Záštitu převzali zástupce starosty Petr Zeman a předseda výboru pro 
výchovu a vzdělávání Vít Bobysud, který také nejčastěji akce zahajoval 
a oceňoval vítěze. Lví podíl na organizaci a logistickém zabezpečení 
celého festivalu má tradičně Bohdan Pardubický z kanceláře starosty, 
který akce domlouval, vyráběl všechny diplomy, zajistil ceny, občerst-
vení, dopravu materiálu, výstavbu stanů a ozvučení. U většiny akcí 
osobně byl a ještě fotografoval. Zaslouží opět velké poděkování. Dík 
patří zástupcům všech zúčastněných organizací a skupince pracovníků 
radnice, kteří pomáhali se stany a nábytkem. Festival končí v neděli 
9. října – nabitý program posledního dne najdete v kalendáři akcí 
na str. 35. Tak ještě přijďte! Samuel Truschka

Oslava včel a medu

Druhý ročník Pražského medobraní proběhl 16. září na Slunečním 
náměstí v rámci festivalu volného času. Ve spolupráci s městskou částí 
ho uspořádala řeporyjská organizace Českého svazu včelařů. Hlavním 
organizátorem byl včelař Vladimír Glaser ze Včelína Ořech, který při-
vezl mobilní naučnou stezku o včelách, prosklený úl, zajistil medové 
masáže a ukázky apiterapie – léčebného využití včelího žihadla. 
Ve stáncích včelaři prodávali nej-
různější druhy čerstvého medu, 
medoviny, ale i krémů, mastí, šam-
pónů a dalších výrobků s medem 
nebo propolisem. Návštěvníci 
mohli med ochutnat a třeba si do-
přát i mojito z medoviny. 
Doprovodný programu připravila 
mládež Českého červeného kříže, 
občanské sdružení Beluška a spo-
lečnost FasTracKids.  Samuel Truschka
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Atleti v první lize překvapili
Když vloni družstvo stodůleckých atletů senzačně postoupilo do první 
ligy, druhé nejvyšší soutěže družstev, vypadalo to na šťastnou souhru 
okolností. Vždyť mluvíme o týmu, který trénuje na malých školních 
hřištích! Oproti možnostem, které má na běžném atletickém oválu 
každé větší město, jsou podmínky nesrovnatelné – některé disciplíny si 
prostě ani nevyzkoušíme. Od týmu se proto čekal rychlý sestup zpět 
do soutěží druhé ligy.

Už první jarní kolo ovšem ukázalo, že to s námi nebude tak zlé. 
Ve sprintech jsme sice výrazně ztráceli a také ve vrhačských disciplí-
nách byla naše účast spíše symbolická, ale delší tratě a skoky pro nás 
znamenaly bodové žně. Mezi osmi týmy jsme obsadili šestou, nesestu-
povou příčku a začali jsme snít svůj sen o udržení. Každé další kolo 
bylo ukázkou bojovnosti a odhodlání našich atletů. Ať už to byly zku-
šenosti našich nejstarších závodníků nebo dravost juniorů, každý při-
spěl svojí troškou a sen se změnil ve skutečnost. Dokonce jsme si ještě 
o místo polepšili.

 Krása soutěží družstev spočívá v tom, že každý bodík se počítá. 
Sebemenší příspěvek do celkového součtu může rozhodnout a jakkoli 

Jsme úspěšní a hledáme nové hráče
V září se opět naplno rozjela hokejbalová sezona. Na Lužinách ji tra-
dičně otevřel turnaj O pohár starosty Prahy 13. Utkalo se v něm šest 
mužstev mladšího dorostu. Domácí dorostenci v konkurenci 
kvalitních extraligových týmů nezaostali a na turnaji získali bronzové 
medaile. Ceny vítězům předával zastupitel Prahy 13 Vít Bobysud. 

„Ve všech zápasech se hráči snažili plnit svoje úkoly jak v razantní 
obranné fázi, tak při přechodu do útoku. V úvodních zápasech se sice 
nedařilo střelecky, ale i v těchto bylo možné vidět pěkné útočné akce. 
Celý kolektiv zaslouží pochvalu,” hodnotí trenér Tomáš Dohnal. 
Mladší dorostenci o týden později sehráli první extraligové utkání, 
ve kterém porazili západočeské Stříbro 3:2 po samostatných 
nájezdech.

Poslední letní plážák
S koncem léta se v krásném areálu Jeremi 
v Nových Butovicích konal první ročník amatér-
ského beachvolejbalového turnaje, kterého se 
účastnilo 20 týmů. V průběhu turnaje bylo vidět 
nespočet vynikajících volejbalových akcí, které vy-
ústily v předčasném finále, kde se setkali do té 
doby neporažení semifinalisté Jiří Fógl a Blanka 
Černá s Danem Bendlem a Míšou Kubíkovou. 
Vítězem semifinálového zápasu a nakonec i cel-
kovým vítězem turnaje se stalo duo Jiří Fógl 
s Blankou Černou. Turnajovým partnerem byla 
Optika Nové Butovice, která za spoluúčasti Jeremi 
dodala do turnaje ceny.

Richard Dupal

se atletika považuje za individuální sport, tady vládne týmový duch. 
Atletika ve Stodůlkách si příští rok připomene třicet let své existence 
a je skvělé, že náš tým je lepší než kdykoli předtím – je prvoligový.

Zbyněk Hnízdil, TJ Stodůlky Praha

Úspěšný vstup do sezony zaznamenali rovněž extraligoví muži A. Ti 
nejprve na domácím hřišti porazili Letohrad 2:1, o týden později pak 
sehráli důležité utkání s loňskými mistry v Pardubicích. Lužinským 
mistrovský perníček zachutnal a stejně jako v prvním utkání zvítězili 
2:1. A konečně také mladší žáci na Lužinách přivítali pražského rivala 
Kovo Praha, kterého porazili vysoko 7:2.

Lužinští hokejbalisté pořádají nábor hráčů od 6 do 14 let. Přijďte 
mezi nás! Tréninky pro ročníky 2008 a mladší probíhají každé pondělí 
a středu od 17.30, ročníky 2007 a starší každé úterý a čtvrtek od 17.00. 
Více informací na www.kert-park.cz/nabor.

Michal PěchFO
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Příspěvek na školy v přírodě

Každý žák Fakultní základní školy Mezi Školami dostane příspěvek 
1 200 korun na výjezd do školy v přírodě. Podmínkou je, aby byl po-
jištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Škola podepsala smlouvu 
s pojišťovnou a stala se tak partnerem v programu Klubu pevného 
zdraví. Ve školním roce 2015/16 získalo takto příspěvek 92 žáků. 
Běžná škola v přírodě v ceně 3 500 korun se tak pro rodiče zlevnila 
na cenu lehce přes 2 tisíce. Sedmidenní školy v přírodě s environmen-
tálním obsahem dotované Fondem životního prostředí, jichž se zú-
častní všichni žáci 4. tříd, pak stojí rodiče, pojištěnce VZP, necelou ti-
sícovku. Započatá spolupráce mezi školou a VZP tak umožní účast 
většího počtu dětí ve zdravém životním prostředí.    Petr Vodsloň, ředitel školy

Na obzoru je nový projekt
Konec prázdnin nezna-
menal pro ZŠ Mládí 
jen návrat ke školním 
povinnostem, ale 
s 31. srpnem uběhlo 
i dvouleté období, kdy 
jsme se spolu s partner-
skými školami ze čtyř 
koutů Evropy věnovali 
v rámci projektu 
Erasmus+ příležitostem 
a rizikům sociálních 
médií a mobilního in-
ternetu. V červenci jsme 
se dozvěděli, že byl 
schválen nový projekt 
pro období 2016–2018. 
Příští dva roky budeme 

s novými partnerskými školami z Francie a Turecka a současnými 
z Německa, Španělska a Velké Británie zkoumat minulost, současnost 
i budoucnost migrace v Evropě, což by nám mělo dovolit lépe pocho-
pit současné problémy Evropy v oblasti uprchlické a imigrační poli-
tiky. Jde o téma aktuální, důležité a rozhodně nelehké, ale o to více se 
na něj těšíme. První setkání je plánováno na konec podzimu. Další 
 informace najdete na webových stránkách školy www.zsmladi.cz.  
 Tomáš Klinka, koordinátor erasmus+, ZŠ Mládí, Gymnázium J. Heyrovského   

Nejhezčí balkony oceněny

Do soutěže o nejkrásnější balkon nebo předzahrádku, kterou vyhlásil 
předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud koncem 
června, přihlásilo letos své pěstitelské úspěchy celkem 14 soutěžících. 
V kategorii balkonů ocenila porota Janu Medovou z Lužin, Zdenu 
Müllerovou ze Stodůlek a Evu Vítovou z Velké Ohrady. Nejhezčí 
předzahrádku vypěstoval Petr Fleger z Kettnerovy ulice, který přihlásil 
i balkon, v těsném závěsu za ním skončila Vlasta Čermáková z ulice 
Trávníčkova. 

„Děkuji všem, kteří vynakládají čas, energii a vlastní peníze na to, 
aby prostředí, ve kterém žijeme, vypadalo přívětivěji a krásněji,“ říká 
pořadatel soutěže Vít Bobysud. Ceny do soutěže – poukázky na ná-
kup v zahradnictví – věnovalo opět Zahradní centrum v Řeporyjích. 
 Samuel Truschka

Za sběr na Laser game
V minulém školním roce jsme jako třída prima c vyhráli ve sběru pa-
píru. Z celkového množství 15 190 kg přinesla naše třída 3 114 kg. 
Kromě jiných cen, které stály za to, jsme vyhráli i návštěvu Laser 
game. V pondělí 12. září jsme už jako sekundáni vyrazili do arény 
LazerFun v pražských Vysočanech.

Laser game jsme si za celoroční snažení v primě maximálně užili 
a tento školní rok chystáme prvenství ve sběru papíru obhájit.
 Zorka Matuštíkova, 2.c, Gymnázium J. Heyrovského

Muškáty na balkoně Jany Medové

Předzahrádka Petra Fiegera
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V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: 
baterie, akumulátory, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, 
odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce 
a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Melodická   4. 10. křižovatka s ul. Operetní
Šostakovičovo náměstí   4. 10. křižovatka s ul. Vlachova
Trávníčkova   5. 10. na chodníku proti č. 1764
Janského   6. 10. parkovací záliv u lékárny (č. 2254/45)
Kettnerova   6. 10. parkoviště u trafostanice 

Červeňanského   7. 10. křižovatka s ul. Janského  
(nástupní ostrůvek bus)

Kodymova   7. 10. parkovací záliv proti č. 2526/4
Nad Dalejským údolím 10. 10. záliv v komunikaci

Pod Viaduktem 10. 10. křižovatka s ul. Ke Kohinooru  
(u stanoviště na tříděný odpad)

Volutová 11. 10. parkoviště proti č. 2518
Zázvorkova 11. 10. parkoviště proti č. 2003/14 
Pavrovského 12. 10. křižovatka s ul. Janského (rozšíř. chodník)

Suchý vršek 12. 10. křižovatka s ul. V Hůrkách (odstavná plocha 
u oční polikliniky)

Chlupova 13. 10. proti č. 1800 (u MŠ)
Podpěrova 13. 10. před MŠ (u č. 1879)
Hábova 14. 10. parkoviště před č.1564/8

datum seznam ulic

3. 10. Amforová, Brdičkova bez parkoviště, Kolovečská  (včetně parkovišť – mimo 2 parkovišť 
u Mukařovského), Podpěrova

4. 10. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova), Böhmova, Modrá, Mohylová, NN3091, 
Píškova, Zvoncovitá

5. 10. Husníkova včetně otočky (parkoviště), NN3468, NN3469, Ovčí hájek, Suchý vršek, V Hůrkách

6. 10. Fingerova, Na Zlatě, Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí), Seydlerova, Volutová 
(plus parkoviště)

7. 10. Běhounkova, Blattného, Dominova, Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí),  
Mezi Školami, NN4541 (plus poslední oddíl parkoviště), Nušlova

ŽivOtní prOstŘedí

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Říjnová údržba komunikací 

ulice datum stanoviště
Nušlova 14. 10. parkovací záliv proti č. 2289/43
Mládí 17. 10. parkoviště proti č. 824/14
Běhounkova 18. 10. parkoviště proti č. 2463
Bronzová 18. 10. chodník u trafostanice proti č. 2016/13
Janského 2211 19. 10. parkovací záliv proti č. 2211/69
K Fialce 19. 10. u bývalé prodejny potravin (u č. 1219)

K Sopce 20. 10. zpevněná plocha (naproti bývalé restauraci 
U Šimáčků)

Bellušova 21. 10. parkoviště proti č. 1804/7
Vstavačová 21. 10. (u retenční nádrže)
Klausova 24. 10. parkoviště proti č. 1361/13a
K Řeporyjím 25. 10. křižovatka s ul. V Brůdku
Husníkova 26. 10. parkoviště u trafostanice
Jaroslava Foglara 1333/8 26. 10. parkovací záliv proti č. 1333/8
Böhmova 27. 10. parkoviště u kotelny
Přecechtělova 27. 10. křižovatka s ul. Prusíkova
Amforová 31. 10. proti č. 1895/24
Borovanského   4. 11. křižovatka s ul. Kurzova

datum ulice čas přistavení

sobota
1. 10.

křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům (u kapličky)   8.00 –   8.20

Bessemerova – panelová cesta proti domu č. 2729/10   8.30  –   8.50

Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)   9.30 –   9.50

sobota  
5. 11.

nám. Na Lužinách   8.00 –   8.20

Mládí (u Kulturního domu Mlejn)   8.30 –   8.50

Sezemínská (parkoviště)   9.00 –   9.20

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

Kolovečská (parkoviště) 10.00 – 10.20

Böhmova (parkoviště u kotelny) 10.30 – 10.50

Fantova (u provozovny Barum) 11.10 – 11.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 11.40 – 12.00

datum ulice čas přistavení
  1. 10. U Kašny (odstavná plocha)  9.00 – 12.00
  9. 10. nám. Na Lužinách  9.00 – 12.00

15. 10. K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu)  9.00 – 12.00

16. 10. K Hájům (křižovatka s ul. Okruhová) 13.00 – 16.00

22. 10. K Řeporyjím (u kapličky)                                    9.00 – 12.00

23. 10. K Fialce (plocha proti č. 1219) 13.00 – 16.00

29. 10. 5. máje (plocha proti č. 325)  9.00 – 12.00

29. 10. Vstavačová (u retenční nádrže)                            9.00 – 12.00

30. 10. K Sopce (zpevněná plocha)                 13.00 – 16.00

  5. 11. K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku)  9.00 – 12.00

  6. 11. nám. Na Lužinách  9.00 – 12.00

12. 11. 5. máje (plocha proti č. 325) 13.00 – 16.00

13. 11. Vstavačová (u retenční nádrže)  9.00 – 12.00
13. 11. K Fialce (plocha u č. 1219) 13.00 – 16.00

Harmonogram sběru biologického odpadu

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

Michaela líčková
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inZerCe

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní 
prohlídku vašeho vozu. Provedeme 
test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je výhodná 
nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši 
bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo 
novou autobaterii, bude se vám hodit 
až 15% sleva. 

Zimní kontrola vozu
a baterie za 199 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Untitled-302   1 29.8.2016   12:14:14

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!

Bazárek s dětskýM oBlečeníM

3.11.2016 15:30-18:30 

Prodej oblečení na burze podléhá registraci  
(do 26.10.2016), bez registrace není možné na  
burze cokoliv prodávat. Více informací naleznete  
na www.ocluziny.cz, na fb nebo na marketing@ocluziny.cz

2.nP před prodejnou alza a Comfort light 

Milé maminky, 
rostou vaše děti také jako z vody? 
tak přijďte nakoupit od jiných maminek hezké oblečení za rozumné ceny!

0-9 let

16-09-13-inzerce-burza-187x129-03.indd   1 9/19/2016   1:38:04 PM
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Hasičské OkénkO

mĚstská pOliCie

Z deníku pOliCie čr

Září patří soutěžím             
V Podlipanské lize hned na začátku měsíce dosáhly mladší i starší děti 
ze SDH Třebonice rekordů ve svých útocích. Následoval již 40. roč-
ník Memoriálu Josefa Holečka, kde soutěžilo 21 družstev. Po delší 
době vyběhly i naše ženy a skončily na třetím místě. Mladší děti 
ve velké konkurenci obsadily 5. místo a starší 6. místo. Zásahová jed-
notka se připravovala na celopražské cvičení stavění a bourání proti-
povodňových zábran.
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Ohlédnutí stodůleckých hasičů 
Od dubna jsme s dětmi a dorostenci pilně trénovali a vyplatilo se to. 
V květnu v prvním kole soutěže dorostu kluci zvítězili a postoupili 
do městského kola. Také na soutěži hry Plamen 21. května 
ve Stromovce jedno družstvo mladších dětí zvítězilo. Úspěch jsme 
oslavili zmrzlinovými poháry. Následující den starší děti obsadily 
krásné 3. místo a postoupily do městského kola. Tam skončily až 
na 5. místě kvůli ošklivému úrazu jednoho závodníka. O účasti 
dorostenců na mistrovství republiky jsme již psali minule. Všem 
zúčastněným gratulujeme.
 eva Michlová, SDH Stodůlky 

Letní požáry 
V pátek 26. 8. pomáhala jednotka SDH Stodůlky hasit rozsáhlý požár 
v barrandovských filmových ateliérech. Plameny zachvátily nedávno 
vybudované venkovní kulisy středověkého městečka, ale i travní po-
rost. Celkově hořelo na ploše přibližně 100×100 metrů. Část městečka 

hasiči včasným zásahem uchránili. Na místě zasahovalo celkem 7 pro-
fesionálních a 10 dobrovolných jednotek hasičů. O tři dny později 
jsme vyjížděli k požáru bytu ve 4. patře panelového domu v Dreyerově 
ulici. Policisté vyvedli do bezpečí ženu s dětmi, jeden z policistů se na-
dýchal kouře a musel být převezen do nemocnice. Hasiči požár zlikvi-
dovali a odvětrali byty.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Naháč ohrožoval dopravu
Dne 27. srpna v odpoledních hodinách vyjížděla autohlídka městské 
policie do Sárské ulice, kde nahý muž nekontrolovaně vstupoval 
do vozovky před projíždějící vozidla. Hlídce se po delším hledání po-
dařilo netradičního chodce nalézt, když se snažil sestoupit do jedné ze 
stanic metra a odjet směrem na Nové Butovice. Na dotaz proč je nahý, 
kde má svoje věci a kam jde, mladík strážníkům odpověděl zcela be-
zelstně, že je nějak mimo a vlastně neví, proč se svlékl. Strážníkům se 
přesto podařilo zjistit totožnost muže z Prahy a dokonce i nalézt jeho 
věci. Pro jeho duševní stav a naprostou dezorientaci byli strážníci nu-
ceni přivolat na místo zdravotníky. Ve spolupráci se záchranáři ho 
převezli do psychiatrické nemocnice v Bohnicích, kde lékařka roz-
hodla o jeho hospitalizaci.

Pirát silnic blokoval sanitku
V rámci běžné kontrolní činnosti zahlédli strážníci 14. srpna 
v Plzeňské ulici Škodu Octavia s pražskou registrační značkou, jejíž 
řidič úmyslně bránil v jízdě vozidlu rychlé záchranné služby. Hlídka 
okamžitě zahájila manévr k zajištění průjezdu sanitního vozu a bezo-
hledného řidiče zastavila. Při kontrole vyšlo najevo, že šedesátiletý 
řidič je silně ovlivněn návykovou látkou. Strážníkům dokonce předlo-
žil odcizený řidičský průkaz a jeho vozidlo bylo možné ohodnotit jako 
technicky nezpůsobilé k provozu. Poslední kapkou však byla skuteč-
nost, že muž za volantem nebyl kvůli svému stavu ani schopen podro-
bit se dechové zkoušce. Případ si na místě převzala Policie České 
republiky.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 25. 8. večer si dobrovolný hasič odložil dvě tašky 
s osobními věcmi a potřebami pro práci hasiče za uzamče
nou bránu hasičárny v Řeporyjích. Obou tašek se během 
okamžiku stačil zmocnit několikrát trestaný recidivista. 
Jeho totožnost je policistům známa, protože byl identifiko
vaný podle kamerového záznamu, který jednoznačně 
svědčí proti němu a dokazuje jeho vinu. Taška s hasičskými 
potřebami se po chvíli našla poblíž pohozená v křoví.
 Všem majitelům psů připomínám, že by měli mít svého 
psa neustále pod kontrolou, zejména pokud je agresivní 
nebo naopak projevuje svou náklonnost, což také nemusí 

být každému příjemné. Setkání s agresivním psem nebo 
jeho majitelem může končit na policii, protože často se 
vzájemně napadnou majitelé psů nebo jejich miláčci. 
V současné době řešíme několik takových přestupků, ale 
i trestný čin spáchaný z nedbalosti majitelem psa, který 
povalil starší paní a způsobil jí tak těžkou újmu na zdraví. 
Majiteli psa hrozí trest odnětí svobody až na dva roky 
a v občanském řízení se určitě bude projednávat náhrada 
způsobené škody.
 Dne 6. 9. jsme přijali oznámení poškozené, které nezjiš
těný pachatel při cestě hromadnou dopravou mezi Václav

ským náměstím a Velkou Ohradou odcizil kabelku, uloženou 
do nákupní tašky, kterou poškozená nesla přes rameno. 
 Odcizením osobních dokladů, mobilního telefonu, klíčů 
a platebních karet jí byla způsobena škoda ve výši 16 000 Kč.
 Nezjištěný pachatel 6. 9. v noci prořízl střechu zaparko
vaného kabrioletu, vnikl do vozidla a poškodil čelní panel 
autorádia. Potom otevřel kapotu a odcizil z motorového 
prostoru autobaterii. Celková škoda je majitelem odhad
nuta na zhruba 40 000 Kč, přičemž škoda vzniklá poškoze
ním je daleko vyšší než hodnota odcizené auto baterie.
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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BeZPeČNě V DOPRAVě. Provoz na silnicích je stále hustší a pro 
cyklisty nebezpečnější. Proto je důležité, aby děti uměly nejen dobře 
jezdit na kole, ale také perfektně zvládaly dopravní situace. S tímto 
záměrem byla uspořádána velká cyklistická soutěž na dopravním hřišti 
Základní školy s RVJ Bronzová. Účastníky přivítala místostarostka 
pro školství Marcela Plesníková a poučili je dopravní policisté. Děti 
absolvovaly test z pravidel silničního provozu, náročnou jízdu zruč-
nosti a zajezdily si na dopravním hřišti se semafory a značkami.       -st-
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DNeS PŮJDeŠ 
Se MNOu 
DO ŠKOly. 
 Setkávání se zví-
řátky se stalo 
v Základní škola 
Mohylová už tra-
dicí. Zvířecí dny 
bývají vždycky 
zajímavé, ať se 
uskuteční v jaké-
koli třídě. A pro-
tože domácích 
miláčků v rodi-
nách přibylo 
a stále přibývá, 
máme se také 
letos opravdu 
na co těšit.

Alena Nikrýnová

HASIČI VODu uMěJí. V sobotu 3. září se uskutečnil již 14. ročník 
Stodůleckého vodníka – netradiční soutěže v požárním sportu, kterou 
pořádá místní sbor dobrovolných hasičů. Celkem 10 sedmičlenných 
družstev dobrovolných hasičů urazilo vyznačenou trať na raftovém 
člunu a poté požárním útokem zdolávalo imaginární požár. Letos si 
nejlépe vedlo družstvo SDH Řepy, druhé místo si odvezli hasiči ze 
Zličína a bronz patřil domácímu družstvu Stodůlek. Souboj ženských 
družstev z Řep vyhrály před dorostenkami ty starší a zkušenější. V ka-
tegorii hasičů nad 35 let vyhráli zbraslavští před starými pány ze Zli-
čína a domácími veterány.  Vladimír Kos

PáŤácI POMáHAJí PRVŇáKŮM. I u nás v ZŠ Mohylová se děti 
snaží navzájem si pomáhat a spolupracovat. A to nejen v rámci jedné 
třídy. Nejvýraznější je spolupráce mezi 1. a 5. třídami. Nejstarší žáci 
provází začínající prvňáčky celým jejich prvním rokem školní do-
cházky. Seznamují je s prostředím školy, vodí je na setkání s paní ředi-
telkou, na společných akcích se snaží být pro ně vzorem a ve všem jim 
pomáhají. Ukončením spolupráce je Zahradní slavnost, kde se prv-
ňáčci se svými páťáky rozloučí.  Anna cudráková

VŠe PRO VAŠe OČI. Koncem června otevřela nová Optika Nové Bu-
tovice, která sídlí v přízemí Smart bytů Nové Butovice přímo naproti 
poliklinice Lípa. Moderní pojetí optiky s příjemnou obsluhou vám na-
bízí kromě dioptrických a slunečních brýlí také měření zraku, aplikaci 
kontaktních čoček, servis brýlí a odborné poradenství. Otevírací doba 
je pondělí až pátek od 08.00 do 18.00. Případně můžete navštívit 
webovou adresu www.optikabutovice.cz, kde se dozvíte více. -red-
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PlAV A BěŽ! Osmý 
závod plavecko-běžec-
kého poháru, který po-
řádá R-team pod 
záštitou řady osobností 
včetně ministryně škol-
ství a starosty Prahy 13, 
se konal v samotném zá-
věru června. Žáci 4. – 9. 
tříd startovali v šesti ka-
tegoriích, sedmá byla 
pro zdravotně postižené. 
Plavání na 50 metrů 
proběhlo v bazénu 
Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského. Po pře-
stávce pak závodníci bě-
želi v Centrálním parku 
trať dlouhou 500 nebo 
1 000 metrů. Hezké 
rozcvičení před nadchá-
zejícími prázdninami! -st- 

POHáDKOVÝ PARK. Prvního září odpoledne se Centrální park pro-
měnil na Pohádkový les. Zábavnou akci pro zpestření prvního škol-
ního dne připravila Praha 13 stejně jako v minulém roce ve spolupráci 
s agenturou Velká dobrodružství. Pohádkovou trasu okolo rybníka se 
soutěžními úkoly absolvovalo neuvěřitelných 1 976 dětí. Celkem se 
včetně rodičů a sourozenců zúčastnilo na 6 000 lidí, což byla vzhledem  
k velkému vedru obdivuhodná účast. Akce, kterou zaštítili starosta 
David Vodrážka a jeho zástupkyně Marcela Plesníková, byla pro 
všechny děti zdarma. -st-

ŠMOulOVÉ NA SlAPecH. Členové Sboru dobrovolných hasičů 
Stodůlky jezdívají pravidelně na závěr školního roku s dětmi na pro-
dloužený víkend do Častoboře na Slapech. Soustředění má každý rok 
nějaké téma a účastníci tomu přizpůsobí i svůj vzhled. Letošním té-
matem byli Šmoulové.  eva Michlová

Ve JMÉNu KRále. Čtvrtinu prázdnin strávila třicítka účastníků 
letního pionýrského tábora LPT Rondel 2016 v překrásném přírod-
ním parku Horní Berounka. Celotáborová hra byla letos motivována 
dobou Karla IV. Pro svého krále jsme získávali hrady, ale také si vy-
zkoušeli lakros a interkros, zapojili se do programu připraveného pra-
covníky BESIPu a Policie ČR nebo jsme na duších spluli Berounku. 
Při posledním táboráku pak byli nejlepší z nejlepších povýšeni samot-
ným Karlem IV. do rytířského stavu, dívky získaly tituly dvorních 
dam. Více na www.rondel.pionyr.cz. Zuzana charvátová 

ZáMeK Se SKROMNÝM
JMÉNeM. Na začátku září 
se pod záštitou zástupce sta-
rosty Pavla Jaroše uskutečnil 
ve dvou turnusech výlet pro 
seniory z Prahy 13, tentokrát 
i pro ty, kteří nejsou organi-
zovaní v žádném z klubů 
 seniorů. Výletu na zámek 
a zámecký pivovar Chyše se 
zúčastnilo 150 seniorů. 
Zámek, kde v roce 1917 pů-
sobil spisovatel Karel Čapek 
coby domácí učitel, je v ma-
jetku rodiny Lažanských. Ti 
seniory areálem provázeli. 
Na panském pivovaru byla 
v roce 2006 obnovena výroba 
zámeckého piva, které mohli 
účastníci exkurze ochutnat.  
 Soňa Vítková
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Jak naše city ovlivňují naši váhu
„Dobrý den, paní doktorko. Celý život jsem „boubelka“. Před dvěma lety se 
mi podařilo trošku zhubnout, ale už mám zase nadváhu. U stovky jsem se 
lekla. Musím s tím něco udělat! V práci jsem přetížená, muže jsem si nikdy 
nenašla, kamarádek mám málo (mají svoje rodiny). Ráda bych zkusila 
upravit alespoň tu svoji postavu. Co vše mám dodržovat, abych se svým 
odhodláním neskončila zase za týden?“

Zásad při snižování nadváhy je spousta. 
Všude se o nich píše a většinou je velmi dobře 
známe. Ano, zdravě, přiměřeně a několikrát 
denně jíst a pravidelně cvičit, ale když… 
(máme obvykle spoustu výmluv).
● Musíme především opravdu sami chtít.
●  Musíme sami sobě věřit, že to půjde a že  

to dokážeme.
●  Více motivují malé postupné cíle, které 

pravděpodobněji můžeme splnit a pravi-
delné malé odměny.

●  Graf našich přání a reálné záznamy (smě-
rem dolů zelenou barvou, směrem nahoru 
červenou) nám hodně pomůžou. Jde o op-
tickou viditelnou kontrolu. Názorně ukazuje 
průběh, který můžeme konkrétně vidět. 
Efektivnější postup než jen myšlenka.

●  Cvičení není strašák. Najděme sami pro sebe sport nebo druh po-
hybu, který nás baví. Ne ten, který musíme.

●  Ve dvou se to lépe táhne. Můžeme začít s kamarádkou, s manželem, 
pod vedením odborníka. Pomohou nám překonat slabší momenty 
(které máme všichni) a pokračovat k vysněnému cíli.

●  Udělejme si sami na sebe čas. Únava, stres, přetížení nás vedou 
k bezmyšlenkovitému jídlu všeho, co je nejsnáze v dosahu.

●  Pozor na propojení emoce – jídlo. Někdo se ve stresu přejídá, jiný 
nemůže nic polknout. Oboje našemu organizmu, metabolickým 
procesům i naší postavě škodí.

Láska – zamilovaní hubnou. Díky emocím nepociťujeme hlad, tělo 
vyžaduje méně potravy, jsme šťastní, organizmus jede na maximum.
Smutek – provází obvykle propady v lásce. Když nastanou v lásce 
komplikace, máme strach, že o ten krásný zamilovaný pocit přijdeme. 
Jídlo nám může dát útěchu. Může jít o návrat do dětství, aktivují se 
návyky z té doby, saháme po osvědčeném „utěšení“ čokoládou nebo 
jinou sladkostí. Respektive ženy obvykle sahají po tučném sladkém 
jídle, muži po tučném slaném jídle.

Vztek – ke stravovacím hříchům často do-
chází i při konfliktech. Máme chuť křičet, 
ale buď nám to nejde, nebo už není na koho, 
nebo jsme vše vykřičeli a jdeme afekt dora-
zit jídlem. Schválně uděláme to, co se nemá 
– to jsou ty bezmyšlenkovitě vybílené led-
nice.
Sebepodceňování, nejistota – nevěříme, že 
bychom si mohli zasloužit hezký vztah, ne-
věříme sami sobě, tomu, že se nám může žít 
i hezky a lépe. „Stejně se mi nedaří, tak co 
jiného za radosti by mi na tom světě zbylo 
než to jídlo?“ Bráníme se proti vnějšímu ne-
spravedlivému zlému světu ochrannou vrst-
vou – tukem.
Spokojenost spojená s pohodlností – mů-

žeme mít spokojené vztahy a společný neaktivní pohodlný styl života 
s partnerem – společná záliba v tučných kalorických jídlech obou 
partnerů. Partnera už přece máme, tak už není nutné, abychom se 
omezovali. A opravdu jsme chtěli dobře vypadat a dobře se cítit jen 
ve dvaceti? Nebo je důležité, jak se cítíme a sami sebe hodnotíme celý 
život? Jak se můžeme oblékat? Jak se můžeme pohybovat? A jak 
dlouho nám naše tělo v našem životě vydrží? Jiné už nedostaneme, tak 
na sebe buďme hodní.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji spokojený život, splnění snů 
a přání – i těch o vlastní postavě J.

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

OdpOvídá psyCHOlOG

Hypoteční boom na svém vrcholu
Dne 14. 6. 2016 vydala Česká národní banka (dále jen ČNB) zprávu 
o finanční stabilitě. V dokumentu jsou mimo jiné obsažena doporu-
čení pro banky, družstevní záložny a stavební spořitelny. ČNB pro-
vedla šetření v bankách a ve zprávě jednotlivá doporučení hodnotí, 
doplňuje či upravuje. Jedná se o následující doporučení, jejichž účelem 
je regulovat a snížit dostupnost hypoték a potažmo zastavit výrazný 
nárůst cen nemovitostí. K nákupu nemovitostí se začíná uchylovat 
stále více lidí z několika důvodů. Mohu uvést hlavně nízké úrokové 
sazby, nákup nemovitosti je také vnímán jako bezriziková investice, 
a proto je častým jevem koupě nemovitostí za účelem dalšího proná-
jmu. Nyní blíže k doporučením ČNB.

Jedno z nejzásadnějších doporučení je dodržování limitů pro hod-
noty LTV (Loan To Value = poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) 
u nově poskytovaných úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. 
Dosud bylo záměrem regulovat LTV v pásmu 90 % až 100 %. ČNB 
přistupuje ke zpřísnění svého Doporučení k řízení rizik spojených 
s poskytováním úvěrů zajištěných rezidenčních nemovitostí, zejména 
ve smyslu snížení maximálních hodnot LTV. 
●  Dosavadní maximální limit LTV ve výši 100 % je od 1. 10. 2016 sní-

žen na 95 % a od 1. 4. 2017 na 90 %. 
●  Stávající doporučený limit 10 % z objemu nově poskytnutých úvěrů 

v rozmezí hodnot LTV 90–100 % se od 1. 10. 2016 změní na 10 % 
z objemu nově poskytnutých úvěrů v rozmezí hodnot LTV 85–95 %.

●  Dále se od 1. 4. 2017 stanoví limit na 15 % z objemu nově poskytnu-
tých úvěrů v rozmezí hodnot LTV 80–90 %. 

●  ČNB dále institucím a bankám nově doporučuje, aby za využití 
všech dostupných informací identifikovaly, zda úvěr slouží k finan-
cování vlastnického bydlení, nebo k nákupu nemovitosti jako inves-
tice (pronájem). Pokud u žádosti o úvěr investičního typu shledají

souběh charakteristik s vyšší úrovní rizikovosti, měly by uplatňovat 
LTV v maximální výši 60 %.

Dle statistik trhu je podíl hypoték na investiční nemovitosti 
na úrovni 25 %. Uvedení tohoto doporučení do praxe by jistě zastavilo 
část poptávky po nemovitostech, hlavně ve větších městech.

Předpokládané dopady:
●   úvěry nad 90 % LTV bude chtít ČNB zastavit, nejdříve od října 

(95 %) a následně od dubna 2017 (90 % max.)
●  navíc bude mít snahu regulovat pásmo od 80 % do 90 % stanovením 

kvóty 15 % poskytnutého objemu úvěrů v tomto rozmezí. Aktuálně 
se mezi 80 až 100 % poskytuje bezmála 50 % objemu hypoték, opat-
ření bude mít tedy na trh výrazný dopad, a to především v roce 
2017! Počítejme s tím, že nyní cenově dostupné hypotéky do 90 % 
LTV budou muset banky regulovat buď přitvrzením parametrů, 
nebo zdražením. 

●  V kombinaci s novým zákonem o úvěru pro spotřebitele, který vejde 
v platnost 1. 12. 2016 může dojít k omezení nebo zastavení poskyto-
vání úvěrů bez prokazování příjmů. K tomuto kroku již přistoupily 
v průběhu léta Hypoteční banka a Raiffeisenbank, které přestaly 
poskytovat hypotéky bez prokazování příjmu.

●  S koncem tohoto roku skončí éra nejvyšší míry dostupnosti financo-
vání bydlení od roku 2008 (kdy došlo vlivem světové finanční krize 
k zhoršení dostupnosti financování i u nás). 

Dalším doporučením ČNB je zamezení uvolňování úvěrových stan-
dardů stanovováním nadměrných délek splatností či nestandardních 
průběhů splácení – max. splatnost by neměla překročit 30 let u hypo-
téky a 8 let u nezajištěného spotřebitelského úvěru k hypotéce – pra-
vidlo 8 let se netýká úvěrů ze stavebního spoření.

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

Praha – metropole všech 
Tak zní slogan obecně prospěšné společnosti Integrační centrum 
Praha (dále ICP), která od března 2012 pomáhá cizincům žijícím 
na území hlavního města úspěšně se zapojit do majoritní společnosti. 
Pobočka v Praze 13 poskytuje bezplatné právní a sociální poradenství 
pro cizince ze třetích zemí (mimo EU), zajišťuje asistenci a tlumočení 
na úřadech či ve školách, organizuje kurzy českého jazyka a komu-
nitní a kulturní akce. Více na www.facebook.com/ICPraha.

Léto s ICP v Praze 13 bylo opravdu pestré. V rámci projektu 
Společná adresa – Praha 13 financovaného MV ČR a Prahou 13 se 
11. 6. již potřetí uskutečnila tradiční komunitní akce pro celou rodinu 
s názvem Nejsme si cizí. Hudební trio Em.Ocean hrálo funky, soul 
a world music, nechyběla multikulturní kuchařská show, workshop 
 indických tanců, výroba zvířátek origami a interaktivní divadélko.

Lektoři ICP uspořádali multikulturní workshopy pro předškoláky 
v MŠ Mezi školami 2323, kterých se zúčastnilo 49 dětí z Čech, 
Vietnamu, Ruska, Ukrajiny, Polska nebo Chorvatska. Tyto workshopy 
realizujeme již několikátý rok, zpětná vazba dětí i učitelů je velmi po-
zitivní. Cílem je podpořit děti při přijímání rozmanitosti okolního 
světa, rozvíjet empatii a respekt k odlišnostem. 

V prvním zářijovém týdnu uspořádalo ICP kurz Co nás čeká ve škole. 
V tomto kurzu se obyvatelé Prahy 13, kteří nedávno přicestovali 
do ČR, seznámili s českým systémem školství a praktickými informa-
cemi pro rodiče žáků ZŠ. V říjnu 2016 připravujeme kurz Po vyučo-
vání zábava o možnostech volnočasových aktivit, kroužků při škole, 
klubů, spolků apod.

V prosinci uspořádáme pro obyvatele Prahy 13 kurz nazvaný 
Chystáme se do školy, který seznámí rodiče se všemi tématy okolo 

Prázdninová škola pro cizince
Dětem z cizích zemí, které docházely do dvoutýdenní letní školy, skon-
čilo zahřívací období a začala škola naostro. Pro většinu z nich je to 
zcela nová životní zkušenost, nové prostředí, noví spolužáci, noví učitelé.

Prázdninovou školu ve FZŠ Brdičkova navštěvovalo 22 dětí 
od předškoláků až po žáky 7. třídy, věnovaly se jim tři učitelky. 

Snahou bylo poskytnout všem dětem pestrou mozaiku činností 
vedoucích k utváření a rozvíjení české slovní zásoby, aby obstály 
v počáteční komunikaci s okolím. Starší děti se učily gramatiku 
a měly možnost se seznámit i s ukázkami z české literatury. Cílem 
bylo poskytnout jim pocit úspěchu a motivovat je do začátku škol-
ního roku.

Všichni, kdo jsme se na uskutečnění prázdninové školy podíleli, 
pevně věříme, že se děti zbavily ostychu, zjistily, že nebudou samy, že 
jazyková bariéra je překonatelná a že společně vše zvládneme.

  Miroslava Blahutová, Hana Navrátilová, Veronika Hroudová

nástupu dítěte do ZŠ (jak přihlásit dítě do školy, jak vybrat školu, 
jestli je možný odklad školní docházky apod.) 

Zájemci o kurzy se mohou registrovat u Branislava Makúcha 
na 775 703 989 nebo b.makuch@icpraha.com.

Ať už jste cizinec a potřebujete pomoci, nebo se zajímáte o integraci 
cizinců, či jen chcete poznat přátele a podpořit, rádi vás uvítáme 
a zodpovíme vaše dotazy. Pokud byste rádi využili naše bezplatné 
služby, kontaktujte telefonicky vedoucí pobočky na čísle 775 564 654 
nebo navštivte naši pobočku na adrese Zázvorkova 2007/6, Praha 13 – 
Lužiny. Otevírací doba je úterý 8–17 a středa, čtvrtek 9–17.

ekaterina Romančenková, vedoucí pobočky IcP Praha 13
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Škoda, že raději kritizujeme než chválíme
V tisku, ale i v televizi se většinou píší nebo ukazují samé záporné věci. Jak 
jsou lidé nevšímaví, jak raději člověka na zemi překročí než by pomohli, nebo 
jaké problémy má naše motolská nemocnice. Já jsem zažil něco zcela jiného. 
Lidé kolem nás nejsou tak nevšímaví, jak se říká. Protože si myslím, že by se 
mělo o kladných věcech více psát, podělím se s vámi o svou zkušenost. 

V pátek 29. července jsem měl domluvenou schůzku se známým. Ten den 
mi od rána nebylo dobře, ale když něco slíbím, musím to splnit. Brzy ráno 
jsem došel ke stanici autobusu 142 a tam se mi zatočila hlava, upadl jsem 
a na chvilku ztratil vědomí. V tu ránu se u mě objevili dva „andělé“, zvedli 
mě z mokré země a zavolali sanitku. Zřízenci sanitky byli velmi pozorní 
a se slovy: „Pane, nebojte se, za chvíli jsme u našich doktorů v Motole,“ mě 
odvezli a předali lékařům. Jel jsem na rentgen, na EKG, vzali mi krev, 
prostrkali mě i nějakým tunelem. Nejdéle se u mě zdržela anestezioložka. 
„Jedeme na operační sál, máte pochroumaná žebra a já jsem zde od toho, 
aby vás to tolik nebolelo.“ Poležel jsem si tam pět dní a za sebe mohu říci, 
že všichni v nemocnici jsou obětaví, mají zlaté ruce, zachraňují životy 

a prostě dělají svou práci vzorně. Při častém houkání sanitek jsem si uvě-
domil, kolik lidí potřebuje okamžitou pomoc. Jsem rád, že Fakultní nemoc-
nice v Motole je naší spádovou nemocnicí a jsem na ni hrdý.  ladislav Moc

Dík za milý a vstřícný přístup
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám jménem mého manžela ing. Petra 
Slováka i jménem svým moc poděkovat za profesionální, lidský a milý pří-
stup zaměstnanců Střediska sociálních služeb Prahy 13 ke svým klientům. 
Manžel, který je již delší dobu prakticky upoután na lůžko, odebírá několik 
měsíců z tohoto zařízení obědy. Je velmi spokojen, jídlo je dobré, rozváže-
jící pracovníci milí a vstřícní. Velká pochvala tedy patří Vám, vedoucí ku-
chyně paní Štěpánkové, týmu kuchařek, hlavní koordinátorce paní Bílkové, 
řidičům i dalším pracovníkům střediska. Jelikož pracuji více než 30 let 
ve zdravotnictví, slýchám léta od svých pacientů různé příběhy, žel ne 
vždy veselé. Mohu konstatovat, že Středisko sociálních služeb Prahy 13 by 
mohlo být příkladem pro další podobná zařízení jak službami, tak prací 
zaměstnanců. Moc si vaší práce vážíme!  MUDr. Alena Slováková, Nové Butovice

Z vaŠiCH dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce
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Ing. Edita Navrátilová

Tel.: 730 701 701

enavratilova@rscs.cz
Štefánikova 17, Praha 5
www.rscs.cz/pasn

Chcete dobře prodat
svůj byt či dům?

Nabídněte ho nám!

S námi prodáte rychle a bezpečně.  

odhad

ZDARMA

Středisko sociálních služeb  
Prahy 13 z důvodu rozšíření  
týmu hledá pomocnou sílu 
a kuchařku do své jídelny.
 
Požadujeme trestní bezúhonnost, schopnost 
samostatné práce, u pracovní pozice kuchařka 
je vyučení v oboru podmínkou (praxe výhodou), 
zkušenosti v potravinářství jsou výhodou. 

Nabízíme práci ve stabilní organizaci, možnost 
dalšího vzdělávání a dovolenou navíc. 

Nástup možný ihned. 

V případě zájmu, zasílejte své životopisy 
na email jidelna@sssp13.cz, na tel.  222 543 023, 
606 194 062  nebo na adresu 
Středisko sociálních služeb Prahy 13, 
Kateřina Štěpánková, 
Trávníčkova 1746, 155 00 Praha 13.

Domácí borci nenašli přemožitele

V polovině září se konal již 4. ročník veřejného turnaje O pohár sta-
rosty Prahy 13 a zvláštní cenu zástupce starosty pro sociální oblast v pé-
tanque, pořádaný Střediskem sociálních služeb Prahy 13 a spolkem 
Pétanque pro Vás. Hřiště v areálu Domu sociálních služeb Lukáš při-
vítalo 12 soutěžních trojic z městských částí Praha 13, Praha 17, 
Praha 6 a Praha 8. Turnaj zahájil v 11.00 výstřelem ze startovní pistole 
starosta David Vodrážka. V urputném klání zvítězilo bez porážky 
družstvo Lukáš 2 ve složení Světlana Pospíšilová, Magda Sjögren, 
Eugeniusz Madej před týmy Lukáš 4 a Lukáš 1. Triumf hráčů 
Pétanque klubu Lukáš 13 dovršila Jana Kamberská, která zvítězila 
po finálovém rozstřelu v dovednostní soutěži, 2. místo obsadil Josef 
Procházka z týmu Prahy 17, třetí příčka patřila Zdeňku Adamcovi. 
Ceny nejlepším týmům i jednotlivcům předali zástupce starosty Pavel 
Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Za pozornost stojí 
fakt, že PK Lukáš 13 vyhrál tento turnaj potřetí za sebou a jako mladý 
klub seniorů prokázal nezpochybnitelný sportovní růst. Jiří lexa 

Pozvánka na říjnovou Lukiádu
Třetí ročník zábavného seniorského víceboje pořádaného pod záštitou 
starosty Prahy 13 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů se koná 
5. října 2016 od 9.30 do 13.00 ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13, Trávníčkova 1746.

Prezence závodníků je od 9.30, v 10.00 začnou soutěže v pétanque, 
střelbě z luku, Nordic Walking a nových originálních disciplínách. 
V doprovodném programu jsou hrátky s čichem a chutí a od 12.00 
mezigenerační hudebně-společenská dílna plná jednoduchých melo-
dií, rytmů, radosti a spolupráce. Ceny vítězům budou předány 
ve 14.00 ve Spolkovém domě ve Stodůlkách a poté je připravena 
hudba s občerstvením a tancem. Jste srdečně zváni.

 Jiří Mašek

Senioři se setkávali celé prázdniny

Pro seniory, kteří se deset měsíců v roce pravidelně scházejí ve svých 
klubech, je dvouměsíční prázdninová pauza dlouhá. Proto se letos roz-
hodli, že prázdniny zkrátka nebudou a všem, kteří jim letní setkávání 
v Lukáši umožnili, moc děkují. Na programu pravidelných středečních 
schůzek byly přednášky o zdravých potravinách, o léčivých bylinách, 
společenské hry, zábavné testy na procvičování paměti, ale také pohoš-
tění kávou a zákuskem. 

„Dvakrát mezi nás také přišla hudební skupina Proč ne. Zbyněk 
Pastrňák, radní MČ Praha 13, a Renáta Vlasáková nám zahráli a za-
zpívali pro dobrou pohodu,“ říkají pověřené vedoucí těchto osmi let-
ních přátelských setkání Milada Tomašovičová a Helena Hrdoušková 
a dodávají: „Klubovna byla někdy zcela zaplněna, takže člověk mohl 
nabýt dojmu, že prázdniny vůbec nejsou. Všem účastníkům děkujeme 
za hojnou účast a aktivní přístup, díky kterým nebyl čas na nudu.“           

 Jiří Mašek, ředitel střediska sociálních služeb     
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prOGram klubů seniOrů – Říjen 2016

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 3. 10. Přátelské posezení ke Dni seniorů Svatava Bulířová
10. 10.  Naše myšlení po prázdninách – test 

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
17. 10.  Zahrádkáři, pochlubte se letošními  

výpěstky členové klubu I
24. 10.  Vzpomínáme na výročí 28. října – beseda 

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
31. 10. Káva o čtrnácté Svatava Bulířová

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 4. 10.  Informace o akcích konaných v říjnu, 

společenské hry
11. 10.  Pro dobrou náladu nám zahraje skupina 

Proč ne – Zbyněk Pastrňák a Renáta Vlasáková 
18. 10. Promítání videa, cestopis
25. 10. Procvičíme si paměť v zábavných testech 
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 5. 10. Přednáška o novinkách v psychologii   PhDr. Josef Vaško 
12. 10.  Budeme si povídat o 33 nejzdravějších 

potravinách Helena Hrdoušková
19. 10. Zahrajeme si Bingo Roman Kosan 
26. 10.  Na kytaru nám zahraje Zbyněk 

Pastrňák, zazpívá Renáta Vlasáková   
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu  
od 15 do 17 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7. 
 5. 10. Turecko 
12. 10. Praha před sto lety 
19. 10. Povídání o Skotsku 
26. 10. Historie – papír
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 13 hodin v klubu seniorů  
v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. Hlavními tématy  
našich setkání, která stále mají velký úspěch, jsou astrologie  
a numerologie. Pokud cítíte, že se naše témata líbí i vám,  
srdečně vás zveme mezi nás!
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

Na Lukáše do Lukáše
Všichni Lukášové, včetně našeho domu sociálních služeb, mají po roce 
zase svátek. To znamená, že nás čeká tradiční pochod od radnice 
do Lukáše, poslední letošní pochod s hůlkami Nordic Walking. Sraz 
účastníků je v úterý 18. října v 10.00 před radnicí. Půjdeme přes 
Centrální park do jídelny Střediska sociálních služeb Prahy 13 
na dobrý oběd. Jaký? Nechte se překvapit. Účast je kvůli přípravě 
oběda nutno nahlásit nejpozději do 14. října. Informace na tel. 
725 393 061 nebo 222 543 021 u paní Aleny Hrabětové. Přijďte, tě-
šíme se na vás. Jiří Mašek, ředitel SSS Prahy 13

Přijďte k nám na oběd!          

Zveme všechny k posezení u dobrého oběda do jídelny Střediska so-
ciálních služeb Prahy 13 v Trávníčkově 1746. Nabízíme výběr ze tří 
druhů jídel, včetně polévky a nápoje za 65 Kč pro seniory, za 80 Kč pro 
ostatní návštěvníky. Jídelníček najdete na www.sssp13.cz v nabídce 
vlevo. Oběd je možno si předem telefonicky zamluvit nebo přijít rov-
nou do jídelny. Otevírací doba jídelny je každý všední den od 11.00 
do 13.30. Kontakt na vedoucí jídelny: tel. 222 543 023, 606 194 062. 

Alena Hrabětová, středisko sociálních služeb

Zajímavosti z Retro kavárny
Ačkoli se mnoho seniorů vypravilo v době prázdnin za hranice MČ 
Praha 13 nebo se věnovalo svým vnoučatům, našla se skupina, která 
pravidelně navštěvovala Retro kavárnu v KD Mlejn. Její program ne-
zištně připravovala paní Jana Patrmanová. Zhostila se přípravy témat 
o zdravé výživě (červenec) a levanduli (srpen). 

Zářijové setkání bylo zpestřeno výstavou paní Vlasty Čermákové, 
která přišla vystavené obrazy osobně představit. Účastníky mile pře-
kvapila neočekávaná návštěva zástupce starosty pro sociální oblast 
Pavla Jaroše.

Hlavním programem setkání bylo velice zajímavé vyprávění Jiřího 
Jindry žijícího ve Stodůlkách od roku 1936. Pan Jindra zaujal pří-
tomné popisem Stodůlek a okolí z dob, kdy se do Stodůlek přistěho-
val a kdy nikoho ani ve snu nenapadlo, že by zde mohlo vzniknout 
moderní město.

Na další setkání se seniory v Retro kavárně se těšíme 4. října, 1. lis-
topadu a 6. prosince.

Iva Dvořáčková, odbor sociální péče
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Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

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

Prodej zahájen. Dostupné byty v nabídce od 2,5 mil. Kč s DPH. 
PENB: B. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz.

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

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

20160912_JRM_Stop_210x144.indd   1 21.09.16   15:59
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tOulky

pO kOm se jmenuje

Ulice Wonkova

Romantika v údolí potůčku Háďáku

Od Smíchovského nádraží dojedete autobusem na zastávku Jíloviště. 
V minulém století jste zde mohli potkat herečku Adinu Mandlovou, 
která sem často jezdívala. Stojíte přímo v centru u turistického ukaza-
tele. Vydáte se po zelené na rozcestí U Nádrže. Vede tudy zároveň na-
učná stezka, která nás dnes zajímá. Za zámečkem, kde je nyní hotel, 
odbočíte doprava kolem kapličky a sejdete ulicí K Trnové, nejprve 
mezi domky, později lesem s chatkami, až k potůčku Háďák, který 
 nepřekročíme, ale před ním odbočíme vlevo na nenápadnou pěšinku 
naučné stezky. Orientační bod je chatka nad námi. A od této chvíle 
jdeme stále téměř 2,5 km romantickým údolím Háďáku. Dříve zde 
byly i můstky, ale ty odnesla povodeň. Doporučujeme pevnou obuv, 
poněvadž budete nuceni občas i trochu šlápnout do vody. Nemusíte se 
ale bát, potůček je malý a vody v něm moc není. Chvíli po levém 
břehu a chvíli po pravém břehu, stále schováni v lese dojdete až téměř 
k jeho ústí do Vltavy. Před sebou uvidíte silnici a zde stezka uhýbá 
prudce vlevo nahoru do kopce. Vyšplháte na nádhernou skalnatou vy-
hlídku. To stojí za to! Z ptačí perspektivy uvidíte v dáli železniční 
most přes Vltavu z Vraného do Měchenic, za ním Davli, skalnaté 
kopce kolem Vltavy, naši národní řeku Vltavu i s jeho obyvateli, např. 
vodními lyžaři, Vrané a Vranskou přehradu. Nádhera! Za svůj výstup 
se odměňte posezením a svačinkou. Teprve potom pokračujte dál 
stezkou po hřebeni opět lesem. Projdete kolem malé obory s daňky 
 skvrnitými. Nejvíc se jich vyskytuje v oborách Středočeského 

Pavel Wonka, český disident, obhájce lidských práv, politický vězeň 
a oběť komunistického totalitního režimu, má svou ulici v nové zá-
stavbě mezi Velkou Ohradou a Řeporyjemi. Ta vede západním smě-
rem ze Švejcarova náměstí proti ul. Karla Kryla a vstupuje 
do Přeučilovy. Pavel Wonka byl posledním politic-
kým vězněm komunistického režimu 
v Československu, který zemřel ve vězení. Narodil 
se 23. ledna 1953 ve Vrchlabí. Krátce po narození 
jeho otec zemřel a Pavla s bratrem Jiřím vychová-
vala jejich matka sama. Vyučil se jako automecha-
nik s maturitou. Třikrát se pokusil o přijetí 
na právnickou fakultu, vždy byl ale kvůli nevyho-
vujícímu posudku ze zaměstnání odmítnut. 
Závažnou roli v posudku hrál jeho německý 
původ. Studoval tedy práva laicky a brzy se stal 
„právníkem chudých“. Otevřeně kritizoval porušo-
vání zákonů státními orgány. Zatčen byl roku 
1982 a bez zjevného důvodu vězněn 5 měsíců. 
Brzy poté byl odsouzen a vyhozen ze zaměstnání. 
Po zjištění, že to ústava umožňuje, se rozhodl 

kandidovat jako nezávislý kandidát do Federálního shromáždění. 
Volební komise jej odmítla zaregistrovat. V roce 1987 byl s bratrem 
Jiřím odsouzen za rozšiřování volebního programu, tedy protistátní 
tiskoviny. Ve vězení byli oba mučeni. Jiřímu byla poškozena krční 

páteř a Pavel už nemohl ani chodit. Přesto mu byla 
odmítána lékařská pomoc. K dalšímu soudu roku 
1988 byl dopraven na kolečkovém křesle a mohl 
pouze šeptat. Ve vězení, za nevyjasněných okol-
ností, zemřel 24. dubna 1988 ve věku 35 let. Ani 
nejbližší příbuzní nemohli ve zmučeném těle Pavla 
poznat. Za jeho smrt nebyl dosud nikdo potrestán. 
Po roce 1989 byl plně rehabilitován, v roce 2013 
vyznamenán prezidentem in memoriam medailí 
Za zásluhy. Na počest Pavla Wonky byl pojmeno-
ván most v Pardubicích a ulice v Hradci Králové, 
Žďáru nad Sázavou, České Skalici, České Lípě 
a v roce 2010 také v Praze 13. Protože si osobnost 
Pavla Wonky zasluhuje daleko větší rozsah infor-
mací, dovoluji si odkázat na internetové stránky 
www.wonka.wz.cz.   Dan Novotný

a Jihomoravského kraje. Jednou z evropských zemí s velmi starým 
chovem je Anglie, odkud se chov přes Dánsko rozšířil dál do Evropy. 
Za oborou vyjdete z lesa na rozcestí a vy půjdete stále rovně mezi 
ohradami s koňmi. Občas musíte velmi ostražitě sledovat značení na-
učné stezky. Dojdete na místo, kde se zleva připojí červená značka 
a půjdete po ní doprava. Půjdete stále lesem, minete rozcestí Pod 
Cukrákem, ocitnete se na další vyhlídce. Z ní dojdete k další, tento-
kráte velmi rozsáhlé oboře Daliborce, kde jsme ale žádnou zvěř neza-
hlédli. Třeba budete mít větší štěstí. Projdete kolem kapličky pout-
níků, zasvěcené Panně Marii. Pozorně si přečtěte nápis uvnitř 
kapličky: „Vážený turisto, než vkročíš do lesní samoty, skloň se po-
korně k Matce Boží a popros za své zdraví a dobro.“ Dojdete na roz-
cestí s autobusovou zastávkou Baně. Dosud jste ušli kolem 8 km. Teď 
máte dvě možnosti. Buď dojet autobusem na Smíchovské nádraží 
nebo pokračovat pěšky, přejít silnici a jít ulicí K Vejvoďáku kolem 
další kapličky. Na křižovatce s ulicí Šulcova zahnete vpravo do ní. 
Na další křižovatce zahnete doprava a vyjdete u hlavní silnice. Zde 
vlevo dolů a pak vpravo ulicí Nad Kamínkou. Tu celou projdete a vy-
jdete u ulice Elišky Přemyslovny. Zde půjdete vpravo dolů. Až budete 
míjet autobusovou zastávku U Včely, zajděte za ní k Dětskému do-
movu. Stojí tam socha Michaela Jacksona, který domov navštívil 
6. 6. 1996 v době svého turné. Od zastávky jděte stále dolů kolem po-
mníku obětem 2. světové války a dál stále dolů k pomníku Jana Husa. 
Za ním jdeme rovně 
ulicí K Havlínu, pak 
vpravo ulicí U Karlova 
stánku a posléze podél 
dřevěného plotu 
a po schodech sejdeme 
k bustě spisovatele 
Vladislava Vančury. 
Po naší pravé ruce stojí 
jeho vila, ve které ho 
nacisté zatkli a pak po-
pravili na střelnici 
v Kobylisích. Jdeme dál 
dolů a dole vyjdeme 
u restaurace Škoda lásky 
s pamětní deskou Jaromíra Vejvody, autora této světoznámé písně. 
Restaurace je zároveň i jeho muzeem a dobře se zde i najíte. Vy, co jste 
došli až sem na Zbraslavské náměstí, jste ušli asi 11,5 km. Z náměstí 
vám jedou  autobusy do Prahy. Krásný výlet při krásném počasí!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha-Karlov, oddíl TurBan
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ZajímavOsti Z praHy stalO se v Říjnu

Z krOniky stOdůlek pana F. vlasáka
Školní stravování v mateřských školách (1975)
Na úseku školního 
stravování došlo 
kolem roku 1960 
ke změnám. Dosud 
hospodařily školy 
a vedení školních 
stravoven dle svých 
znalostí a zkuše-
ností. Také vý-
sledky byly různé 
a kvalita jídel se 
velmi lišila. Proto 
byly zavedeny zá-
vazné normy surovin, takže finanční norma byla patřičně upravena. 
Dříve platily zaměstnané matky 2,- Kčs na osobu a den. Strava obsa-
hovala přesnídávku, oběd a svačinu. Nezaměstnané matky platily 
4,- Kčs. Později byly poplatky upraveny tak, že každá matka platila 
podle průměrného platu na 1 člena rodiny. Tím byly zvýhodněny ro-
diny s více dětmi. Spotřební finanční norma je na dítě 4,55 Kčs, rozdíl 
v poplatcích dotuje stát.

   Vybral Dan Novotný 

Od skladatele uhlí ke skladateli hudby
Narodil se v Sofii 4. října 1939 v rodině operních pěvců. Když ho 
matka vzala ve 4 letech s sebou do zkoušky v opeře a on začal suve-
rénně napodobovat jejího kolegu – operního pěvce, začalo to s hud-
bou vypadat zajímavě. Od pěti let hrál šest až sedm hodin denně 
na klavír. Od první třídy až po konec vysoké měl Angelo samé jed-
ničky, až na chování. Když 
se po absolvování francouz-
ského gymnázia nedostal 
na dirigentskou školu v Sofii, 
vypravil se do Prahy. Kon-
zervatoř vystudoval za rok 
a nastoupil na AMU. 
Angelo Michajlov byl český 
hudební skladatel, zpěvák, 
dirigent, klavírista a herec 
bulharského původu. 
Po dobu studia se živil hrou 
na klavír po různých podni-
cích, dirigoval Vycpálkův 
soubor písní a tanců, zaska-
koval jako pianista ve Fil-
mo vém symfonickém or-
chestru i jako topič v hotelu 
Alcron. Složil mnoho písní 
pro M. Kubišovou, 
V. Neckáře, K. Gotta, W. Matušku a hudbu např. k filmům Dívka 
na koštěti, Metráček, Terezu bych kvůli žádné holce neopustil, Hop 
a je tu lidoop, Lucie, postrach ulice. Angelo tvořil lehce a nesmírně 
rychle, např. pro bulharský muzikál Cik cak napsal 22 písní za tři dny, 
hudbu k filmu byl schopen složit za noc. Je autorem hudby k téměř 
čtyřem desítkám českých celovečerních, více jak šesti stům krátkých 
a ke zhruba třiceti bulharským filmům. Angelo byl považován 
za bouřliváka a neúnavného baviče. Bary a alkohol patřily k jeho ži-
votnímu stylu, také v rodinném životě se mu příliš nedařilo. Opravdu 
šťastné bylo až jeho třetí manželství. V 80. letech se stal profesorem 
populární hudby na konzervatoři, které darem věnoval celoživotní 
sbírku originálních notových rukopisů světových skladatelů. Jeho spe-
cialitou byly imitace známých skladatelů a zpěváků. Traduje se, že 
kdosi jednou poslal nahrávku Angela, jak imituje Raye Charlese 
přímo jemu. Ten s úžasem prohlásil: „Já bych se měl učit od něj“. 
Angelo Michajlov zemřel 6. července 1998 ve věku 58 let.    

Dan Novotný

První výstava Henriho Rousseaua v České republice
V paláci Kinských na Staroměstském náměstí připravila Národní 
 galerie návštěvníkům skutečnou lahůdku – Celník Rousseau: Malířův 
ztracený ráj. Henri Julien Felix Rousseau patří k nejvýznamnějším 
umělcům přelomu 19. a 20. století. Narodil se 21. května 1844 
v Lavalu v severozápadní Francii. Student byl průměrný, ocenění však 
získal v hodinách hudby a malování. Přesto začal praxi jako advokátní 
koncipient, odkud utekl na sedm let k vojenské hudbě 51. střeleckého 
pluku. Po smrti otce se přestěhoval s matkou do Paříže, kde pracoval 
na úřadu výběru daní. Okolo roku 1877 začal příležitostně malovat. 
Na úřadu jeho umění přáli a dostával takové úkoly, aby měl na malo-
vání dost času. Jeho osobitý styl byl znectěn kritikou, ale uznáván 
mladou generací. Přesto žil ve velmi skromných poměrech, dokonce 
hrál po ulicích na housle, později vyučoval na Filotechnické universitě 
hudbu a malování porcelánu. Spisovatel Alfred Jarry, autor jeho pře-
zdívky „Celník“, jej seznámil s Picassem a Apollinairem, který z něj 
vytvořil legendu s aurou exotického malíře a cestovatele. Až v roce 
1905 byl Henri Rousseau poprvé pozván na oficiální výstavu, a to 
v Salone d‘Automne s fauvisty. V roce 1910 se pořezal na noze, dostal 
otravu krve a 2. září umírá. Na pohřeb na hřbitově Cimetière de 
Bagneux přišlo sedm přátel. Výběr z pařížské expozice Musée d’Orsay 
je v paláci Kinských na Staroměstském náměstí doplněn o díla čes-
kých umělců, jako jsou Otto Gutfreund, Jan Zrzavý nebo Toyen, ale 
i Kamil Lhoták, nebo Josef Čapek, u nichž je inspirace Celníkem 
jasně patrná.

Osobnost Henriho Rousseaua má v českém prostředí zvláštní po-
stavení. Především je to jeho nejslavnější autoportrét s paletou a lodí 
v pozadí, který zakoupila v roce 1923 československá vláda pro teh-
dejší Moderní galerii. 

Vzácnou výstavu můžete navštívit až do 15. ledna každý den 
od 10.00 do 18.00. Základní vstupné je za 240, snížené za 140 a ro-
dinné za 500 korun.  

Dan Novotný
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víkendy beZ nudy

Legenda z duroplastu má své muzeum
V areálu STK na Plzeňské ulici v Motole bylo začátkem května ote-
vřeno muzeum věnované trabantům – jednomu z nejslavnějších pro-
duktů bývalé Německé demokratické republiky. Tato lidová vozítka 
byla hitem šedesátých let a nic na tom nezměnilo ani to, že se jim 
mnohdy přezdívalo rozzuřený vysavač, Hitlerova pomsta nebo 
 bakeliťák. Trabant byl prvním velkosériově vyráběným automobilem 
s karoserií z duroplastu a velmi brzy si získal oblibu nejen mezi moto-
risty v NDR, ale i v zahraničí. K nám, tehdy ještě do Česko slovenska, 
se začal dovážet začátkem sedmdesátých let. Vy nyní máte jedinečnou 
příležitost seznámit se nejen s historií výroby těchto vozů.

Autor: Pavel Talaš

„Objekt, kde se muzeum nachází, vybudoval Autosportklub Praha,“ 
říká Martin Hucl, spolumajitel muzea. „Klub, který sdružoval přední 
československé závodní jezdce, založil před více než 50 lety známý au-
tomobilový závodník Viktor Mráz spolu s mojí maminkou Helenou 
Huclovou, vynikající závodnicí na voze značky Trabant. Jim je také 
věnován obsah několika vitrín, kde si mohou návštěvníci prohlédnout 
ceny ze závodů, diplomy, ale také reklamní předměty, výrobní štítky, 
servisní knížku, kartičku, kterou dávali k novému autu s podpisy čtyř 
lidí, kteří ručí za kvalitu daného auta… A pak jsou tady samozřejmě 
trabanty – od jeho předchůdce s označením P70 přes Trabant P60, 
nejznámější Trabant 601 po čtyřtaktního Trabanta 1,1. Ten má motor 
z Volkswagenu, nádrž vzadu, řazení je na podlaze, kapota a přední 
maska jsou už z plechu. K vidění je také vojenský trabant pro pohra-
ničníky a policii. Poslední Trabant 1.1 sjel z výrobních pásů 
ve Zwickau 30. dubna 1991. Všech typů těchto aut se vyrobily přes 
3 miliony. U nás je jich v registru stále evidovaných ještě asi 20 tisíc. 
Přesto, že jsme v Trabant muzeu, není expozice věnována pouze těmto 
vozům a jejich historii. Je tady například přívěsný vozík s věcmi, které 
se v té době používaly při kempování, dobová dílna vybavená mnohdy 
úzkoprofilovým zbožím i spousta věcí, které se sem z NDR dovážely. 
Předměty každodenní potřeby, elektronika, fotoaparáty, autíčka, pa-
nenky, vláčky, které danou dobu dokreslují. Ale nechci prozradit úplně 
všechno.“

Zajděte se do muzea podívat. Určitě se nebudete nudit vy ani vaše 
ratolesti. Expozice je koncipována tak, aby si na své přišel opravdu 
 každý. Muzeum je otevřeno denně od 9.00 do 18.00, v zimních měsí-
cích je provozní doba o hodinu kratší.

Více na www.trabantmuzeum.cz. eva Černá 
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RÁDI VÁS TAKÉ PŘIVÍTÁME NA NAŠI POBOČCE V OC LUKA (NAD TESCEM)          www.CHIRS.cz

Stodůlky, ul. Jaroslava Foglara                                              
Prodej pěkného bytu 2+kk, 41m2, 
v klidném bytovém komplexu. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Hůrka, ul. V Hůrkách               
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena od 3,5 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT 
HŮRKA, 

N. BUTOVICE

N.Butovice, ul. Nušlova              
Panelový byt 2+kk. Na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2,4 mln Kč.

Zadejte parametry svého 
bytu a hned zjístíte kolik 
zájemců na něj máme.

KUPCE
NA SVŮJ BYT 
NAJDETE NA 
www.CHIRS.cz

Luka, ul. Neustupného              
Panelový byt 40-50m2 na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2,4 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
V OKOLÍ 

CENTRÁL. PARKU

Lužiny, ul. Zázvorkova             
Byt 3+kk v panel. domě v OV 
nebo DV. Cena od 3,5 mln Kč.

Denně 900-2000 

v NC Galerie Butovice.
Příjďte se poradit 

u dobré kávy.

Stodůlky, ul. Bronzová              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výho-
dou, ne přízemí. Cena od 4,3 mln Kč.               
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT        
VE STODŮLKÁCH

Stodůlky                              
Novější byt s balkonem nebo zahrád-
kou a garáž. stáním. Cena dle velikosti.

Stodůlky, ul. Přecechtělova                                               
Prodej bytu se čtvercovou předsíní 
3+1/L, 77m2 + lodžie 6,95m2.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Košíře, ul. Před Cibulkami                                             
Prodej bytu 4+1, 135m2, v původním udr-
žovaném stavu se zahradou před domem. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Lužiny, ul. Böhmova                                             
Prodej bytu 2+kk, 43m2, DV s 
možností převedení do OV. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Zličín, ul. Sazovická                                                
Prodej moderního bytu 3+kk, 
75m2 + dvě lodžie 9m2 a 4m2. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Mládkova                                        
Prodej prostorného travnatého pozemku 
7030m2 s prvorepublikovou vilou.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Barrandov, ul. Štěpařská                                              
Prodej bytu 2+kk, 72m2, s terasou 
a garážovým stáním.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Petržílkova                                         
Prodej kancelářských prostor 
65m2, v blízkosti metra B - Hůrka.   
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Jinonice, ul. Otopašská                                        
Prodej bytu 2+kk, 60m2 s lodžií 
7m2. V projektu Botanica III. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. Petržílkova                                             
Prodej prostorného bytu 4+kk/2xB, 178m2, 
v 19.NP s panoramatickým výhledem.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Paní Čermáková se stresovala 
prodejem svého bytu 4 měsíce
Se mnou by ho však prodala 
bez starostí a do 2 týdnů

Ing. Lenka Kmochová, realitní poradkyně s certifikací ARK ČR
Kontaktujte svého Realitního poradce 

- Jsme na Vaší straně!
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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 
 Email: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13 

DIVADLO
15. 10. so 19.30  FEJKA

Akrobacie, rokenrol a pokojové rostliny. Příběh dvou lidí, dvou snů a jednoho společ
ného života.

20. 10. čt 18.00  NO BRAIN, NO PAIN 
Komediální představení s akrobacií nejen pro seniory. 

KONCERTY
13. –14. 10.  SKUTEČNÁ LIGA

Soutěže mladých rockových kapel. Více na www.musicmap.cz.

10. 11. čt 19.30  NEZMAŘI

11. 11. pá 19.30  VZPOMÍNKA NA FOLKOVOU OHŘI

DĚTI 
 2. 10. ne 15.00   KARLOVA A JAROMÍROVA POHÁDKA 

Klasická pohádka Karla Jaromíra Erbena Jabloňová panna zpracovaná velmi netradič
ním způsobem. Pro děti od 5 let.

16. 10. ne 15.00  O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
Klasická pohádka o klukovi, který si vyrazí do světa. Hraje Divadlo Dokola.

23. 10. ne 15.00  VOJÁK A TANEČNICE
Podaří se Vojáčkovi zjistit, proč mají princezny každé ráno protančené střevíčky?  
Hraje BodyVoiceBand.

 6. 11. ne 15.00  BOMBEROS
Hasičská groteska. Hrají Squadra Sua.

13. 11. ne 15.00  PINOCCHIO      
Někdy se může splnit i nejnesplnitelnější sen, který můžete mít. Premiérová pohádka 
divadla Toy Machine.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
 3. 10. po 9.00  O NEŠŤASTNÉM STAVITELI

Představení na motivy pověsti o opravách povodní poškozeného jednoho z oblouků 
Karlova mostu. Pro děti od 5 let až 1. stupeň ZŠ. 

 6. 10. čt 9.00, 10.30  VO HLOUPYM HONZOJ A HUBATEJ MARJÁNĚ 
Úspěšná inscenace oceněná dvěma cenami za přínosnou dramatizaci lidové tvorby. 

10. 10. po 9.00, 10.30  PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Byli jste někdy ve Vile Vilekule? Znáte Pipi, jejího koně nebo opičku – pana Wilsona?  
Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.

24. 10. po 9.00, 10.30  KRÁL KAREL
Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. 
Premiérová pohádka v podání Toy Machine. 
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
4. 10. út 14.00  RETRO KAVÁRNA PRO SENIORY

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

9. 10. ne 17.00  FESTIVAL VOLNÉHO ČASU PRAHY 13   
Koncert žáků ZUŠ.

VÝSTAVA 
VLASTA ČERMÁKOVÁ – OBRAZY
Prodejní výstava ve foyer – do 26. 10., otevřeno vždy hodinu před programem nebo 
ve všední dny od 14.00 do 18.00 na požádání v recepci. 

KURZY
Od října začínají také hudební i pohybové kurzy. 

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

Oktoberfest v Německé škole

V sobotu 17. září uspořádala Německá škola v Praze tradiční 
Oktoberfest. Hrála bavorská kapela Die Drei Muhagln a cimbálová 
muzika Petra Mičky. Pro malé návštěvníky byl připraven bohatý pro-
gram – atrakce, soutěže, malování na obličej a kvíz. A ti velcí ocenili 
módní přehlídku, přehlídku krojů, bavorské speciality a pravé oktober-
festové pivo. 
Více na www.dsp-praha.cz.

Petra Macháčková

Nové kurzy právě začínají
Po prázdninové přestávce začíná v KD Mlejn nový semestr pohybo-
vých, výtvarných a hudebních kurzů. Malí i větší zájemci mohou již 
tradičně trénovat své akrobatické dovednosti na cirkusových lekcích, 
jejichž nabídku jsme opět rozšířili. Nabídka zahrnuje vše od žonglo-
vání, přes pantomimu až k pozemní a vzdušné akrobacii. Nově se 
 můžete těšit také na kurz Acroyoga a partnerská akrobacie pro dospělé, 
na učíte se také vybrané terapeutické techniky thajských masáží. 
Pohybové dovednosti můžete i nadále rozvíjet na pravidelných lekcích 
moderního tance, pilates, vzdušné a pozemní akrobacie, s folklorním 
souborem Lučinka nebo s divadelníky ze souboru Tyjátro. A těší se 
na vás také lektoři hudebních kurzů a keramiky. Kompletní nabídku 
kurzů KD  Mlejn najdete na webu mlejn.webooker.eu. 

Tereza Hrazdírová, KD Mlejn
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 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce by
tového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba plotů 
z KBBloku, mirazilina@seznam.cz, tel. 608 861 908.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P13. Nízké ceny – dámské krátké 
vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

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

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů a elek
trospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 
v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – tel. 603 419 485, 
nardelli@chello.cz. 

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

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

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

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi stroji v domácnostech i firmách. Ručně 
čistíme kožený nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme 
vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých pů
vodů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha – ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz. 

sluŽby

 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 Hodinový manžel, malování, štukování, komple-

tace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 
 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, výhod-
né ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy

 o a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.
 o Instalatérské práce MÜLLER,  

tel. 222 961 238 večer, 602 938 399.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Nabízím malířské práce, štuky, stěrky, laky, 

doprava + návštěva ZDARMA. Tel. 606 227 390, jsaifrt@
seznam.cz.

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, levně 

i menší stěhování, odvoz starého nábytku. Tel. 602 817 588.
 o PODLAHY – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253.
 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY, 

vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení elektři-
ny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a začištění. 
www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 
i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz. 

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

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

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

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, 

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 
 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-

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

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

Restaurace ŘEPORYJSKÁ SOKOLOVNA
Jáchymovská 613/1, Řeporyje • www.reporyjskasokolovna.cz •  731 484 493
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 
podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 
602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad 

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.  
Tel. 602 934 126.

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

 o Hodinový manžel, malování, štukování,  
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

 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  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 222 961 238 
večer, 602 938 399.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky,  

stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

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

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN, opravy drobné 
i velké,rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 
domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí- 
nače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,  
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, 
v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění 
omítek do původního stavu, kontrola stávající 
instalace, dotažení spojů, www.elektrikarerben.cz, 
tel. 604 516 344.

 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 
štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

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

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

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

 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, 
mirsmit@volny.cz.

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

 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 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, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (PVC, 
koberec, korek, plovoucí podlahy, práce i So + Ne.   
Tel. 603 271 240.

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

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na  
vaši kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky 
na míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707. 

 o Malování, štukování, tapetování, lakování  
/okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,  
koupelny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

 o Stříhání psů, Neústupného 1838, u metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

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

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 
– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-
vé látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 
a jiné. Nízké ceny! Na Veselí 2, P-4, parkoviště před 
obchodem. Tel. 241 402 270, www.molitany.cz.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. –  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele, židle ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher a Vax. Odstraňu-
jeme prach, alergeny, roztoče a skvrny různých původů, 
používáme vonný přípravek s impregnací. Ručně čistíme 
kožený nábytek. Myjeme okna. Kvalitně, rychle  
a levně.  Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818,  
www.cistimekoberce.cz.

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380,  
e-mail: opravycompu@seznam.cz.

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

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

 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 Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-
kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 
E-mail: olaolda@volny.cz. 

 o Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení, 
připojování el. spotřebičů atd. Spolehlivě a levně - Bína, 
Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

 o !VYKLÍZENÍ - STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 
k likvidaci.Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 
družstev atd... Stěhování od A-Z. Malířské práce.  
Tel. 773 484 056.

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243.  

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 – metro Lužiny, 
 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

 o INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 
VLASTNÍ PRODEJNA. TEL. 605 802 803, WWW.IKUZMA.CZ.

 o Hodinový manžel údržba domácnosti.  
www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974. 
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PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Pozor! Přecechtělova 2392 -  
oprava, úprava, čistírna oděvů, kůže 

a kožichů. Šití metráží, oprava  
obuvi, brašen a tašek na počkání.

po - pá: 12.00 - 18.00, tel. 608 726 290

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

AUTOSERVIS VRÁNA - OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK
TEL. 603 117 059, 311 670 198

WWW.AUTOVRANA.COM

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

tel. 733 311 747
www.tvservis.cz          v.siebert@volny.cz    
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 o Opravy praček, myček a sušiček v bytech  
zákazníků. Práce dle dohody – večer i víkendy. Macourek –  
tel. 728 137 314, email: pavel.macourek@seznam.cz.

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

 o Kosmetika, masáže, reflexní masáže, manikúra, lifting, 
lymfatická masáž, anticelulitická. Heranova 1545, P 
13Stodůlky. Objednávky na tel. 602 472 389.

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

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

 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, 
mirsmit@volny.cz.

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

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

 o Elektroinstalační práce, nonstop opravy, mon-
táž, revize, výměna digestoří.  
Tel. 602 976 979, Nešpor. 

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

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

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

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

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, tope-
ní. Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré in
stalatérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 
Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

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

TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol

Rezervace hodin: 732 742 333

www.tenistami-reporyje.cz

Tenis-Tami-88x62,5.indd   1 28.10.2012   9:48:03

! prodej permanentek na sezonu 2016/17 zahájen !

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol
Rezervace hodin: 732 742 333

! prodej permanentek na sezonu 2016/17 zahájen !

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

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

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

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

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

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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



tel. 235 011 229 • inzerce@p13.mepnet.cz • ŘÍJEN 2016 33

INZERCE

  
růZné

 o Hledám pečlivou a spolehlivou paní na úklid 
bytu, nákupy, doprovod k lékaři. 1 – 2 dny v týdnu.  
Nejraději v dopoledních hodinách.  
Nabídky na tel. 737 322 091.

 o Výuka klavíru – docházím za žáky. Tel 737 190 761.
 o Máte dítě s problémy ve škole kvůli specifickým 

poruchám učení? Speciální pedagožka nabízí 
odbornou pomoc.  
Blíže na www.svancarova.web-rychle.cz.

 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava 
ke státní maturitě. Tel. 777 278 891.

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o Prof. chůva nabízí hlídání dětí od 0 do 3 let. Jsem 

časově flexibilní. Lokality (Praha 5, 13). Tel. 607 283 360.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
 o Soukr. lekce angličtiny a němčiny. 

Tel. 733 363 404.
 o Profesorka učí hru na klavír. Tel. 799 511 275.
 o Naučím CHEMII, MATEMATIKU, FYZIKU individuálně. 

SŠ, ZŠ, příprava k maturitě a VŠ, rozvoj i reparáty. 
Inženýr chemie, dlouholeté pedagogické zkušenosti. 
N. Butovice i u Vás, www.chemafyz.cz, tel. 778 022 163

 o Prof. chůva – nabízí hlídání dětí, odvedu 
na kroužky, doučování dětí. Tel. 607 510 795.

 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. EMAIL: 
radostnahudba@seznam.cz. TEL. 602 646 628.

 o AIKIDÓ PRO DĚTI 
od 4 do 15 let nejvhodnější bojové umění pro děti 
Avaloka, centrum tradičních umění, 
Bellušova 72/2759, Praha 13 Lužiny. Tel. 777 311 083.

AMBULANCE NEUROLOGIE A REHABILITACE
POLIKLINIKA HOSTINSKÉHO 4 – STODŮLKY

 TEL. 235 321 111
též pro pacienty s bolestmi zad a hlavy

 o Kódó Kempó – Krav Maga Hashita 
Sebeobrana, boj nožem, obuškem, střelba 
teorie a praxe účinného střetného boje. 
Volba pro bezpečí jednotlivce i rodiny 
Avaloka, centrum tradičních umění, 
Bellušova 72/2759, Praha 13 Lužiny. Tel. 777 311 083.

 o KURZY SEBEOBRANY PRO KAŽDOU ŽENU 
Účinné, snadno naučitelné techniky obrany žen 
a zásady bezpečného jednání, ve třech, měsíčních 
pokračovacích kurzech. 
Bellušova 72/2759, Praha 13 Tel. 777 311 083.

 o Iaidó – boj japonským mečem 
Aikijutsu – účinné a krásné bojové umění 
Jóga – tradiční systém 
Zen meditace a výuka  zen-buddhismu 
A další tradiční umění Judo, Aikidó,  
Kempó, KravMaga Hashita a jiné. 
Kurzy, semináře i individuální výuka. 
Avaloka, centrum tradičních umění, 
Bellušova 72/2759, Praha 13 Tel. 777 311 083.

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

E-mail: info@tiskpip.cz l www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9-13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • OFSETOVÝ TISK 
KOPÍROVÁNÍ • LAMINOVÁNÍ • RAZÍTKA 
KROUŽKOVÁ VAZBA • TISK SAMOLEP 
VÝROBA REKLAMY • POTISK PVC

PIP_STOP-06-2016.indd   1 7.9.2016   17:55:40

                                  Přijmu nové  

  distributory na roznos STOPu. 

     Bližší informace na tel. 603 728 140.

tel. 235 011 229 • inzerce@p13.mepnet.cz • KVĚTEN 2016 31

InzerceInzerce

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625. 

 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 Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi  stroji v domácnostech i fi rmách. Ručně čis-
tíme kožený nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme 
vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých pů-
vodů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha – ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz. 

 o CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice v oblasti 
Zadaru) pronajmu 2 apartmány po rekonstrukci. 
Bližší info na tel. čísle 607 753 091.

 o Sháním chůvu pro 8letá dvojčata, Lužiny. 
Pravidelné odpolední hlídání (po, st), v případě nemoci 
a prázdnin dle dohody i celodenní. Tel. 724 413 616. 

 o Doučování dětí, i cizinci. Tel. 607 510 795.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofi rmupraha.cz.
 o Hlídací teta – zajistím hlídání dítěte, odvedu 

na kroužky. Tel. 607 510 795.
 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 

Tel. 733 363 404.
 o Doučím 1. - 5. třídu. Učitelka Mgr. Tel. 721 963 362.
 o DIPLOMKY, BAKALÁŘKY: KOREKTURY – JAZYK, 

STYLISTIKA. Zodpovědně, rychle, výhodně – Lužiny, 
Praha 13. Vysokoškolský pedagog. Tel. 736 727 887.
 Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Nastavím rodičovskou kontrolu dětí na (nejen) 
počítači. Vyřeším jakékoli problémy s vaší domácí techni-
kou, www.ujosoft.cz. Tel. 739 684 411.

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o  Hledám občasné hlídání malého pudlíka v Praze 13. 

Pouze v bytě. Tel. 728 449 684.

 o Společníka kolem 65 let na letní pobyt na chatě 
nebo i jiné aktivity hledá mladší důchodkyně. 
E-mail: ameliebell@email.cz.

Seznámení

Různé

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

opravy audio, video, CD, DVD, ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

www. .cz

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

Diamond Group

Vaše realitní makléřka pro tuto oblast.
Znám to tady, protože zde 11 let bydlím.
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ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální � vertikální � venkovní žaluzie, sítě
proti hmyzu � venkovní plastové a hliníkové rolety

� montáž těsnění, lamelové dveře
� čištění vertikálních žaluzií, � opravy žaluzií

� výroba kuch. linek a vest. skříní
Atestované bezpečnostní dveře.

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří
Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

Vše pro 
   Vaši zahraduul. Ořešská, Praha 5-Řeporyje

letničky, stromy, keramika,
postřiky, substráty, hnojiva...

                        7  d n í  v  t ý d n u
Po-Pá 9-18             So 9-16            Ne 9-13

w w w. g a r d e n c e n t r u m . c z

Vše pro 

 Vaši zahradu



dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Plavky, šortky, letní čepice, klobouky, trička, pyžamka, 
kožené capáčky, dětské barefoot boty

Little & Cool | Bronzová 24/2
 metro B Lužiny (vedle Zdravé výživy)

Po-Pá 9-18, So 9-12 | www.littlecool.cz

stop_05_2016_orig.indd   31 25.04.16   16:57

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

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

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 Od tužky až po nábytek 
u nás vybavíte FIRMU, 
ŠKOLU, DOMÁCNOST 

vyberte a objednejte na: 

 www.apap.cz 
 

přímo v prodejním skladu  
 Praha 5-Řeporyje, K Třebonicům 17 

Po-Čt 7:30 - 17:00 hod.  Pá  7:30 - 16:00 hod.   
tel.: 245 008 960 
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ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

Zaměření a kalkulace

u zákazníka zdarma

Kvalitní montáž

100% s e r v i s

Doprava zdarma

Prodej na splátky

ŽALUZIE | ROLETY | MARKÝZY | BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
BALKONOVÁ ZÁBRADLÍ | VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
SÍTĚ PROTI HMYZU | SUŠÁKY PRÁDLA

739 034 488 www.bydlenijerabek.cz

ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9
Praha 5-N.Butovice, 736 489 064
251 617 740, www.pokladni-systemy-praha.cz

Předvedeme
zaškolíme

servisujeme

Gymnázium Jaroslava Heyrovského,
Mezi Školami 2475, Praha 13,  

vypisuje výběrové řízení na kumulovanou 
pracovní pozici  

rozpočtář/ka – personalista/ka.  
Předpokládaný nástup 01. 12. 2016. 

Kvalifikační předpoklady –  
VŠ ekonomického zaměření, praxe vítána.

Písemné nabídky (profesní životopis + kopie  
dokladů o vzdělání) zasílejte na adresu  
gymnázia do 15. 11. 2016, případně  

elektronicky na e-mailovou adresu  
maturova@gymjh.cz.

MŠ Pohádka, Praha 13,  
Klausova 2187 – V. Ohrada,  

přijme hlavní kuchařku a pomocnou kuchařku  
na hl. pracovní poměr. Tel. 732 446 582,  
e-mail: lenka.soukupova@centrum.cz.

Zubní oddělení MUDr. Michaela Havelková 
hledá zd. sestru na HPP. Nástup ihned.

Dobré finanční podmínky,  
8-9 týdnů dovolené. Tel.  603 335 232.

ZamĚstnání

 o Nastartuj svůj úspěch v Praze ve Stodůlkách. 
Přijmeme lidi na zápis a evidenci odběrných míst, nad
standardní platové ohodnocení. Tel. 734 428 348. 

 o Firma PROFI lighting, s.r.o., zabývající se svě-
telnou technikou hledá pracovníka do skladu a pro 
rozvozy zásilek. Zákl. mzda 20–22 tis. + benefity. 
Kontakt: p. Marek – tel. 602 281 991, p. Cvach –  
tel. 602 658 747. E-mail: cvach@profilighting.cz.

 o Firma spravující bytové domy hledá spolehlivého 
spolupracovníka pro běžnou údržbu objektů (světla, 
elektroinstalace, dveře a okna, zdi a podlahy apod.).  
Práce na HPP. Vyhláška 50/1978 výhodou. Tel. 251 625 443, 
email: kancelar@vasedomy.cz.

 o Přijmeme kuchaře do zavedené restaurace 
v Praze 5 - Řeporyjích. Tel. 605 701 945.

 o Společnost Globus ČR, k.s. – konkrétně pobočka 
na Zličíně – hledá šikovné kolegy na pozice Proda-
vač potravinového/nepotravinového zboží, Vedoucí 
prodeje pečiva, Pokladní, Kuchař/ka. Pokud máte 
zkušenost z obdobných pozic a máte chuť pracovat 
v jednom z předních maloobchodních řetězců, pak 
nás neváhejte kontaktovat. Hledáme nové členy 
týmu, kteří budou pracovití, spolehliví a komu-
nikativní. Nabízíme Vám odpovídající mzdové 
ohodnocení a řadu benefitů navíc. V případě Vašeho 
zájmu o výše uvedené pozice neváhejte poslat Váš 
životopis na m.pocnerova@globus.cz. Obratem Vás 
budeme kontaktovat.

prOdej - kOupĚ - prOnájem

 o Nabízím pronájem obchodu v Nových Butovicích.  
Cena 17 000 Kč včetně poplatků.  Tel. 739 615 631.

 o Prodám kovový gauč, rok výroby 1952, 750 Kč.  
Tel. 251 625 783.

 o Prodáme zděnou uzamykatelnou garáž v Seydle-
rově ul., 18 m2, s výbornou dostupností 2 min. na metro B 
– Nové Butovice. Přímý vstup do objektu U9, vjezd i výjezd 
na dálkové ovládání z ulice Fingerova. Dostatek místa 
na sadu kol, rakev na auto, lyže, kola apod. Volná od října, 
Cena 495 tis. Kč.  
Kontakt: 603 279 371, soskaka@seznam.cz.

byty

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

 o Prodám zrekonstruovaný, velmi útulný 3+kk v 7. p. zre
novovaného domu v Seydlerově ul. Veškerá vybavenost 
v pěším dosahu, metro B 2 min. Kompletně zařízený, ob. 
pokoj s kuchyní cca 43 m2, lodžie s nerušeným výhledem 
na Prokopské údolí. Více info + foto emailem. Doporučuji 
prohlídku Tel. 603 279 371, soskaka@seznam.cz. 

 o ANDELREALITY.COM – profesionální realitní služby. 
Poptáváme byty ve Stodůlkách. Informujte se u makléře. 
PETR NEŽÁDAL, tel. 774 616 800. 

 o Hledám byt 3+kk nebo 3+1 do ceny 16 tisíc i s poplat
ky, celkem pro 3 osoby, nekuřáky. Zařízení na dohodě, 
výhodou lodžie, ale nemusí být, preferujeme dobrý a čistý 
stav. Děkujeme. Tel. 603 789 381.

 o Nekuřácký pár hledá pronájem menšího čistého bytu 
v Praze u MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tisíc, 2+kk nebo 2+1 
do 13 tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce. Za případ
nou nabídku děkuji. Tel. 605 845 088.
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Sobota 1. 10.  • 14.00 
Voříškiáda 2016 
Sluneční náměstí, Nové Butovice

Nenechte si ujít čtvrtý ročník zábavného soutěžního pro
gramu pro majitele všech voříšků, tedy pejsků bez PP. Od
borným garantem soutěže je kynologická organizace Haf 
Bez Obav, s.r.o., ze Zbuzan, která v průběhu soutěžního pro
gramu představí také výcvik pejsků. Organizace nevido
mých Beluška předvede práci vodících psů. Podmínky 
soutěže a přihlášky pro své voříšky najdete 
na www.praha13.cz. 

Sobota 1. 10.  • 14.00 – 17.00
Den seniorů 
Zahrada Bubec, Tělovýchovná ulice, Řeporyje
Těšit se můžete na kurz krajinomalby v Prokopském údolí, 
lahodné pohoštění i dílnu na výrobu dárků. Více informací 
na www.bubec.cz, kristina@bubec.cz, tel. 605 276 243.

Sobota 1. – neděle 2. 10.  • 10.00 – 18.00
Svatováclavská výstava opuštěných koček 
Výstaviště Praha Holešovice, Křižíkův pavilon C 

Umísťovací výstava se koná v rámci programu Světového 
dne zvířat 2016 pod Festivalem zvířat, jehož pořadateli jsou 
Incheba Expo Praha, spol. s r.o., Nadace na ochranu zvířat, 
Haf & Mňau a CoolCats. Více na www.kockyutulek.cz, 
www.srdcemprokocky.cz, info@kockyutulek.cz,  
tel. 777 757 445.

Úterý 4. 10.
Shaolin Kung-fu
MŠ Lohniského 830, Barrandov (a další ZŠ i MŠ)
Přijďte od 4. 10. do Shaolin Kungfu cvičit pro své zdraví, 
štěstí a radost z pohybu. Cvičení je vhodné pro každého, 
v každém věku. Zlepšuje koordinaci pohybu, soustředění, 
posiluje obranyschopnost organizmu. Jde o tradiční cvičení 
Shaolin Kungfu pro děti, dospělé i rodiče s dětmi. Místa 
a časy, kde výuka probíhá, najdete na http://sites.google.
com/site/kungfupraha/home. Více informací podá Václav 
Šmakal na tel. 605 743 834.

Středa 5. 10.  • 8.30 
Mezinárodní den seniorů – Lukiáda 
Dům pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746
V rámci Festivalu volného času Prahy 13 se uskuteční už 
třetí Lukiáda – seniorská olympiáda s řadou zajímavých 

 seniorských disciplín, kterou pod záštitou MČ Praha 13 orga
nizuje Středisko sociálních služeb Prahy 13 spolu se Senior 
Help, s.r.o., a z.s. Pétanque pro Vás. Od 8.30 je zápis účast
níků, v 9.00 bude slavnostní zahájení. Ukončení do 14.00. 
Vyhlášení výsledků letošní Lukiády se uskuteční ve 14.30 
ve Spolkovém domě, K Vidouli 727. Zde pak bude následo
vat zábavný a kulturní program s hudbou a tancem.

Středa 5. 10.
Mezinárodní den úsměvu
Stanice metra v Praze 1, 2, 4, 5 a 8
U příležitosti Mezinárodního dne úsměvu budou slyšící i ne
slyšící zaměstnanci o.p.s. Tichý svět prodávat v 9 stanicích 
metra (Pankrác, nám. Míru, I. P. Pavlova, Radlická, Karlín, 
Florenc, nám. Republiky, Můstek a Muzeum) koláčky s moti
vem úsměvu. Výtěžek z akce získá společnost Tichý svět, 
která je poskytovatelem sociálních služeb pro neslyšící. Po
moci neslyšícím ale můžete už nyní. Stačí na číslo 87 777 
poslat zprávu ve tvaru DMS TICHYSVET nebo přispět na sbír
kové konto číslo 7448 7448/0300. Více na Tichý svět, Podol
ská 322/21, Praha 4, tel. 222 519 835, 601 384 314,  
lucie.krestanova@tichysvet.cz.

Čtvrtek 6. 10.  • 19.00 
Obrazy z cest
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Zveme vás na koncert violoncellistky Dominiky Weiss Hoš
kové a akordeonistky Jany Bezpalcové. Program: J. S. Bach, 
E. Granados, D. Popper, A. Piazzolla, L. Janáček. Vstupenky 
na koncert je možno zakoupit v předprodeji v Maiselově 
 synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
 (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových 
stránkách Židovského muzea v Praze. Vstupné 
230 Kč/150 Kč. Více na www.jewishmuseum.cz.

Sobota 8. a neděle 9. 10.  • 10.00 – 17.00
Umísťovací výstava koček a psů na Karlštejně 
Muzeum betlémů, Karlštejn č. 11
Zveme vás již tradičně na Karlštejn na umísťovací výstavu 
kočiček a nově i na výstavu pejsků. Přejeme vám krásné zá
žitky se všemi chlupáči bez domova a třeba se vám některý 
zalíbí natolik, že bez něj již neodejdete. Je krásné dát 
domov zvířátku bez domova. Vstupné je dobrovolné. Více 
na www.kockypodbrdsko, www.muzeumbetlemu.cz. 

Neděle 9. 10.  • 9.00
Den plný sportu
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68

Den plný her a sportu se koná v rámci celopražského projektu 
Praha – Evropské hlavní město sportu 2016. Je zaměřen 
na ukázku možnosti integrace dětí se zdravotním či jiným zne
výhodněním do činnosti Všesportovního oddílu SK Hala Lužiny. 
Dopolední program 9.00–12.00 je určen dětem se zdravotním 
znevýhodněním – možnost vyzkoušet si v doprovodu rodiče 
nebo asistenta různé možnosti sportovních aktivit (rekreační 
sporty, psychomotorické a rehabilitační cvičení, cvičení na jem
nou motoriku, přednášky odborníků z řad lékařů). 
9.30–10.15 – hrajeme si a cvičíme se zvířátky (3–6 let – 
vhodné pro děti s Downovým syndromem a děti s poruchou 
autistického spektra) 
10.45–11.30 – cvičební jednotka pro děti s PAS (5–8 let) 
12.00–12.45 – překonáním překážek dojdeme k cíli, zvlád
neš to i ty (pro děti s jakýmkoli zdravotním znevýhodněním 
8–14 let). Odpoledne bude věnováno projektu  „Sportuje 
celá rodina“, kdy si budou moci rodinné týmy vyzkoušet re
kreační sporty (Kin Ball, Ballo Ball, Ringo, Kubb a Mölky). 
Více informací podá Dagmar Kolandová na tel. 723 060 323.

Neděle 9. 10.  • 14.00 – 17.00
Podzimní burza pro dvojčátka
Základní škola Janského 2189, Velká Ohrada
Zveme vás na již tradiční podzimní burzu pro dvojčátka 
a ostatní děti. Prodej dětského oblečení a potřeb si zajišťuje 
každý sám. Tak provětrejte dětem šatník.

Neděle 9. 10.  • 15.00 – 18.00 
Indiánské odpoledne pro rodiny s dětmi 
Kemp Drusus Třebonice

Indiánské odpoledne s vařením indiánské polévky a placek 
na ohni, se zpíváním a vyráběním lodi pro plavbu s Kolum
bem za objevením Ameriky. Vstupné – dospělí 100 Kč a děti 
od 2 let 50 Kč. Prosíme nahlásit předem jméno rodiče a počet 
dětí na email: majdas@volny.cz, sms na tel. 775 690 806. 

Neděle 9. 10.  • 17.00 
Koncert žáků Základní umělecké školy Stodůlky 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615 
Na koncertu, který slavnostně ukončí letošní Festival volného 
času Prahy 13, se představí žáci všech oddělení ZUŠ Stodůlky.

Úterý 11. 10.  • 9.00 –14.00
Den stromů
U Stodůleckého rybníka v Centrálním parku
Akce, která bude zahájena společnou výsadbou stromu 
na loučce poblíž rybníka, je určena zejména předškolním 
dětem a dětem z prvního stupně ZŠ. Děti se seznámí 
s druhy stromů rostoucích v Centrálním parku Prahy 13, 
s dalšími pak v informačních stáncích Lesů Praha a dalších 
organizací. Na děti ale čekají i hry. V rámci Dne stromů se 
bude také tvořit – děti budou ve školkách a školách vyrábět 
koláž stromu z přírodních materiálů (vylisované listy, šišky, 
suché plody atd.). Jejich dílka pak budou vystavena v atriu 
radnice. Akci pořádá v rámci Místní Agendy 21 Městská část 
Praha 13 a odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesy hl. 
m. Prahy. Záštitu převzal zástupce starosty Pavel Jaroš. 
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Středa 12. a čtvrtek 13. 10.  • 8.30 – 16.00
Dny otevřených dveří v Mohylce
Základní škola Mohylová, Lužiny
V rámci těchto dnů si můžete prohlédnout veškeré prostory 
školy a nahlédnout do výuky jednotlivých tříd. Přijďte, jste 
srdečně zváni.

Čtvrtek 13. 10.  • 17.00
Veřejné fórum
Obřadní síň radnice Prahy 13,  
Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Městská část Praha 13 vás v rámci Místní Agendy 21 srdečně 
zve na již 5. Veřejné fórum pro obyvatele Prahy 13.  
Více informací naleznete na str. 4.

Čtvrtek 13. 10.  • 20.00
Třináctého na třináctce 
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Srdečně zveme na první poprázdninový koncert z cyklu Tři
náctého na třináctce. Tradiční hostitel večerů Slávek Kle
candr si tentokrát opět pozval hudebního hosta, kterým 
bude nejmenší a nejmladší odnož skupiny Jablkoň, tedy 
Půljablkoň, kterou tvoří frontman Jablkoně Michal Němec 
a Marie Puttnerová. Doporučené vstupné 100 Kč, bezbarié
rový vstup. Večery dlouhodobě podporuje Ministerstvo kul
tury ČR, MČ Praha 13 a Nadace Život umělce. Místa si může  
te rezervovat do 12. 10. na emailu 13na13@centrum.cz. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Sobota 15. 10.  • 7.00
Výlov mezi paneláky
Stodůlecký rybník v Centrálním parku

Nenechte si ujít již tradiční výlov, který je zajímavou podíva
nou nejen pro děti. Výlov pořádá Český rybářský svaz, místní 
organizace Jinonice. Také letos bude součástí výlovu prodej 
ryb.

Sobota 15. 10.  • 13.30
Jízda k ukončení sezony
Dobříč (na náměstí)
Cyklistický spolek Stodůlky zve fanoušky cyklistiky na Jízdu 
k ukončení sezony. Start je v obci Dobříč. Jede se po známé 
trase – Dobříč, Loděnice, Sv. Jan, Bubovice a dále pak přes 
Rudnou směr Sobín, kde je u restaurace Na hrázi cíl. Délka 
vyjížďky je cca 40 km, trasa není náročná a jede se v jedné 

skupině. V případě špatného počasí se akce koná v neděli 
16. října od 10.00. Více informací na css@csstodulky.cz.

Středa 19. 10.  • 17.00
Pohádka Jak Martin s Barborkou vařili povidla
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky,  
Kovářova 4/1615
Zveme rodiče a děti na divadýlko. Dozvíte se, co všechno je 
potřeba, aby se uvařila dobrá povidla a o čem vítr dětem vy
právěl. Autorská pohádka s písničkami, hádankami a zvyky, 
které se vážou k podzimu. Vstup volný. 

Čtvrtek 20. 10.  • 17.00 – 20.00
Kurz výroby domácí kosmetiky
Výtvarné centrum baby BUBEC na Řeporyjském 
 náměstí, vchod ze dvora za kavárnou
Ukázkový kurz, jak si sami doma můžete vyrobit zubní 
pastu, přírodní univerzální čistič, deodorant a tělový olej. 
Jejich výroba je rychlá a zvládne to každý! Vyrobíte si a od
nesete domů masážní bio tělový olejíček v krásné lahvičce. 
Olejíček bude bez zbytečných syntetických barviv a vůní 
a během podzimu zahřeje na těle i na duchu. Cena kurzu 
za osobu je 800 Kč. V ceně je i materiál na výrobu bio ole
jíčku. Pro více informací a rezervaci místa kontaktujte 
 Kristinu Němcovou na kristina@bubec.cz, tel. 605 276 243.

Čtvrtek 20. – středa 26. 10.
18. narozeniny hypermarketu  
Globus Zličín
Hypermarket Globus, Sárská 5/133, Zličín
Globus Zličín oslaví své 18. narozeniny. Ke svým plnoletinám 
vám přináší spousty překvapení a slevových kuponů. Navíc 
pro děti k začátku letošního školního roku připravil přímo 
u hlavního vchodu novou skluzavku. Další zajímavostí jsou 
 Seniorské úterky. Každé první úterý v měsíci nabízí  speciální 
nabídku pro seniory. Při nákupu zboží nad 299 Kč obdrží se
nior (zákazník nad 60 let, který se přihlásí pro slevovou kartu 
v informačním centru) dárkový balíček a kupon na 20% slevu 
na 1 kus vakuově balených uzenin z řeznictví Globus.

Středa 26. 10.  • 15.00
Podzimní výtvarný workshop
PROSAZ, Kodymova 2526/4, Praha 13
Ve výtvarné dílně si dáme malou lekci recyklace a budeme 
si hrát s plasty. Vyzkoušíme, na co všechno se dá využít oby
čejná láhev od minerálky a vyrobíme si originální a barevné 
šperky. Hotový výrobek si můžete zakoupit za symbolickou 
cenu 30 Kč (materiál a pracovní pomůcky jsou v ceně).  

Do PROSAZU se dostanete autobusem č. 168 (zastávka 
 Kodymova), autobusy č. 137, 149, 174 (zastávka Bucharova) 
nebo pěšky od stanice metra Hůrka. Kontakt: Pavlína Popel
ková, tel. 251 615 543, dilna.kodymova@prosaz.cz.

Středa 2. 11.  • 19.00
Podzimní sen
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

Zveme vás na koncert Podzimní sen známého hudebníka, 
akordeonisty, skladatele Servera Abkerimova, který už ně
kolik let žije v Praze 13. V červnu s velkým úspěchem vy
stoupil v rámci kulturně komunitní akce Nejsme si cizí, 
konané v rámci projektu Společná adresa – Praha 13.

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

Neděle 2. 10.  • 17.00 
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny
Orchestr vystoupí pod vedením Michala Macourka.  
Na programu: J. S. Bach, R. Binge, C. Debussy, J. Pachelbel, 
S. Prokofjev, Z. Fibich a další.

Pondělí 3. – pondělí 31. 10. 
Čechy krásné, Čechy mé! – refektář 

Nenechte si ujít výstavu fotografií Jaroslava Páska.

Neděle 9. 10.  • 17.00 
Houslový koncert Dany Kláskové – kostel sv. Rodiny
Dana Klásková i letos pokračuje v sérii koncertů doma  
i v zahraničí.

Neděle 16. 10.  • 17.00 
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny
Orchestr vystoupí pod vedením Michala Macourka.  
Na programu: M. Ravel, E. Grieg a A. Dvořák.
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Čtvrtek 20. 10.  • 19.00 
Dobročinná aukce „Andělů“ 
Hotel Hilton Prague Old Town, V Celnici 7, Praha 1 
Aukce se koná na podporu Domova sv. Karla Boromejského.

Neděle 30. 10.  • 17.00 
Slavnostní koncert Pavlíny Senič – kostel sv. Rodiny
Slavnostní koncert sopranistky Pavlíny Senič s doprovodem 
souboru Musica Festiva di Praga s natočením Live CD. Gene
rální zkouška za přítomnosti publika proběhne v 15.00 hod. 
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům. 
 
Více na tel. 277 003 564, 774 401 337,  
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz.  
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY 
Chlupova 1800 
 
Středa 19. 10.  •   15.30 – 18.30 
Halloweenské odpoledne 

Nenechte si ujít již tradiční Halloweenské odpoledne. Přijďte 
navštívit strašidelný hrad a vyzkoušet svoji odvahu. Možná 
potkáte i Bílou paní. Akce se koná v přízemí – žlutá část. 
Cena 60 Kč. Více informací, platba a vstupenky v den akce 
na recepci DDM nebo na našich webových stránkách. 

Pátek 4. 11.  • 16.00
Cesta světel
Připravena je vlastnoruční výroba světýlek na cestu světel. 
Vstupné 30 Kč. Poté se z „domečku“ společně vydáme 
do Centrálního parku. Po cestě se k nám mohou připojit i ti, 
kdo si přinesou světýlko vlastní. V Centrálním parku s námi 
můžete spatřit vodní regatu, kterou pro vás připravil klub 
lodních modelářů. 
 
Více informací o všech nabízených aktivitách získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, nově také 
na Facebooku: DDM Stodulky.

FASTRACKIDS – CENTRUM  
ROZVOJE VAŠICH DĚTÍ
V Hůrkách 2145/1, Nové Butovice 
 
U dětí hravou formou rozvíjíme kreativní myšlení, naučíme 
je vést tým, řešit problémy, uplatňovat znalosti a doved
nosti v každodenním životě. Děti získají komunikační a řeč
nické schopnosti a zdravou sebedůvěru. Výukové programy 
pro děti od 6 měsíců do 9 let. 
Naše centrum jsme rozšířili a otevíráme nové kurzy: FasTrack 
Signing – znakování (děti 6 měsíců – 2 roky), FasTrack Tots 
(děti 2–3,5 roku), FasTrack Fundamentals (děti 3–8 let), 
FasTrack Music (1–8 let) a FasTrack Science (6–9 let).  
Využijte ukázkovou lekci, kterou poskytujeme zdarma! 

Sobota 8. 10.  • 10.00 – 13.00 
Den otevřených dveří 
Srdečně zveme všechny zvídavé děti i jejich rodiče. Budeme 
experimentovat v kuchařské dílně, hrát si, vyrábět, soutěžit 
a tančit. Děti si užijí spoustu zábavy a také ukázky z našich 
FasTracKids programů. Přijďte a vyhrajte měsíc výuky 
zdarma!

Více informací o našich programech a rezervace 
 termínů ukázkových hodin na www.FasTracKids.cz/
Praha5/ nebo na tel. 604 815 472.

KLUB JEDNATROJKA 
Centrální park naproti golfovému 
 hřišti v ulici K Zahrádkám 
 
Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (IK – indivi
duální konzultace 14.00 – 15.00), úterý 14.00–18.00 (IK – 
18.00–19.00), středu 14.00–17.00 (IK 17.00 – 19.00) 
a čtvrtek 14.00–18.00 (IK 18.00 – 19.00). Dětem a mlá
deži ve věku 12–19 let z Prahy 13  nabízí možnost aktivního 
trávení volného času. K dispozici je sportovní a výtvarné vy
bavení, internet i příjemné posezení. Klub poskytuje bez
platné informace, podporu a pomoc v životních tématech 
dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka doučování).  
Projekt nízkoprahových programů v Praze 13 je financován 
MČ Praha 13 a MHMP. 
Téma měsíce: Bezpečné tetování. 
Z programu vybíráme: 3. 10. – Úvod do tématu, 10. 10. – 
Filmový klub s debatou, 13. 10. – Workshop bezpečného 
 tetování, 20. 10. – Streetfočus, 26. 10. – Holčičí klub, 
27. 10. – Noc v klubu. Změna programu vyhrazena.  
Více na tel. 277 007 284, Facebooku ProximaSociale. 

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 
 
Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 
 
Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo 
mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ 
 MÁLINKA 
Vidoulská 760/6, Jinonice 
Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí   
(i cizinců) ve věku 2–6 let. Dle vašich potřeb, rodinné 
 zázemí, komunikaci v angličtině a němčině. 
 
Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka 
 získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304,  
info@hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

KOMUNITNÍ CENTRUM  
SV. PROKOPA 
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Sobota 8. 10.  • 9.00 – 14.00 
Podzimní bazar dětského oblečení 
Zveme vás na letošní podzimní bazar dětského podzimního 
a zimního oblečení a dalšího vybavení do chladnějších mě
síců. Máteli zájem prodat, přihlaste se na emailu 
barbora.folejtarova@centrumbutovice.cz.

Úterý 25. 10.  • 11.00
Dušičková floristika
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. ve spolu
práci s MČ Praha 13 pořádá v Komunitním centru sv. Pro
kopa kurz dušičkové floristiky. Budete mít možnost vyrobit 
si věnec či dekoraci pod vedením zkušené floristky. Veškeré 
potřeby budou připraveny, vstupné dobrovolné.

Keramika – pondělí 14.00–15.30 v hudebně. Cena je 80 Kč 
za 1 lekci, 750 Kč za průkazku na 12 lekcí nebo 1 400 Kč 
za 2 průkazky (sourozenecká sleva) – průkazka je přenosná. 
Kontakt: Kateřina Hrbková, pvc@seznam.cz, telefonní 
číslo je 722 533 301.

Relaxační cvičení pro ženy – úterý 19.00–20.00 v sále 
KC. Cena je 50 Kč za hodinu. Začínáme v úterý 4. 10. 
 Karimatky s sebou.

Brigády – v sobotu 8. 10. od 9 do 13 hodin – úklid farního 
prostranství kolem kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách, so
bota 22. 10. od 9 do 13 hodin – úklid farního prostranství 
kolem Komunitního centra sv. Prokopa. 
 
Více informací na www.centrumbutovice.cz

OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY 
galerie ve 3. podlaží, Archeologická 2256/1

Divadélka pro děti 
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma. 
 2. 10. Pohádková kniha – Dřevěné divadlo 
 9. 10.  Jak zlatník ke štěstí přišel – Bářino toulavé divadlo
16. 10. Haló, Jácíčku! – Divadelní společnost Kejklíř 
23. 10. Indiánská pohádka – Romaneto 
30. 10.  Dlouhý, Široký, Bystrozraký – Divadlo Martin 

Matejka
 6. 11. Královna barev – Divadýlko z pytlíčku
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RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. Přihlášení předem 
není nutné.
Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou barvy – 
 říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka...  
Během dopoledne navíc: 
10. 10. od 10.30 – diskuze na téma Jak konstruktivně vyja
dřovat své pocity, jak to učit dítě. 
18. 10. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Pět věcí, které od vás děti očekávají.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Děti pohlídáme v herně.

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

sobota 1. 10.  • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou 
Sraz na parkovišti u Baumaxu (poblíž zastávky autobusu 
142 – Bavorská), s sebou cokoli na opékání. Během cesty 
k ohništi splníme pár úkolů. V případě špatného počasí 
se akce ruší. 
 
Více se o nás a o programu dozvíte 
na www.rybicky.13ka.cz.

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

Pondělky  • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, 
 výpravy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. 
 Vedoucí Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Středy  • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež
Pro zájemce ve věku zhruba 16–23 roků.  
Více na www.facebook.com/mladez13.      

Pátky  • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Cvičení povede fyzioterapeutka Mirka Prchalová.  
Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení s prvky ve výdrži, 
od 10.00 lehčí forma rehabilitačního a kondičního cvičení. 
Cena 50 Kč. Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti od 9 do 15 let. Podívejte se 
na www.klubrobinson.cz. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY  
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
Zoologická zahrada je v říjnu otevřena 
denně od 9.00 do 18.00.
Komentovaná krmení a setkání – v říjnu každý víkend 
a svátek na více než 12 místech v zoo. Aktuální přehled 
na webu zoo.

Výstavy
Gočárovy domy – Orbis naturalis pictus 
Jurta – 5. výročí projektu Návrat divokých koní

Sobota 1. 10. 
Mezinárodní den zvířat 
Oslavte s námi Mezinárodní den zvířat oblíbeným karneva
lem.

Sobota 8. 10. 
Připravte se na zimu 
Ptačí krmítko a jeho stavba, ukázky krmení, jaké plody 
 sbírat a sušit pro ptáky na zimu

Sobota 15. 10. 
Den chovatelů želv 
Chováte doma želvy? Nenechte si ujít přednáškový cyklus 
Klubu chovatelů želv, v rámci kterého vám zkušení odbor
níci odpovědí na vaše otázky.

Sobota 22. a neděle 23. 10. 
Víkend pro nevidomé a slabozraké
Ukázka přírodnin a živých zvířat pro nevidomé.

Sobota 29. 10. 
Život na visuté hrazdě 
Mezinárodní den gibonů.

Neděle 30. 10. 
Den vyhynulých zvířat 
Akce upozorňuje na zvířata vyhynulá nebo ta, kterým vyhy
nutí hrozí, ale také na projekty na jejich záchranu v Zoo 
Praha.

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

Kalendář akcí připravila eva Černá
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Podzim je tu, a proto vás zveme 
do obchůdku Little&Cool, kde 
pro vás mají nachystané … TA
JENKA. Čepice, softshellové kal
hoty i bundy, mikiny, zateplené 
kalhoty, trička, pyžama, punčo
cháče, pro nejmenší body, ove
raly, dupačky a další. Mají 
oblečení až do velikosti 164. Pro 
nastávající maminky je připra
veno úžasné spodní prádlo – kojící podprsenky, kalhotky, těhotenské pásy.
Obchod najdete na adrese Bronzová 24/2, Praha 13. Naproti OC Lužiny, přímo u metra 
B – Lužiny (vedle Zdravé výživy), otevřeno je po–pá 9–18, so 9–12. Mají také eshop 
www.littlecool.cz, další informace získáte na emailové adrese info@littlecool.cz. 
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Křížovka pro děti:  15. října má svátek Tereza. Pomůžete nám doplnit jedno přísloví, se 
kterým je toto jméno spojeno? Po svaté Tereze mráz po… TAJENKA.

Zářijová tajenka: S OBALENÍM UČEBNIC A SEŠITŮ
Výherci:   Tereza Lencová, Luka; Petra Konopásková, Nové Butovice; 

Simona Zahrádková, Lužiny
  

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

Správná odpověď ze září:
Křížovka pro děti –  svatý Václav

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Jakub Handzel, Stodůlky
v hodnotě 238 Kč – Jana Podrazilová, Luka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Bruno Babka, Stodůlky
Šimon Jelínek, Nové Butovice
Jan Kratina, Velká Ohrada

Soutěžní otázky na říjen:
1) Kdo byl Pavel Wonka?
2) Kdy vystoupí v KD Mlejn skupina Nezmaři?
3) Kde najdete Trabant muzeum?

Správné odpovědi na zářijové otázky: 
1) Kdy a kde vznikla Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského? 
Kongregace vznikla v roce 1652 ve francouzském Nancy.
2) Komu pomáhá Krizová Linka EDA?
Krizová Linka EDA pomáhá rodině a blízkým dítěte po těžkém úrazu nebo 
po zjištění závažného onemocnění.
3) Kdo letos pořádá Pražské cyklozvonění 2016?
Pražské cyklozvonění 2016 pořádá 20 městských částí a obcí, hl. m. Praha 
a občanské sdružení NaKole. 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Jan Konečný, Velká Ohrada
 Připravila Petra Fořtová

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOutĚŽ    



271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

Zdarma Vám vypracujeme studii ekonomického porovnání výstavby vlastní plynové 
kotelny ve srovnání s náklady za teplo ze stávající výměníkové stanice. V ceně kotelny 
budou zahrnuty veškeré náklady na výstavbu, provoz a servis.

Dále vytvoříme prováděcí projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení.
Nové zdroje tepla vyrábíme z kvalitních komponentů s dlouholetou životností.  
Zajistíme provozování kotelny, včetně provádění ročních servisů.

Nabízíme Vám možnost splatit investici do plynové kotelny formou splátkového kalendáře. 

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference


