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Do Centrálního parku přiletěla obří sova
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RAdA MČ PRAhA 13 Mj.
schválila
poskytnutí dotace v celkové výši 115 000 Kč pro:
Veřejná sportovní akademie, z.s., ve výši 45 000 Kč
Jindřiška Vaněčková ve výši 50 000 Kč 
Art Mozaika, s.r.o., ve výši 20 000 Kč
a návrhy smluv o poskytnutí dotace
schválila
výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem BAB mont, s.r.o., se sídlem      
Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 – Prosek, neboť nabídka tohoto účastníka  
byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené 
ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Stavební úpravy pavilonu A  
ZŠ Trávníčkova a Stavební úpravy pavilonu A ZŠ Kuncova 
a smlouvy o dílo s vybraným účastníkem BAB mont, s.r.o., 
v souladu s nabídkami účastníka
vyhlásila
podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem 
Kompletní výroba regionálního časopisu STOP MČ Praha 13 pro období 2020–2023 
pod ev. č. P19V00007005
souhlasila
s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy zkráceným 
postupem – změna funkčního využití v lokalitě Západní Město – východ/ VTL 
plynovod a vodovody  
stanovila
obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání 
manželství na území městské části Praha 13 v roce 2020
a dobu pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2020 v době 
od 9 do 14 hod. v níže uvedených termínech:
10. 1., 24. 1., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 5. 6., 12. 6., 
26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 25. 9., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 
6. 11., 20. 11., 4. 12. a 11. 12.
požádala
společnost VAFO Chrášťany o okamžité ukončení výroby z důvodu obtěžujícího 
zápachu zatěžujícího občany MČ Praha 13
a
primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba o zjednání nápravy ve věci obtěžujícího 
zápachu způsobeného provozem spol. VAFO Chrášťany
nesouhlasila
s realizací záměru Bytový dům Nad Jezerem na pozemcích parc. č. 2860/211, 
2860/212, 2860/151, 2860/152, 2860/42, v katastrálním území Stodůlky, a to 
z důvodu, že projektová dokumentace pro stavební řízení neřeší požadovanou 
náhradu úbytku parkovacích stání v dané lokalitě ve smyslu usnesení č. 0020/2016 
ze dne 25. 1. 2016
souhlasila
s předloženým podnětem na změnu územního plánu hl. m. Prahy zkráceným 
postupem – z funkční plochy ZOB-B – obchodní s kódem míry využití území E 
na OB-D – čistě obytné s kódem míry využití území D a vyjmutí tohoto území 
z podmíněnosti staveb zkráceným postupem za podmínky, že navrhovatel projedná 
umístění MŠ v zájmovém území Západního Města včetně územního rozhodnutí
souhlasila
s předloženým návrhem zadání k Urbanistické studii Sluneční náměstí, Praha 13 
za podmínky, že v zadání budou zohledněny následující připomínky:
1) Studie bude podkladem, který bude sloužit MČ Praha 13 při posuzování 
a rozhodování o plánovaných záměrech v řešeném území.
2) MČ Praha 13 požaduje, aby charakter plánované zástavby odpovídal současným 
trendům způsobu zástavby. Jako nejvhodnější považujeme kompaktní blokovou 
zástavbu městského typu, kde vedle funkce bydlení bude mít své místo i občanská 
vybavenost a společensko-kulturní zázemí.
3) MČ Praha 13 požaduje, aby plánovaná studie byla vhodným podkladem pro 
vytvoření plnohodnotného městského prostoru.
4) MČ Praha 13 nesouhlasí s umisťováním dominant a solitérních objektů. 

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

Zprávy Ze Zasedání rady

sdĚLení ÚŘadU a mĚstské části  

Za nevhodné považuje umístění hmotných bloků v horizontálním členění. Bloky 
by měly obsahovat vertikální členění, jednotlivé domy (vchody) by měly být jasně 
odlišené.
5) Studie by měla být podkladem pro vznik kvalitního veřejného prostoru s živým 
parterem, který bude vhodně propojen se stávajícím stavem. V uličním prostoru 
by měly být navrženy stromy a zeleň (trvalkové záhony) v maximální možné míře. 
Parter Slunečního náměstí by měl být řešen ve dvou výškových úrovních.
6) S plánovaným rozvojem řešeného území je nezbytné počítat i s druhým výstupem 
ze stanice metra Hůrka směrem k objektu radnice. Příprava a realizace této stavby by 
měla proběhnout co nejdříve.
vzala na vědomí
seznam vytipovaných pozemků parc. č.140, 142/1, 143, 148, 149, 134, 2780/1, 
2401/25, 2401/24, 2160/239, 2342/483, 2342/553, 2342/744, 167/17, 2860/130, 
2860/131, 2860/132, 2860/133, 2342/484, k.ú. Stodůlky a pozemek parc. č. 1242/1, 
k.ú. Jinonice, které by měly být prioritně využity na výstavbu financovanou MČ Pra-
 ha 13 nebo MHMP, a to v oblasti rozvoje bydlení, parkování, případně občanské 
vybavenosti a sociálních služeb
a souhlasila,
aby zájmové pozemky byly pod kontrolou a ochranou v souvislosti s jejich 
nakládáním v rámci vlastnických vztahů, jejichž cílem by měla být právní ochrana 
proti zcizení Zpracovala Helena Šlitrová

Bruslení pro veřejnost
Školní zimní stadion Bronzová po jarní a letní odmlce znovu zahájí zimní sezonu. 
Bruslení pro veřejnost bude možné od soboty 16. listopadu (v případě příznivých me-
teorologických podmínek). Provozní doba zůstává stejná, jako tomu bylo v minulých 
letech.
Pondělí – pátek:  14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
Sobota – neděle:  9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
Vstupné pro dospělé  Vstupné pro děti (6–15 let)
3 hodiny – 60 Kč  3 hodiny – 30 Kč
2 hodiny – 50 Kč  2 hodiny – 25 Kč
1 hodina – 40 Kč  1 hodina – 20 Kč
Brusle nepůjčujeme, ale 
jejich broušení můžeme 
nabídnout i v této brus-
lařské sezoně. Upozor-
ňujeme, že parkovací 
místa pod ledovou plo-
chou byla pronajata re-
zidentům a nemohou 
tedy být využívána ná-
vštěvníky zimního sta-
dionu. 
Na stadionu jsou umís-
těny automaty na kávu, čaj a cukrovinky. V pátek, sobotu a v neděli bude k dispozici 
také stánek s občerstvením.  Vojtěch Koutek, správce stadionu

Úřední hodiny radnice
Své záležitosti si můžete přijít 
na Úřad městské části Praha 13 
 vyřídit vždy v pondělí a ve středu 
od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvr-
tek vždy od 8.00 do 13.00. Vyřízení 
občanských průkazů, cestovních do-
kladů, ověřování a informací, využití 
služeb CzechPoint a pokladny je 
možné také v pátek od 8.00 
do 13.00. Podatelna je občanům 
k dispozici vždy v pondělí a ve středu 
od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvr-
tek od 8.00 do 16.00 a v pátek 
od 8.00 do 14.30. -red-



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LISTOPAD 2019 3

pŘímá Linka

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

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

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

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

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

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

sLOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Milí čtenáři,
ať už se nám to líbí, nebo ne, letošní rok jde pomalu „do finále“. A všichni víme, co tento čas 
znamená – ještě větší shon než obvykle, více nákupů, méně volných chvilek... O to větší 
máme radost, že jste si našli čas a otevřeli listopadové vydání STOPu. Opět vám na jeho 
stránkách přinášíme spoustu informací. A některé už opravdu voní vánočními svátky. 
Například pozvánky na adventní floristiku nebo Vánoční punčování. Ale teď ještě necháme 
svátky za dveřmi a podíváme se například do Centrálního parku. Tam totiž „přiletěla“ 
naprosto unikátní obří sova s rozpětím křídel jedenáct metrů. O sově se říká, že je moudrá, 
takže věřme, že i děti si budou na tomto herním prvku počínat moudře. Další novinkou je 
víceúčelové školní sportovní hřiště, kterým se může pochlubit Základní škola Klausova 
na Velké Ohradě. A do třetice – slavnostním přestřižením pásky bylo uvedeno do provozu 
zrekonstruované fotbalové hřiště TJ Sokol Stodůlky. Ta si tak v předstihu „rozbalila“ dárek 
k 110. výročí svého založení, které oslaví příští rok. Víte, co je to Powerchair hockey? Je to 
florbal na elektrických vozících. V rámci Festivalu volného času Prahy 13 přijal pozvání 
k účasti také Spolek Flor-in, který vytváří zázemí týmu florbalistů New Cavaliers. Více se 
dočtete na straně 13. V září proběhl druhý World Cleanup day – Celosvětový úklidový den. 
Také letos se do něj zapojili dobrovolníci z Prahy 13 a všichni do jednoho si zaslouží velké 
poděkování. Nabízíme vám také informace o aktivitách našich dříve narozených 
spoluobčanů, pozvánku na dvanáctikilometrový výšlap z Čáslavi do Kutné Hory, malou 
ochutnávku z Muzea alchymie, ale samozřejmě i všechny pravidelné rubriky. Přeji vám 
příjemné čtení.  Eva Černá, šéfredaktorka

Nesnesitelný zápach z výrobny kr-
miva pro zvířata, kterou provo-
zuje společnost VAFO Praha, s.r.o., 
dlouhodobě obtěžuje tisíce lidí 
nejen z Prahy 13. jakým způso-
bem proti tomu radnice bojuje?
Bohužel již přes deset let znepří
jemňuje život obyvatelům západ
ního okraje Prahy zápach, pochá
zející z chrášťanské továrny 
na psí granule, z jejíž výrobní 
linky pochází známé krmivo 
značky Brit. Lidé se oprávněně 
zlobí a ptají se proč.

Odpovědně mohu říci, že mi 
tato nepříjemná, život obtěžující 
záležitost není vůbec lhostejná, 
stejně jako neustále přibývající 
stížnosti od občanů. Ze své po
zice starosty třináctky se snažím 
mnoha aktivitami pomoci 
ke zdárnému vyřešení vzniklé si
tuace, přestože faktem zůstává, že 
zdroj zápachu se nachází ve Stře
dočeském kraji a ÚMČ Praha 13 
není věcně ani místně příslušný 
k vyřizování těchto doručených 
stížností.

V posledních letech je však si
tuace s šířícím se a pravidelně se 
opakujícím zápachem již neú

nosná. Občany i vedením naší 
městské části je vnímána jako 
velký problém, který není možné 
ignorovat! Stejný osud postihl 
i obyvatele Zličína, Řep nebo 
Řeporyjí. Přestože jsme komu
nikovali s mnoha institucemi, náš 
problém celou dobu nikoho ne
zajímal. Proběhla již celá řada 
petic, demonstrací a jednání, za
stání jsme nenašli ani u vedení 
Prahy, středočeské hejtmanky, 
České inspekce životního 
prostředí ani Ministerstva život
ního prostředí. Jediným výsled
kem jednání oslovených institucí, 
které si tento problém přehazují 
jako horký brambor, jsou tisíce 
naštvaných lidí a pět naštvaných 
starostek a starostů. Proto se rada 
naší MČ tímto problémem za
bývala na svém zasedání dne 
23. září a vydala usnesení, ve kte
rém žádá společnost VAFO 
Praha, s.r.o., o okamžité ukončení 
výroby z důvodu obtěžujícího zá
pachu zatěžujícího občany MČ 
Praha 13 a žádá v něm primátora 
o zjednání nápravy v této věci.

Tímto krokem jsme iniciovali 
svolání společného jednání zá

stupců dotčených městských částí 
hlavního města Prahy, na kterém 
bylo konstatováno, že hlavní 
město Praha musí v této věci 
 jednoznačně podpořit snahu uve
dených městských částí chránit 
životní prostředí a životní stan
dardy a komfort svých obyvatel. 
Starostky a starostové zápachem 
nejvíce zasažených městských 
částí Praha – Zličín, Praha 17, 
Praha 13, Praha – Řeporyje 
a Praha 6 proto napsali otevřený 
dopis primátorovi hlavního 
města s výzvou k okamžitým 
a zásadním krokům, ze kterého 
cituji: 

„My, níže podepsané starostky 
a starostové pražských městských 
částí zasažených zápachem z vý
roby společnosti VAFO Chráš
ťany, Vás, vážený pane primátore, 
proto vyzýváme, abyste:
• vyvolal jednání s vedením Stře
dočeského kraje, kde bude tento 
problém řešen
• vedl jednání s představiteli Mi
nisterstva životního prostředí 
a Ministerstva zdravotnictví, 
 potažmo s představiteli České 
 inspekce životního prostředí 
a Hygienické stanice hl. m. 
Prahy, vedoucí k ochraně obyva
tel hl. m. Prahy před zápachem 
z výrobny VAFO
• vedl jednání s vedením společ
nosti VAFO vedoucí k zastavení 
šíření zápachu z výroby krmiv, 
případně k omezení, či úplnému 
zastavení výroby
• prověřil možnost podání a při
pravil návrh žaloby na zastavení 
výroby ve společnosti VAFO.“

Naše snahy současně podpo
rují i lidé ze spolku Praha pro 

život, kteří uspořádali dne 
19. září demonstraci před bu
dovou Ministerstva životního 
prostředí, aby důrazně upozornili 
na to, že tento problém je nejen 
velmi nepříjemný, ale i zdraví 
škodlivý a jeho definitivní vyře
šení již nesnese odkladu. 

Jejich aktivity vedení naší 
městské části velmi vítá a podpo
ruje.

Vzhledem k tomu, že v době 
uzávěrky tohoto čísla zpravodaje 
STOP ještě nebyla známa reakce 
na otevřený dopis primátorovi, 
přineseme vám tyto informace 
v dalším vydání.

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

Uzávěrka příštího čísla: 11. 11. 2019  distribuce: 29. 11. – 6. 12. 2019
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inFOrmaCe Z radniCe

Adventní floristika
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Římskokatolickou farností 
u kostela sv. Jakuba St. srdečně zve seniory na kurz adventní floristiky, 
který se uskuteční v úterý 26. listopadu od 11.00 v Komunitním cen
tru sv. Prokopa, V Hůrkách 8. Vánoční dekorace si budete moci vytvo
řit pod vedením zkušené floristky. Veškeré potřeby budou pro vás 
připraveny. Kapacita tohoto kurzu je omezená, proto prosíme zájemce, 
aby si svoji účast předem domluvili na tel. číslech 235 011 625 nebo 
235 011 451. Iva Dvořáčková

Festivalová přehlídka 
volnočasových aktivit
V neděli 6. října skončil koncertem FZUŠ Stodůlky v pořadí už 
sedmý Festival volného času Prahy 13. Od posledního srpnového dne 
nabídnul občanům nejen z naší městské části více než osmdesát vel
kých i menších akcí. A jejich letošní zaměření bylo více než pestré. 
Na různých místech třináctky se představila řada organizací, klubů, 
sdružení nebo spolků, které měly přes odlišné oblasti působení jedno 
společné – seznámit veřejnost s opravdu širokým spektrem volnočaso
vých aktivit. Od sportu, hudby, tance, turistiky, IT techniky, divadla, 
přes tvůrčí činnosti až po chovatelství. Vybrat si mohli děti, mládež, 
dospělí i ti dříve narození. 

Velké poděkování zaslouží pan Bohdan Pardubický z kanceláře sta
rosty, který většinu akcí organizačně a technicky zabezpečoval, jeho 
pomocníci, všechny organizace, které se do festivalového programu 
zapojily, ale také několik tisíc návštěvníků připravených akcí. Ti se 
bez ohledu na mnohdy vrtkavé počasí stali jedním z nejdůležitějších 
článků festivalového dění.

Místostarosta Petr Zeman, místopředseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud

Kaleidoskop sociálních služeb
Od 7. do 18. října byla v atriu radnice k vidění v pořadí již jedenáctá 
Výstava sociálních služeb Prahy 13. Celkem se do výstavy, která se také 
letos konala pod záštitou starosty Davida Vodrážky, zapojilo devate
náct organizací, které pokrývají širokou škálu služeb pro seniory, děti 
a mládež, rodinu, zdravotně postižené, cizince a uživatele návykových 
látek. Výstavu zahájil Vít Bobysud za účasti zástupců odboru sociální 
péče a poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Petr Syrový 

Mezigenerační hry již podruhé 

Kdo si hraje, nezlobí. Tímto heslem se řídilo dvaadevadesát účastníků 
již druhých mezigeneračních her, které v obřadní síni radnice pořá  
dala místní Agenda 21. O tom, že soutěžit se dá v každém věku, se 
ve středu 2. října přesvědčili členové klubů seniorů a děti z místních 
základních škol, kteří zcela obsadili všechny stoly plné deskových her. 
Zde pak změřili své vědomosti, důvtip a logické myšlení. Jsme velmi 
rádi, že se nám touto akcí daří propojovat generace a budovat tak vzá
jemný respekt všech věkových skupin. Díky velkému zájmu a pozitiv
ním ohlasům z řad účastníků her budeme v této aktivitě pokračovat 
i v nadcházejícím roce 2020. Velké poděkování patří panu Jaroslavu 
Rajlovi z Městské knihovny v Praze, který v rámci spolupráce s místní 
Agendou 21 zajistil veškeré deskové hry.

Akci podpořili radní Aneta Ečeková Maršálová a předseda výboru 
pro MA 21 Vít Bobysud a zastupitelka Yveta Kvapilová.

Hana Zelenková, koordinátorka místní Agendy 21

Rodinná zóna RaDka 
V tomto školním roce byla v Domě dětí a mládeže Sto
důlky nově otevřena Rodinná zóna RaDka – informační 
místo pro rodiny s dětmi. RaDka nabízí samoobslužný pro
stor přátelský rodině, který poskytuje rodičům a dalším osobám prak
tickou možnost pečovat „v terénu“ o své děťátko. Můžete zde své dítě 
nakrmit, přebalit, nebo si s ním pohrát v herně a zajistit mu tak kom
fort, který momentálně potřebuje, když je například jeho sourozenec 
na kroužku, nebo se věnuje jiné aktivitě. Zóna je určena, jak název vý
stižně napovídá, hlavně pro Rodiče a Děti. Pro veřejnost je otevřena 
od pondělí do čtvrtka od 14 do 18 hodin. Projekt vznikl za finanční 
podpory MČ Praha 13. Rodinná zóna RaDka je jedním z opatření 
Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 
2018–2024.

Více informací získáte na www.ddmstodulky.cz. nebo také 4. listo
padu v 11 hodin na slavnostním křtu loga rodinné zóny RaDka. Sou
částí bude představení záměrů a prohlídka prostor.  Zdeňka Hiřmanová
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O bezpečnost obyvatel v Praze 13 se stará Policie ČR a Městská po
licie hl. m. Prahy. Naše městská část je zřizovatelem dvou jednotek 
sborů dobrovolných hasičů. Jedná se o SDH Stodůlky a SDH Třebo
nice, které jsou také plně využívány k zajištění bezpečnosti. V nepo
slední řadě nesmíme opomenout ani činnost záchranářů a preventivní 
programy, které spadají do kompetence Odboru sociální péče ÚMČ 
Praha 13.

Strážníci Obvodního ředitelství městské policie, která má působ
nost v naší městské části, řeší po celý rok řadu problémů. Ty se lokálně 
týkají okolí obchodních center Luka a Lužiny, ale i okolí stanic metra 
Nové Butovice, Hůrka a Stodůlky – Šostakovičovo náměstí, kam se 
stahují a následně požívají alkohol sociálně nepřizpůsobivé osoby. 
V návaznosti na problémy v oblasti veřejného pořádku dochází 
i k poškozování majetku. Obdobné situace zaznamenáváme také 
na sídlišti Velká Ohrada. Narušování nočního klidu se bohužel děje 
i ve vnitroblocích na tomto sídlišti a také na sídlištích Luka a Lužiny.

Jelikož se v působnosti Obvodního ředitelství městské policie Pra
 ha 13 nacházejí také velká obchodní centra – Metropole Zličín, Avion 
Park, OC Luka a OC Lužiny a nákupní centra Kaufland a Lidl, 
strážníci jsou na tato místa často ostrahou přivoláváni v souvislosti se 
zadržením pachatelů krádeží. Rovněž vyjíždí při narušení zabezpečení 
objektů napojených na pult centralizované ochrany. Aktuálně je 
do této ochrany napojeno 46 nekomerčních budov. Řešeny jsou také 
přestupky související se znečištěním veřejného prostranství, poškoze
ním nebo neoprávněným záborem veřejného prostranství, či neopráv
něným založením skládky.

Dále se strážníci věnují kontrolám dodržování zákazu kouření 
v podnicích, na zákonem stanovených veřejných místech a zákazu 
prodeje alkoholických nápojů nezletilým osobám. Za celý loňský rok 
odvezli třicet dva lidí do protialkoholní záchytné stanice.

Zajišťují i výjezdy při oznámení občanů na linku tísňového volání. 
Loni jich bylo tisíc sto padesát šest. Dohlíží také na dodržování pro
vozních řádů hřišť. Věnují se postihu řidičů, kteří v nočních hodinách 
odstavují na místních komunikacích nákladní vozidla a autobusy.

Pod oblast dopravy lze zahrnout i každodenní zajišťování dohledu 
na přechodech pro chodce v blízkosti některých základních škol, 
ve dnech školního vyučování. 

Městská policie se pochopitelně podílí i na zajišťování veřejného 
pořádku při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí.

Strážníci z Prahy 13 zajišťují sběr použitých injekčních jehel a stří
kaček nalezených na veřejných prostranstvích. Lze zmínit i zcela nad
standardní pomoc imobilním osobám v jejich domovech při poloho
vání. 

Strážníci pro svoji práci využívají rovněž městský kamerový systém. 
Na území MČ Praha 13 je rozmístěno šestnáct přehledových kamer. 
Obvodní ředitelství Městské policie Praha 13 má na starosti, kromě 
území naší MČ také území MČ Praha – Řeporyje, MČ Praha 17 
a MČ Praha – Zličín. Na celé toto území je „přiděleno“ 100 strážníků 
a to včetně vedoucích a administrativních pozic. 

Hlídková nonstop služba (zhruba 40 strážníků) je rozdělena do čtyř 
směn, takže počet strážníků na jednu směnu, s ohledem na velikost 
území, není nikterak velký a představa, že na každém rohu musí být 
neustále přítomen nějaký strážník, není reálná. V případě problému, 
který se týká bezpečnosti, prosíme občany, aby neváhali kontaktovat 
linku tísňového volání 112, 156 nebo 158.

Policie České republiky
O bezpečí obyvatel se stará také státní policie. MČ Praha 13 spadá 
do obvodního ředitelství Praha II. Do jeho kompetencí patří přede
vším šetření dopravních nehod, trestných činů a další kriminality. 
V případě problémů se můžete obrátit na místní oddělení v ulici 
 Mukařovského. 

Záchranná zdravotní služba
V ulici Oistrachova bylo zřízeno stanoviště rychlé záchranné služby, 
které je schopno zajistit rychlý zdravotní zásah po celé MČ Praha 13 
ve velmi krátkém dojezdovém čase. 

Sdh Stodůlky
Základna sboru se nachází v ulici Tlumačovská na Velké Ohradě. 
V zásahové jednotce je připraveno šestnáct členů, proškolených pro 
nečekané situace, jako požáry, povodně, technické zásahy – čerpání 
vody, řezání padlých stromů a v neposlední řadě i pomoc Záchranné 
službě při přepravě a evakuaci pacientů s nadměrnou váhou. Sbor má 
k dispozici vozidlo prvního zásahu, vozidlo na přepravu hasičů 
na místo zásahu a autobus jako evakuační prostředek.

Sdh Třebonice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Třebonic, stejně tak jako jed
notka ze Stodůlek, zajišťuje ukázky techniky, výstroje a zásahů pro 
 základní školy i pro širokou veřejnost při různých akcích. Třebonická 
jednotka bojuje s požáry v celém katastrálním území části obce Tře
bonice. Do něj patří Metropole Zličín, Avion shopping park Praha 
a část Pražského okruhu. V případě mimořádné události většího roz
sahu může jednotka zasahovat na celém území Prahy.

Prevence pro děti a ženy
Již od roku 2014 slouží dětem dopravní hřiště v areálu ZŠ s RVJ 
Bronzová. Jeho hlavním úkolem je naučit děti chovat se v běžném 
 silničním provozu nejen teoreticky, ale i v praxi.

Městská část Praha 13 zřídila bezplatnou Školu sebeobrany pro 
ženy. Cílem projektu je naučit ženy jednoduché techniky sebeobrany 
v krizových situacích, ale i zásady bezpečného pohybu na veřejnosti. 
Kurzy probíhají v centru Avaloka. 

Preventivní programy
K preventivním programům, které Praha 13 podporuje, patří napří
klad terénní program a nízkoprahový klub JednaTrojka organizace 
Proxima So ciale, o.p.s. Ten se zaměřuje na děti a mládež ve věku  
11–19, případně až 26 let. 

K dalším podporovaným programům patří terénní program Naděje, 
zaměřený na osoby bez přístřeší, který si klade za cíl minimalizovat 
 rizika spojená se životem lidí na ulici.

Program zacílený na poradenství a snižování rizik spojených s uží
váním návykových látek realizuje podporovaný preventivní program 
Sananim, z.ú. Sběr použitých injekčních stříkaček zajišťuje také 
městská policie. 

Ve spolupráci s ní je realizován i osvětový program Senior akademie, 
který seniory a zdravotně postižené seznamuje s možnými riziky 
a možnostmi, jak je řešit, nebo jak jim předcházet. Pro seniory byla le
tos realizována přednáška Osobní bezpečí seniorů.

Městská část finančně podporuje realizaci preventivních programů 
zaměřených na rizikové chování v deseti školách. Na ochranu dětí 
před sociálněpatologickými jevy Rada MČ Praha 13 zřídila, v sou
ladu se zákonem, jako svůj poradní orgán Komisi sociálněprávní 
ochrany dětí. Tato komise v současné době realizuje preventivní pro
gram pod názvem Preventivní minimum pro rodiče.  

Nejen stav okolního prostředí a veřejného vybavení působí na míru 
spokojenosti obyvatel, ale vliv na ni má bezesporu i pocit bezpečí. 
Městská část Praha 13 se ve spolupráci se strážníky, policisty, záchra
náři i hasiči průběžně snaží, aby byl co největší.  Michala Králová

Bezpečí je také pocit
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I stromy mají své dny
V České republice připadá Den stromů na 20. října. Víte proč? Za prvé 
je tento podzimní termín velmi vhodný pro sázení stromů, za druhé je 
to doba, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají všemi barvami. U nás na 

třináctce jsme ale slavili už v úterý 15. října u Stodůleckého rybníka 
v Centrálním parku.

Odbor životního prostředí městské části Praha 13, ve spolupráci 
s Lesy hl. m. Prahy a spolkem Biodiverzita pořádal tradiční infor

Jediná sova v Evropě
Do Centrálního parku přiletěla začátkem října obří herní sova. Za své 
„hnízdiště“ si vybrala prostranství kousek od místní osvěžovny.

Je to vlastně dřevěná stavba, která má podobu sovy a její rozměry 
jsou vskutku impozantní. Tyčí se do výšky 3,6 metrů a rozpětí jejích 
křídel je bezmála jedenáct metrů. Nabízí dětem lezeckou stěnu, sklu
zavku, a dokonce i rozhlednu. Přispěje k dalšímu rozšíření možností 
pohybových aktivit dětí a zpříjemní jim čas, který budou trávit se 
svými rodiči v parku. 

Zlatý hattrick hokejbalistů

mační kampaň zaměřenou 
na zajímavosti ze světa 
stromů a dřevin. Akce byla 
zahájena v deset hodin, kdy 
byl vysazen na loučce poblíž 
rybníka mladý dub letní.

Na hrázi bylo postaveno 
několik stanů a naučných 
stanovišť, ve kterých se děti 
zábavnou formou seznámily 
s různými druhy stromů, vy
zkoušely si, jak zní dendro
fon, nebo se dozvěděly, jak 
funguje záchranná stanice 
pro volně žijící živočichy. 
Zúčastnily se her, soutěží 
a kvízů s přírodní tematikou 
a na závěr dostaly všechny 
sladkou odměnu.

Akce, která byla určena 
nejen pro předškoláky a žáky prvního stupně základních škol, ale i pro 
širokou veřejnost, se konala v rámci Místní Agendy 21, pod záštitou 
místostarostky Marcely Plesníkové. Přestože počasí trochu zlobilo, 
i tak dorazilo asi 600 malých i velkých návštěvníků, kteří se zase do
zvěděli něco nového a byli tak přírodě opět o kousek blíž. Michala Králová

Je vyrobena z akátového dřeva. Dopadová plocha je z bezpečné pryže, 
doplněna grafickými prvky. V okolí jsou zasázeny nové stromy a keře, 
které zajistí intimitu hřiště a zároveň přispějí ke zlepšování klimatu 
v Praze 13. Pro rodiče a kolemjdoucí je zde umístěno také několik 
laviček. Na tomto výjimečném hřišti si mohou zaskotačit děti již 
od šesti let. Tak hurá do parku. A ještě maličkost. Tento herní prvek 
byl u nás na třináctce nainstalován jako první svého druhu v Evropě. 
 Michala Králová

Naši hokejbalisté HC Kert Park Praha na jaře letošního roku zvítě 
zili již potřetí v řadě v hokejbalové Extralize a dosáhli tak na zlatý 
 hattrick. 

V jarní části soutěže neprohráli ani jedno utkání. Tímto vítězstvím 
se tak zapsali do historie hokejbalu a ukázali, že ten v Praze 13 umíme 
na výbornou. Nejužitečnějším hráčem celého Playoff a cenu Libora 
Topolánka tak zaslouženě získal kapitán mužstva Tomáš Wróbel.

Náš ohromující úspěch v Extralize jsme oslavili 10. října, kdy jsme 
na radnici slavnostně převzali z rukou starosty Davida Vodrážky 
a místostarostky Marcely Plesníkové prsteny. Jeden z prstenů symbo
licky převzal i starosta David Vodrážka. David Kuna 5X
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Do „Klausovky“ nejen za tenisem
Většina škol se snaží využít dvouměsíční letní prázdniny k různým re
konstrukcím a stavebním úpravám, aby své brány mohly v září žákům 

Zažili jsme Butovice jinak
V sobotu 21. září jsme na náměstíčku pod Trifotem uspořádali již 
druhý ročník sousedských slavností – Zažít Butovice jinak. Cílem celé 
akce bylo setkání se sousedy a návštěvníky Nových Butovic, chtěli 
jsme se poznat s dalšími lidmi ze sídliště, popovídat si, něco spolu za
žít, vidět, vytvořit... 

Na setkání vystoupili úspěšní umělci, jako jsou soubory Lučinka 
nebo Melodika, muzikant Slávek Maděra, skupina Karamelový kara
van, celý program uzavřely zpěvačky 20 Minutes. Knihovna Stodůlky 
zorganizovala hudební pořad o kytaře, stejně jako vloni měl obrovský 
úspěch workshop kubánské salsy a také zumba cvičení s Mili Souku
povou. Sousedskou akci podpořila formou workshopu i prodejna ga
lanterního zboží Stoklasa, Lenka Veselá představila své rukodělné vý

otevřít ve zcela novém kabátě. Nejinak tomu bylo v létě v Základní 
škole Klausova na Velké Ohradě, kde v tuto dobu vládl čilý stavební 
ruch. Za necelé čtyři měsíce zde vyrostl nový sportovní areál, jehož 
součástí je víceúčelové hřiště, které je opatřeno novým umělým 
povrchem z bezpečného polyuretanu. Žáci tady mohou trénovat nejen 
skok do dálky a do výšky. Nové sportoviště nabízí možnost zahrát si 
házenou, malou kopanou, basket i volejbal. Současně mohou žáci vyu
žívat i nově zrekonstruované tenisové kurty.

Brány dlouhodobě očekávaného sportovního areálu byly slavnostně 
otevřeny v úterý 8. října za přítomnosti starosty naší městské části 

Davida Vodrážky, místostarostky Marcely Plesníkové a ředitele školy 
Petra Neuvirta. A samozřejmě žáků školy. Ti nenechali nic náhodě 
a připravili opravdu velkolepý program, při kterém nechyběl zpěv, 
hudba ani tanec. 

Za poměrně krátkou dobu zde bylo vybudováno multifunkční cent
rum, které bude sloužit žákům nejen v hodinách tělesné výchovy, ale 
i mimo ni.

Celková rekonstrukce vyšla přibližně na pět milionů korun.
Michala Králová 

robky Vesellenka – textile art a Czech Photo Centrum otevřelo svou 
galerii a vstup byl zdarma. Dětské centrum Ptáčkov připravilo hernu 
pro děti a nabízelo i vietnamskou kávu, pivo poskytla místní Pohoda 
hospoda&bar a drinky zase La Macumba bar. O jídlo se postaral je
den z organizátorů, majitel místního řeznictví Masology.cz a svými 
domácími limonádami a palačinkami přispěla také restaurace Trifot. 
K ochutnání byly také sladké a slané koláče od Dobrootky. Všem 
velmi děkujeme, bylo vidět, že si to užili. 

Chtěli bychom také poděkovat za podporu radnici městské části 
Prahy 13 za skvělého zvukaře a zápůjčku stanů a sezení a také Magis
trátu hl. m. Prahy za propůjčení plochy. Už teď máme plnou hlavu 
plánů i nápadů a můžeme slíbit, že příští rok akci uspořádáme potřetí.   

Andrea Trávníčková a Aleš Peterka
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Již za 

Kč429 900 Kombinovaná spotřeba vozu ŠKODA CITIGOe iV: 
12,9 kWh/100 km; emise CO2: 0 g/km

skoda-iv.cz

První elektromobil značky 
ŠKODA je tady
Elektromobilita už není jen hudbou budoucnosti. 
Stává se realitou. Ve ŠKODA AUTO jsme si toho 
dobře vědomi. Držíme krok s dobou, ale to osvědčené 
zůstává. Představujeme vám ŠKODA CITIGOe iV. První 
plně elektrický automobil ŠKODA AUTO s dojezdem 
253 km na jedno nabití může být váš již za 429 900 Kč. 
Prvních 500 řidičů, kteří si vůz objednají, navíc získá 
dobíjení na rok zdarma.

NAŠE ELEKTRICKÁ
   BUDOUCNOST                       
ZAČÍNÁ PRÁVĚ TEĎ

ŠKODA CITIGOe iV

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-33   1 3.10.2019   14:13:08
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Skládka? Omyl
Městská část Praha 13 nabízí občanům možnost upozornit úřad po
mocí zprávy MMS nebo emailu na aktuální problém v úklidu či 
 pořádku na území Prahy 13, a poté sledovat 
na webových stránkách, jakým způsobem je 
podnět vyřízen. Této možnosti využil 21. září 
pisatel, který (dle  při    lo žených souřadnic) po
ukázal na černou skládku v zeleni u panelové 
cesty pod Velkou Ohradou.

A zde je vyjádření Dany Céové, vedoucí 
oddělení správy životního prostředí:

V tomto případě se opravdu nejednalo 
o černou skládku. Tato provizorní „skládka“ 
byla o víkendu vytvořena dobrovolníky okolo 
pana Ondrejky. Ten se se svou skupinou opa
kovaně zapojuje do dobrovolnických úklidů 
v naší městské části, zejména v okolí Velké 
Ohrady. Toho si moc vážíme. Sesbíraný od
pad byl 23. září dle dispozic OŽP odvezen 
naší správcovskou firmou. Přesto děkujeme 
za upozornění. Jsme rádi, že občanům z tři
náctky není prostředí, ve kterém žijí lhostejné.  
 -red-

Nestačí jen strom vysadit, musí se o něj i pečovat
Rád bych v rámci iniciativy Sázíme budoucnost a podpůrných dotačních 
programů zorganizoval výsadbu nových stromů na veřejných prostran-
stvích Prahy 13. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při hledání vhodných 
míst. Předem děkuji za odpověď. Dopisů a dotazů s obdobným obsahem 
chodí na odbor životního prostředí stále více. 

V současné době startuje celonárodní iniciativa Sázíme budoucnost 
– cílem projektu je do pěti let vysázet 10 milionů stromů mimo les. 
Je to projekt bezesporu chvályhodný, podle nás ale malinko nedomy
šlený. Začínají se na nás obracet občané naší městské části s tím, že 
chtějí vysadit strom. Někdy už mají veřejné prostranství vybrané, 
jindy prosí, abychom nějaké označili sami. Najít vhodné plochy k vý
sadbě stromů je ale složité. Při volbě vhodného stanoviště musíme re
spektovat především majetkoprávní vztahy k danému pozemku.  

Už jste byli letos na houbách? Je mi jasné, že 
většina z vás odpoví kladně. Jak by ne, vždyť 
Češi jsou snad nejvášnivější houbaři na světě, 
což z nás dělá „houbařskou velmoc“. O tom, 
zda a kde rostou, nás informují v televizi, 
v tisku, na webu... Tady najdeme i spoustu rad, 
jak houby správně zpracovat, ale také jak po
znat, zda je konkrétní houba jedlá, nechybí ani 
bezpočet receptů. Letošní rok zažili houbaři 
úplné žně a jeden košík většinou nikomu nesta
čil. Někteří z vás dokonce stihli své nejkrásnější 
„úlovky“ vyfotografovat. Díky panu Jaroslavu 
Bělkovi se může i STOP pochlubit nádherným 
hřibem, který by mohl být klidně zařazen v at
lasu hub. Je naprosto dokonalý a při pohledu 
na něj zaplesá srdce nejednoho houbaře.

Podaříli se i vám udělat zajímavou fotogra
fii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji 
do redakce STOPu na stop@praha13.cz, rádi 
ji zveřejníme. V případě, že si přejete, aby byla 
vaše fotografie použita výhradně v rubrice 
 Vaším objektivem, nikoli jako ilustrační foto
grafie u některého z textů, uveďte to prosím 
v emailu. Za všechny snímky, které jste nám 
již poslali, nebo je teprve pošlete, mnohokrát 
děkujeme.   Eva Černá

Z vaŠiCh dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Ty jsou mnohde nedořešeny, proto není možné vysazovat dřeviny 
na všech plochách, i když k tomu svým vzhledem vybízejí. Některá 
veřejná prostranství jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, Technické správy 

komunikací nebo soukromých subjektů. Mů
žeme provádět výsadbu jen na pozemku 
ve vlastnictví městské části a ve správě od
boru životního prostředí. Od všech ostatních 
vlastníků je potřeba si vyžádat souhlas s vý
sadbou. Pokud však je na pozemku pláno
vaná výstavba, tak není možné sázet stromy 
dříve, než bude stavba hotová. Není vhodné 
sázet stromy ani na předzahrádky, kde by 
v budoucnu stínily. Někteří lidé vidí louky 
v Centrálním parku jako možné plochy pro 
výsadbu stromů, ale koncepce anglického 
krajinářského parku je založena na střídání 
luk, vodních ploch a remízků. Výsadby ne
jsou nahodilé, ale respektují projektovou do
kumentaci.

Výsadba stromů na veškerých plochách, 
které má ve své správě odbor životního pro
středí je koncepční, zodpovědná a předem 
plánovaná. Je třeba pečlivě volit druh stromu 
vzhledem ke stanovištním podmínkám 

i s ohledem na jeho velikost v dospělosti. O tom, který druh dřeviny 
bude vysazen na veřejné prostranství ve správě OŽP rozhodují buď 
pracovníci odboru sami, nebo nechají navrhnout vhodné druhy dřevin 
projektanta v rámci revitalizace veřejného prostranství. O vysazené 
dřeviny se pak starají pracovníci z odboru ve spolupráci se zkušenými 
zahradnickými firmami.

Nejde tedy jen o to strom vysadit, ale také se o něj dále starat. Je to 
mladý živý organizmus, který potřebuje alespoň čtyři roky po výsadbě 
zvýšenou péči. 

Opravdu nás těší, že se chcete k iniciativě Sázíme budoucnost připo
jit, ale volte, prosíme, raději pozemek vlastní nebo se dohodněte s ně
kterým jiným soukromníkem, který by rád vysadil stromy na svém po
zemku a pak se o ně sám, nebo společně s vámi, postaral.

Děkujeme za pochopení. Dana Céová, odbor životního prostředí

vaŠím Objektivem
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Evropský den jazyků
Dvanácté pokračování tradiční oslavy jazyků a jazykové rozmanitosti 
v ZŠ Mládí zprostředkoval žákům i učitelům projektový den k Ev-
ropskému dni jazyků. Žáci měli tentokrát za úkol seznámit se a ostat
ním představit netradiční formy komunikace, které často ani za jazyk 
jako takový nepovažujeme. Během čtvrtečního dopoledne se tak 
účastníci celoškolního projektu blíže seznámili s morseovkou, never
bální komunikací, obrázkovým písmem, šiframi, jazykem zvířat a dal
šími „jazyky“. Ve třídách na prvním stupni si žáci výsledky své práce 
předvedli navzájem, žáci druhého stupně postupně své jinojazyčné 
výtvory prezentovali svým spolužákům a učitelům. Projektový den 
byl také zaregistrován na webové stránce Rady Evropy. 

Tomáš Klinka, garant projektu

Gymnáziu je už pětadvacet let
Gymnázium Jaroslava Heyrovského si v letošním roce připomíná 
čtvrtstoletí od svého založení. Během těchto let zde vystudovaly tisíce 
mladých lidí, nyní doktorů, výzkumníků, manažerů, pedagogů, práv
níků a dalších profesí přínosných pro naši společnost. 

Výročí škol jsou vždy 
příležitostí k bilanco
vání, a proto tak činíme 
také my. Studenti, ab
solventi i pedagogové 
našeho výběrového 
gymnázia mají jistě 
po tolika letech na co 
vzpomínat. Ať už 
na společné chvíle při 
výuce v učebnách, nebo 
na různých školních 
akcích, které se staly 
pevnou součástí výuky, 
např. lyžařské kurzy, 
sportovní kurzy, spor
tovní dny, program 
DofE, sběrové akce, 
preventivní programy, 
recitační a vědomostní 
soutěže, maturitní plesy, 
zahraniční jazykové pobyty, výlety, diskusní festivaly a besedy s exkur
zemi. 

Žáci s vyučujícími se také úspěšně podílejí na reprezentaci naší 
městské části Praha 13 v řadě soutěží krajských (Hejtmanův pohár, 
AlwaysLikeAGirl) i celonárodních (Talent roku, Přeměna odpadů 
na zdroje, Sportuj ve škole, Spotřeba pro život, Eurorebus, E.ON 
Energy Globe, Olympijský víceboj).

V rámci oslav proběhnou v průběhu listopadu doprovodné akce  
pro žáky, absolventy a vyučující.

Gymnáziu a jeho vedení děkujeme za kvalitní výuku a přínos pro 
naši městskou část. Jakub Koráb

Polytechnické vyučování
V ZŠ Kuncova přistoupili po více než dvou letech příprav k realizaci 
projektu Praha – pól růstu (Výzva č. 20), jejímž hlavním cílem je pod
pořit rozvoj polytechnického vzdělávání. Projekt, na který škola zís
kala téměř dva miliony korun, byl rozdělen na tři části: rekonstrukce 
učebny dílen, rekonstrukce učebny zeměpisu a výstavba dřevěné ven
kovní učebny. Realizátorem se na základě výběrového řízení stala 
firma Wood Partner, které se podařilo v těsné spolupráci se školou 
 zajistit zednické, malířské, podlahářské, elektrikářské, technologické 
a dodavatelské práce a služby. 

Práce probíhaly přes letní prázdniny tak, aby mohla být zahájena 
výuka v nové učebně zeměpisu hned počátkem školního roku. Ná
klady na rekonstrukci učebny se vyšplhaly na více než 600 tisíc korun. 
Ve třídě byla provedena výměna světel, podlahové krytiny a staré ta

bule, na jejíž místo byla 
nainstalována trojdílná in
teraktivní tabule activboard 
s ozvučením v rámu, posu
nem, dataprojektorem 
a počítačem. Ve třídě byl 
postaven stupínek s učitel
skou katedrou a demonst
račním stolem a bylo v ní 
umístěno patnáct žákov
ských stolů vyrobených 
na míru s atypicky velkými 
pracovními deskami, třicet 
nových nastavitelných 
židlí, regálové sestavy 

a skříňky. Součástí dodávky jsou také nové atlasy, mapy a glóby. 
Učebna dílen byla sice dokončena až 9. října, ale výsledek stojí určitě 
za to. Do vymalované učebny s novými světly, podlahou a rozvody 
elektro se vrátilo sedmnáct zrekonstruovaných pracovních stolů s bu
kovými deskami osazenými vypískovanými původními svěráky a elek
trickými zásuvkami. Podél nejdelší stěny učebny je regálová sestava, 
ve které má každý žák kufřík se základní sadou pracovního nářadí. 
K dispozici jsou i stavebnice a další pomůcky. Vyučující používá inter
aktivní tabuli s dataprojektorem, PC, novou katedru a demonstrační 
stůl. Venkovní dřevěná učebna bude vystavěna ve školním areálu 
u nové školní jídelny během podzimu. Všechny učebny si budou moci 
návštěvníci školy prohlédnout ve středu 27. listopadu na Dnu otevře-
ných dveří. Srdečně vás zveme.  Pavel Petrnoušek, ředitel školy 
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Co jsou školičky pro předškoláky?
Je to již tradiční setkávání předškoláků a jejich rodičů v naší ZŠ Klau
sova. Děti se zábavnou formou seznámí se školou, asi poprvé v životě 
usednou do školních lavic, poznají všechny vyučující 1. stupně, naučí 
se písničky, básničky, zahrají hry... To vše v duchu nějaké tematiky, 
která se pak promítá do celého školního roku. 

Rodiče zatím při neformálním setkání s vedením školy získají in
formace o škole, o organizaci výuky nejen v prvních třídách, o vzdělá
vacích programech, aktivitách školy, provozu družiny, zájmových 
kroužcích a mnohém dalším.

Školičky a setkávání s rodiči probíhají jednou měsíčně od 17 hodin 
po celý školní rok – 6. 11., 3. 12. 15. 1., 12. 2., 4. 3., 6. 5. a 10. 6. – 
v nové budově, dolní vchod školy. S sebou děti potřebují jen přezutí, 
vše ostatní dostanou.  Helena Hejnová, zástupkyně ředitele

Copak je to za budku?
Další knihovnička fungující na principu knihobudek byla otevřena 
8. října v Základní škole Mohylová na Lužinách. Přestože má pořa
dové číslo dvanáct, je to první knihovnička umístěná venku. Slouží 
jako neformální „knihovna“ – bez jakékoli registrace si zde mohou 
žáci školy i jejich rodiče knihy půjčit, vzít nebo naopak do ní ty, které 
už přečetli zanést. 

Při pohledu na tuto knihobudku, která má i dřevěné sedátko, vás 
 napadne budka, ale se zcela jinou předponou. Nicméně po estetické 

stránce skvěle doplňuje další „dřevostavby“, které už v zahradě školy 
stojí. Ty však slouží k jiným účelům – jsou zde umístěni králíci a sle
pice, které žáci chovají. Předání knihovničky malým a mladým čtená
řům se zúčastnili ředitelka školy Martina Štychová a samozřejmě také 
žáci, za městskou část pak předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělá
vání Daria Křivánková a předseda výboru pro Agendu 21 Vít Bobysud. 

Otevření této venkovní knihovny, která vznikla v součinnosti školy 
a rodičů žáků, bylo spojeno se zahájením činnosti čtenářského klubu. 

Převážnou část knih věnovala ze svých přebytků Městská knihovna 
hl. m. Prahy, ale také její pobočky na Lužinách a ve Stodůlkách. Patří 
jim velký dík. Eva Černá

Paměť národa
Velmi významného ocenění dosáhla ZŠ Janského díky zapojení se 
do celorepublikového projektu Paměť národa, který zaštiťuje společnost 
Post Bellum, o.p.s. Škola byla ohodnocena za příkladnou výuku moder
ních dějin, jejichž znalost je v současné době nedílnou součástí vědo
mostí a všeobecného přehledu žáků. Kde jinde najít poučení a vyvarovat 
se tak případných chyb než v moderních dějinách. Z nastavení školy 
na systematickou projektovou výuku spojenou s metodami kritického 
myšlení je patrné, že jdeme správným směrem a dokážeme naše žáky 
dobře vzdělávat a připravit na jejich budoucí život.  Jan Havlíček, ředitel školy   

Pro budoucí prvňáčky
Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, který pro 
budoucí prvňáčky pořádáme v ZŠ Mohylová již šestnáctým rokem. 
Ve školním roce 2019/20 budou pro velký zájem opět kurzy dva. Je
den už na začátku zimy a druhý na jaře. Jejich náplní je rozvoj hrubé 
a jemné motoriky, grafomotorických dovedností, zrakového a slucho
vého vnímání, pravolevé orientace, početních představ a rozvoj myš
lení a řeči. Podzimní část kurzu proběhne 20. a 27. 11., 4. a 11. 12.

Začínáme vždy v 16.00, sraz je před školou u pavilonu B.
Den otevřených dveří v ZŠ Mohylová se uskuteční 12. 12. od 8.30 

do 16 hodin.                             Martina Štychová, ředitelka školy

Vánoční jarmark
Základní škola Janského 
zve všechny žáky, rodiče 
a občany Prahy 13 
na tradiční Vánoční jar-
mark, který proběhne 
10. prosince od 17.00 
v prostorách školy. Opět 
je připraveno vánoční 
 tržiště s občerstvením, 
poutavý program žáků 
školy, vystoupení pěvec
kého sboru The Doodles 
se zajímavými úpravami 
známých písní a bohatá 
tombola. Výtěžek celé 
akce bude jako každoročně věnován projektu Můj nový život pro děti 
s onkologickým onemocněním.    Jan Havlíček, ředitel školy

Která se líbila vám?
V pondělí 23. září byly v atriu radnice vyhlášeny výsledky soutěže 
Dost bylo igelitových tašek – vyrob si vlastní, která byla v květnu vyhlá
šena v rámci aktivit místní Agendy 21 a jejího projektu zaměřeného 
na udržitelný rozvoj. Mohl se do ní přihlásit každý, kdo vyrobil z mate
riálu nezatěžujícího životní prostředí nákupní tašku nebo sáček k běž
nému užívání. Pak už stačilo poslat jednu fotografii svého výrobku. 
Všechny soutěžní fotografie byly oceněny a ve dnech 23. září až 
7. října si je mohli prohlédnout i návštěvníci radnice. Velmi si vážíme 
spolupráce na tomto projektu s bezobalovou prodejnou Neobaleno, 
která sídlí na Lužinách. Akce probíhala za podpory radní Anety Eče
kové Maršálové a zastupitelů Víta Bobysuda a Yvety Kvapilové. Eva Černá
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Jedna soutěž skončila, druhá začíná
V červnu vyhlásil předseda výboru pro Agen 
du 21 Vít Bobysud tradiční fotosoutěž Praha 13 
plná květin. Fotografie svých rozkvetlých balkonů, předzahrádek a za
hrad letos do soutěže přihlásilo dvanáct pěstitelů. Ani tentokrát ne
měla porota složená ze zastupitelů Ludmily Tiché, Yvety Kvapilové 
a Víta Bobysuda, která se sešla ve středu 2. října v obřadní síni rad
nice, snadné rozhodování.

První místa v jednotlivých kategoriích obsadily tři dámy – Margita 
Sieberová (balkony), Milena Špačková (předzahrádky) a Jindra Joná
šová (zahrady). Sponzory soutěže byly opět Zahradní centrum v Ře
poryjích a firma Zahradnictví Král.

„Letos jsme navíc udělili také jedno čestné uznání, konkrétně paní 
Vlastě Čermákové,“ řekl Vít Bobysud. „Předzahrádka před jejím do
mem, o kterou se léta starala, musela ustoupit stavebnímu ruchu při 
zateplování domu. I přes zdravotní komplikace vytvořila předza
hrádku novou, a to u Domu sociálních služeb Lukáš.“

Protože stále více balkonů, předzahrádek a zahrad se každoročně 
v předvánočním čase oblékne do svátečního, vyhlašuje městská část 

Koncert pro Včelín Ořech   
Byl fantastický! Neuvěřitelných 160 lidí přišlo podpořit obnovu vče
lína na benefiční koncert Jaroslava Samsona Lenka přímo k ruinám 
vyhořelého včelína. Samotnému koncertu předcházel doprovodný 
program plný nejen hudby (Lenka a Alejandro zahráli mexické lidové 
rytmy a Corbel brothers bluegrass), ale i vynikajících ochutnávek Ře
poryjského pivovaru, Polífkárny, Coffee Makers a Kastrolu na kolech. 
Hosté si také prohlédli Muzeum medu a českých Vánoc, které právě 
přebudovává expozici na tradiční výstavu betlémů.

Jak vypadal koncert, 
shrnula jedna z návštěv
nic: „Na koncert Lenka 
bych sama nikdy nešla. 
Přišla jsem podpořit 
obnovu Včelína. Ale 
k mému překvapení 
jsem se celý večer fan
tasticky bavila. Lenk 
nejen hezky zpíval, ale 
byl i velmi vtipný a celé 
vystoupení byla jedna 
obrovská show.“ 
   I díky koncertu mů
žeme dnes slíbit, že celý 
Včelín dáme dohro
mady tak, aby mohl při

vítat první návštěvníky při slavnostním znovuotevření 31. března 2020 
a pak už jednu školu a školku za druhou. Otevření bude na přání na
šich hudebně zaměřených včel spojeno opět s koncertem. Tentokrát 
bude hrát maďarská skupina Jack Cannon Blues, která návštěvu Oře
cha a otevření Včelína zahrnula do svého evropského turné. 
   Děkujeme všem, kteří s koncertem pomohli nebo na něj přišli.

Včelín Ořech, z.s.

Živá zahrada v Diakonii Praha
Zahrada v Diakonii Praha ve Stodůlkách opět ožila. Koncem září se 
tu totiž konala tradiční Zahradní slavnost pro všechny přátele, dárce 
a podporovatele, klienty a zaměstnance tohoto střediska, které posky
tuje sociální služby lidem 
s handicapem.

Celá akce se nesla 
v duchu oslav dvou kula
tých výročí, která si za
slouží pozornost. Dia
konie ČCE letos slaví 
30 let od svého založení 
a zároveň již čtvrt století 
funguje služba Raná 
péče Diakonie. Během 
příjemného odpoledne 
proběhla také „otvíračka“ 
nově zrekonstruované 
Odlehčovací služby 
a prohlídka těchto pro
stor. Právě tento projekt se mohl uskutečnit jen díky velkorysým 
 dárcům, kteří pomohli zajistit jeho financování. Velké díky patří pře
devším paní Elizabeth Neale a její benefiční aukci Charity Gala, Far
nímu sboru ČCE v Dejvicích, Diakonii ČCE a grantu Otto per 
Mille.

Jedním z hlavních hostů akce byl mimo jiné pan Petr Zeman, mís
tostarosta MČ Praha 13, která činnost Diakonie Praha dlouhodobě 
podporuje. Zábavu během slavnosti zpestřila živá hudba, kouzelník, 
výstava k výročí 30 let Diakonie ČCE, prodej klientských výrobků 
z dílen i spousta dobrot. Bylo to krásné uvítání podzimu. Více 
na www.diakoniepraha.cz. Barbora Dukátová

Praha 13 v rámci aktivit místní Agendy 21 již podruhé fotosoutěž 
O nejkrásnější vánoční výzdobu balkonů, předzahrádek a zahrad. 
 Zúčastnit se jí může každý občan naší městské části. Stačí zaslat 
od 10. prosince do 10. ledna maximálně 3 fotografie včetně kontakt
ních údajů na adresu bobysudv@praha13.cz. Své fotografie můžete 
doručit i v tištěné podobě na adresu: Vít Bobysud, ÚMČ Praha 13, 
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13. Ty nejkrásnější získají 
ceny od městské části.      Eva Černá
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Jarní prázdniny na sněhu
Sportovní klub Hala Lužiny, z.s., připravuje 
pro své členy a pro děti z Prahy 13 Jarní 
 prázdniny na sněhu. Příjemný týden od 15. do  
22. února mohou prožít v Janově nad Nisou 
v Jizerských horách v Chatě Metaz. 

Kurz, jehož náplní je výuka sjezdového lyžování od úplných začá
tečníků až po pokročilé lyžaře, podle počtu zájemců i výuka jízdy 
na snowboardu, je určen dětem ve věku 6–15 let.

Máme vlastní lyžařské a snowboardové instruktory, což nám 
umožní individuální výcvik každého dítěte. Doplňkový program tvoří 
hry a soutěže o drobné ceny, tvořivé dílny, bobování, hry na sněhu... 
Cena pro děti do 10 let je 4 750 Kč, pro děti od 10 do 15 let činí 
5 350 Kč. Zahrnuje stravování pětkrát denně, pitný režim po celý den, 
ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích, poplatek za vleky, auto
busovou přepravu z Prahy a zpět, náklady spojené s výletem do Aqua
parku v Jablonci nad Nisou... Kontakt: Dáša Kolandová, vedoucí, 
tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz. Na webových strán
kách www.skhalaluziny.wz.cz najdete vše o činnosti oddílu, přihlášky 
ke stažení a pokyny k úhradě účastnického poplatku. Dagmar Kolandová

Mezinárodní turnaj v kickboxu
Ve dnech 4.–5. října se ve sportovní hale Jeremi sport uskutečnil 
 Mezinárodní turnaj v kickboxu Czech Open 2019. Turnaj probíhal 
na šesti stanovištích tatami v disciplínách známých jako light contact, 
kicklight, point fighting a hudební formy. Pátek byl v duchu regist
rací, ale od 16 hodin už začaly probíhat první zápasy v různých kate
goriích a disciplínách. V sobotu se uskutečnily zápasy na všech šesti 
tatami. Závěr celého turnaje byl ve znamení galavečera, na který byly 
vybrány předem určené zápasy napříč různými věkovými kategoriemi.  
Závodů se účastnilo celkem jedenáct zemí z celé Evropy. Celkový po
čet závodníků pro letošní ročník byl tři sta dvacet osm s celkem šesti 
sty deseti starty. Česká republika se jako vždy účastnila turnaje 
v hojném počtu (sto osmnáct mužů a žen). Přestože počet našich zá
vodníků byl nejvyšší, tak se v celkovém pořadí umístila Česká repub
lika na druhém místě. Celý turnaj ovládlo Maďarsko, které získalo 
o jednu zlatou medaili víc.

Turnaj by se nemohl konat bez důležitých sponzorů, kterými jsou 
Český svaz fullcontactu a ostatních bojových umění, hl. m. Praha, 
Palestra, Top Ten a další. Velké díky patří všem zápasníkům a trené
rům, kteří přijeli z různých koutů Evropy a tím podpořili tento sport 
jako takový. Miroslav Sobotka 

Powerchair hockey v Centrálním 
parku
V rámci Festivalu volného času Prahy přijal pozvání k účasti také Spo
lek Florin, který vytváří zázemí týmu hráčů florbalu na elektrických 
vozících New Cavaliers.

„Náš spolek, který sídlí v Praze 13, dlouhodobě spolupracuje s ve
dením této městské části,“ říká trenér a hráč týmu New Cavaliers Jiří 
Táborský. „Proto jsme se 21. září rádi zapojili do festivalového dění 
a v Centrálním parku u Kuželkárny představili tento sport, určený pro 
osoby s nejtěžším typem tělesného postižení, široké veřejnosti. Pro
tože se Powerchair hockey hraje na elektrických vozících, je příprava 
každého utkání poměrně náročná. Zde bychom rádi vyzdvihli, že 
do přípravy hřiště i vozíků se velmi ochotně zapojili i zástupci měst
ské části Prahy 13, kteří byli na exhibici přítomni. Tentokrát jsme pro 
ukázku zvolili novou odnož našeho sportu, a to takzvanou hru dva 

na dva. Klasicky se hraje 4+1 hráč v poli. Exhibičního miniturnaje se 
zúčastnily tři týmy, které mezi sebou odehrály ukázkové zápasy. Hra 
vzbudila pozornost takřka každého kolemjdoucího a nejeden z diváků 
si Powerchair hockey vyzkoušel i speciální sportovní elektrický vozík 
na vlastní kůži. Zájem veřejnosti byl opravdu velký a my jsme si v na
šem takřka domácím prostředí v Praze 13 zahráli velmi rádi. Roz
loučili jsme se ještě krátkým utkáním, do kterého se mohli zapojit 
i nově příchozí. Nejen zájemci o sport jako takový, ale i ti, kteří se 
chtějí do aktivit Spolku Florin zapojit. Naše velké poděkování patří 
Praze 13 za pozvání na toto příjemné sportovní odpoledne, ale také 
za dlouhodobou spolupráci a podporu.“  -red-

Zelená je tráva 
Tělovýchovná jednota Sokol Stodůlky v příštím roce oslaví již 110 let 
od svého založení a zároveň 100 let oddílu kopané. V září se konečně 
dočkala nově zrekonstruovaného domácího fotbalového hřiště za kos
telem svatého Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Rekonstrukce, která za
hrnovala výměnu osvětlení, drenáže, zavlažovacího systému a hlavně 

výměnu travnatého 
povrchu hřiště, byla 
zahájena koncem listo
padu 2018 a vyvrcho
lila v sobotu 14. září 
2019. Prezident Sokola 
Václav Sailer společně 
se starostou Davidem 
Vodrážkou slavnostně 
přestřihli pásku 
a uvedli tak do provozu 
všemi (a zdejšími jede
nácti fotbalovými 
mužstvy především) 
dlouho očekávané hři
ště. Fotbalisté Sokola 
Stodůlky si vyzkoušeli 

nový povrch a sehráli první zápas s týmem Čechie Smíchov, který 
tentokrát vyhrál. Nepomohly ani zaplněné tribuny spoustou diváků, 
příznivců a fanoušků. K fotbalu, fandění a sobotní pohodě notovali 
a k tanci staropražskými písničkami zvali Pardálové. A když se chýlilo 
k podvečeru a nastražili jste uši, tak jste možná ze Stodůlek od kostela 
zaslechli, že „zelená je tráva a fotbal...“.  Dan Novotný
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SPOLEČNĚ  
NAD BUDOUCNOSTÍ  
NOVÝCH BUTOVIC
1  VEŘEJNÁ VYHLÍDKA

2  VYHLÍDKOVÝ VÝTAH

3  CAFÉ

4  NÁJEMNÍ BYDLENÍ

5  MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM 
 /GALERIE, SÁLY, DIVADLA, KONCERT

6  STŘEŠNÍ ZAHRADA

7  ADMINISTRATIVA

8  OBCHODNÍ JEDNOTKY

9  PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ  
 /SDÍLENÉ PARKOVÁNÍ/
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V průběhu září a října proběhlo hned několik setkání s občany Prahy 13, jejichž smyslem 
bylo detailněji představit, ale především získat další podněty a komentáře k aktuální-
mu návrhu projektu TOP TOWER a celkovému rozvoji veřejného prostoru u stanice metra  
Nové Butovice. Tato zpětná vazba je důležitým vodítkem pro budoucnost této lokality.

_ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Velkou část Prahy 13 představuje sídlištní kom-
plex tzv. Jihozápadního Města, jenž zahrnu-
je území od Jinonic až po Stodůlky. Celý tento 
komplex vyrůstal na území Prahy 13 v průběhu 
70. a 80. let minulého století. Na počátku tohoto 
století pak zaznamenaly samotné Nové Butovice 
další významnou změnu; vzniklo zde obchodní 
centrum Galerie Butovice a začaly být budovány 
nové kancelářské objekty na okraji sídliště. Byl 
zbořen nedostavěný multifunkční komplex, kte-
rý zůstal rozestavěn z časů výstavby panelových 
domů a na jeho místě pak byla v květnu 2015 do-

končena stavba kancelářsko-administrativní bu-
dovy Metronom Business Centrum. Další rozvoj 
městské části se tím nezastavil.

_TOP TOWER
 
Během tohoto roku probíhá řada veřejných pre-
zentací a setkání nad budoucností Nových Buto-
vic. Na jaře to bylo například zasedání Gremiální 
rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy, v průběhu září a října pak setkání se zá-
stupci městské části Praha 13 napříč politickým 
spektrem, členů výborů SVJ a především pak sa-
motných občanů.

_VEŘEJNÁ SETKÁNÍ
 
Na veřejných setkáních diskutoval s občany 
Prahy 13 investor i autoři návrhu projektu. 
Cílem veřejných setkání bylo získání konkrét-
ních podnětů, připomínek a dalších návrhů.

 

_VÍCE INFO
 
Další aktuální informace a vizuální  
ztvárnění projektu TOP TOWER  
najdete na internetových stránkách  
www.trigema.cz/toptower  
Vaše dotazy a připomínky k projektu  
můžete zasílat také na e-mail:  
toptower@trigema.cz 
 
Za všechny dosavadní  
i budoucí podněty děkujeme.
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_NOVÝ PARKOVACÍ DŮM
 
Společnost Trigema iniciovala přípravu pro-
jektu nového parkovacího domu, který bude 
sloužit jak potřebám místních obyvatel, tak 
případně k dalšímu využití pro účely parkin-
gu. Díky tomu se také celkový počet parkova-
cích míst určených pouze pro místní rezidenty 
v lokalitě výrazně navýší. Zatímco dnes může 
u křižovatky ulic Bucharova a Petržílkova 
parkovat zhruba 60 automobilů, v budouc-
nosti dům nabídne hned 380 míst. Celková 
podoba a provoz domu bude již následně 
v odpovědnosti Magistrátu hl. města Prahy, 
jemuž pozemky, kde dům vyroste, patří.

Stávající stav

Vizualizace parkovacího domu

Zdroj vizualizace: QARTA ARCHITEKTURA

Díky tomu se podařilo získat cennou zpětnou 
vazbu jak v podobě konkrétních podnětů, připo-
mínek a dalších návrhů k projektu TOP TOWER, 
tak i celkovému zkvalitnění místního veřejného 
prostoru. Tyto podněty se dotýkaly mimo jiné 
i budoucího bezbariérového přístupu k metru, 
prostupnosti celého území či otázky služeb, které 
tu místním občanům chybí. Diskuse také potvr-
dily, že projekt nemůže být pouze fádním rozší-
řením místní stávající administrativní zástavby, 
ale něčím, co zdůrazní, případně pomůže vytvořit 
jedinečnost lokality. 

Jednotlivými připomínkami se investor projek-
tu TOP TOWER, kterým je společnost Trigema, 
zabývá a zapracovává je postupně do celkového 
konceptu.

V rámci návrhu budovy se mimo jiné počítá s tím, 
že projekt bude mít více využití najednou. Vedle 
rezidenční a kancelářské zde budou navíc výraz-
ně zastoupeny veřejné prostory. A to například 
díky vyhlídkovému místu, které bude otevřené 
každému, kdo se bude chtít pokochat panora-
matem města a dalších přilehlých oblastí. Kdo-
koliv bude moci zároveň navštívit nejen kavárnu, 
která bude pod tímto vyhlídkovým místem, ale 
také velkou zelenou střešní terasu umístěnou 
v jednom z nižších podlaží. Počítá se tu rovněž 
s novými prostory pro kulturu, s obchody, služ-
bami nebo i parkovacími stáními umístěnými do 
podzemních podlaží.

Na konstrukci lodi, jež je součástí projektu, bu-
dou navíc další zelené prvky, jež budou průběžně 
zavlažovány. Využit bude také systém zachytává-
ní a hospodaření se srážkovou vodou, která bude 

následně využívána v rámci standardního provo-
zu budovy. TOP TOWER bude zároveň energeticky 
úsporný s certifikátem ekologického stavitelství 
LEED Gold.

Projekt bude navazovat na novou téměř kilo-
metrovou místní pěší zónu, která vede v soula-
du s koncepcí Jihozápadního Města od stanice 
metra Nové Butovice přes centrální Sluneční 
náměstí až ke stanici metra Hůrka. Současně 
bude stát téměř v sousedství stávajících projek-
tů technologicko-informačního centra Cyberdog, 
plastiky Davida Černého Trifot či areálu SMART, 
jehož součástí je galerie zaměřená na současnou 
moderní fotografii Czech Photo Centre.

_ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT 
 
Návrh projektu je architektonickým ztělesněním 
jednoho z nejdůležitějších témat současných 
dnů. Ať již žijeme v Paříži, New Yorku nebo právě 
i na Nových Butovicích. Dopady globálního otep-
lování či přírodní katastrofy, jako je sucho, zápla-
vy, tání ledovců a stoupání hladiny moří se totiž 
dotýkají každého z nás. Klimatické a jiné změny 
se tak stávají i lokálním mementem. 

Budova TOP TOWER tuto realitu odráží. Loď je 
díky tomu symbolem záchrany lidstva. Ukazuje, 
že nehledě na hrozby a katastrofy existuje poka-
ždé nějaké východisko. Příroda si v historii vždy 
poradila. Loď bude navíc s budovou TOP TOWER 
propojena. Rozhodně proto není pouhým doplň-
kem, ale stěžejním prvkem projektu. A to jak my-
šlenkově, tak i technicky. Plní totiž funkci static-
kou. Zároveň slouží jako požární schodiště, ven-
kovní galerie a konstrukce pro vyhlídkový výtah.

TOP TOWER nabídne mnoho obchodů, služeb a prostor určených pro kulturu, jež budou sloužit veřejnosti.

20191001_INV_Stop_210x297.indd   3 09.10.19   15:21
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ŽivOtní prOstŘedí

V sobotu 21. září proběhl v pořadí již druhý Celosvětový úklidový den 
(World Cleanup Day). Dobrovolníci ze všech koutů světa vyrazili 
uklidit nepořádek z lesů, řek, pláží, parků a ulic. Podle svých časových 
možností se k akci připojili i občané Prahy 13. V průběhu měsíce září 
a října vyrazily do terénu již osvědčené skupiny dobrovolných úkli
dářů. Odvoz sebraného odpadu opět zajistil odbor životního pro
středí. 

Pan Ondrejka nás informoval o úklidové akci v okolí Velké Ohrady. 
Kromě drobného odpadu se našlo i několik větších předmětů jako byl 
koberec nebo kancelářská židle. Obdivuhodný kus práce opět odvedla 
skupina Trash Hero Praha okolo Zdeňka Hostaše. Navázali na úklid 
poblíž zastávky Šafránkova, který prováděli v srpnu. V tamním lesíku 
se nacházela opravdu odporná černá skládka, kterou jsem viděla 
na vlastní oči. Terén je velmi špatně přístupný a odpad bylo nutné do
pravovat k zastávce, aby jej mohli naši pracovníci odvozit. IKEA tašky 
byly neodmyslitelnou součástí úklidu, protože jsou pevnější než oby
čejné pytle na odpadky. Dobrovolníci odpadky do tašek sebrali a od
nášeli na místo odvozu u zastávky. Dohromady z lesa vynosili 779 kg 
odpadu. Z toho 635,5 kg směsi, 28,5 kg plastu, 36 kg skla, 45 kg kovu, 
34 kg elektroodpadu a cca 85 injekčních stříkaček. Úklidáři vytřídili 
také asi 4 kg baterií. Nacházely se zde i zbytky barev a elektroodpad. 
Úklidu se zúčastnilo 10 lidí. Nálezy injekčních stříkaček pracovníci 
oznámili městské policii na linku 156. Další tým byl již tradičně 
z Centrály KB. Dobrovolníci sebrali několik pytlů odpadů z nepří
stupných remízků v Centrálním parku. Pracovníci SAPu utvořili další 
úklidovou skupinku a sebrali asi 70 kg odpadů z okolí metra Nové 
Butovice. Do úklidů se také letos zapojil spolek Makču Pikču – Ze
lený kopec okolo Luboše Petříčka. Ti se zaměřují na haldu v Centrál
ním parku. Akce se zúčastnilo 18 sousedů ze žlutých domů v ul. Volu
tová. Posbírali cca 250 kg odpadu, z toho bylo vytříděno 80 kg (sklo, 
plast, plechovky). Akce byla zakončena přátelským posezením 
na haldě a diskuzí o její budoucnosti.  

Podzimní celosvětový úklidový den

Do boje s nepořádkem se aktivně zapojily i základní školy. Žáci a uči
telé FZŠ Brdičkova se k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme 
Česko připojili již po několikáté. Úklidovým dnem se pro ně stal pátek 
20. září. Výsledkem 
zhruba hodinové práce 
bylo 20 pytlů odpadků. 
Bohužel sesbírané od
padky zdaleka nebyly jen 
od dětí, ale především 
od neukázněných dospě
lých. Například žehlicí 
prkno, lehátko…, to ur
čitě nejsou věci, které by 
vyhodily děti. Ve středu 
25. září proběhla úkli
dová akce v ZŠ Klausova. 
Letos s mottem Mezi od-
padky se nám žít nechce. 
Dopoledne se do úklidu 
zapojily všechny třídy, 
odpoledne pomohli i rodiče. Celodenní akci zakončilo společné pose
zení u ohně. 

Všem pilným úklidářům děkujeme, jejich obětavosti si moc vážíme 
a těší nás, že jsou mezi námi takoví lidé, kteří ve svém volném čase 

dělají tak nepříjemnou, ale záslužnou práci. Díky letošním dobrovol
nickým úklidům výrazně ubylo černých skládek. Těší nás i to, že se 
zapojují mladí lidé, kteří chtějí mít hezké okolí. Přestože odvoz a lik
vidace odpadů stojí odbor životního prostředí desítky tisíc korun 
z rozpočtu, považujeme tuto práci za velice prospěšnou. Jen nám je 
vždy líto, že dobrovolníci i pracovníci našich firem musí uklízet po li
dech, kterým jsou čistota a pořádek v okolí našich domovů lhostejné 
a často veřejná prostranství sami znečišťují. Dana Céová, OŽP 

Trash hero Praha

 Základní škola Klausova

 Skupina pana Ondrejky uklízela v okolí Velké Ohrady

FZŠ Brdičkova
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozor-
ňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce  
a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu-
matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

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

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

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

Husníkova 5. 11. parkoviště u trafostanice

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

K Sopce 6. 11. zpevněná plocha

Kuchařova 7. 11. křižovatka s ul. Svitákova

Nad Dalejským údolím 7. 11. záliv v komunikaci

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

Zázvorkova 11. 11. parkovací záliv proti č. 2003/14

Böhmova 12. 11. parkoviště u kotelny

Jaroslava Foglara 12. 11. parkovací záliv u č. 1329/2

Fantova 13. 11. parkoviště před č. 1742/23

U Jezera 14. 11. parkoviště proti č. 2039/18

V Hůrkách 14. 11. křižovatka s ul. Seydlerova (chodník vedle 
parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova)

K Řeporyjím 15. 11. křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)

Drimlova 18. 11. parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný 
odpad

Trávníčkova 19. 11. rozšířený chodník proti č. 1764

Běhounkova 20. 11. parkoviště proti č. 2463

Janského 21. 11. parkovací záliv u lékárny

Kettnerova 21. 11. proti č. 2059/6

Chalabalova 22. 11. parkoviště proti č. 1611/7

Janského 25. 11. parkoviště proti č. 2370/91

Nušlova 25. 11. parkovací záliv proti č. 2289/43

Amforová 26. 11. proti č. 1895/24

Melodická 27. 11. křižovatka s ul. Operetní

Pavrovského 27. 11. křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená 
plocha u kontejnerů na tříděný odpad)

K Fialce 28. 11. plocha u č. 1219

Kodymova 28. 11. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

Sezemínská 29. 11. parkoviště u trafostanice

Borovanského 4. 12. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

Píškova 4. 12. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Suchý vršek 5. 12. křižovatka s ul. V Hůrkách (chodník u oční 
polikliniky)

Šostakovičovo náměstí 5. 12. křižovatka s ul. Vlachova

Podpěrova 6. 12. plocha u č. 1879 (před MŠ)

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

 

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

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

datum ulice čas přistavení

2. 11. – so

nám. Na Lužinách  8.00 –  8.20

Mládí (u Kulturního domu Mlejn)  8.30 –  8.50

Sezemínská (parkoviště)  9.00 –  9.20

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

Kolovečská (parkoviště) 10.00 – 10.20

Böhmova (parkoviště u kotelny) 10.30 – 10.50

Fantova (u provozovny Barum) 11.10 – 11.30

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

 datum ulice čas přistavení

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

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

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

27.10. K Sopce – zpevněná plocha  9.00 – 12.00

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

27.10. U Kašny – odstavná plocha 13.00 – 16.00

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

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

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

9. 11. náměstí Na Lužinách  9.00 – 12.00

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Mobilní sběrný dvůr (MSD)

datum ulice čas přistavení

23. 11. K Hájům  – plocha u kontejnerů na tříděný odpad 10.00 – 16.00

24. 11. Třebonice – u kapličky  8.00 – 14.00

24. 11. Mládí – parkoviště proti Auto Kelly 10.00 – 16.00
Michaela Líčková

ŽivOtní prOstŘedí

FZŠ Brdičkova
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INZERCE

Nově otevřeno 

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

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

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

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

mĚstská pOLiCie

Z deníkU pOLiCie čr

hledaná osoba 
Ve středu 18. září kolem třetí hodiny odpole
dne přijala jedna z autohlídek městské policie 
oznámení o pohybu podezřelé ženy v ulici 
Petržílkova. Podle předběžně získaných in
formací se měla tato osoba v minulosti do
pouštět krádeží zboží v obchodech. Strážní
kům se podařilo třicetiletou ženu z Modřan 

dostihnout a prověřit její totožnost. Celý případ byl následně předán 
policistům z Policie České republiky, kteří již ženu hledali v rámci 
 celostátního pátrání po osobách a věcech. 

Odcizený automobil 
V sobotu 21. září v odpoledních hodinách prováděli strážníci našeho 
obvodního ředitelství rutinní kontrolu motorových vozidel na sídlišti 
Velká Ohrada, konkrétně v ulici Bašteckého. Výkon jejich služby byl 
směřován zejména na problematiku předcházení majetkové trestné 
činnosti, spočívající v krádežích motorových vozidel. Kontrolované 
automobily sice nevykazovaly žádné viditelné znaky vloupání, ale pre
ventivní lustrací v databázi odcizených motorových vozidel vyšlo na
jevo, že po jednom z vozidel vyhlásila policie pátrání. Případ nálezu 
odcizeného automobilu tovární značky Daewoo Lanos si převzali ko
legové z místního oddělení Policie ČR.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Ve středu 4. září byl zadržen sprejer, který pomaloval zeď 
sportovního a dětského hřiště ve vnitrobloku ul. Trávníčkova 
a Fantova. Pachatel byl přistižen při činu. Od začátku jsme 
váhali, zda se jedná o trestný čin, neboť malba byla velmi 
zdařilá a nešlo o tzv. „klikyháky“. Svým obrazem atmosféru 
dětského hřiště, dle mého osobního názoru, spíše vylepšil. 
Pachatel zde vytvořil obraz hořícího lesa, který se odráží 
na hladině vody. Nicméně trestní zákoník nerozlišuje mezi 
podařenou a nepodařenou malbou. Proto byly proti této 
osobě zahájeny úkony trestního řízení. Následnou komuni-
kací s majitelem zdi, tedy městskou částí Prahy 13, jsme 
 celou situaci rozebrali a došli jsme ke stejnému závěru – 
škodu na zdi vyčíslila městská část v podstatě jako nulovou. 

My jsme po dohodě se státním zastupitelstvím celou věc 
odložili s tím, že ve věci nejde o spáchání trestného činu. 
Dokonce myslím, že se městská část dohodla se samozva-
ným umělcem na dokončení jeho obrazu. Nicméně nikomu 
nedoporučuji, aby podobnou uměleckou činnost napodobo-
val, protože 99 % těchto případů skončí u soudu, přičemž 
není rozhodný rozsah „díla“ ani vzniklá škoda. 
 Rád bych touto cestou upozornil čtenáře, aby, pokud je 
to možné, nenechávali své věci na balkonech. Zejména po-
kud bydlí v přízemí, nebo v některém z nižších pater. V po-
slední době jsme zaznamenali několik případů, kdy z těchto 
balkonů byly odcizeny různé věci. Jednalo se zejména o ko-
loběžky, kolo, ale i sušící se oblečení. 

 Během posledních několika let dochází k úbytku násilné 
kriminality a tzv. pouliční kriminality, jako jsou např. vlou-
pání do osobních motorových vozidel apod. Zároveň jsme 
však zaznamenali nárůst tzv. počítačové kriminality. Jedná 
se např. o případy, kdy pachatel rozešle na stovky e-mailo-
vých adres upozornění, že naboural počítačový systém uži-
vatelů a pokud mu nezaplatí, pak zveřejní fotografie či vi-
dea, na kterých je uživatel buď nahý nebo se „sebeukájí“. 
Doporučuji na takové e-maily vůbec nereagovat, protože 
pravděpodobnost, že se uživateli někdo naboural do počí-
tače se blíží nule. Obranou je mít nainstalovaný aktualizo-
vaný antivirový systém, případně záslepku na kameře počí-
tače.  Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Tři metry k životu
Při požárech na sídlištích jde o vteřiny, které pak rozhodují o životu 
a smrti. Kvůli nezodpovědným řidičům je hasiči ztrácí. Někteří řidiči 
nerespektují zákazy zastavení, jiní parkují přímo v křižovatkách nebo 
na kruhových objezdech.

Pátek 13. září, byl pro letošek Českou asociací hasičských důstoj
níků zvolený jako Den požární bezpečnosti. Na špatnou průjezdnost 
v sídlištních aglomeracích chtějí upozornit společným projektem 
s názvem Tři metry k životu. Pokud se totiž na místo požáru hasiči 
nedostanou včas, nedokáží lidem zachránit jejich majetek, natožpak 
jejich životy. Na sídlištích je průjezdnost dlouhodobě špatná i pro 
osobní vozidla. Parkování je zde velmi náročné, takže hasiči chápou, 
že možností na sídlištích moc není, ovšem jak zní slogan kampaně: 
„Když jde o život, přeparkovat nestihnete.“ Je tak na zamyšlení kaž
dého, zda není jiná možnost, kde své vozidlo odstavit.

Smyslem projektu je upozornit oby
vatele v hustě zastavěných a obydlených 
lokalitách na rizika plynoucí z nedodr
žování legislativy při parkování vozidel. 
Na sídlištích se jedná o výškové budovy, 
kde v každém vchodě bydlí mnohdy 
přes sto lidí. Když dojde k požáru jedné 
z bytových jednotek, v ohrožení jsou pak 
i všichni ostatní.

Největším problémem je, že parkovací 
stání a nástupní plochy na sídlištích ne
jsou dostatečně označeny a na většině 
sídlišť jsou řidiči zvyklí parkovat téměř 
kdekoli. A to i v případech, kdy v do
cházkové vzdálenosti jsou volné parko

vací kapacity. Ovšem místní obyvatelé chtějí na svá zaparkovaná vozi
dla vidět a parkují přímo před domy – na chodníku nebo zeleni, 
parkují i uprostřed ulic, kde by normálně vozidla neměla co dělat.

Naším cílem je zajistit odpovídající požární bezpečnost obyvatel 
ve výškových budovách, ale... Z důvodu dlouhodobého tolerování ne
správného parkování přerostl problém s průjezdností požární techniky 
v problém v podstatě neřešitelný. Měli bychom si ale uvědomit, že je 

jen otázkou času, kdy vznikne mimořádná událost s tragickými ná
sledky na životech z důvodu zdržení požární techniky vlivem neukáz
něných řidičů vozidel!

SDH Stodůlky a městská část Praha 13 srdečně zvou všechny děti 
i jejich rodiče na Mikulášskou nadílku, která se bude konat 7. prosince 
od 13 hodin ve Spolkovém domě, K Vidouli 727. Od 17 hodin bude 
probíhat valná hromada SDH, tentokrát v hasičské zbrojnici v ulici 
Tlumačovská. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Konec září byl ve znamení soutěží
Ve Zličínském dvojboji jsme obsadili bronzovou příčku, následovalo 
šedesátkování v memoriálu Jany Dobiášové, kde v různých kategoriích 
startovalo celkem 141 dětí. Ze všech kategorií byla nejúspěšnější pří
pravka, kde Mikuláš Dušta obsadil 3 místo. V říjnu nás čekal závod 
požární všestrannosti v Letňanech a začátkem listopadu budeme sou
těžit na halových závodech ve Stromovce.

Blíží se konec roku a my už teď musíme připravit zimní provoz zá
sahových vozidel a techniky. Příští rok bude i volební – končí nám pě
tiletý mandát a budeme muset připravit složení výboru a revizní rady 
na dalších pět let. V následujícím STOPu vás seznámím s výsledky 
říjnových závodů. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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MEZI DĚTI PŘIŠEL PÁN 
LESA. V Mateřské škole 
Ovčí hájek se stále něco 
děje. Sotva se na její za
hradě stačily zabydlet dvě 
nové ovečky, přesněji nové 
herní prvky, už se jejich 
domov začal chystat 
k „zimnímu spánku“. Kon
cem října čekal děti a jejich 
rodiče ještě lampionový 
průvod, ale také poslední 
letošní opékání buřtů. Po
tom už ale přišel Pán lesa 
a obrovským klíčem za
hradu uzamknul. Teď už 
vládu převezme paní Zima 
a ta určitě dětem nabídne 
spoustu jiné zábavy.

Vladimíra Hartmannová

PŘIPOUTEJTE SE, ODLÉTÁME. „Příští stanice Terminál 3,“ ozvalo 
se v autobusu, kterým žáci z 2.B ZŠ Mohylová jeli na mezinárodní 
Letiště Václava Havla Praha. V hale, kde se běžně odbavují soukromé 
lety, se děti dozvěděly instrukce k dvouhodinové exkurzi. Zážitkem 
byl už průchod bezpečnostním rámem, pak následovala jízda po ran
veji se spoustou informací od našeho průvodce. Věděli jste, že během 
hodiny přiletí a odletí na letiště přes 50 letadel, že ptakoplaši jsou psi 
zahánějící ptactvo na travnatých plochách letiště nebo že i na to nej
vzdálenější místo na letišti musí např. hasiči přijet do 3 minut? Nej
lepším zážitkem ale bylo vidět přímo u ranveje odlety a přílety letadel. 
My jsme sice nikam neodletěli, ale tuto exkurzi jednoznačně doporu
čujeme.     Veronika Pijáková

PSÍ POMOCNÍCI. Ve čtvrtek 26. září navštívily děti ze školní družiny 
ZŠ Mohylová Středisko výcviku vodících psů v Jinonicích, kde se ko
nal Den otevřených dveří. Zaměstnanci střediska je provedli celým 
areálem a připravili pro ně bohatý program. Děti si bez obav hladily 
štěňata, která se budou připravovat na své poslání pomáhat nevido
mým lidem, a zkusily si chůzi poslepu s pomocí bílé hole. Podívaly se 
na ukázku výcviku záchranářských psů, dogdancingu (série cviků 
v rytmu hudby) a noseworku (pejsek po čichu pozná, kde je ukrytý 
pamlsek či jiný předmět). Návštěva byla pro děti velikým zážitkem 
a zároveň i poznáním, jací jsou pejsci pomocníci v každodenním ži
votě nevidomých lidí a jak jsou pro ně důležití. Zdeňka Biačková

SALTA ODSTARTOVALA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. Během prvního 
školního týdne si 5.C, 6.C a 7.A z Gymnázia Jaroslava Heyrovského 
zašly do největšího trampolínového centra v České republice, Hop 
Arény v Čestlicích. Desítky profesionálních trampolín, bezpečné pro
středí a mnoho zajímavých atrakcí – to vše nás příjemně překvapilo 
a dalo nám možnost příjemně si užít společný čas. Žáci 5.C měli díky 
výhře v soutěži Sazka Olympijského víceboje a Hop Arény vstupné 
zdarma. Jejich soutěžní video je na www.youtube.com/watch? 
v=GwxTTRzaqkA.   Míša Purš, Ivane Anikin

SKVĚLÝ FESTIVALOVÝ ZÁVĚR. Také letos zakončil Festival volného 
času Prahy 13 koncert žáků Fakultní základní umělecké školy Sto
důlky. Uskutečnil se v neděli 6. října navečer v KD Mlejn. Koncert za
hájil a celý festival tím slavnostně zakončil starosta Prahy 13 David 
Vodrážka. Jako první vystoupil dětský pěvecký sbor, pak zahrály něko
lik skladeb dva soubory – flétnový a akordeonový. Mezi jejich vystou
peními se představilo taneční oddělení s ukázkami sborových i indivi
duálních tanečních i baletních vystoupení. Závěr koncertu patřil 
Malému tanečnímu orchestru a Big Bandu, s nimiž si zazpívali mladí 
zpěváci a zpěvačky. V přídavcích zaznělo i několik svižných instru
mentálních skladeb. Výtvarný obor FZUŠ se ve vstupní hale KD 
Mlejn předvedl výstavou kreseb. Koncert se vydařil stejně tak, jako 
celý festival. Bohdan Pardubický
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PRAVĚK VE 4.C. Co všechno tě napadne, když se řekne pravěk? To 
byl první úkol pro žáky 4.C FZŠ Trávníčkova. Měli vše, co je v sou
vislosti s tímto tématem napadlo, zapsat na tabuli. Projektovou výuku 
zařazují učitelé do vyučování již pravidelně. Žáci se na taková dopole
dne vždy těší a spolu s pedagogem se ochotně zapojují do přípravy. 
Téma Pravěk bylo pro ně velice zajímavé. Kromě teoretických znalostí 
mohli tuto dobu ztvárnit výtvarně, ale také pocitově, kdy si měli před
stavit jeden den v této době a vše napsat formou příběhu. 

Kristýna Pekárková

SOBOTA VE ZNAMENÍ OSLAV. První říjnovou sobotu oslavila Zoo 
Praha hned tři události – Mezinárodní den zvířat, Mezinárodní den 
chovatelů a třetí narozeniny slůněte Rudiho. Program začal dopolední 
akcí Seznamte se se slony. Zlatým hřebem sobotního dne ale přece jen 
byla samotná narozeninová oslava v Údolí slonů, při které nechyběly 
ani dárky. Atraktivní víkendovou akcí byla také oslava Mezinárodního 
dne zvířat s krátkými představeními, ukázkami enrichmentů a hrami 
pro děti v Rezervaci Bororo. -če-

ŠKOLKU OBSADILY STRAŠIDELNÉ MASKY. Předposlední říjnové 
pondělí proběhl v Mateřské škole Ovčí hájek 2177 již tradiční Hallo-
ween. Děti měly připravený program na celý den. Od samého rána 
byla naše školka plná strašidelných masek. Dříve než jsme si zatanco
vali na halloweenské diskotéce, museli jsme společně vydlabat veliké 
dýně, které k oslavě tohoto původně anglosaského svátku neodmysli
telně patří. Celý halloweenský den byl zakončen lampionovým průvo
dem po okolí a horkým čajíkem na zahradě naší školky. 

  Hanka Baštová, ředitelka 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ. V ZŠ Klausova se 2. října uskutečnil 
turnaj v malé kopané. Naši žáci 7. ročníku Základní školy Mládí 
v soutěži zcela dominovali. V základní skupině bez problémů vyhráli 
všechny zápasy, hladce prošli i semifinálem a své jasné prvenství po
tvrdili ve finále, kdy přesvědčivým výsledkem 11:0 porazili domácí 
ZŠ Klausova. Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy a gratulu
jeme k úspěchu. Zdeněk Poláček

VÝLET DO STŘEDOVĚKU. 
Třída 4.B ZŠ Mohylová pro
žívá tento školní rok ve středo
věku. Rádi bychom získali 
všechny rytířské ctnosti 
a k tomu se stali i vzdělanými 
a moudrými. Abychom si stře
dověk vyzkoušeli opravdu 
na vlastní kůži, vyrazili jsme 
na hrad Hauenštejn nedaleko 
Stráže nad Ohří v Krušných 
horách a strávili tam noc plnou 
tajemných dobrodružství. 
Žonglování, kování železa, 
střelba z luku i prohlídka hradu 
a arboreta nám přinesly 
spoustu nových zážitků a infor
mací. Hlavně jsme však zjistili, 
že jsme dobrá parta a umíme si 
pomáhat.    Marie Procházková

VYDAŘENÝ PROJEKT. Náš malý projekt na téma Václav IV. a Praha 
– město, ve kterém žiji, se tentokrát opravdu povedl. Děti z MŠ Čtyř
lístek se seznámily nejen se životem českého a římského krále Václa 
va IV. Chybět samozřejmě nemohla návštěva Pražského hradu, sezná
mení s pověstmi – tentokrát o Orloji, Karlově mostě a Horymírovi. 
Zkusili jsme si vyrobit královskou korunu, zahráli si na Václava IV., 
vyrobili papírový meč a uspořádali rytířský turnaj. Další projekt bude 
věnovaný svatému Martinovi.         Pavla Benešová a Andrea Kudličková
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Finanční pOradna

ETF – sexy řešení do nejisté doby?
Čím dál častěji se setkáváme s názorem, podle něhož je vhodnou 
investiční volbou sázka na ETF. Při zběžném pohledu na internet či 
sociální sítě člověk brzy nabude dojmu, že se bez ETF žádné 
investování prakticky nemůže obejít. ETF je často prezentováno jako 
nízkonákladová varianta drahých a zastaralých podílových fondů, jako 
prostředek, který nám zajistí solidní výnos při nízkém riziku a za málo 
peněz. Pojďme se tedy na tento módní trend v oblasti investic podívat.

Za tajuplně vypadající zkratkou, která tak trochu připomíná EET 
české vlády, se skrývá anglický ná
zev Exchange Traded Fund neboli 
„burzovně obchodovaný fond“. Má 
se tím na mysli investiční nástroj, 
obvykle kopírující vývoj nějakých 
burzovně obchodovaných aktiv, 
nejčastěji akciových indexů. ETF 
ale může být navázán i na dluho
pisy, měny či komodity, anebo 
na vývoj ve zvoleném hospodář
ském sektoru, případně geografic
kém regionu. V praxi jsou však až 
čtyři pětiny navázány právě 
na  akcie, respektive akciové indexy. 
Emitentem ETF bývají spíše velké 
společnosti, což přispívá k větší lik
viditě a zároveň nižšímu riziku neschopnosti emitenta dostát svým 
závazkům vůči klientům.

Důležitým rozdílem oproti klasickým podílovým fondům je pasivní 
řízení, které se v případě ETF uplatňuje. Pokud investujete do podí
lových fondů, vaše prostředky budou spravovány týmem odborníků, 
kteří v závislosti na vývoji trhu aktivně rozhodují o nákupech a pro
dejích jednotlivých investičních nástrojů. S ničím takovým se u ETF 
nesetkáte. Díky tomu, že jsou pevně navázány na určité aktivum, není 
zapotřebí žádné aktivní správy. To je jeden z důvodů, proč je ETF 
 levnější. Záleží tak hlavně na vás, která z těchto dvou filozofií je vám 
bližší. Jednoznačná odpověď na otázku, zda je lepší aktivní či pasivní 
investování totiž asi neexistuje.

Mezi klady ETF ale nepatří jenom relativně nízké náklady. Dalším 
je bezesporu vysoká likvidita, tedy možnost ho kdykoli a bez omezení 
a lhůt koupit a prodat. V obecné rovině je výhodou i široké spektrum 
podkladových aktiv, což vytváří poměrně velký prostor pro klienta 
a jeho preference. ETF je jednou z variant v případech, kdy byste rádi 
investovali do určitého odvětví ekonomiky (například energetiky), ale 
tápete při výběru konkrétního podniku. Jak jsem již zmínil, ETF lze 
navázat na vybraný segment trhu, a tak se stačí rozhodnout, že chcete 
investovat do energetiky a díky ETF se prostředky navážou na vývoj 

celého odvětví a výkon všech 
společností. Tím se také snižuje 
riziko, že vsadíte na špatného koně 
a o své prostředky částečně nebo 
zcela přijdete (což se u akcií 
konkrétních podniků stává). ETF 
tak splňuje požadavek na diverzi 
fikaci, která je jedním ze základních 
pilířů správného investování.

Je třeba se zastavit i u rizik spo
jených s investicemi do ETF. 
Na prvním místě hrozí riziko tržní, 
jemuž se ale nelze vyhnout u žád
ného cenného papíru. Propady trhu 
a otřesy způsobené jak ekonomic
kými cykly, tak politickými faktory, 

prostě neovlivníte. Vaši investici ohrožuje také inflace, která je obzvlášť 
v českém prostředí dlouhodobě poměrně vysoká. Některé nástroje mu 
vzdorují lépe, jiné hůře, proto je dobré vzít tuto skutečnost v úvahu při 
rozhodování o příslušném podkladovém aktivu. Asi největší problém 
pro českého investora je absence ETF v českých korunách. Proto musíte 
počítat s výkyvy měnových kurzů, případně si připlatit za měnové zajiš
tění. A to se prodraží. ETF je bezesporu zajímavou možností, jak obo
hatit své investiční portfolio. Má ale i svá rizika a nelze kategoricky tvr
dit, že je vždy levnější než podílové fondy. Obzvlášť pokud máte 
k dispozici pouze koruny a budete v budoucnu vynakládat prostředky 
v českých korunách, tak mají investice prostřednictvím ETF významná 
rizika. Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

OdpOvídá psyChOLOG
jak lépe zvládat strach z doktorů
„Dobrý den, paní doktorko. Můj syn odmítá jít v šesti letech k zubaři. 
Má zkažené zuby, ale nechce, křičí, brání se. Říkám mu, že až bude 
velký, žádné mu tam nezbydou, když nepůjde. Je mu to jedno. A čistit si 
je také nechce. Přece se s ním nebudu prát.“

Výchova dětí není jen radost, ale i práce. V současnosti ve výchovných 
trendech převládá volná výchova, vlastní názor dětí a tendence je 
do ničeho nenutit. Svůj díl přínosu v tom určitě je, ale... Pořád by měla 
platit nějaká rodiči stanovená pravidla, která určují hranice, odkud až 
kam se může dítě pohybovat dle vlastní chuti. Tato pravidla je také 
potřeba důsledně dodržovat. To znamená, že pravidla platí pořád, 
i když spěcháme, i když se nám to nehodí, i když se dítě vzteká, prostě 
pořád. Dítě se potom samo snáz orientuje. Navíc – výchova většinou 
nespočívá v tom, co dítěti říkáme, ale jak sami žijeme. Naše děti žijí 
s námi a vše vnímají už od narození. Jak to děláme my rodiče a náš 
 životní styl nasávají jako houba a opakují. Úzkosti a obavy mohou 
vzniknout vlastní špatnou zkušeností, vyprávěním kamaráda nebo od
poslechnutím hovoru dospělých. Například rodič telefonuje se zná
mým, jak moc ho bolelo trhání osmiček. Dítě si někde vedle hraje 
a slyší to.

Předcházet vzniku obav z lékařského ošetření se dá u dětí například 
hrou na doktora – hra s panenkou, s rodičem. Je to seznámení se se si
tuací, prohození rolí, získání informací...

Důležitá je i reálná informace předem a odměna při úspěchu. „Ano, 
bude to trošku bolet, a když budeš statečný, tak dostaneš odměnu“ 
(ideálně drobnost, kterou vybereme předem, aby bylo na co se těšit). 
Můžeme použít vlastní příklad – „taky jsem byl u zubaře, taky mě to 

trošku bolelo, ale teď mám krásné zdravé zuby“... Pro odbourání obav 
z lékařského ošetření jsou i různé skupinově organizované akce. Už 
v mateřských školkách mohou děti zažít Medvídkovou nemocnici. 
Studenti medicíny přijdou za dětmi do jejich školky v bílých lékař
ských pláštích přes normální oblečení a společně hrou ošetřují med
vídka. Děti si můžou samy vyzkoušet některé jednodušší úkony, mo
hou se na cokoli zeptat a „starší kamarádi“ jsou pro ně v jejich 
známém prostředí méně obávanou situací.

Asi každý z nás si vzpomeneme na situaci, kdy se někdy nějakého 
zdravotního zákroku bál. Proto stejně jako u všech úzkostí platí pro 
děti i dospělé pravidlo nevyhýbat se úzkostným situacím. Naopak, co 
nejčastěji se jim vystavovat, pokud možno v co nejnižší míře zátěže 
a jen postupně náročnost přidávat. Také hodně pomůže dopředu se 
seznámit s prostředím a nechat si vysvětlit průběh, abychom věděli, co 
nás čeká. Např. tedy v případě zubaře je určitě lepší chodit pravidelně 
na kontroly a možná absolvovat občas menší zákrok, než dlouhé roky 
čekat a pak mít před sebou mimořádný, časově výjimečný, velký lékař
ský výkon. To platí u dětí i dospělých, a nejen kvůli včasnému odha
lení kazů, ale i kvůli odstranění strašáka z něčeho mimořádného. 

 Ale hlavně – určitě doktorem děti nestrašme! Věta: „Jestli hned ne
poslechneš, tak ti pan doktor dá injekci“ dokáže udělat moc zlých mo
mentů na celý život.

 Pravidelný trénink, drobné odměny, vlastní příklad a klid v dané si
tuaci pomůže určitě víc.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji jen trpělivé, milé a zkušené 
doktory, nebolestivé zákroky, odvahu bez úzkostí a hlavně zdraví J.

Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Logodráček
Školka Logodráček je předškolní dětský klub, který se orientuje ze
jména na péči o předškolní děti s narušenou schopností komunikace. 
Každému dítěti je zde poskytnuta pomoc a podpora v takové míře, 
kterou individuálně potřebuje, a v takové kvalitě, která mu nejlépe vy
hovuje. Logopedická školka kromě každodenní docházky nabízí v od
poledních hodinách spolupráci také externím předškolním i školním 
dětem, a to formou skupinových nebo individuálních logopedií a spe
ciálně pedagogických činností. 

Školka pravidelně pořádá logopedické soboty pro děti, které v týdnu 
dochází do běžných mateřských škol a mají vady a poruchy řeči. 
Na podzim, na jaře a v létě nabízíme příměstské logopedické tábory, 
všechny pod vedením zkušených logopedů a speciálních pedagogů.

Školku Logodráček najdete v Jinonicích, jen pár kroků od chráněné 
přírodní rezervace Prokopské údolí, která je častým cílem každoden
ních vycházek. Děti mají k dispozici také zahradu s pískovištěm 
a hracím domečkem.

Školka Logodráček vytvoří vašemu dítěti logopedický a speciálně 
pedagogický program dle jeho aktuálních potřeb a schopností.

Kontakt: Logodráček, Novoveská 322/5, Jinonice, tel. 773 260 568, 
info@logodracek.cz, www.logodracek.cz. Erika Schäfferová

Má vaše dítě problém se sluchem 
či komunikací? 
Centrum pro dětský sluch Tamtam je nezis
ková organizace, která již 29 let podporuje 
rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombi
novaným postižením z celé České republiky. 

Většina dětí s postižením sluchu se rodí slyšícím rodičům, kteří do
sud neměli se sluchovou vadou žádnou zkušenost. Rodina se tak neče
kaně ocitá v náročné situaci, kdy se musí vyrovnat se skutečností, že 
jejich dítě je a bude jiné, než očekávali. Musí co nejrychleji zjistit, co 
sluchová vada znamená, jak ji nejlépe kompenzovat a především, jak 
s dítětem komunikovat, aby jeho vývoj nebyl nijak omezen. Tamtam 
(www.detskysluch.cz) nabízí odbornou pomoc prostřednictvím kom
plexu sociálních, poradenských a informačně vzdělávacích služeb, 
které jsou poskytovány terénní i ambulantní formou. Jsou zaměřené 
na podporu celé rodiny, nikoli jen na podporu vývoje dítěte, jsou bez
platné a rodinám individuálně „šité na míru“. Mezi tyto služby patří 
především sociálně aktivizační služby a raná péče. Poradkyně rané 
péče dojíždějí v pravidelných intervalech do rodin a informují rodiče 
o možnostech diagnostiky a kompenzace sluchového postižení, dopo
ručují jim, jak dítě rozvíjet, jak podporovat jeho komunikaci, celkový 
vývoj i sociální vazby. Raná péče může rodinu provázet od narození až 
do nástupu dítěte se sluchovým postižením do mateřské školy, u dětí 
s kombinovaným postižením ještě déle, maximálně do sedmi let věku 
dítěte.

Cílem odborné pomoci je minimalizovat důsledky sluchového po
stižení dítěte a posílit rodičovské kompetence tak, aby se rodina co 
nejdříve vrátila k běžnému rodinnému rytmu nezávisle na sociálních 
systémech. 

Tamtam rozšiřuje a prohlubuje svou odbornou činnost ve prospěch 
rodin s dětmi se sluchovým postižením i realizací významných vícele
tých projektů s celospolečenským dopadem, zaměřených například 
na screening sluchových vad novorozenců nebo včasnou diagnostiku. 
Významná je i publikační a vydavatelská činnost, vývoj unikátních 
aplikací Znakujte s Tamtamem, určených pro výuku znakového ja
zyka, které jsou zdarma ke stažení na Google Play i App Store. Pro 
odbornou i laickou veřejnost je cenným zdrojem informací magazín 
Dětský sluch a informační portál idetskysluch.cz, který je také společ
nou platformou spolupracujících odborníků z oblasti neonatologie, 
foniatrie, logopedie, pediatrie apod.

Mateřská škola Pipan ve Stodůlkách
V prostorách Centra pro dětský sluch Tamtam v Praze 5 – Stodůl
kách se nachází také Bilingvální mateřská škola pro sluchově posti
žené Pipan, která je určena nejen pro děti se sluchovým postižením, 
ale je vhodná i pro děti s vadou řeči, komunikačními problémy či pro 
slyšící děti, kterým z nějakého důvodu vyhovuje menší kolektiv.

Pipan je školkou rodinného typu a v současné době přijímá nové 
žáčky. Nabízí malý kolektiv, dobré sociální klima, pedagogický sbor 

Srdíčkové dny na Velké Ohradě
Letošní Srdíčkové dny v ZŠ Janského byly úspěšné. Deváťákům se po
dařilo prodat úplně všechno, co jsme obdrželi od obecně prospěšné 
společnosti Život dětem. Žáci, učitelé i rodiče obklopili stánek 
s nabídkou magnetek se zvířátky, barevných náramků, reflexních 
delfínů a propisovacích tužek a do dvou dnů bylo vyprodáno. Díky 
všem kupujícím se letošní výtěžek vyšplhal na 10 900 Kč. Tyto fi
nanční prostředky pomohou při nákupu rehabilitačních a zdravotních 
pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy nebo 
rehabilitačních pobytů pro vážně nemocné děti. Děkujeme všem, kteří 
se na akci podíleli. Marcela Kolářová, zástupkyně ředitele

s potřebnou odborností, vlastní školní vzdělávací program, ale i indivi
duální plány pro všechny děti. Je vhodnou přípravou na integraci dí
těte s postižením či vadami řeči nebo komunikačními problémy. Ro
diče zde mohou využívat služeb klinického logopeda, foniatra, 
psychologa a dalších odborníků. Pro děti jsou připraveny odpolední 
kroužky: vaření, výtvarné tvoření či tancování, ale čekají je také pravi
delné akce a výlety. 

Vzhledem k rozmanitým schopnostem dětí komunikovat, se ve tří
 dě používá zejména totální komunikace, znakový jazyk, mluvená řeč, 
ale i alternativní a podpůrná komunikace. Pro posílení komunikace 
mezi školkou, dítětem a rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační 
deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce 
a události z rodiny. 

Kontakt pro nové zájemce: BMŠ Pipan, Hábova 1571, Stodůlky, 
tel. 739 642 618, bms@pipan.cz, www.pipan.cz.  Lucie Křesťanová 



INZERCE

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

GYROS

www.miamor.cz | 601 601 216

masáže, 
kadeřnictví, 

make-up
1. patro

9:00–21:00

NOVĚ OTEVŘENO
V CENTRU VELKÁ OHRADA 

VEDLE TANKOVNY

Objednejte se na telefonním čísle 
220 513 160 nebo na *www.amberplasma.com

Při prvním odběru dostanete k�náhradě ve výši 
600 Kč dalších 200 Kč jako náhradu za registraci. 
Za každých  5 odběrů tak získáte celkem 3 000 Kč 
v�hotovosti a�dárek  z�našeho věrnostního programu. 

 U�nás v�dárcovském centru 
Amber Plasma v�Praze – Nových Butovicích.

Staň se hrdým dárcem a�získej

3000 Kč*

za 5 odběrů čistého na ruku 
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pO kOm se jmenUje

Z pražského hlavního nádraží dojedete vlakem do Čáslavi. Ulicí Hu
sovou pak po zelené dojdete k Městskému muzeu, které patří mezi 
naše nejstarší muzea. V prvním poschodí je expozice přírodovědná se 
vzácnými kolibříky, národopisná o vesnici v 18. a 19. století a umě
leckoprůmyslová se sklem, porcelánem, cínovými nádobami, ale i sa
murajským brněním. Pokračujte dál po zelené na náměstí Jana Žižky 
z Trocnova k barokní radnici. Za ní stojí gotický kostel svatého Mi
chala a u něj jasan ztepilý, patřící mezi chráněné památné stromy. 
Kostelní věž z přelomu 15. a 16. století slouží jako vyhlídková věž. 
Kostel zbudovaný asi v polovině 12. století byl roku 1452 a 1703 po

ničen velkými požáry. 
Při jeho rekonstrukci 
v roce 1910 byl v zazdě
ném výklenku učiněn 
kosterní nález, který 
bývá považován 
za ostatky husitského 
vůdce Jana Žižky. Jedná 
se mimo jiné o část 
lebky nazývané čáslavská 
kalva. Závěry antropolo
gických průzkumů 
čáslavského nálezu od
povídají tomu, co je 
o slavném hejtmanovi 
známo. Chybí však 

přímý důkaz bezpečně dokládající, že se opravdu jedná o ostatky Jana 
Žižky. Za kostelem projdete ulicí Na Kozinci, na jejím konci se dáte 
doleva přes kruhový objezd až ke kapličce a kostelu svaté Alžběty. Po
dél nich dojdete k brodu s lávkou přes říčku Brslenku. Kolem výklen
kové kapličky do mírného kopce dojdete k dalšímu brodu říčky Klej
nárky. Na rozcestí Lochy se dejte doprava a dojdete do Lochů, kde 
před železničním přejezdem odbočíte vlevo dolů. U domu č. p. 1487 
pěšinkou doleva mezi plotem a stodolou zajděte ke gotickému koste
líku sv. Bonifáce ze 13. století. Je pozůstatkem tvrze, která měla prav
děpodobně střežit královskou cestu z Prahy do Vídně. Památka je 
běžně nepřístupná, ale její otevření se dá telefonicky domluvit s velmi 
příjemnou a ochotnou paní. Dozvíte se od ní spoustu věcí (i tajemství) 
z minulosti, ale i současnosti. Vraťte se zpět a sejděte dolů. Pokračujte 
doprava podél říčky Klejnárky, pod železniční trať, za ní doleva sou
běžně s náspem a asi po 500 m vpravo podél vodoteče až na rozcestí. 
Přes můstek zatočte doleva, před dalším můstkem vpravo a pak trav
natou cestou až k rybníku Vrabcov. Za rybníkem vás silnice vlevo při

Chalabalova ulice
Najdete ji v severní části Stodůlek. Vychází západ
ním směrem z ulice Pod Vlkem a ústí severně 
do ulice Lýskova. Je spojena se jménem předního 
českého dirigenta, operního dramaturga, hudeb
ního publicisty a pedagoga Zdeňka Chalabaly. Zá
klady získal od své matky – dirigentky, klavíristky 
a varhanice Otýlie ŠinarovéChalabalové. Již jako 
pětiletý se začal učit na klavír, v sedmi letech si 
přibral housle. Na gymnáziu v Uherském Hradišti 
se stal členem studentského orchestru. Založil 
vlastní studentský kvartet, vystupoval jako sólový 
houslista i jako dirigent ženského sboru založe
ného matkou. V roce 1918 se Chalabala ve Vídni 
zapsal na právnickou fakultu, ale studií záhy zane
chal a přešel na brněnskou konzervatoř. Tehdy za
ložil Hudební svaz vysokoškolského studentstva, 
od roku 1921 byl pověřen na konzervatoři řízením 
orchestru a korepeticí. Zde navštěvoval kompo

ziční mistrovskou třídu Leoše Janáčka. Po absolutoriu založil se svými 
spolupracovníky Slováckou filharmonii, kterou také dirigoval. V roce 

1936, pod vlivem dirigenta Václava Talicha, ode
šel do Prahy, kde působil jako dirigent a drama
turg opery Národního divadla. Po roce 1945 pů
sobil postupně jako šéf opery v Ostravě, Brně 
a Bratislavě, nakonec jako dirigent Národního 
divadla v Praze. Následovaly další nabídky 
z Florencie, Amsterdamu, Madridu, Vídně, 
Drážďan, Paříže, kterým však nemohl vyhovět. 
Po úspěšném zájezdu Národního divadla 
do Moskvy v roce 1955 působil od roku 1956 až 
do roku 1959 jako dirigent Velkého divadla. Až 
do své smrti 4. března 1962 pak opět stál v čele 
Opery Národního divadla jako šéfdirigent. Zde
něk Chalabala se zasloužil o prosazování české 
soudobé tvorby, především děl Bohuslava Mar
tinů. Natočil, včetně operních kompletů, přes 
50 gramofonových snímků. Dnes nese jeho 
jméno jedna z ulic Prahy 13.      Dan Novotný

vede do Církvic. Tady se dejte první ulicí vpravo až k ojedinělé ro
mánské církevní stavbě, která v Čechách nemá obdoby. Kostel sv. 
Jakuba s unikátní výzdobou jižní stěny nejstarších portrétů českých 
patronů je asi největší zachovalý soubor románských plastik u nás. 
V roce 1846 při opravě byla nalezena v olověné schránce s pečetí 
pražského biskupa Daniela církevní listina, která dokládá přítomnost 
krále Vladislava II. a královny Judity při aktu svěcení roku 1165. Pod 
kostelem zahněte doleva k trafostanici a za ní doprava k Ovčárskému 
rybníku. Po jeho břehu jděte rovně až na silnici. Zahněte vlevo 
k hlavní silnici a za přejezdem vpravo silničkou kolem bývalého depa 
až k budově Hlavního nádraží Kutná Hora. Celá trasa je dlouhá asi 
12 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 42 Kolínsko a Kutno
horsko. Šťastnou cestu.         Marta Kravčíková, KČT,  odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan

Z Čáslavi do Kutné Hory po církevních stavbách
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1993: Metro bude včas
Roku 1993 vznikla samostatná Česká republika, na což reagoval i sta
rosta městské části Petr Bratský. „Zemi přeji moudré vládce, pracovitý 
lid, vnímavé a zdvořilé děti a spokojené, zaslouženého odpočinku si užíva-
jící starší občany,“ napsal v magazínu STOP.

Pro Jihozápadní Město byl ale tento rok převedším pracovní. 
Už v březnu ho navštívil předseda vlády Václav Klaus, aby zjistil, jak 
pokračuje zdejší výstavba. „Do scénáře této ryze pracovní návštěvy bylo 
jako její významná součást zahrnuto seznámení s naší městskou částí, 
s jejím komplexním rozvojem, potížemi, které tento rozvoj provázejí, 
i úspěchy, kterých už bylo dosaženo,“ stojí v tehdejším zpravodaji.

Jen o pár měsíců později poctil městskou část svou návštěvou 
na pozvání Petra Bratského také pražský primátor Jan Koukal. Hlav
ním tématem bylo včasné dokončení metra, které primátor písemně 
slíbil. „Ve snaze rozptýlit vaše obavy o dokončení trasy metra V. B Nové 
Butovice – Zličín, sděluji vám následující: Trasa metra bude dokončena 
tak, jak bylo rozhodnuto před dvěma lety, a to v listopadu 1994,“ napsal 
v dokumentu. Další obavy se pak snažil rozptýlit hlavní inženýr vý
stavby Jiří Bartoš. „V současné době jsou všechny stanice metra na trase 
v takovém stupni rozpracovanosti, který nám zabezpečuje splnění všech 
stavebních úkolů podle aktualizovaného harmonogramu,“ ujišťoval. 

staLO se v ŘíjnU

Stržení mariánského sloupu
Barokní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl mylně po
kládán za alegorii vítězství katolíků v bělohorské bitvě. Ve skutečnosti 
jej nechal postavit Ferdinand III. v roce 1650 na památku vítězství 
pražských měšťanů a studentů nad Švédy v roce 1648 a jako poděko
vání za ukončení třicetileté války. Sokl sloupu, jehož autorem byl Jan 
Jiří Bendl, obsahoval v dolní partii postavy čtyř bojujících andělů, 
na hlavici sloupu stála socha Panny Marie. Stržení domnělého sym
bolu třistaleté habsburské poroby v den výročí bitvy na Bílé Hoře 
3. listopadu 1918 představuje smutně proslulý čin Pražanů podnícený 
silnou revoluční euforií prvních týdnů nově nabyté samostatnosti čes
kého státu. Byla neděle večer, první katolická neděle v samostatném 
Československu. Česká strana národněsociální, socialistické organi
zace a sokolstvo z Prahy uspořádaly na Bílé hoře velkolepou manifes
taci na oslavu samostatného 
státu. Národní listy odhadnou 
počet účastníků na 150 tisíc, 
konkurenční Národní politika 
na více než čtvrt milionu. Pro
hra na Bílé hoře i Staroměstská 
poprava českých rebelů jakoby 
dosud spočívaly plnou vahou 
na prsou národa jako zlá noční 
můra. Bílá hora byla odčiněna 
vznešenými projevy pokroko
vých politiků a nadšeným po
tleskem naslouchajících. Účast
níci tábora lidu byli vyzýváni, 
aby se po skončení projevů ode
brali na Staroměstské náměstí, kde se bude pokračovat. Na náměstí 
v pozdním odpoledni dorazil průvod z Bílé hory, mělo jít zejména 
o obyvatele tehdy samostatného města Žižkova. Sloup byl stržen 
ve spolupráci s žižkovskými hasiči, kteří dodali potřebné nástroje 
i čtyři ke všemu odhodlané muže. Zásluhu na této exemplární po
pravě Panny Marie si přičítal pražský bohém, anarchista, Haškův ka
marád, opilec Franta SauerKysela. Původní plán strhnout sloup smě
rem k soše Jana Husa byl změněn kvůli městskému zřízenci, který 
upozornil, že tíhou sloupu by byl „rozflákán kanál, který zde šel“. Po
dle dochovaných svědectví byl průběh velmi dramatický, bouřlivý 
a drsný. Část místních lidí se pokoušela stržení bránit. Jedna z žen si 
klekla do místa očekávaného pádu. Franta Sauer měl zvolat: „Natáh
nout lano, pohřbíme paní pod sloupem.“ Vyděšená žena poté utekla. 
Na poprvé lano, za nějž tahaly desítky rukou, prasklo. Vyšel až druhý 
pokus, kdy se podařilo lano umístit nad polovinu sloupu. Sloup se 

musel rozkolébat. Nakonec byl stržen směrem k Týnskému chrámu – 
rozpůlil se již ve vzduchu a na zemi se roztříštil na sedm kusů. Hlava 
Panny Marie se odkutálela. Někdo ji odnesl a zachovala se. Shromáž
dění zapělo Kde domov můj a Pryč s tyrany. Na troskách vystoupilo 
několik řečníků. Obecenstvo tleskalo a jásalo. Část davu poté odešla 
na Žižkov, další šli ke Karlovu mostu, kde chtěli svrhnout sochu 
sv. Jana Nepomuckého. Z anonymity vystupuje poručík Kosek z vo
jenského velitelství, který zorganizoval hrstku demobilizovaných vo
jáků, hasičů a Sokolů a s nimi fanatickému davu přehradil přístupové 
cesty ke Karlovu mostu. Další dny se u sloupu shromažďovali lidé, ně
kteří plakali, modlili se a vyjadřovali protesty. Trosky byly postupně 
odváženy do nedalekého Obecního dvora na Františku. Torzo Panny 
Marie skončilo posléze v lapidáriu. Přítomní Pražané rozebírali odště

pené kousky monumentu jako 
suvenýry. Hlava madony, která 
„odletěla jako uťatá“, jak si za
psal hlavní žižkovský anarchista 
a literát Franta Sauer, se objevila 
v roce 1957 v jednom z praž
ských starožitnictví. Odtud ji 
vykoupilo Národní muzeum. 
Mnoho obyvatel nové republiky 
čin znechutil. Od počátku 
v něm neviděli nic politického. 
Bylo to jednoduše vandalství 
namířené proti soše Panny 
 Marie. Blízká přítelkyně Šaldy, 
malířka Zdenka Braunerová, 

rozhodná bojovnice proti asanaci památek ve staré Praze, položila 
9. listopadu 1918 do rozvalin sloupu zelený věnec s odvážným a hr
dým nápisem: „Plným jménem protestuje: Zdenka Braunerová.“ 
Sloup byl definitivně rozebrán v noci z 18. na 19. prosince před pří
jezdem Tomáše G. Masaryka. O tom, že nešlo o čin směřující proti 
veřejnému zájmu ani o vandalství svědčí skutečnost, že nebylo 
na Františka Sauera, který se svým činem nijak netajil, ani na žižkov
ské hasiče podáno trestní oznámení. 

Po více než sto letech už se zdálo být téměř jisté, že se Mariánský 
sloup na Staroměstské náměstí opětovně vztyčí. Stavební povolení 
bylo vydáno. Všechny odpovědné úřady včetně památkářů s úmyslem 
souhlasily. Přesto se vše opět vrátilo do typické historické nejistoty. 
Příběh Mariánského sloupu ze Staroměstského náměstí zdaleka ne
končí. V bouřlivých českých dějinách, v nichž se pomníky vztyčují 
a zase boří, není nic definitivní.  Dan Novotný

V Jihozápadním Městě začala tento rok poprvé fungovat i kabelová 
televize. Už roku 1992 získala společnost Codis ve spolupráci s česko
holandskou firmou Eurocable zakázku na vybudování její sítě a sta
vět začala na Velké Ohradě, v Nových Butovicích a ve Stodůlkách. 
„Montážní a stavební práce začaly v červenci 1992 a na Velké Ohradě už 
je připojeno více než 90 procent zájemců,“ informovala firma.

Částečně vyřešit se podařilo také příliš velký počet žáků v jednotli
vých třídách základních škol. Bývalé jesle v Trávníčkově, Chlupově 
a Mohylové ulici dostaly slušivé nástavby a v rekordně krátké době 
jednoho roku se proměnily v nové základní školy. „S nápadem řešit ka-
pacitu škol pomocí nástaveb na dosavadní budovy jeslí přišel místostarosta 
Petr Dimitrov. Myšlenka to ovšem nebyla jeho vlastní, nechal se inspiro-
vat podobným příkladem z nedalekých Řep,“ uvedl magazín STOP.

A aby toho nebylo málo, Místní úřad se rozhodl vypořádat i s tak
zvanou psí problematikou. Na řadě míst Jihozápadního Města se 
proto objevily psí záchodky, což byly ohrádky z tmavých kmenů se 
dvěma kůly uprostřed. „Záchodky by se měly v budoucnu stát místem, kde 
by psí miláčkové mohli beztrestně vykonávat své potřeby. Je zajištěna pra-
videlná údržba a čištění těchto míst, takže hygieně by mělo být učiněno za-
dost,“ napsal Jan Pechar z odboru životního prostředí. Robert Šimek
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víkendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

Za další z desek se našly původní recepty na čtyři elixíry – věčného 
mládí, lásky, úspěchu a paměti. Dnes jsou recepty v klášteře a bene
diktínští mniši je podle těchto původních receptů pro muzeum vyrábí.

„Komentované prohlídky muzea začínají už v bývalé lékárně, kde se 
dříve prodávaly různé oleje a masti,“ říká naše úžasná průvodkyně 
Daniela Zádová. „Tím se trošku mohly vysvětlit výpary z laboratoře, 
které byly občas z domu cítit. 

Ve studovně se návštěvníci dovědí něco z historie a také o osobnos
tech, které zde pracovali. Byli to například Rabbi Löw, Tycho Brahe, 
Edward Kelly, John Dee nebo dvorní rádce a osobní lékař Rudolfa II. 
Tadeáš Hájek z Hájku. To už se ze studovny dostáváme tajným vcho
dem do podzemních prostorů, 
které oplývají magickou atmo
sférou. Tady připravoval vý
hradně pro císaře Tadeáš 
z Hájku ze sedmdesáti sedmi 
bylin a dvacetiprocentního al
koholu nejvzácnější ze všech 
elixírů – elixír věčného mládí. 
Na paměť si alchymisté vyrobili 
elixír jen pro sebe, protože se 
báli, že když si své poznatky bu
dou zapisovat, tak by jim je 
mohl někdo ukrást. Možná 
proto se zde nenašly žádné pí
semné zmínky o snaze a poku
sech vyrobit kámen mudrců 
a „přeměně“ obyčejných kovů 
na zlato.“

To byl jen zlomek toho, s čím se seznámíte při osobní návštěvě mu
zea. Využijte možnosti a nahlédněte do míst, která byla před zraky lidí 
tak dlouho skryta. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Více 
na www.alchemiae.cz. Eva Černá

Povodně odkryly kus historie
V předposlední letošní rubrice Víkendy bez nudy vás pozveme 
do muzea Speculum Alchemiae Prague v Haštalské 1, kde budete mít 
možnost nahlédnout do původní alchymistické dílny, kterou v 16. sto
letí zřídil Rudolf II. Tato podzemní laboratoř byla objevena v roce 
2002 při povodních. Před dnes zrekonstruovaným domem U Rabbiho 
Löwa, zapsaném na seznamu UNESCO, se propadla ulice a „díky 
tomu“ byla odhalena zcela unikátní památka – kromě alchymistické 
laboratoře i tři podzemní chodby. Jedna vedla na Staroměstské ná
městí, druhá spojovala první laboratoř alchymistické dílny s Pražským 

hradem. A právě tu používal římský císař a český král Rudolf II. Třetí 
chodba vedla na náměstí Republiky, v té době za brány města.

V podzemí se našly původní lahve na destilaci, různé náčiní, ná
doby, struktury pecí, původní lahvičky na elixíry... Dochovaly se i ka
menné desky. Jednou z nich je povolení přímo od Rudolfa II. z roku 
1595, které dokládá, že se zde mohla praktikovat alchymie. Nicméně 
v té době se i přes povolení císaře musela alchymie provozovat tajně. 
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Hezké odpoledne v klubu
V úterý 24. září navštívil náš Klub seniorů II pan místostarosta Petr 
Zeman. Tímto bychom mu moc rádi poděkovali za úžasné odpoledne. 
Začátek nám pan místostarosta zpříjemnil jazzovou hudbou a pak víc 
než hodinu odpovídal na naše otázky týkající se nejen naší Prahy 13, 
ale i Evropské unie nebo brexitu. Všem se nám to moc líbilo a dou
fáme, že takové hezké odpoledne nebylo naposledy. Děkujeme.

 Za všechny členy klubu Alena Dušková

Lukiáda s pořadovým číslem šest 
První říjnové úterý se na zahradě Domu sociálních služeb Lukáš ko
nal při příležitosti Mezinárodního dne seniorů šestý ročník sportov
ního seniorského víceboje Lukiáda. Akci, která je v rámci seniorských 
sportovních aktivit nejmasovějším podni
kem na třináctce, slavnostně odstartoval 
místostarosta David Zelený  společně 
s radní Anetou Ečekovou Maršálovou. 
A jak jinak, než výstřelem z luku na terč. 

Soutěžilo se v populárních, a minulými 
ročníky prověřených disciplínách, jako 
jsou pétanque, střelba z luku a Nordic  
Walking. I letos program zpestřila práce 
s tabletem – speciální disciplína o kterou 
byl velký zájem. Organizoval a hodnotil ji 
spolek Moudrá sovička. Pro všechny 
účastníky Lukiády bylo připraveno i další 
zpestření v podobě předvedení elektrokola 
pro seniory do městského provozu společ
ností BiciSport a dále prezentace zdravot
nických pomůcek firmou Malkol.cz. 
Stejně jako v minulých ročnících, i letos 
byl „v nabídce“ doplňkový program. Tím 
byl Senior cirkus – workshop žonglování a dalších aktivit uzpůsobe
ných možnostem seniorů.

Organizátoři akce – Městská část Praha 13, Pétanque pro vás, z.s., 
Právě teď, o.p.s., a Středisko sociálních služeb Prahy 13 – si přizvali 
na pomoc dvacítku žáků ze ZŠ s RVJ Bronzová, kteří se stali platnými 
a skvělými pomocníky. Jejich účastí se akce vlastně stala jakýmsi mezi
generačním setkáním. Letošní Lukiády, která se opět konala pod zá
štitou starosty Davida Vodrážky, se zúčastnilo celkem pětašedesát se
niorů z toho třiačtyřicet žen. Připočtemeli ještě početnou skupinu 
hostů, diváků a pomáhajících žáků, sešlo se na zahradě střediska ten 
den více než sto lidí. 

Po sečtení všech disciplín se na prvním místě v ženách umístila 
paní Hana Šourková s 304 body – absolutně nejvyšším počtem. 
V mužích pak dosáhl nejlepšího výsledku pan Vladimír Papoušek 
s 297 body. Nejstarším závodníkem letošní Lukiády byla Milada To
mašovičová, která ve svých 92 letech absolvovala všechny disciplíny 
a v konečném hodnocení nechala za sebou řadu mladších. 

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v odpoledních hodinách 
ve Spolkovém domě. Ceny vítězům předali místostarosta David Ze
lený a radní Aneta Ečeková Maršálová. Závěrem se sluší, aby organi
zátoři poděkovali za pomoc žákům ZŠ s RVJ Bronzová, jakož i za 
mediální podporu ze strany časopisu STOP a TV13. 

Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Projekt, který pomohl už potřetí
Ve středu 9. října byl Středisku sociálních služeb Prahy 13 předán 
nový vůz značky Dacia Dokker. Stalo se tak díky projektu Sociální au-
tomobil. Do projektu, který organizuje poděbradská reklamní agentura 
Kompakt, s.r.o., se městská část a středisko zapojily již v únoru letoš
ního roku. 

Pořízení vozu bylo financováno z reklam celkem čtyřicet firem, které 
si na něm zakoupily reklamní plochu, a to na dobu pěti let. Úspěšná 
jednání s firmami měl na starosti pan Jiří Marek z Kompaktu.

Předání Dacia Dokker proběhlo v areálu střediska za účasti starosty 
městské části, který nad projektem převzal záštitu, a dalších zástupců 
vedení Prahy 13, seniorské veřejnosti a samozřejmě společností, které 
se koupí reklamní plochy na financování vozidla podílely. Moderování 
celé akce se ujal pan Rudolf Adam ze společnosti Kompakt. Ten také 
nové vozidlo ve středu ráno do střediska dovezl. Sociální automobil 
bude používán pro potřeby terénní pečovatelské služby. Bude dopra
vovat pečovatelky a sociální pracovníky do místa péče o seniory, tedy 
do jejich domovů, ale také odveze seniory k lékaři, na úřady, nebo jím 
budou dováženy nákupy apod. Pro úplnost je třeba dodat, že spolu
práce našeho střediska a Prahy 13 se společností Kompakt je dlouho
dobá. Toto vozidlo je již třetí v pořadí, které jsme tímto způsobem zís
kali a je tedy i třetím společným projektem s Kompaktem. Ještě 
jednou velké poděkování všem čtyřiceti firmám a samozřejmě i spo
lečnosti Kompakt a jejím pracovníkům, kteří vše tak dobře vymysleli 
a zrealizovali.     Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Svatováclavský chorál
Ve čtvrtek 26. září, v předvečer svátku české státnosti, si senioři Pra  
hy 13 připomněli odkaz sv. Václava. Stalo se tak již potřetí za sebou. 
A jak jinak než u prameniště Motolského potoka, kam senioři dorazili 
ze Střediska sociálních služeb Prahy 13. Délka pochodu byla zhruba 
tři kilometry. Po cestě se povídalo, cvičilo a přišla řeč i na péči o kra
jinu, hospodaření s vodou nebo výsadbu nových stromů. V cíli pak 
proběhlo slavnostní uctění památky našeho bezesporu nejvýznamněj
šího světce, sv. Václava. Přesně v pravé poledne zazněla česká hymna 
v podání pěveckého sboru zpívajících seniorek Prahy 13, slavnost byla 
tradičně zakončena společně zazpívaným Svatováclavským chorálem. 
Živou hudbu obstarala skupina A proč ne. Akce se tradičně setkala 
s velkým zájmem – seniorů, zástupců vedení městské části a organizá
torů se u prameniště Motolského potoka sešlo více než sedmdesát. 
Svatováclavský pochod byl zakončen neformálním táborákem a opé
káním špekáčků.    Jiří Mašek, ředitel SSSP13
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prOGram kLUbů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 4. 11.  Se zdravou výživou nás seznámí lektorka  
 Šárka Ozgová
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
11. 11.  Karneval v Riu
18. 11.  Hvězdy našeho filmu
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
25. 11.  Káva o čtrnácté
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
 5. 11.  Děti ze základní školy si přijdou s námi zahrát
          deskové hry a tím opět prohloubíme 
          mezigenerační vztahy
12. 11.  Na otázky našich členů bude odpovídat 
          starosta naší městské části David Vodrážka
19. 11.  Oslava narozenin dvou našich členek (90 a 92 let),
          která bude zpříjemněna hudbou
26. 11.  V předadventním čase nás navštíví
          římskokatolický farář Radek Tichý
Alena dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 6. 11. Oslava Dne seniorů ve Spolkovém domě
13. 11. Na kytaru nám zahraje Zbyněk Pastrňák
           a zazpívá Renáta Vlasáková
20. 11. Přednáška o léčbě křečových žil – Alena 
           Šindelářová (IKEM)
27. 11. Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka
helena hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

 6. 11.  Alsasko 
13. 11. Emil Zátopek 
20. 11. Přemyslovci 
27. 11.  Tajemství hradů a zámků Praha 
jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku 
restaurace Pod radnicí.
 5. 11.  Výroba vánočních koulí
12. 11. Podzimní vycházka na Vyšehrad
19. 11.  Výroba náramků přátelství
26. 11. Návštěva Břevnovského kláštera
Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám i Vašim spolupracovníkům poděkovat za opravdu 
velice příjemný a milý výlet parníkem po Vltavě, který se nám 
všem moc líbil. Budeme se těšit na další akce.
helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

Blíží se vánoční čas
Středisko sociálních služeb Prahy 13 zve v úterý 3. prosince seniory 
na Vánoční punčování v Lukáši, které je spojeno nejen s rozléváním 
vánočního punče, ale především s výrobou vánočních dekorací  
a s rozsvícením vánočního stromku. Sváteční odpoledne proběhne 
od 14 do 16 hodin v jídelně střediska. Přijďte všichni, kdo máte chuť 
popřát si vzájemně krásné Vánoce a do nového roku 2020 vše dobré, 

zdraví a štěstí. 
Připomínáme, že 

podmínkou vstupu 
do naší vánoční 
dílny, je přinést si 
vlastní nůžky, kte
rými se účastník 
prokáže před vstu
pem do jídelny. 
Bez nůžek se ne
dostane dál, prostě 
bez nich to nepů
jde. Důvody tohoto 
postupu jsou dva – 
každý z vás bude 

nůžky potřebovat na výrobu dekorace a zadruhé, tolik nůžek v Lukáši 
nemáme J. Hned jak se setmí, tak společně rozsvítíme vánoční strom, 
který nám roste pro tyto účely na naší zahradě. 

Zájemci se mohou při hlásit u paní Aleny Hrabětové. Buď osobně 
v kanceláři střediska, nebo prostřednictvím telefonu na číslech 
725 393 061 nebo  222 543 021. Přihlaste se co nejdříve, protože ka
pacita míst v jídelně (45) je omezena. Informace o akci naleznete též 
na www.sssp13.cz. Přijďte, těšíme se na vaši návštěvu. Vánoční punčo
vání pro vás připravily městská část Praha 13 a Středisko sociálních 
služeb Prahy 13. Budiž požehnán nadcházející vánoční čas, který mezi 
nás už brzo zavítá.    Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

HLEDÁME NOVÉHO VEDOUCÍHO KLUBU SENIORů
Klub seniorů III, který se schází každou středu ve Středisku so
ciálních služeb Prahy 13, hledá od ledna 2020 nového vedoucího. 
Pokud jste senior z Prahy 13 a máte chuť aktivně se podílet 
na různých aktivitách pro své vrstevníky, obraťte se pro bližší in
formace na vedoucí oddělení sociální péče Ivu Dvořáčkovou,  
ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, tel. 235 011 443,  
email: dvorackovai@praha13.cz.
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

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

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

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

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

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Malování a štuky. Tel. 605 985 495.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o Stěhování MO&hER. Tel. 739 064 100, 

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

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

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

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

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253. 
 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, 

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 
 o Montáže klimatizací a TČ do bytů, Rd, kanceláří 

(Samsung, daikin, Sinclair). Provádím opravy, 
servis, revize, el. práce. Martin humpolec,  
tel. 777 989 729, e-mail: humpl@seznam.cz,  
P-5 Velká Ohrada.

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

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

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁž, REVIZE, VýMĚNA dIgESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

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

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

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

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

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

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

 o dENTÁLNÍ hYgIENA dIANA jINdROVÁ, diS., POLI-
KLINIKA LÍPA, 5.patro, objednávky na tel. 774 333 005. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK  
VYSOUŠENÍ VENTILÁTORY ZDARMA 

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

TEL. 777 137 495

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

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

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

www.kpkpodlahy.cz

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

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

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

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

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

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 16ti letou tradicí

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

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

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

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

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13



tel. 235 011 229 • inzerce@praha13.cz • LISTOPAD 2019 31

INZERCE

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

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

 o English for kids and teens nabízí kurzy pro děti, 
dále kurzy obchodní a právnické aj.,  
tel. 603 925 391, www.legalenglishforyou.cz.

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

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

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

 o hledám paní na hlídání půlročního dítěte –  
od ledna na 3–4 hodiny denně, dopoledne. 
Zkušenosti s dětmi podmínkou. jen dlouhodobá 
spolupráce. Tel. 776 135 136.

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

 o hledám paní na výpomoc u maminky (88 let). 
Jednalo by se hlavně o úklid bytu (60 m2), žehlení a další, 
co je aktuálně třeba. Asi 3 hodiny týdně. Nejlépe dopoled-
ne. Přímo na stanici metra Hůrka, tel. 602 350 095, 
e-mail: jirenda5@seznam.cz.

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

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

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

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

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po            14-19 hodin
út-pá      14-18 hodin

RŮZNÉ

byty

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

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

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

ČERMÁK A HRACHOVEC

Realitní služby,
jaké si přejete

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

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

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

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

prodej-koupě-pronájem

 o Pronajmu garáž v centru obce Ořech. Velká půda. 
Vhodné jako sklad. Dlouhodobě. Nutno vidět.  
2 000 Kč + el., tel. 603 522 472.

 o Stavební parcela (nemovitost) s děleným  
pozemkem vedle sebe – 4000 m2 a 3000 m2 k podni-
katelským účelům, investičnímu záměru nebo 
developerskému projektu v místě Nučice u Rudné. 
Podrobné informace na tel. 778 020 829.

 o Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy,  
v dobrém i špatném stavu. děkuji za nabídku.  
Tel. 720 031 400.

 o Česká správa sociálního zabezpečení přijme 
pro pracoviště K Zahrádkám 2734/53, Praha 5-Stodůlky 
brigádníky do administrativy na dohodu o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) s hodinovou 
mzdou 114 Kč. Jedná se o jednoduché manipulační práce 
spojené s přípravou a zakládáním listinných dokumentů 
do číselných řad v rámci správy a evidence dávkových spi-
sů. Požadujeme: spolehlivost, samostatnost a pečlivost. 
Možnost dlouhodobé brigády.  Nástup dle dohody  
v nejbližším možném termínu. Info na tel. 251 115 702.

 o Tiskárna grafotechna plus hledá pracovníka  
do knihárny. Dobrý zdravotní stav. Práce po-pá. Zaučíme. 
Na HPP. Bližší informace na tel. 725 962 601, případně  
na e-mail: severa@gtplus.cz.

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

 o Do Studia v Praze 13 (u metra) sháníme kolegy na ŽL. 
Prostor na masáž/prodlužování řas/permanentní make-up 
za 4 800 Kč, pedikúru za 3 500 Kč. Více na tel. 777 806 455.

 o ZAhRAdNÍKA přijme zahr. firma z Prahy 5.  
Možno HPP i brig., pouze solidní uchazeči.  
Mzda 150 Kč/hod. nebo dle dohody. Tel. 723 859 879.

 o Společnost Kolektory Praha, a.s., hledá do svého 
týmu elektrikáře. Požadujeme: vyučení v oboru elektro, 
praxe v oboru výhodou/absolventy zaučíme, ŘP sk. B. 
Nabízíme: práci v prestižní firmě, plný úvazek, 5 týdnů 
dovolené, zaměstnanecké benefity. Pravidelné praco-
viště: Praha 5. V případě zájmu zasílejte své životopisy 
na adresu fajglovav@kolektory.cz, tel. 272 184 304.

 o Tiskárna grafotechna plus hledá řidiče sk. B. 
Dobrý zdravotní stav. Práce po-pá. Rozvoz tiskovin Tran-
zitem po Praze. Na HPP nebo na částečný prac. poměr. 
Vhodný i pro studenty VŠ. Bližší informace na  
tel. 725 962 601, případně na e-mail: severa@gtplus.cz.

ZAMĚSTNÁNÍ

Základní škola, Praha 13, Mládí 135
Mládí 135, Stodůlky, 155 00 Praha 5 přijme  

uklízečku na částečný úvazek 0,66,  
nástup dle dohody, mzda cca 9 000–10 000 Kč/měs. 

Kontaktujte nás na tel. čísle 235 515 464  
e-mail hospodarka@zsmladi.cz  

nebo skola@zsmladi.cz 

Hledám zdravotní sestru na 1/2 úvazek  
od 1. 1. 2020 do ambulance  

v poliklinice Lípa  - tel. 602 329 770

česko-anglická školka
dle principů montessori

provoz: 8.00 - 17:00
rodilí mluvčí

velká vlastní zahrada
odpolední kroužky

logopedie

ma    cdragong

731 315 365
info@magicdragon.cz

magicdragon.cz

• Automechanik 
• Klempíř a lakýrník

• Pracovník ručního mytí

Volejte na tel: 777 362 956  
nebo pište na zdenek.horel@domansky.cz

Největší dealer vozů Peugeot  
v republice rozšiřuje tým  

na pobočce Praha 5-Stodůlky  
a hledá kolegy na pozice:

POJĎ PRACOVAT  
K DOMANSKÉMU



LISTOPAD 2019 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 22932

INZERCE

 
 

 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, 
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

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

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

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

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

Jsme taDY Pro Vás

19-10-09-inzerce-luziny-187x129-01.indd   1 09.10.2019   10:43:50

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

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

dIVAdLO
22. 11. pá 19.00 OSCAR WILdE – IdEÁLNÍ MANžEL 
Představí se ochotnické divadlo D13.

 5. 12. čt 19.30 NORM FOSTER – FANTASTICKÁ žENA 
Současná komedie úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem 
seznamu vlastností, které by měla mít ideální partnerka. Uvádí Agentura Familie.

KONCERTY
13. 11. st 18.00  KONCERT ŠKOLY MOdERNÍhO ZPĚVU LUKÁŠE jINdRY 

(Spolkový dům, K Vidouli 727)

21. 11. čt 19.30 IVO jAhELKA A MIROSLAV PALEČEK
První polovina „dvojkoncertu“ bude patřit Miroslavu Palečkovi a jeho originálním 
interpretacím oblíbených písní Voskovce, Wericha a Ježka, ale také jeho osobitým 
autorským skladbám. V druhé části pořadu pobaví Ivo Jahelka, známý jako „zpívající 
právník“, svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkami přímo 
ze soudních síní a předsíní. Na závěr večera vystoupí oba pánové společně.

29. a 30. 11. pá, so 12.00 SKUTEČNÁ LIgA – SEMIFINÁLE

11. 12. st 18.00 AdVENTNÍ KONCERT KLASICKÉ hUdBY

Představí se Lucie Silkenová (soprán), Jan Rezek (violoncello), Vít Aschenbrenner 
(cembalo & varhany), Honzík Musil (zpěv)

dĚTI
 3. 11. ne 15.00 LOUTKY BEZ hRANIC – PŘÍBĚhY MALÉ LUPITINY gONZÁLEZ
Veselá loutková výprava do Mexika na barevnou oslavu Dušiček. 

10. 11. ne 15.00 MALÉ dIVAdÉLKO PRAhA – O ČERVENÉ KARKULCE

17. 11. ne 15.00 FEEL ThE UNIVERSE CIRCUS COMPANY – VLEZ V LES

24. 11. ne 15.00 KRUTý KRTEK – ROMSKÉ POhÁdKY

PŘEdSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEjNOST
 4. 11. po 10.00 LOUTKY BEZ hRANIC – PŘÍBĚhY MALÉ  LUPITINY gONZÁLES

18. 11. po 10.00 FEEL ThE UNIVERSE CIRCUS COMPANY – VLEZ V LES

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
 5. 11. út 14.00 RETROKAVÁRNA PRO SENIORY

15. 11. pá 18.00 OSLAVA 25. VýROČÍ gYMNÁZIA jAROSLAVA hEYROVSKÉhO

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

Knihovny s novou technologií
Důvodem delší letní uzavírky všech poboček Městské knihovny 
v Praze byl přechod na technologii RFID. Všechny knihy, CD, DVD, 
mapy či deskové hry jsou nyní opatřené čipem, který se dá snadno na
číst. V pobočkách Lužiny a Stodůlky přibydou v listopadu a prosinci 

jednoduchá samoob
služná zařízení pro vy
půjčení knih, takzvané 
selfchecky. 

A co se změní pro čte
náře? Vybrané knihy 
nebo jiné dokumenty 
k půjčení tak čtenář ne
ponese za knihovníkem, 
ale položí je na samoob
služný pult, načte svůj 
průkaz, zadá PIN (ve vý
chozím nastavení je to 
rok narození) a knihy se 
mu načtou na čtenářské 

konto. Poté si může vybrat, zda chce vytisknout potvrzení o výpůjčce, 
nebo zda mu ho stačí zaslat na email. Není nutné se obávat, že by si 
na čtenářské konto půjčil knihy někdo další. Po vytištění potvrzení 
o výpůjčce, nebo po delší pauze se konto odhlásí automaticky. Výho
dou nové technologie je také načítání více knih současně, a nikoli 
 každé zvlášť jako doposud. Navíc, jak ujišťuje Tomáš Řehák, ředitel 
Městské knihovny v Praze: „Knihovnice a knihovníci budou samo
zřejmě vždy poblíž a připraveni poskytnout radu a potřebnou pomoc. 
Obsluha zařízení je ale velmi jednoduchá a podobá se například práci 
se samoobslužnou pokladnou nebo vybírání peněz z bankomatu.“

Na vracení knih se nic nemění, vrací se stále u knihovníka či kni
hovnice. Pokud potřebujete knihu vrátit mimo otevírací dobu 
knihovny, pak v obchodním centru Lužiny je možné knihu vrátit 
do biblioboxu. V tom případě je kniha evidována jako vrácená během 
následujícího pracovního dne knihovny.

Součástí využití RFID čipů je i lepší ochrana fondu proti krádeži. 
Kromě samoobslužných pultů jsou v pobočkách instalovány nové bez

Téměř stovka betlémů
Tolik jich bude vystaveno na tradiční výstavě v Muzeu českých Vánoc 
v Ořechu. Ten největší je dlouhý skoro 12 metrů a na nejmenší byste 
potřebovali lupu. Právě rozšířený velký betlém je jednou z letošních 
novinek. V patře muzea bude expozice obohacena o výstavu českých 
papírových betlémů.

Rozšířena je i otevírací doba. Výstava začíná již v neděli 3. listo
padu. Změna je vyvolána především tím, že v minulých letech se kvůli 
nabitému programu na výstavu nedostaly některé školy a školky. 
A právě pro ně jsou letos připraveny i nové dílničky. 

Pro seniory jsou naopak připraveny první pondělky v měsíci – 
4. listopadu a 2. prosince od 15.00 do 18.00 budou moci navštívit 
muzeum zdarma. Pro ostatní bude otevřeno v listopadu každou neděli 
od 14.00 do 18.00 a od 30. listopadu až do 5. ledna také o víkendech 
od 10.00 do 18.00. 
Těšíme se na vás v Muzeu českých Vánoc v Ořechu, ulice K Ovčí 
  nu 352. Více na www.muzeumceskychvanoc.cz.   Vladimír Glaser

pečnostní brány. Podobná samoobslužná zařízení se v knihovnách stá
vají samozřejmostí. A jak ukazují zkušenosti z ČR i zahraničí, po prv
ním seznámení si na ně rychle zvyknou čtenáři všech věkových 
kategorií.  Veronika Hyblerová Trachtová
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Čtvrtek 31. 10.  • 11.00
Podzimní floristika
Obřadní síň ÚMČ Praha 13,  
Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Městská část Praha 13 pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky připravuje již tradiční akci pro seniory s názvem 
Podzimní floristika. Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci 
podle svých představ. Veškeré potřeby budou připraveny. 
Počet míst je omezený, svoji účast proto včas nahlaste 
u paní Bohuslavy Bernertové na tel. 235 011 625 nebo 
u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

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

Sobota 2. 11.  • 10.00
Proč v Čičíně prší
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Barevná pohádka pro nejmenší děti.

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

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

Pondělky 4. a 18. 11.  • 17.30 – 19.00              
Robotika pro děti a rodiče
FZŠ Trávníčkova 1744 
Víc hlav víc ví – a že na tomto přísloví opravdu něco je se 
přesvědčíte v kroužku Týmová robotika, který se bude konat 
v učebně TIB. Každý účastník si s sebou do dvojice přibere 
rodinnou posilu – tatínka, maminku, babičku... a společně 
se naučí sestavit vždy nový typ robota. Jednou to budou 
třeba M-boti, Arduino, Lego Mindstroms nebo Ozoboti. 
Startujeme na začátku listopadu. Další termíny kroužků 
a více informací najdete na https://tib.cz.

Pondělí 4. 11.  • 18.00
jóga
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice
Zveme vás na otevřenou lekci jógy pod vedením paní Evy 
Koleškové. Lekce bude probíhat v prostorách první třídy MŠ 
a bude zdarma. Bližší informace na tel. 605 861 684.

Středy 6., 13., 20., 27. 11.  • 17.00 – 19.00
Scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme všechny věkové kategorie do naší knihovny Stodůlky 
každou středu od 17.00 na scrabble – hru všech generací. 
Vítáme začátečníky i pokročilé. Přijďte se pobavit a zároveň 
si procvičit mozek. Kromě scrabblů je možné si zahrát i jiné 
hry, např. šachy. Vstup volný – jako vstupné přivítáme, když 
nám donesete vyfouknutá vejce. 

Středy 6., 13., 20., 27. 11.  • 18.00 – 19.00
Anglická konverzace
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Přijďte si povídat nejen v českém jazyce. Určeno pro všechny 
zájemce bez ohledu na stupeň jazykových znalostí. Zdarma. 
Vstupné – vyfouknutá vajíčka.

Čtvrtky 7. a 21. 11.  • 15.00 – 18.30 
Pletení pro začátečníky i pokročilé 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme všechny zájemce o pletení. Je jedno, zda jste napro-
stí začátečníci či pokročilí. Pod odborným dohledem se vše 
naučíte. Stačí si s sebou přinést vlnu a jehlice. Mohou přijít 
i cizinci, domluvíme se anglicky. Je možné přijít dle vašich 
časových možností v rozmezí od 15.00 do 18.30.  
Vstup zdarma – jako vstupné přivítáme, když nám donesete 
vyfouknutá vejce. 

Čtvrtek 7. 11.  • 17.00
Zlaté vábení Yukonu
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Cestovatelská přednáška Saši Ryvolové.

Sobota 9. 11.  • 10.00 – 16.00
Setkání Baltíků v Praze
FZŠ Trávníčkova 1744
TIB, z.s. pořádá další ročník soutěže v programování Setkání 
Baltíků v Praze. V sobotu se koná finále soutěže o nejhezčí 
program naprogramovaný v Baltíkovi. Uzávěrka přihlášek 
je 4. 11. Prezentace jsou přístupné veřejnosti.  
Více na http://souteze.tib.cz.

Čtvrtky 14. a 28. 11.  • 16.30 
Posezení nejen při kytarách
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Máte rádi písničky? Jste srdečně zváni každý sudý čtvrtek. 
Přijďte si zazpívat, zahrát či jen tak posedět při kytarách – 
populární, country, trampské, lidové... Přidejte se k amatér-
ské hudební skupině Přesličky ze Stodůlek. Těšíme se 
na všechny věkové kategorie.  
Zdarma. Vstupné – vyfouknutá vajíčka.

Pátek 15. 11.  • 9.00
Položení věnce 
Pomník obětem komunismu, Kovářova ul.
Hrubě otesaný kámen v Kovářově ulici ve Stodůlkách je 
symbolem totalitní moci a nese stručný nápis: „Na památku 
všem obětem komunismu“. K uctění památky obětí minu-
lého režimu položí k pomníku věnec starosta David Vod-
rážka a místostarostové Petr Zeman a David Zelený. 

Pátek 15. 11.  • 10.00
Literární hrátky – Povídání o pejskovi a kočičce
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Čtení pro děti a rodiče. Rezervace na tel. 770 130 281.

Pátek 15. 11.  • 13.00 – 17.00
den otevřených dveří pro absolventy
Gymnázium Jaroslava Heyrovského,  

Mezi Školami 2475/29 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského si v letošním roce připo-
míná čtvrtstoletí od svého založení. Během těchto let zde 
vystudovaly tisíce mladých lidí. V rámci oslav proběhnou 
v průběhu listopadu doprovodné akce pro žáky, vyučující 
a také pro absolventy. A právě jim je věnován Den otevře-
ných dveří. 

Sobota 16. 11.  • 9.00 – 17.00 
Flermarket v Mohylce aneb Vánoční dárky  
s předstihem
Základní škola Mohylová, Lužiny
V předstihu a příjemné atmosféře si zde můžete zakoupit 
originální oděvy, šperky, kabelky, módní a bytové doplňky, 
keramiku, floristické výrobky, hračky a mnoho dalšího. 
Během této akce, konané ve spolupráci s Fler.cz, jsme pro 
vás připravili tomboly, výtvarné workshopy a výborné ob-
čerstvení. Zajímavou a prospěšnou součástí bude i swap 
s oblečením a sportovními potřebami. 

Sobota 16. 11.  • 15.00 – 18.00
Martinská cesta za světlem pro rodiny s dětmi
Pivovar Třebonice
Přijďte si vyrobit lampion a projít cestu tmou vyznačenou 
kouzelnými lucernami za Martinem na bílém koni. Občerst-
vení v restauraci pivovaru. Prosíme o nahlášení počtu dětí 
předem – sms na tel. 775 690 806. Vstupné je 50 Kč  
pro každého účastníka programu a děti od 2 let.

Neděle 17. 11.
Pražský minimax – turistický pochod Prahou
Start v Radotíně nebo na Řeporyjském nám.
Zveme všechny milovníky procházek a turistiky na již 16. roč  - 
ník turistického pochodu podle mapy. Start delší dvacetiki-
lometrové trasy bude v Radotíně u nádraží ČD ve Vrážské 
ulici od 8.30 do 9.15., start kratší trasy, zhruba desetikilo-
metrové, bude na Řeporyjském náměstí od 10.15 do 11.00. 
Trasy povedou přes území Radotína, Lochkova, Slivence, 
 Řeporyj, Stodůlek do Řep. Cíl bude u sídla kartografického 
vydavatelství Žaket na nároží Plzeňské a Slánské ulice (kři-
žovatka Bílý Beránek) od 12.30 do 15.00. Startovné je 30 Kč 
za osobu. Podrobnosti najdete na www.zaket.cz.

Čtvrtek 21. 11.  • 17.00
Napíšu vám pohádku – hrají členové Baribalu
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami stála 
malá chaloupka. Jak to bylo dál? Napsat neotřelou pohádku 
pro loutky není vůbec snadné. Podaří se to našemu spisova-
teli? Pokud mu, děti, pomůžete, tak určitě ano. Zdarma. 
Vstupné – vyfouknutá vajíčka.

Čtvrtek 21. 11.  • 17.30
Koncert Tri Martolod
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Bretaňské námořnické písně.

Pátek 22. 11.  • 10.00 – 16.00
den otevřených dveří
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná 
škola pro zrakově postižené, Radlická 115
Škola sídlí v areálu Hotelové školy Radlická 591/115, cca 
8 minut chůze od stanice metra Nové Butovice. Na Dnu 
 otevřených dveří získáte informace k jednotlivým oborům 
vzdělávání, přehled o výuce v praxi, odborných předmětech 
a učební praxi. Dozvíte se podrobnosti k Přijímacím zkouš-
kám nanečisto, budete mít příležitost prohlédnout si i od-
borné učebny výpočetní techniky, zeměpisu, přírodních věd. 
Seznámíte se také se školními projekty, internátem školy 
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a volnočasovými aktivitami. Více na www.goapraha.cz, 
tel. 235 521 214, goa@goapraha.cz.

Pátek 22. 11.  • 17.30
Výstava obrazů
Harmonizační studio Osm, Srbská 347/2,  
Praha 6-Dejvice
Vernisáž výstavy obrazů Dcera, máma a babička. Výstava 
tří generací žen z umělecké rodiny – Ludmily a Magdalény 
Staňkových a Ludmily Kröhnové. Tvorbu všech tří umělkyň 
spojuje téma Ženy, květiny, víly…  
Více na www.studioosm.cz.

Sobota 23. 11.  • 10.00
Napíšu vám pohádku
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Loutková pohádka divadla Baribal.

Neděle 24. 11.  • 15.00
Módní přehlídka
Anglotex, s.r.o., Prusíkova 16 – Albert Velká Ohrada
Zveme vás na módní přehlídku pro děti a rodiče s účastí zpě-
vačky Terezy Vacíkové. Součástí přehlídky bude malé občerst-
vení, vyhlášení nejkrásnější malé modelky a možnost 
zakoupení předváděných modelů. Případní zájemci o předvá-
dění modelů se mohou již nyní přihlásit přímo v prodejně.

Pondělí 25. 11.  • 8.00
dejme dětem šanci
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Tato prodejní akce si klade za cíl pomoci dětem z dětských 
domovů. Výtěžek poputuje v plné výši za dětmi opouštějí-
cími dětské domovy. Akce se uskuteční ve spolupráci odboru 
sociální péče a místní Agendy 21, za podpory starosty Da-
vida Vodrážky.

Úterý 26. 11.  • 11.00
Adventní floristika
Komunitní centrum sv. Prokopa,  
Nové Butovice
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Římskokatolickou 
 farností u kostela sv. Jakuba St. srdečně zve seniory na kurz 
adventní floristiky. Více na str. 4.

Středa 27. 11.  •   8.00 – 11.40, 16.00
den otevřených dveří
Základní škola Kuncova, Stodůlky
Dopoledne je možné zhlédnout výuku na I. i II. stupni, od-
poledne od 16 hodin se zúčastnit setkání s ředitelem školy 
v učebně přírodopisu, kde se dozvíte informace k budoucím 
1. a 6. třídám. Zároveň si můžete prohlédnout nové učebny 
výtvarné výchovy, zeměpisu, dílen, španělštiny i venkovní 
dřevěnou učebnu. Těšíme se na setkání s vámi.

Středa 27. 11.  • 15.30 
Vánoční dílnička
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice
Zveme vás na otevřenou dílničku na téma Vánoce realizova-
nou v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání 
pro Prahu 13. Cílem setkání je otevřít naši mateřskou školu 
široké veřejnosti, společně strávit předvánoční čas a vyrobit 
si hezkou vánoční dekoraci.  
Bližší informace na www.msovcihajek.cz. Drobné občerst-
vení a materiál na dílnu bude zajištěno. 

Středa 27. 11.  • 17.00 
Pěšky přes Pyreneje – cestopisná přednáška s projekcí
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme všechny milovníky hor a pohybu na vyprávění Ja-

kuba Šolce o své trekingové cestě přes Pyreneje – 840 km 
od Atlantiku ke Středozemnímu moři. Uslyšíte o krásné pří-
rodě, horalech, náročnosti terénu, vymanění se z městského 
života... Zdarma. Vstupné – vyfouknutá vajíčka.

Sobota 30. 11.  • 9.00 – 13.00
Adventní výtvarná dílna
Základní škola Mohylová, Lužiny
Přijďte se vánočně naladit do naší školy, kde si můžete vyro-
bit adventní věnce, svícny, dekorace. Děti si mohou ozdobit 
různé druhy svíček, nazdobit perníčky nebo připravit dá-
rečky pod stromeček. Přineste si jen ostrý nůž nebo nůžky, 
další výrobní materiál bude k dispozici na místě.  
Pro všechny bude připravena kavárna a výborný guláš  
nebo chlebíčky, které připraví naše paní kuchařky.  
Těšíme se na vás.

Sobota 30. 11.  • 9.00 – 14.00
havajský adventní jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482
Přijďte si užít adventní chvíle. Můžete si nakoupit originální 
rukodělné výrobky, med a výrobky z něj, navštívit oblíbené 
tvořivé dílničky a občerstvit se v našem stánku sladkými 
i slanými dobrotami. Těší se na vás kolektiv Havaje.

Sobota 30. 11.  • 9.00 – 14.00
dvě šance v Trávě
FZŠ Trávníčkova 1744
TIB skloubí zábavné s užitečným – děti si mohou vybrat ze 
široké nabídky workshopů a vyzkoušet si zajímavé pro-
gramy, které podporují rozvoj logického myšlení a pomáhají 
k vytváření originálních postupů. Na výběr bude například 
programování, robotika, 3D modelování nebo stavění ro-
botů. Akce je především pro děti ve věku 7–13 let a letos se 
bude konat již pošesté. Více informací a přihlášku najdete 
na http://tib.cz. 

Sobota 30. 11.  •  14.00
Vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního 
stromu
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradském náměstí,  
Velká Ohrada
Nabízet budeme adventní věnce, čokoládové výrobky, per-
níčky a nápoje, vafle, ale také jitrničky, jelítka... Akce bude 
tradičně zakončena rozsvícením vánoční stromu za účasti 
starosty Davida Vodrážky. Více na www.restauracekastrol.cz 
nebo facebook.com/restaurace.kastrol.

Čtvrtek 5. 12.  • 16.30 – 19.30
Mikuláš v Ptáčkově
Dětské centrum Ptáčkov, V Hůrkách 2143,  
Nové Butovice
Mikuláš se usadí u krásného vánočního stromečku, andílky 
najdou děti v nebi a čertíci počkají na odvážné návštěvníky 
v pekle. Ptáčkov v atmosféře Mikuláše bude otevřen již 
od 9 hod. Na hlavní program se děti mohou těšit v čase 
16.30 – 19.30 hod. Akce je spolufinancována městskou 
částí Praha 13 v rámci rodinné politiky, a to formou sníže-
ného vstupného 50 Kč. Více na www.ptackov.cz. 

Sobota 7. 12.  • 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
SDH Stodůlky a městská část Praha 13 srdečně zvou všechny 
děti i jejich rodiče na Mikulášskou nadílku.

Sobota 7. 12.  • 17.00 
honza jareš doma aneb doktor duší v adventním čase
Řeporyjské divadlo, Jáchymovská 1, Řeporyje
Zveme vás na koncert zpěváka, klavíristy a řeporyjského ob-
čana Honzy Jareše, který se svou písničkou Doktor duší zís-
kal prestižní ocenění Platinová dvanáctka udělované 
za dvanáct vítězství v hitparádě Českého rozhlasu.

Úterý 10. – pátek 13. 12.  • 9.00 – 17.00
Ladovy Vánoce v Mohylce
Základní škola Mohylová, Lužiny
ZŠ Mohylová a Rada rodičů vás zvou na tradiční vánoční vý-
stavu. Doplní ji bohatý program, při kterém uvidíte společ-
nou práci dětí, učitelů a rodičů naší školy. Slavnostní 
zahájení proběhne 10. 12. od 17.00 hodin.

Čtvrtek 12. 12.  • 8.30 – 16.00
den otevřených dveří
Základní škola Mohylová, Lužiny
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás. 

Sobota 4. 1.  • 9.00
Notor Cup 2020
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68 
Už nyní se můžete u prezidenta turnaje (e-mail:  
marazdansky@seznam.cz, tel. 602 226 624) přihlašovat 
na 19. ročník oblíbeného zimního turnaje v malé kopané. 
Kapacita je omezena.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–16.00, skleník 
Fata Morgana út-ne a ve státní svátky 9.00–16.00, vinotéka 
sv. Kláry po–pá 13.00–17.00, so-ne a svátky 11.00–17.00. 
Vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice 
– dospělí 150 Kč, děti (3–15 let) 75 Kč, studenti (do 26 let), 
ISIC karta, senioři 75 Kč; pouze venkovní expozice – dospělí 
100 Kč, děti (3–15 let), studenti (do 26 let) 45 Kč, ISIC karta, 
senioři 50 Kč. 

Čtvrtek 31. 10.  • 15.00 
halloween – Ornamentální zahrada, Stráň 
Dlabání dýní v období Dušiček je starou keltskou tradicí. 
Plody bude možné zakoupit přímo na místě. Pro děti budou 
do setmění připraveny soutěže a drobné úkoly. V 18 hodin 
vyjde tradiční večerní průvod s rozsvícenými dýněmi.

Čtvrtek 7. 11. – čtvrtek 5. 12. 
Intimní život rostlin – Fata Morgana
Víte, jak to dělá kosatec? Co je sklápěčka značky Salvia? 
Nebo dokonce jak vyrobit semeno bez tatínka? Že ne? 
Přijďte se ponořit do tajů intimního života rostlin a zábav-
nou formou se dozvíte mnohé o jejich rozmnožování.

Pondělí 11. 11.  • 11.00 
Svatomartinský přípitek – Vinice sv. Kláry
Přijďte i letos ochutnat mladá vína českých vinařů a pood-
halit tak tajemství kvality nového ročníku. Již tradičně vás 
zveme ke slavnostnímu otevírání Svatomartinského vína.
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Více informací o veškerých akcích a novinkách  
najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz, 
tel. 234 148 111.

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

Pátek 1. 11. – sobota 30. 11.
hrátky s drátky – refektář
Prodejní výstava drátěných plastik Ladislava Lokajíčka. 

Neděle 3. 11.  • 17.00 
dušičkový koncert – kostel sv. Rodiny
Koncert v podání smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného  
nad Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha.

Neděle 10. 11.  • 15.30 
Svatomartinský koncert – refektář
Účinkují Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír, Kateřina a Ondřej Macour-
kovi – housle a flétna).

Neděle 17. 11.  • 17.00 
Slavnostní koncert duchovní hudby – kostel  
sv. Rodiny

V podání Hornického pěveckého sboru Kladno pod vedením 
Jana Makaria s průvodním slovem arciopata Břevnovského 
kláštera P. Prokopa Siostrzonka.

Čtvrtek 21. 11.  • 18.00 
dobročinná aukce – refektář
Na podporu Domova sv. Karla Boromejského a jeho služby 
nemocným seniorům.

Neděle 24. 11.  • 17.00 
Mozartovo Requiem – kostel sv. Rodiny
V podání Kladenského symfonického orchestru a jeho přá-
tel, zpěv: členové Salvátorského pěveckého sboru, sólisté: 
Jana Svobodová – soprán, Marie Vojáčková – alt,  
Karel  Procházka – tenor, Radek Seidl – bas.

Neděle 1. 12.  • 16.30 
1. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
V podání smyčcového orchestru Musica Alternativa pod ve-
dením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka, spoluúčinkují: 
Radka Černíková – zpěv, dětský soubor Houslová pážata, 
na programu: J. S. Bach, J. Zach, G. F. Händel, A. Corelli, 
A. Michna z Otradovic a další.

Sobota 7. 12.  • 14.00 
Adventní trh v klášteře – atrium domova       
Vánoční atmosféra, stánky, svařené víno, káva, čaj, cukroví, 
klobásky, vánoční dekorace, ozdoby a dárky, andělská pošta, 
živá hudba – kapela Motovidlo.    

Neděle 8. 12.  • 16.30 
2. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
V podání smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha So-

kola Královské Vinohrady pod vedením Zdeny a Vladislava 
Součkových. 
 
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
 
Pondělí 4. – pátek 8. 11. 
Letem světem 
Projektová aktivita v DDM Stodůlky pro účastníky kroužků 
a širokou veřejnost, seznámení s kulturami jiných zemí, kvíz 
o zajímavé ceny.

Úterý 12. 11.  • 15.30 – 17.30
Psychosomatický vývoj u dětí do 1 roku
Srdečně vás zveme na interaktivní tematické setkání 
s MUDr. Lenkou Misiaczkovou. Kromě teoretické části pro-
běhnou v závěru setkání i praktické ukázky a diskuze nad 
danou problematikou. Na tuto akci je nutné se předem při-
hlásit na sablony@ddmstodulky.cz. Vstup volný. Kapacita 
míst omezena. Financováno MŠMT z projektu Šablony II 
pro Dům dětí a mládeže Stodůlky.

Sobota 16. 11.  • 11.00 – 12.30
Bodystyling 
Přijďte si s námi zaposilovat i protáhnout celé tělo. Těšit se 
na vás bude lektorka Šárka Stehlíková. Přihlášení na našem 
webu. 

Soboty 16. 11. a 7. 12. 
Keramická dopoledne 
Sobotní keramická tvoření pro děti a rodiče. Přihlášení 
na našem webu. 

Pátek 22. 11.  • 16.00 – 19.00
Zimní dílna a rozsvícení stromečku
Zveme vás na tradiční tvořivou zimní dílnu se spoustou in-
spirace pro zimní a adventní čas. Výrobky budou přizpůso-
beny všem věkovým kategoriím, najdete zde jednoduché 
motivy i náročnější techniky. S sebou si přineste krabičku 
nebo košík na výrobky, nůžky, lepidlo. V 18.30 rozsvítíme 
na zahradě stromeček a společně si zazpíváme zimní písně 
u našeho betlému. 

Sobota 23. 11.  • 9.30 – 12.30
Věda Z –  S kufrem do pravěku 
Zveme vás na workshop, kde se děti seznámí s prací archeo-
loga, geologa i antropologa a vše si budou moci samy vy-
zkoušet. Po odborné stránce se dětem budou věnovat 
lektoři z týmu HistoryParku (www.historypk.cz). Akce je 
vhodná pro děti od 5 do 10 let. Cena je 200 Kč/osobu.

Sobota 23. 11.  • 10.00 – 12.00 
Intenzivní workshop pro ženy 
Pojďte spálit kalorie zábavným způsobem, pojďte se vyřá-
dit! Dvě hodiny intenzivního tréninku – fit latino dance 
(50 min.), workout (30 min.), intenzivní strečink + relaxace 
(30 min.). Přihlášení na našem webu. 

Středa 4. 12.  • 15.30 – 17.00 a 17.30 – 19.00 
Čertovské odpoledne 

Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, 
andělem a hodnými čertíky v pekle. Těšit se můžete na vý-
tvarnou dílničku, drobné hry, pro odvážnější návštěvu 
pekla, ale především na nadílku od hodného Mikuláše a an-
dílka. Pro děti od cca 2 do 10 let. Cena je 80 Kč (zahrnuje 
i balíček od Mikuláše). Rezervace a platba předem v recepci 
DDM nejpozději do 25. 11. 

Zvídavá školička
Naše oddělení předškolního kurikula a aktivit pro rodiny 
s dětmi v září nově otevřelo pro děti ve věku 3–7 let kroužek 
Zvídavá školička, který probíhá ve školní družině FZŠ Tráv-
níčkova 1744/4. Scházíme se třikrát týdně od 8.30 do 12.30. 

V rámci našeho „školičkového“ kurikula intenzivně využí-
váme prvky zážitkové pedagogiky s důrazem na osobní roz-
voj každého dítěte. Výhodou je menší počet dětí umožňující 
individuální přístup. V pestrých dopoledních programech se 
děti vzdělávají, poznávají, objevují a bádají, sportují, zpívají, 
kreslí aj. Hlavním prostředníkem je vždy hra. Samozřejmostí 
je každodenní pobyt venku, k dispozici máme plně vybave-
nou hernu a tělocvičnu. Více informací na našem webu. 
Přijďte se k nám podívat, máme ještě několik volných míst!

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

OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY 
Archeologická 2256/1, galerie ve 3. podlaží 
divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
27. 10. Čert a Káča – Eva a Jan 
 3. 11. Šamanka – Manka – Divadlo matky Vackové 
10. 11. O chaloupce z perníku – Divadlo Kapsa 
17. 11. Kašpárek v pekle – Divadlo Dokola
24. 11. Pohádka z Krkonoš – Romaneto 
 1. 12. Co to voní? aneb Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce  
           – Divadlo Prima den 
 8. 12. Čertovská pohádka – Divadlo Rolnička  

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. Běžné vstupné je 
70 Kč pro rodinu na dopoledne (příp. 630 Kč/10 vstupů).  
Přihlášení předem není nutné.  

Pondělí 11. 11.  • 17.30
Lampionový průvod
Sraz v 17.30 hod před vchodem RC Rybičky s vlastním lam-
pionkem. Společná cesta se světélky do Centrálního parku, 
kde nás bude čekat malé překvapení.

Sobota 30. 11.  • 13.00 – 16.00
Adventní dílna pro dospělé 
Nutné se přihlásit na rybicky.13ka@gmail.com.  
Materiál zajištěn, cena 250 Kč.

kaLendáŘ akCí



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LISTOPAD 2019 37

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou zvířátka – 
 říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka...
Během dopoledne navíc: 
19. 11. v 10.30 –  zamyšlení kazatele Davida Nováka 

na téma Jak hovořit s dětmi pravdivě 
25. 11. v 10.30 –  povídání o souvislostech v těle s fyziotera-

peutkou Agnieszkou – program formou 
otázek a odpovědí 

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

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

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

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

Sobota 2. 11.  • 16.00 
Mše na stodůleckém hřbitově 
V rámci týdne modliteb za zesnulé bude sloužena mše svatá 
u kaple na hřbitově ve Stodůlkách.

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

Úterý 5. 11.  • 10.00 
Dušičkové vaření maminek s dětmi
Společenství maminek s dětmi pořádá již tradiční společné 
dýňové vaření a tvoření, na které jsou zváni všichni zájemci. 
Akce se koná v klubovně „garáž“, ke společně uvařenému 
obědu zasedneme v poledne. Příspěvek na náklady spojené 
s výtvarnými potřebami a surovinami na vaření je 50 Kč 
na jednu rodinu.

Pondělí 11. 11.  • 16.00 
Krajiny Pavla Dvořáka 
Vernisáž výstavy Pavla Dvořáka Krajiny v Komunitním cen-
tru sv. Prokopa.

Úterý 26. 11.  • 11.00 
Tvůrčí dílna pro seniory 
Zveme všechny šikovné seniorky – nabízíme možnost 

 uvázat si adventní věnec v prostředí Komunitního centra 
sv. Prokopa.

Sobota 30. 11.  • 14.00 – 17.30 
Jarmark Církevní mateřské školky Srdíčko 
Součástí bude společné vystoupení všech dětí mateřské 
školy, tvořivé dílny pro děti, kavárna s možností občerstvení 
a popovídání si. Bude také možnost zakoupit si adventní 
věnce (vyrobené dobrovolníky z řad rodičů, pedagogů a přá-
tel školy), knihy a drobné dárky od opravdových řemeslníků, 
ale i od maminek, které vyrobily hodnotné výrobky na pod-
poru naší mateřské školy. 

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
V listopadu je otevírací doba od 9.00 do 16.00. 
 Pokladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.

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

Výstavy 
• Galerie Gočárovy domy – Heraldická zvířata očima dětí 
• Jurta – Mongolsko očima Jana Sováka (vernisáž 2. 11.)
• Terasa před vzdělávacím centrem – Fotím v Zoo Praha    

Narozeniny
 9. 11. – Richard, gorila nížinná – 28 let
23. 11. – Tom, medvěd lední – 12 let

Neděle 27. 10.     
Diwali – svátek světel
Oblíbený večerní lampionový průvod připomene indický 

hinduistický svátek světel Diwali – v 16.30 – 17.10 sraz 
účastníků průvodu u Vzdělávacího centra, zhruba v 17.45 
začne u restaurace Gulab světelná ohňová show. Vstup 
za 1 Kč pro návštěvníky s lampionem (od 16.30) 

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

Soboty 2., 9., 16., 23., 30. 11.
Ohřejte se v zoo         
Edukační a herní stanoviště v Pavilonu šelem a plazů. 
Ukázky enrichmentu pro šelmy, ukázky přírodnin, výtvarné 
aktivity s tematikou šelem a plazů, znalostní soutěž 
o drobné ceny. 
– komentované krmení kočkovitých šelem 
–  od 9. 11. setkání s vrchní chovatelkou plazů Natašou 

 Velenskou

Sobota 9. 11.  
Slavnostní položení základního kamene nového 
 Pavilonu goril  

Neděle 17. 11.  • 10.00 – 16.00
Zoo všemi smysly 
Výstava pro nevidomé ve Vzdělávacím centru, bohatá na-
bídka prvků, umožňujících poznat zoologickou zahradu ji-
nými smysly,  než zrakem – přírodniny a živá kontaktní 
zvířata, pachové vzorky, aromatická krmiva a zvukové na-
hrávky zvířat. Malé skupinky návštěvníků budou výstavou 
provázet školení průvodci. Vidomí návštěvníci budou mít 
k dispozici pásku přes oči.

Středa 20. 11.
Výroba enrichmentu z papírmaše
Workshop pro školní třídy.

Sobota 30. 11. 
Adventní dílny
Tradiční adventní dílny zaměřené na výrobu vlastních ad-
ventních věnců a vánočních dekorací. Z kapacitních důvodů 
je nutné se předem objednat na kontakt@zoopraha.cz. 
 Jednotlivé skupinky budou začínat každou celou hodinu 
od 11.00 do 14.00. Poplatek za dílny 150 Kč zahrnuje mate-
riál na výrobu věnce, svíčky a ozdoby (nezahrnuje vstupné 
do zoo).

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

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

Návštěva muzea českého gra-
nátu nabízí zajímavý zážitek 
milovníkům historie, šperků 
a řemesel. Muzeum nabízí 
ke koupi i originální dobové 
šperky ...TAJENKA. Dozvíte se 
také něco o energetických účin-
cích tohoto krásného kamene 
v barvě holubí krve a jeho lé-
čebné síle. Granáty patří beze-
sporu mezi nejstarší známé 
nerosty a zároveň mezi drahé kameny v nejstarších dobách užívané k ozdobným a rituál-
ním účelům. Muzeum se nachází v historické budově z 13. století, není tedy bezbarié-
rové. Je otevřené každý den od 10.00 do 21.00. Více informací najdete na www.mcgp.cz, 
Facebooku a Instagramu. Tři výherci se mohou těšit na rodinné vstupenky.

STOP – Ročník XXIX. – listopad 2019 · Vychází měsíčně kromě července a  srpna · Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158  00 Praha 13 ·  
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Michala Králová, Eva Černá, Alice Součková, JUDr.  Emese Stluková · Šéfredaktorka: Eva Černá · Redakce a  inzerce: Eva Černá, Petra Fořtová, Mgr.  Dan Novotný  ·  
grafická úprava, zlom a  tisk: Profiscan, s.r.o. · distribuce: Pavel Sirotek – firma Sabina, tel. 603  728  140 · Uzávěrka tohoto čísla: 7. 10. 2019  
· Za  obsahovou správnost příspěvků a  inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a  fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a  upravovat příspěvky  
po stylistické stránce. Objednávka inzerce na tel. 235 011 229, inzerce@praha13.cz. Ceník inzerce a další informace najdete na www.praha13.cz/inzerce.
Toto číslo vyšlo dne 25. 10. 2019 v nákladu 32 500 výtisků, 40 stran, ZdARMA.

Křížovka pro děti: Název předposledního, jedenáctého měsíce roku listopadu je odvozen 
od ...TAJENKA, které je v tuto dobu pro naše končiny typické.

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

Správná odpověď z října:
Křížovka – dRAKIÁdU V TŘEBONICÍCh

Poukázky do Mcdonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Bruno Babka, Praha 5
v hodnotě 258 Kč – Vojtěch Krejsa, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Marek helebrant, Nové Butovice 
Štefan Mladý, Rudná 
Anička a Viktorka Stoklasovy, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Irena haasová, Praha 5
Štěpánka Machková, Stodůlky 
Tereza Konvičná, Praha 5

Soutěžní otázky na listopad:
1) Kdy zahájí Školní stadion Bronzová zimní sezonu? 
2) Jaké písně zazní na listopadovém koncertě Václava Neckáře v Řeporyjích?
3) Po kom se jmenuje Chalabalova ulice?

Správné odpovědi na říjnové otázky:
1) Výletní loď, kterou jeli senioři na výlet, se jmenovala Cecílie.
2) Cíl Pražského cyklozvonění je před hlavním vstupem do pražské ZOO.
3) Do velkoobjemových kontejnerů můžeme odkládat starý nábytek, koberce a linolea, 
lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla a WC mísy.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Adriána Čajková, Praha 5 

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOUtĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Říjnová tajenka: NEJVĚTŠÍ SOUKROMÉ MUZEUM
Výherci:  Izák Burjanec, Stodůlky; Roman Budoš, Nové Butovice; 

Denisa Kmeťová, Stodůlky
 

Připravila Petra Fořtová
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz
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