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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Rekonstrukce ve čtyřech mateřských 
školách a jedné základní škole na území Prahy 13, která byla podaná uchazečem 
Z&D stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem K Rybníčku 13, Praha 9, neboť na-
bídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele, 
a návrh smlouvy o dílo podaný vítězným uchazečem
SOUHLASILA
s vyhlášením dotačního řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 dle předlože-
ných Pravidel dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro 
rok 2015
SCHVÁLILA
1) smlouvu o dílo s firmou ANTE – ing, s.r.o., se sídlem Pražská 1430/36,  
102 00 Praha 10 na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2015
2) výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou Aulický invest, s.r.o., 
se sídlem Moskevská 12, 470 01 Česká Lípa podané k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce s názvem Zateplení pavilonu D – FZŠ Mezi Školami 2322, 
Praha 13 a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem
3) výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou ENESA, a.s., se sídlem 
U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem Realizace dodatečných opatření energetických úspor ve školských 
objektech MČ Praha 13 pro rok 2015 a návrh smlouvy o dílo předložený firmou 
ENESA, a.s.
VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na nové pojišťovací služby s využitím opčního práva v jednacím 
řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Pojištění majetku 
a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13 – rozšíření pojištění
ZŘÍDILA
jako poradní orgán Rady městské části Praha 13 Komisi dotační pro oblast sociální 
a JMENOVALA předsedou komise Aleše Marečka, členy komise Petra Zemana, Yvetu 
Kvapilovou a PhDr. Helenu Volechovou, tajemníkem komise Bc. Petra Syrového

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD
závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2014
SCHVÁLILO
podepsání smlouvy o financování projektu v rámci 15. výzvy OPPK na projekt 
Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13 za podmínek schválených usnesením 
ZMČ Praha 13 ze dne 4. 3. 2015
SCHVÁLILO
grantovou smlouvu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita  
– Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13
SCHVÁLILO
poskytnutí dotace na podporu sportovní činnosti pro SK Hala Lužiny (480 tis. Kč), 
JUDO Štěchovice (200 tis. Kč), TJ Sokol Stodůlky (995 tis. Kč), SK Motorlet Praha 
(1 mil. Kč)
SCHVÁLILO
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od poskytovatele hl. m. Praha pro 
MČ Praha 13 jako zřizovatele Střediska sociálních služeb Prahy 13 ve výši 104 000 Kč 
pro pečovatelskou službu a 403 000 Kč pro terénní pečovatelskou službu SSS Prahy 13
 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Změna v provozu nočních autobusů
Praha 13 jako jediný sídlištní celek v Praze dosud neměla přímé noční autobusové 
spojení s centrem města, protože linka 508 končila v zastávce Anděl a linka 502 
v Dejvicích. Autobus 508 je velmi využívaný a navazující tramvaje jsou přetížené. 
Proto ROPID od začátku září přistupuje k propojení tras auto busových linek 504 a 508 
v centru města. Linka 504 tedy bude nadále jezdit po nové trase: Sídliště Stodůlky 
– Anděl – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Sídliště Písnice. Linka 508 se ruší. Zároveň 
se na všech nočních tramvajových a páteřních autobusových linkách, včetně linky 
504, z pátku na sobotu a ze soboty na neděli zkracuje interval z 30 na 20 minut. 
Změna přináší přímé noční spojení na I. P. Pavlova, na Pankrác a do Krče a současně 
se výrazně odlehčí přestupnímu uzlu Lazarská.
 Vladimír Bouček, odbor dopravy

Radnice spouští dva nové projekty
Mobilní aplikace určená k využití v tzv. chytrých telefonech usnadní vzájemnou 
komunikaci mezi radnicí a obyvateli Prahy 13. Je vyvinuta pro nejpoužívanější 
operační systémy Android a iOS. Zvýší nabídku informací, usnadní řešení definova-
ných životních situací a nabídne aktuální informace z radnice. Dalším významným 
přínosem budou lokalizační, mapové a kalendářové služby, které zpřístupní 
např. kontakt na strážníka městské policie podle dané lokality, nabídku kulturních 
a sportovních akcí, vyhledá nejbližší kontejner na separovaný odpad či další infor-
mace vztahující se ke konkrétnímu místu. Aplikace umožní uživatelům vzájemně 
sdílet vybrané typy informací, např. atraktivní lokality, zpřístupní možnost rezervace 
návštěvy na vybraných odborech, zobrazí úřední desku, STOP a mnoho dalšího.

Digitalizaci archivu stavebního úřadu realizuje Praha 13 od loňského roku. Díky 
projektu se podařilo vybudovat vlastní skenovací pracoviště, takže převážná část 
dokumentace stavebního archivu bude převedena do digitální podoby. V první fázi 
se skenuje dokumentace k rodinné zástavbě v lokalitě Stodůlky a k veškerým panelo-
vým domům, později zbývající části a všechny nové přírůstky do stavebního archivu. 
Digitalizovaná forma archivu přinese nejen efektivní způsob ukládání dokumentů 
a manipulaci s nimi, ale především zefektivní styk s klienty prostřednictvím obou-
stranné výměny relevantních podkladů v digitální podobě. Klientům stavebního 
úřadu bude digitální dokumentace zpřístupněna díky klientskému centru a klient 
si sám rozhodne, kterou část dokumentace chce nahrát na vlastní flash-disk, vypálit 
na CD/DVD či vytisknout. 

Oba uvedené projekty jsou spolufinancovány v rámci Operačního programu Praha 
Konkurenceschopnost a budou dokončeny na konci září.
 Libor Hakl, odbor kancelář tajemníka

Sdělení úřadu a městské částiZprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 6. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 16. září 2015 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, 
kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, 
způsobu placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynáren-
ské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v násle-
dujících termínech:

7.  9. od 14.30 do 17.00 18. 11. od 10.30 do 13.30
8. 10. od  8.00 do 11.00 28. 12. od 14.30 do 17.00

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.  
Bližší informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 
 Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.
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Milí čtenáři,
vítáme vás po horkých prázdninách u zářijového STOPu a jsme rádi, že ho čtete. 
Tentokrát se nám sešlo takové množství příspěvků, že jsme měli opravdu co dělat, 
abychom se do vymezeného prostoru 40 stran vešli. V září městskou část oživí akce 
třetího Festivalu volného času Prahy 13, který nabídne širokou škálu zajímavých 
aktivit. Program festivalu najdete na str. 10 – 11, určitě si z pestré nabídky vyberete. 
Podrobnosti budeme postupně doplňovat také na webu a na facebookovém profilu 
Šťastná třináctka. Další nabídku kroužků a možností pro volný čas najdete na str. 33 
a nábor do sportovních oddílů na str. 14 – 15. Pozvánky na ostatní události nabízíme 
samozřejmě v Kalendáři akcí v závěrečné části zpravodaje a pozvánky pro seniory 
na str. 31. 

Tématem STOPu je výstavba depozitáře uměleckoprůmyslového muzea, který 
rychlým tempem vyrůstá na Velké Ohradě. Představujeme také několik projektů, pro 
které radnice získala podporu z fondů EU. Starosta David Vodrážka se v Přímé lince 
zabývá uzavřením části Petržílkovy ulice. V Kaleidoskopu si mimo jiné připomínáme 
památku předčasně zesnulého Vladimíra Křápka, který se před lety významně zasloužil 
o rozvoj kultury v městské části. Redaktorka Eva Černá tentokrát rozmlouvala 
s jednatelkou útulku pro zraněné a opuštěné kočky Petrou Soběslavskou. Za celou 
redakci vám přeji příjemné září a hezké čtení. Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 14. 9. 2015 Distribuce: 2. – 9. 10. 2015

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Proč je uzavřena Petržílkova ulice 
a jak dlouho to bude trvat? 

V první řadě upřesním, že je 
uzavřen krátký úsek Petržílkovy 
ulice mezi křižovatkou s ulicí 
Na Zlatě a odbočkou k polikli
nice Lípa Centrum Nové Buto
vice. 

Důvodem uzavírky této části 
ulice je výstavba teplovodu pro 
Trigema Smart byty, které společ
nost Trigema buduje na místě 
bývalých „stříšek“ u Petržílkovy 
ulice, tedy mezi poliklinikou 
a administrativním komplexem 
Metronom Business Center. 
Tuto stavbu samozřejmě sledu
jeme a je nám jasné, že je nutno 
budoucí bytové domy připojit 
na stávající sítě. Nicméně o přes
ném termínu a rozsahu uzavírky 
nás stavebník ani Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy 
neinformovali, svůj postup 
s námi neprojednali a postavili 
vedení městské části tak trochu 
před hotovou věc. 

Rada MČ Praha 13 s úplnou 
uzavírkou komunikace nesouhla
sila. Skutečnost, že by část této 
poměrně frekventované ulice 
měla být úplně uzavřena po dobu 
dvou měsíců, pro nás byla nepři
jatelná. Problémem pro nás bylo 
také to, že v důsledku uzavírky 
bylo nutno změnit trasu a posu
nout stanice tudy projíždějícího 
autobusu 168, což je nepříjemné 

zejména pro starší obyvatele, 
kteří do Lípy autobusem dojíž
dějí. Proto rada městské části 
na své schůzi 27. července přijala 
usnesení, že zásadně nesouhlasí 
s plánovanou úplnou uzavírkou 
komunikace Petržílkova v úseku 
Na Zlatě – příjezdová komuni
kace k poliklinice Lípa. Poté 
jsme vyzvali TSK, jakožto 
správce komunikace, aby ulici 
nezavírala a našla alternativní 
řešení. To se nepodařilo. Tech
nická správa komunikací odpo
věděla, že našemu požadavku 
nemůže vyjít vstříc a Trigema 
zaslala důvody, proč je úplná 
uzavírka nezbytná a že bude 
dbáno bezpečnostních opatření, 
aby nevznikly škody na zdraví 
ani majetku. 

Po polovině srpna byla tedy 
část Petržílkovy uzavřena a za
stávky autobusu č. 168 v obou 
směrech byly posunuty od poli
kliniky Lípa za křižovatku s ulicí 
V Hůrkách směrem k radnici. 

Všechny klienty a návštěvníky 
polikliniky mohu ujistit, že pří
jezd k ní je zachován i během 
uzavírky, a to Petržílkovou ulicí 
ve směru od ulice Pod Hranicí 
a radnice. Pokud přijedete 
po Bucharově ulici musíte 
uzavírku objet ulicemi Na Zlatě, 
Seydlerova a V Hůrkách, stejně 
jako autobus. Dobrou zprávou je 
alespoň to, že díky tlaku radnice 
byla doba uzavírky zkrácena 
z původně plánovaných dvou 
měsíců na jeden měsíc. Potrvá 
tedy do 15. 9. a po tomto ter
mínu by měla být Petržílkova 
opět normálně průjezdná. 

Starosta Prahy 13  

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 

tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 

e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, 

internet: www.praha13.cz

KONTAKTY

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz
http://praha13.anobudelip.cz

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

Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz 
 www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com 

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

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky
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Informace z radnice

Obnova veřejných prostranství úspěšně dokončena
Od září loňského roku vás ve STOPu průběžně informujeme o prů
běhu dvou velkých projektů revitalizace veřejných prostranství, které 
Praha 13 realizuje s finanční podporou z fondů EU – z Operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK). Projekty, které se 
zabývaly obnovou několika lokalit na sídlišti Lužiny a Nové Butovice, 
byly na konci srpna ukončeny. Na některých místech skončily práce 
již mnohem dříve.

Vnitroblok Trávníčkova – Fantova
Na počátku července byla dokončena revitalizace vnitrobloku Trávníč
kova – Fantova. Byla zde vysázena nová zeleň, která přispěje větší pře
hlednosti a bezpečnosti ve vnitrobloku. Podél centrální části, zvýše
ných ostrůvků zeleně, byla vytvořena nová alej jilmů a podél středové 
cesty byla doplněna alej stávající. Výrazným prvkem jsou dva kontrastní 
relaxační monumenty, které jsou umístěny na jednom z ostrůvků. 
Dětské hřiště bylo kompletně zrekonstruováno. Při rozmísťování 
herních prvků bylo využito terénu a dvě skluzavky byly umístěny 
ve svahu. Hřiště je laděno do námořnických a mořských motivů. 
Sportoviště bylo opatřeno moderním umělým povrchem, který tlumí 

nárazy míče. Na stupňovitých tribunách jsou dřevěné sedáky, okolní 
zeleň byla zredukována. V celém vnitrobloku jsou rozmístěny nové la
vičky a další mobiliář.

Revitalizace tří veřejných prostranství Prahy 13
Koncem července byly dokončeny také práce na třech plochách zařa
zených do projektu Revitalizace veřejného prostranství P13, které byly 
rovněž spolufinancované z OPPK.
Vnitroblok Neustupného 
Vznikla zde dvě oddělená dětská hřiště, z nichž jedno je opatřeno 
umělým povrchem. Je zde nově zabudována trampolína, prolézací ses
tava, kolotoč, houpačky, pískoviště v rohu pod svahem a lezecké stěny 
po obvodu. Druhé hřiště je oplocené, doplněné obloukovou lavicí 
s pergolou, která opticky odděluje prostor od bytových domů. Dalším 
výrazným prvkem tohoto prostoru jsou půlmetrové pryžové boule 
rozmístěné v travnaté ploše. 
Hřiště Fingerova
Původně dětské hřiště ve vnitrobloku Fingerova bylo proměněno 
na venkovní posilovnu. Od okolního prostředí je plocha oddělena ži
vými ploty a ze západu dřevěnou pergolou. Povrch tvoří barevně zají
mavá kombinace dlažby a umělého povrchu. Je zde možné si zacvičit 
na strojích pro simulaci běhu na lyžích, veslování, sjezdového lyžování 
a na dvou šlapadlech před lavičkou.
Prostor před FZŠ Trávníčkova
Plocha před FZŠ Trávníčkova byla kompletně přeměněna. Byla zde 
položena nová dlažba, která kopíruje původní šachovnicový vzor. Na
místo zvýšených záhonů se zelení byly vysazeny solitérní stromy, dře
zovce se zlatožlutými listy. Pod stromy jsou nové parkové lavičky 
a ve východní části, pod původními stromy, jsou zvýšená posedová mola. 

Věříme, že provedené úpravy výrazně přispěly ke zkvalitnění veřej
ných prostor a že s nimi budete spokojeni.
 Pavel Jaroš, zástupce starosty

Pomoc s návratem do práce po rodičovské dovolené
Závěr rodičovské dovolené je u většiny rodičů spojen s přemýšlením 
a otázkami: Co bude dál, jak to zvládneme? Toto bilancování je běžné, 
dokonce i u těch, kteří se vracejí do zaměstnání, kde pracovali před 
narozením dítěte. 

Poradit se, potvrdit si své představy, či si rozšířit své možnosti 
a něco se naučit, to jsou rozhodně dobré investice pro sebe samého, 
které zvýší pravděpodobnost úspěchu a lepšího sladění rodinného 
a pracovního života.

Bezplatně vám může pomoci projekt Zpět do práce po rodičovské 
dovolené s MČ Praha 13 – ať už se vracíte do původního zaměstnání, 
chcete přejít jinam, nemáte se kam vrátit nebo řešíte složitou životní, 
rodinnou či finanční situaci.

V rámci projektu poskytuje Praha 13 bezplatné kariérní a právní 
poradenství a vzdělávání formou e-learningu, které mohou rodiče 
absolvovat z domova nebo v Domě dětí a mládeže Stodůlky, Chlu
pova 1800, kde jsou k dispozici počítače, studijní materiály a také hlí

dání dětí po dobu poradenství či 
kurzu. V nabídce je 5 balíčků 
elearn igových vzdělávacích 
kurzů. V případě úspěšného 
absolvování obdržíte certifikát. 

Tyto bezplatné služby budou poskytovány do konce roku 2015, a to 
všem rodičům, kteří minimálně 6 měsíců pobývají v hl. městě Praze, 
jsou na rodičovské dovolené nebo krátce po rodičovské dovolené a ne
zaměstnaní a pečují o nezaopatřené dítě ve věku 1 – 4 let. 

Zájemci o kurzy nebo poradenství se mohou objednat na  
tel. 604 441 559, 731 164 770 nebo emailech:  
zpetdoprace@p13.mepnet.cz, michaelagaydosova@seznam.cz. 

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha – Adapta
bilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. 

Více na www.praha13.cz a www. rentel.cz/portal/zpetdoprace.
 Hana Tyranová, manažerka projektu, tel. 235 011 452, 702 168 628

Rozšíření bezplatné právní poradny na radnici
Radnice Prahy 13 nabízí právní poradenství občanům městské části 
v problematické situaci už od ledna 2014. Centrum právní pomoci 
sídlí v místnosti č. 317 ve 2. patře radnice na Slunečním náměstí a po
skytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma. Pů
vodně bylo v provozu 2x týdně, nyní byly návštěvní hodiny centra roz
šířeny na čtyři dny v týdnu: pondělí a úterý 14.00 – 16.00, 
středa a čtvrtek 9.00 – 12.00.

Zájemce o právní radu musí mít na území městské části trvalý 
pobyt nebo zde vlastnit nemovitost. Musí se předem telefonicky 

objednat na tel. 235 011 144, 235 011 228 nebo na bezplatnou linku 
800 130 000 a ve sjednanou hodinu přijít. 

Centrum právní pomoci je určeno pro lidi, kteří se z různých důvo dů 
ocitli v problematické situaci a nevědí si sami rady. Poskytne základní 
radu, jak postupovat v konkrétním případě v oblasti rodinného a pra
covního práva, náhrady škody, ve spotřebitelských záležitostech, 
v otázkách nájmu a podnájmu, dluhů, migrace, v problematice menšin 
i v trestně právní oblasti.
 Kateřina Černá, tajemnice úřadu
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Téma STOPu

V Červeňanského ulici na Velké Ohradě pokračuje výstavba Centrál
ního depozitáře Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). Pro 
tuto významnou státní instituci je to zcela zásadní stavba pro uložení 
statisíců sbírkových předmětů nevyčíslitelné kulturní hodnoty, neboť 
původní historická budova na Starém Městě z let 1897 – 1901 nebyla 
navržena na vhodné uchování takového objemu sbírek. Sbírky zahr
nují umělecké řemeslo, užité umění a design od pozdní antiky do sou
časnosti – sklo a keramiku, užitou grafiku a fotografie, práce z drahých 
i obecných kovů, dřeva a jiných materiálů, šperky, hodiny a hodinky, 
textil, módu, hračky či nábytek a další.

Centrální depozitář byl vyprojektován jako nízkoenergetická bu
dova na kruhovém půdorysu. Samotný úložný prostor pro sbírky tvoří 
čtvercové jádro budovy, které má svůj vlastní režim. Po obvodu jsou 
umístěna zejména pracoviště související s péčí o sbírky a jejich sprá
vou. Tím bude odlehčeno historické budově v centru Prahy, která též 
prochází rekonstrukcí a bude určena pouze pro vystavování sbírek. 
Plánování výstavby centrálního depozitáře na konkrétním místě 
v Červeňanského ulici probíhá od roku 2010, kdy byl pro UPM za
koupen od soukromého majitele pozemek a bylo schváleno územní 
rozhodnutí k výstavbě depozitáře. Samotné plánování depozitáře jako 
řešení chybějícího prostoru pro sbírky a bohatou činnost UPM probí
halo intenzivněji od roku 2000, ale problémem se již zabývalo několik 
generací muzejní správy. Po schválení projektu Vládou ČR v roce 
2013 a uskutečnění výběrových řízení bylo možné v dubnu 2014 začít 
fyzicky s výstavbou. 

Investice je z programu Národního kulturního pokladu Minister
stva kultury ČR a činí téměř 306 milionů korun, její součástí je i veš
keré vybavení budovy jak pro uložení sbírek, vybavení restaurátorských 
pracovišť, tak interiéry pracoven či vstupního prostoru. Ten bude pří
stupný i veřejnosti, neboť zde bude malá kavárna a prostor pro příleži
tostné akce, přednášky a edukační programy. Projektantem stavby je 

AS Project CZ, s.r.o., z Pelhřimova, zhotovitelem PSJ, a.s., z Jihlavy. 
Od května 2014 probíhaly podzemní a výkopové práce, hrubá stavba 
vyrostla velmi rychle. V letošním roce jsou prováděny velmi náročné 
práce na vnitřním vybavení a plášti stavby, které musí odpovídat všem 
požadovaným ochranným předpisům. Pak bude následovat regulace 
klimatu a provozu budovy a po předání budovy do konce roku budou 
postupně naváženy sbírkové předměty z dočasného depozitáře. Pů
vodně měly být sbírky i pracoviště přesunuty rovnou do nové budovy, 
nyní jsou uloženy v tzv. mezidepozitáři a pracovníci muzea mají do
časné kanceláře na Malém náměstí v Praze 1. Kvůli posunu realizace 
stavby centrálního depozitáře prochází totiž generální rekonstrukcí 
souběžně také hlavní budova. Její provoz byl ukončen, včetně výstav  
a expozic, závěrem roku 2014. 

Zásadní snahou Uměleckoprůmyslového musea v Praze je i po dobu 
rekonstrukce zpřístupnit veřejnosti sbírkové předměty ve své správě. 
Proto v listopadu 2013 otevřelo v Obecním domě expozici Secese/Vi
tální umění 1900. Unikátní soubory skla evropské i české provenience 
v počtu kolem 1 100 položek zapůjčilo pro expozici zámku Světlá nad 
Sázavou. Jde o nejrozsáhlejší prezentaci této sbírky mimo hlavní bu
dovu v historii muzea. Zároveň díky úzké spolupráci s Národním pa
mátkovým ústavem mohou návštěvníci zámku Vranov nad Dyjí 
zhlédnout expozici Evropská kamenina ze sbírek muzea.  
Od 18. listopadu otevře UPM expozici Českého kubismu v domě 
U Černé Matky Boží na Starém Městě, který je národní kulturní 
památkou. Kromě toho muzeum po dobu rekonstrukce připravilo 
putovní výstavy skla do Číny, Japonska a Jižní Koreje, které probí hají 
v letech 2014 – 2017.

Po svém dokončení bude centrální depozitář v Praze 13 význam
ným přínosem pro zachování vzácných sbírek muzea pro další gene
race a jejich zpřístupňování široké veřejnosti.
 Jana Ulipová, tisková mluvčí Uměleckoprůmyslového musea v PrazeDestička s čínskými motivy z roku 1725

Stavba v červenci 2014

Renesanční stolní hodiny z roku 1549Závěs z českých granátů z roku 1900

Nový depozitář pro cenné exponáty

Hrubá stavba depozitáře je již hotová
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Kaleidoskop

Další hřiště na Velké Ohradě dokončeno

Zrekonstruované dětské hřiště pro menší děti nedaleko polikliniky 
na Velké Ohradě uvedli 10. června slavnostně do provozu starosta 
David Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš. 

Stav původního starého hřiště již neodpovídal současným požadav
kům a potřebám dětí ze sídliště. Rekonstrukce začala v roce 2013, kdy 
byly vyměněny herní prvky – na hřiště byly instalovány houpačky, ko
lotoč a hrádek se skluzavkou. Loni byl přidán nový domeček pro nej

menší děti, na který přidala 100 000 Kč společnost Domanský, s.r.o. 
Letos byla rekonstrukce dokončena obnovou laviček u pískoviště, po
ložením části nové dlažby a nátěrem plotu okolo hřiště. Za celou re
konstrukci zaplatila městská část přibližně 450 000 korun. 
 Samuel Truschka

Letní cvičení v parku
Uprostřed žhavého léta se 
v neděli 9. srpna odpoled ne, 
jediný den, kdy horko tro
chu polevilo, uskutečnila 
sympatická sportovní akce 
u Kuželkárny v Centrál
ním parku. Den pohybových 
aktivit v přírodě pořádalo 
Dance & Yoga Studio 
ve spolupráci s Prahou 13. 
Na programu bylo tanco
vání, fitness nebo Power 
Yoga. Příchozí si mohli 
vyzkoušet cvičení na bo
lavá záda, obdivovat ta
neč ní ukázku nebo se za
pojit a naučit se karibský 
tanec bachata. Ke cvičení 
a tancování se přes dost 
teplé počasí postupně při
pojilo několik desítek dětí 
a dospělých. A mnozí 
další se alespoň podívali 
zpovzdálí. Samuel Truschka

Třicetiny školy Trávníčkova

Fakultní základní škola Trávníčkova na sídlišti Lužiny si letos připo
míná 30 let od svého vzniku. Kulaté výročí jsme oslavili 27. května 
slavnostní akademií ve Spolkovém domě. Děti spolu se svými učitel
kami připravily pestrý a zajímavý program. Recitovaly, zpívaly, tančily 
a předvedly také své jazykové znalosti. Závěr patřil veselému čertímu 

muzikálu. Ředitel školy 
František Hanzal ve slav
nostním projevu mimo jiné 
řekl: „Třicetiny jsou věkem 
plným síly, tvůrčí energie, 
naplňování odkazu minu
losti a plánů do budoucna, 
navíc s velkou dávkou zku
šeností našeho pedagogic
kého sboru. Poděkování 
patří kromě našich učitelů 
a vychovatelů i všem pro
vozním zaměstnancům, bez 
kterých se zkrátka neobe
jdeme.“ Více o minulosti 
i současnosti školy se do
zvíte v článku na str. 12.
 Marcela Fuglíková
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Kaleidoskop

Svátek se zpíváním a soutěžemi
Také letos připravila Praha 13 na 1. červen v Cen trál ním parku oslavu 
Dne dětí. Letošnímu programu dominovalo zpívání a soutěže ve far
mářských dovednostech. Líbilo se vystoupení Ondřeje Rumla i spon
tánní zpívání s Martinou a Kristýnou, které zapojily i děti. Soutěžilo 

se v různých zábavných disciplínách a úkolech v duchu divokého zá
padu – děti vozily bedny na trakaři, měnily kolo u vozu nebo pletly 
housky. Ty menší nalákaly kolotoče, houpačky, vláček a trampolíny. 
A rodiče samozřejmě stánky s občerstvením. Samuel Truschka

Vzpomínka na Vláďu Křápka
Čas běží tak rychle, že se tomu až nechce věřit. Letos 12. srpna jsme 
si připomněli již celých deset let od předčasného odchodu vzácného 
a nezapomenutelného člověka – Vladimíra Křápka (1958 – 2005). 
Mohli bychom dlouho vypočítávat všechny zásluhy, které Vláďa měl 
na organizaci kulturního života Prahy 13. Jedna věc možná stojí za zmín
 ku ze všech nejdříve – jeho nesmírná skromnost. Jako ne únav ný orga
nizátor se nikdy nedral do popředí, nikdy nestál o aplaus a vnější pro
jevy uznání. Raději stál s úsměvem v pozadí a svým typickým laskavým 
způsobem odváděl organizační práci tak výtečně, že by se méně bedli
vému pozorovateli mohlo až zdát, že se všechny ty akce organizují do
cela samy. 

Pěvecký sbor Besharmonie, tehdy působící při Gymnáziu Jaroslava 
Heyrovského, mohl zakusit organizační schopnosti a všestrannou 
pomoc Vládi Křápka mnohokrát. Nejprve v kulturním domě Hájek 

a později v Komunitním centru sv. Prokopa, které vedl. To se stalo 
na čas přímo domovskou základnou našeho pěveckého sboru a díky 
tomu se mohlo několik desítek mladých lidí těšit velice příjemnému 
zázemí a věnovat se hudbě, která pro mnohé z nich je dodnes důleži
tou součástí života a příležitostí k navázání dlouholetých přátelství. 

Když jsme několikrát slyšeli 
vzpomínat jiné soubory na Vláďu 
Křápka, trochu to vždy vypadalo, 
jako by každý chtěl být jeho „nej
milejším dítětem“ – jeho nasazení 
bylo totiž takové, že se v jeho pří
tomnosti každý cítil výjimeč ně 
a vydal ze sebe maximum. Obrov
ský úspěch mnoha Vláďou organi
zovaných kulturních programů 
toho byl důkazem. 

„Ve Vláďovi jsme našli velmi 
spřízněnou duši a díky němu zá
zemí pro pořádání festivalu čer
nošských spirituálů,“ vzpomíná Lucie Haschková. „Spolu jsme také 
v roce 2005 připravili první butovický koncert Slávka Klecandra, 
tehdy se Sváťou Karáskem. Napadlo nás, že by si Slávek mohl poka
ždé pozvat nějakého jiného hudebního hosta – a nápad na cyklus 
koncertů byl na světě. Vláďa Křápek již s námi na tomto světě není, 
ale jeho nápady zůstaly a žijí dál. Do roku 2010 se konalo osm roč
níků Spiritual Festu a koncertů z cyklu Třináctého na třináctce bylo 
do letošního roku již přes padesát. Vláďo, velký dík!“

Dodnes na něj vzpomíná i Miriam Kubičková ze stodůlecké far
nosti: „Byl to člověk, pro nějž křesťanství a služba bližnímu nebyly 
prázdným pojmem. Dokázal nejen lidi propojovat, ale pro každého 
najít i impuls pro účast na kolektivním díle. Našel si čas pro osobní 
návštěvu, dokázal zprostředkovat Boží přítomnost v každém svém po
čínání. Byl vždy ochoten pomoci, uměl zařídit uplatnění pro každého, 
kdo vykazoval nějaký dílčí talent, dokázal každého zapojit do života 
naší komunity.“

Na závěr si dovolím jednu osobnější vzpomínku: Pro nás všechny 
ze sboru byly nezapomenutelné dva koncertní zájezdy do Uherského 
Hradiště, tedy do rodiště Vládi Křápka, na kterých nás provázel, po
vzbuzoval a pomáhal jak jen mohl. Když nám ho před deseti lety 
ve věku 47 let těžká nemoc nečekaně vzala, zůstalo po něm v srdcích 
mnoha z nás prázdné místo. Jeho památka ale žije dál a my si ji 
s vděčností připomínáme. Petr Jan Vinš, pěvecký sbor Besharmonie
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Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

Požár způsobila nezodpovědnost 
Je parné odpoledne, čtvrtek 6. srpna 2015. Houkání hasičů a sloup 
kouře na jihozápadním okraji Nové Vsi říká, že je zle. Hoří v přírodní 
památce Červený lom a Opatřilka v Dalejském údolí (nikoliv v Pro
kopském, jak se také uvádělo). Ohrožen je i domeček Tereza, sloužící 
již od 80. let ekologické výchově. Jen rychlý efektivní zásah hasičů 
zastavuje zhoubné plameny asi 50 metrů před ním. V každém případě 
velký dík hasičům za rychlý zásah i jeho záchranu. I tak je bilance 
požáru smutná – shořelo členité území o rozloze snad 100 x 300 m. 
Neshořelo obyčejné území. Shořela část zvláště chráněného území, 
porostlá travinami, křovinami a stromy.

Má požár původ v odhozeném žhavém oharku cigarety? Zřejmě je 
to ještě horší. Údajně si někdo na zahrádce pod vilkou na konci Nové 
Vsi, na kraji zvlášť chráněného území, rozdělal za velkého vedra a su 
cha oheň. Při obhlídce místa požáru vidím na zahradě za plotem oné 
vily velké ohniště s četnými ohořelými poleny. Na zahradě jsou ohořelé 
trávníky a ohořelé křoví a stromy pokračují mimo zahradu do zvláště 
chráněného území. Uvedený zdroj požáru je zřejmě pravdivý.

Co všech  no se ještě musí stát, aby se dodržovaly alespoň základní 
bezpečnostní předpisy, jako že za horka a sucha se nerozdělává v pří
rodě ani na zahradě oheň? Večer toho dne u bývalého Klukovického 
koupaliště, na kraji přírodní rezervace Prokopské údolí, součásti sítě 
zvlášť chráněných území Evropské unie, jsem viděl dva hořící ohně 
návštěvníků. Tentokrát od nich, naštěstí, nic nechytlo.
 Jan Zeman, zastupitel Prahy 13

Delší trasu linky 168 vítáme
Přečetla jsem si ve STOPu o změně trasy autobusu 168, která se mě týká, 
protože bydlíme v Petržílkově ulici naproti Lípě. Mně osobně tato změna 
hodně pomohla, protože manžel i já jsme měli hodně lékařů ve Vojenské 
nemocnici. Před 3 roky vážně onemocněl, tak jsme museli jezdit autobu-
sem a museli jsme 2x přestupovat, u Motolské nemocnice, na Větrníku 
a ještě jet stanici tramvají a strávili jsme tak skoro celý den. Manžel one-
mocněl Alzheimerovou chorobou, má ZTP/P a musí mít 24 hodinovou 
péči. Ven sám vůbec nesmí, nemá žádnou orientaci. Když jsme jednou 
u nemocnice přecházeli na tramvaj, tak se mě pustil a sešel z ostrůvku 
do jízdního pruhu a chtěl si jít sednout na lavičku naproti. Jen díky rychlé 
reakci řidičů se nic nestalo. Od té doby nás museli vozit na kontroly vnuci 
a já jsem se musela přizpůsobovat jejich možnostem. V Lípě jsem bohužel 
nebyla s jednáním vůbec spokojená, a tak se můžeme opět vrátit do Vojen-
ské nemocnice – sedneme před domem do autobusu, staví u Alberta, Kauf-
landu, Lidlu i u Vojenské nemocnice a intervaly zůstaly 30 minut. 
Nevím, kdo má s tím problémy, já jsem naopak nadšená, protože mně to 
hodně pomohlo v péči o manžela.
 Marie Ouřadová 

Kdo nás ochrání před neukázněnými pejskaři?
Chtěla bych se s Vámi podělit o dnešní zážitek s pejsky. Ačkoliv mám malé 
děti a dost mi vadí psí exkrementy, kam se podívám, snažím se s pejskaři 
vycházet a chápat je. Dneska cestou ze školky s dětmi mi nezůstával 
rozum stát. Na prostranství pod schody před ZŠ Trávníčkova se mi děti 
rozeběhly dolů z kopce. Kousek pod nimi si hráli dva chlapci asi tak ze 
3. třídy. Od silnice přichází majitel s malým pejskem. Malý pejsánek na-
jednou nabírá rychlost a rozbíhá se doprostřed dětí. Zůstávám překvape-
ním stát. Naštěstí minul moje 2 a 4leté děti a vrhnul se mezi ony chlapce. 
Začal jim skákat na nohy. Chlapci na nic nečekali a vzali nohy na ra-
mena. Pes jim nestačil a začal se vracet. Okamžitě jsem se probrala z lek-
nutí a běžela pro mladší dítě a cestou chytala starší za ruku a rychle je 
cpala do kočárku. Konečně kolem nás prošel rychlejším krokem majitel psa 
a chvátal pro svého miláčka. Nestihl proto ani reagovat na moje upozor-
nění, ať si svého psa drží u těla. Vracíme se kolem dětského hřiště a starší 
dcerka mě upozorní, že na hřišti je pejsek. Nejdřív si myslím, že je tam 
sám a snažím se ho zahnat. Pak si ale všimnu jeho doprovodu a hned je 
upozorňuji, že na oploceném hřišti pro děti nemá pes co dělat. Paní se vy-
mlouvá, že na hřišti zrovna nikdo není a že se tam pes určitě nepo… 
Bere psa do náruče a zůstává s ním na hřišti. Během chvilky přicházejí 
na hřiště děti a majitelka se psem za chvíli odchází. Opravdu máme tohle 
zapotřebí? Neexistuje způsob, jak můžou vedle sebe v klidu existovat děti 
a psi? Mohou být neukáznění majitelé nějakým způsobem postihnuti 
dříve, než se stane neštěstí? Už jsem se vytrénovala, že nemůžu nechat 
děti volně pobíhat a jakmile je poblíž pes, stahuji je k sobě ke kočárku. 
Není to poprvé, co jsem zažila, že cizí volně běhající pes vběhl mezi děti 
a páníček byl v nedohlednu. A to nepočítám otírání dětí a jejich botiček 
od exkrementů.
 Eva K., Stodůlky

Hlavní město Praha nemá dosud žádnou vyhlášku, která by volný 
pohyb psů omezovala. V současné době hl. město právní úpravu 
v této oblasti připravuje a městské části podávají své návrhy. Praha 13 
navrhuje doplnění míst, kam je nyní úplný zákaz vstupu se psy, tedy 
dětská hřiště, o piknikovou loučku v Centrálním parku. Dále je v ná
vrhu vyjmenováno 10 ploch, kde by bylo volné pobíhání psů povo
leno. Na ostatních veřejných prostranstvích Prahy 13 včetně Centrál
ního parku se předpokládá povinnost vodit psa na vodítku. Navržené 
plochy pro volné pobíhání psů jsou rozmístěny po celém území 
Prahy 13 – jde o louku u starého sadu ve Stodůlkách, haldu na kraji 
Centrálního parku, louku při ulici K Sopce na Malé Ohradě, vyme
zené plochy poblíž točen autobusu na Velké Ohradě, louku mezi uli
cemi Archeologická a Zázvorkova na Lužinách, část Údolí motol

ského potoka, louku za Bucharovou směrem na Jinonice, louku 
u křižovatky ulic Jeremiášova a Pod Hranicí, okolí Třebonického 
rybníka. Návrh vyhlášky bude projednáván orgány hl. města. Vzhle
dem k velkému odporu chovatelů psů je ale dost možné, že zastupi
telstvo hl. města opět žádnou vyhlášku nepřijme.
 Samuel Truschka, šéfredaktor STOPu
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Festival chutí podruhé
Po loňském úspěchu to 19. září na Ohradském náměstí, přímo před 
restaurací Kastrol, znovu rozbalí Ohrada Food Fest. Hlavní novinkou 
festivalu jídla bude bezpochyby otevření zahrady restaurace Kastrol, 
kde budou nabízeny speciality na grilu. Nováčky mezi účastníky 
budou řeporyjská Kavárna Na náměstí se svými koláči a kávou, Čoko
ládová cukrárna a Pivovar Lužiny. Své skvělé víno opět přiveze Lukáš 
Hnidák z vinařství Nechory. Domácí Kastrol potěší hlavně masožrouty. 
Předvede zvěřinovou paštiku, ragout z drštěk s majoránkou, legen
dární pomalu taženou plec se salátem coleslaw, zvěřinovou roládu 

s celerovým pyré a vdolky. Ve Wine Food Marketu mají letos kromě 
pasty zaostřeno na ryby. Dish tradičně přiveze nejlepší pražské burgery 
a Gao Den mangový salát, Tom Yam, kari a smažené jarní závitky. 
Restaurace Na Pekárně představí svého legendárního kance na šípkové 
omáčce. „Myslíme také na dětské návštěvníky festivalu,“ říká pořadatel 
akce a spolumajitel restau race Kastrol Pierre Même. „Kromě dětského 
koutku v zahradě je pro ně připraven skákací hrad, dětské kadeřnictví 
a malování na obličej.“

Patronát nad festivalem převzal i letos mistr gastronomie Roman 
Vaněk a záštitu starosta Prahy 13 David Vodrážka. 

Více o festivalu, vstupenkách a jednotlivých restauracích najdete 
na www.ohradafoodfest.cz a www.facebook.com/ohradafoodfest.

Madla Zelenková

Chvála včelám a medu
Nejvíc pomáhají včely přírodě i člověku tím, že opylují rostliny a udr
žují tak pokračování jejich existence a potravní řetězec pro obrovské 

množství živočichů. Albert Einstein podtrhl důležitost včel prohláše
ním, že pokud vyhynou včely, do čtyř let vyhyne i lidstvo. Tak důležité 
jsou včely pro zachování života na zemi. Opylení tvoří asi 92 % pří
nosu včel, 8 % si pak berou lidé formou včelích produktů.

Většina lidí má včely nejvíce spojené s medem a žihadlem. Medů 
jsou u nás dva typy – květový z nektaru květů a medovicový (ne
správně uváděn jako lesní), který vzniká z medovice, sladké šťávy, 
výměšku mšic, známé rovněž z Ferdy mravence. Druhy medu se liší 
podle toho, z jaké rostliny ho včely přinesly. Je zajímavé je zkoušet 
a ochutnávat. Z hlediska zdraví jsou ale nejlepší květové medy. 

Ano, med je léčivý, a to nejen při kašli 
a nachlazení. Seznam nemocí, proti kte
rým pomáhá bojovat, je na mnoho stránek. 
Nejužitečnější je asi pro děti od narození 
do konce puberty a pro seniory. Proč právě 
v tomto věku? Lidské tělo totiž při zpraco
vání klasického cukru spotřebuje plno váp
níku, který může chybět při rozvoji kostí 
a zubů, u seniorů zase může nedostatek 
vápníku vést k řídnutí kostí. Med zpracuje tělo mnohem snáze. 

A dotkněme se, alespoň obrazně, ještě žihadla, obranného pro
středku včel. Pro člověka může být v určité dávce dokonce lékem proti 
artróze, dně, revmatizmu, roztroušené skleróze a dalším nemocem. 
Léčba však vždy patří do rukou odborníka. 

Včelí produkty mají i další léčebné účinky. Propolis je dezinfekční 
a mateří kašička silně výživná. Již samo včelaření je jakýmsi lékem. 
Včelař při práci nejen dýchá aerosol, který vzniká v úlu a obsahuje 
právě tyto látky, ale včelaření má prokazatelně kladný vliv i na psy
chiku. Sám na sobě zkoumám tyto účinky již 18 let. A včelaření není 
tak složité, ani náročné na prostor. Především si člověk musí uvědomit, 
že my i včely jsme součástí přírody. A pak jde již všechno skoro samo.

Více se můžete dozvědět, prohlédnout, vyzkoušet i ochutnat 
na prvním Pražském medobraní, které se bude konat na Slunečním 
náměstí v pátek 18. září od 9.00 do 17.00. Tam se také můžete dozvě
dět více o tom, jak se stát včelařem. Pokud to nestihnete na Medobraní, 
můžete se přihlásit do Základní organizace Českého svazu včelařů 
v Řeporyjích (pod kterou spadá historicky již 116 let i území dnešní 
Prahy 13) na email glaser@orech.cz nebo tel. 602 614 170. 

Vladimír Glaser, předseda ZO ČSV Praha-Řeporyje

Změny v provozu autobusových 
linek 168 a 174
Po otevření metra do Motola realizoval ROPID opakované přepravní 
průzkumy v oblasti Prahy 6 a Prahy 13. Na jejich základě a po kon
zultaci s MČ Praha 13 dochází od 30. 8. k dílčím změnám v provozu 
autobusových linek 168 a 174. Linka 168 od zavedení v roce 2011 na
bývá neustále na významu a přibývají žádosti obyvatel o její posílení 
a rozšíření rozsahu provozu. Proto je od 30. 8. v přepravních špičkách 
pracovních dnů interval na lince 168 zkrácen ze stávajících 30 minut 
na 15 minut v úseku Nové Butovice – Nemocnice Na Homolce a rov
něž bude na lince na území Prahy 13 zaveden víkendový a večerní 
provoz v intervalu 60 minut. Naopak přepravní průzkumy ukázaly 
nízké využití linky 174, zejména v úseku, kde je provozována společně 
s dalšími souběžnými linkami, tedy především mezi Vypichem a Jiho
západním Městem. Naopak na území Prahy 13 plní linka 174 svůj 
místní význam, proto bude transformována do místní obslužné linky, 
která bude zajišťovat místní vazby. Nově bude linka 174 vedena 
po trase Nové Butovice – Bucharova – Mládí – Luka – Píškova 
– Velká Ohrada. Bude tak zajištěno spojení do oblasti starých Stodůlek 
a zároveň bude posílen úsek Nové Butovice – Bucharova, což byl rov
něž jeden z dlouhodobých požadavků. Linka bude v provozu v pracov
ních dnech v intervalu 30 minut.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Dotace na přeměnu topení
Už jen do 30. září je možné podávat na hl. město Prahu žádosti 
o dotace v rámci ekologického programu Čistá energie Praha 2015. 
Dotace na přeměnu topných systémů v bytech a v rodinných či byto
vých domech na území Prahy může být poskytnuta jak fyzickým, tak 
i právnickým osobám. V rámci letošního programu mohou zájemci 
podávat žádosti o dotace na přeměnu neekologického vytápění 
na ekologické, přeměnu lokálního vytápění ve prospěch centrálního, 
rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností, 
instalaci tepelných čerpadel, zdrojů na palivo ze dřeva nebo solárních 
kolektorů k ohřevu vody a přitápění. Více informací na portálu 
hl. města Prahy: http://portalzp.praha.eu. -red-
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Po dvou úspěšných ročnících pro vás městská část připravila třetí  
Festival volného času Prahy 13. V průběhu celého měsíce představí  
široké spektrum organizací, spolků, klubů a sdružení, které nabízejí  
volnočasové aktivity pro všechny generace. Na své si přijdou zájemci  
o sportovní aktivity, kulturu, výtvarné činnosti, kutilství nebo chovatel
ství. Nabídka je skutečně pestrá a věříme, že osloví každého. Budeme  
se těšit na vaši účast na akcích pořádaných na různých místech  
Prahy 13. Přejeme všem příjemnou zábavu. Jste srdečně zváni!
Vít Bobysud, člen zastupitelstva Petr Zeman, zástupce starosty 

Program festivalu
sobota 5. září
 10.00 – 18.00 Hokejbalový turnaj „O pohár starosty Prahy 13“.

Pořádá na svém hřišti HC Kert Park Praha.
 10.00 Start tradiční vyjížďky Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky

u hokejbalového hřiště HC Kert Park Praha v Kolovečské ulici,
kde bude i cíl. Pořádá Cyklistický spolek Stodůlky. 

 14.00 TJ Sokol Stodůlky – oddíl kopané – přivítá na svém hřišti 
v Kuncově ulici (za kostelem) všechny, zejména dětské zájemce 
o tento sport. 

neděle 6. září 
 10.00 Pokračování hokejbalového turnaje „O pohár starosty

Prahy 13“. Pořádá na svém hřišti HC Kert Park Praha.
Dovednostní soutěže pro děti i dospělé. 

středa 9. září 
 14.00 Dům dětí a mládeže Stodůlky – prezentace činností jednotli

vých kroužků na zahradě a v klubovnách DDM (Chlupova 1800). 
Program proběhne od 14.00 do 18.00. Zdarma si můžete vyzkoušet 
mnohé tradiční i netradiční aktivity, případně se přihlásit na volná 
místa v kroužcích a klubech. 

čtvrtek 10. září 
 14.00 – 17.00 BC Aktiv Lužiny připravil v hale v Zázvorkově

ulici den otevřených dveří s možností vyzkoušet si zcela nezávazně 
a zdarma tréninkový program badmintonu i pro úplné začátečníky.

 15.30 – 17.00 Klub českých turistů – v rámci cyklu podvečerních
pochodů Prahou pořádá ve spolupráci s MČ Praha 13 pochod: 
„Hlubočepy trochu jinak“ (trasa 9 km) – Zlíchov (start) – Děvín – 
Hlubočepy – Prokopské údolí – cíl je na Slunečním nám. v Nových 
Butovicích před radnicí MČ Praha 13.
„Poznávat a chránit“ (trasa 5 km) se startem i cílem na Slunečním 
nám. u radnice. 
Start na obou místech je možný od 15.30 do 17.00, dojít  
do cíle je třeba v době od 17.00 do 19.00.

sobota 12. září 
 9.00 – 14.00 TJ Sokol Stodůlky – oddíl nohejbalu – pořádá otevře

ný nohejbalový turnaj trojic na hřišti v Kuncově ulici.
 9.00 – 14.00 SK Hala Lužiny – všesportovní oddíl – pořádá v hale

v Bellušově ulici ukázky činností všech svých oddílů, na které zve 
všechny zájemce.

 9.30 Pražské cyklozvonění, které tentokrát hostí MČ Praha 5.
Start účastníků z Prahy 13 bude u horní retenční nádrže v Centrál
ním parku, která bude při této příležitosti slavnostně pojmenována 
na Stodůlecký rybník, následovat bude odjezd účastníků do Prahy 5.

 9.30 BC Aktiv Lužiny připravil v badmintonové hale v Zázvorkově
ulici tradiční otevřený badmintonový turnaj čtyřher rodičů a dětí. 

neděle 13. září 
 10.00 – 13.00 Den otevřených dveří v centru Avaloka – připravilo

o.s. Luční květy/Yamabushi Soin, federace tradičních umění a du
chovních cest. Připravený program je určen pro všechny zájemce  
o tradiční japonská bojová umění a s tím související duševní rozvoj 
a tradiční kulturu.

 14.00 – 18.00 SK Hala Lužiny – všesportovní oddíl – pořádá 
tradiční orientační závod „Běh medvědí stezkou“, který je určen pro 
všechny dětské kategorie. Start u Kuželkárny v Centrálním parku.

 15.00 KD Mlejn – vystoupení tanečních a divadelních souborů:
15.00 Folklorní soubor Lučinka, 16.00 Taneční studio Mirabel – 
Irské tance, 17.00 Divadelní soubor D13 – ukázka z představení 
hry Zdeňka Podskalského Žena v trysku století.

úterý 15. září 
 10.30 – 14.30 Středisko sociálních služeb Prahy 13 spolu s o.s. 

Pétanque pro vás pořádá již 3. ročník Turnaje v pétanque na hřišti 
v areálu Domu sociálních služeb Lukáš v Trávníčkově ulici. Soutěží 
se o putovní pohár starosty Městské části Praha 13 a zvláštní cenu 
zástupce starosty pro sociální oblast. Zápis účastníků v 10.30, zahá
jení turnaje v 11.00, vyhlášení výsledků ve 14.30.

 14.00 – 18.00 O.s. TIB a FZŠ Trávníčkova vás zvou na odpoledne
zasvěcené ukázkám a workshopům z oblasti výpočetní techniky  
s názvem „Megabajty – už víme jak na ně“ – ve FZŠ Trávníčkova.

středa 16. září 
 15.00 BC Aktiv Lužiny pořádá v hale v Zázvorkově ulici den ote

vřených dveří, kde dává možnost vyzkoušet si zcela nezávazně 
a zdarma tréninkový program badmintonu i pro úplné začátečníky.

čtvrtek 17. září 
 15.00 KD Mlejn – vystoupení dětských pěveckých souborů:

15.00 Klíček a Notečka, 16.00 Kulíšci a Noctuella, 17.00 klavírní  
a taneční studio Dukát, o.p.s. 

pátek 18. září 
 9.00 – 17.00 Sluneční náměstí před radnicí Městské části Praha 13:
▪ První Pražské medobraní má za cíl propagovat včelařství a sezna
movat s nezbytností včel pro život člověka. Připraveny jsou ochut
návky medu a medoviny, ukázky včelaření, proskleného úlu, domácí 
apiterapie (léčby s pomocí včel a včelích produktů). Med a některé 
další včelí produkty a výrobky si budou moci návštěvníci i zakoupit. 
Pořádá ZO ČSV PrahaŘeporyje a Včelín Ořech, z.s.
▪ Den zdraví – souběžný program pro všechny o zdraví a pro zdraví. 
V jeho rámci se můžete zapojit do programu, který pro vás připra
vilo Studio Dance a Yoga v 10.00 a v 15.00, dále můžete v 11.00 
zhlédnout ukázky bojových umění – o.s. Luční květy/Yamabushi 
Soin, federace tradičních umění a duchovních cest.
V průběhu dne bude Oblastní spolek Českého Červeného kříže  
na svém stanovišti předvádět poskytování první pomoci – resuscita
ci a zastavení krvácení.
▪ Beluška, o.s., si pro děti připravila hru Šifra mistra Brailla, další 
program pro děti zajistilo centrum FasTracKids.
Součástí programu bude i prezentace činnosti o.s. Prosaz s ukázka

Vyberte si z nabídky Festivalu volného času Prahy 13
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mi práce a možností zakoupení výrobků jejich chráněné dílny. 
Připraveno je také vystoupení hudebních skupin v rámci programu 
„Kultura do ulic“.

sobota 19. září 
 8.30 Basketball Academy Sparta Praha pořádá IV. ročník otevřené

ho basketbalového turnaje Král Bubliny v nafukovací hale BA 
Sparta Kuncova (u ZŠ Kuncova 1580). Akce je určena pro kluky 
i holky od 6 – 11 let, basketbalové začátečníky, hráče s minimem 
zkušeností i zájemce, kteří si to chtějí jen zkusit. Sraz v 8.30. Začá
tek turnaje a doprovodného programu v 9.00. Závěr po 12.00.

 9.00 – 13.00 Sportovní den v Centrálním parku pro vás připravil
Sportovní klub Velká Ohrada.Všichni zájemci z řad dětí školního 
věku se mohou zapojit do míčových her a dalších soutěží na hřišti  
u Kuželkárny. Současně budou na Stodůleckém rybníku (horní 
retenční nádrž) probíhat ukázky sportovního flyboardingu. 
11.00, 13.00 a v 15.00 předvede exhibiční vystoupení na flyboardu 
Petr Civín.

 10.00 V Centrálním parku u Kuželkárny odstartuje Běh metropole,
který pořádá R Team, o.s. 

 14.00 V Centrálním parku u Kuželkárny pořádá SK Aktis Praha
běžecký závod pro děti od 4 let (děti budou rozděleny dle věku 
do jednotlivých kategorií). Délka tratí bude adekvátní věkové sku
pině. Dále budou na přilehlém hřišti probíhat ukázky dalších disci
plín dětské atletiky, do kterých se mohou zapojit všichni příchozí. 

 14.00 a v 16.00 V Centrálním parku u Kuželkárny se odehraje
ukázkové utkání florbalu na elektrických vozících pro hendikepova
né. Předvede Florin, o.s.

neděle 20. září
 15.00 – 17.00 Sbory dobrovolných hasičů Stodůlky a Třebonice

zvou na program pro děti v Centrálním parku u Kuželkárny.
 15.30 V KD Mlejn představí Dům dětí a mládeže Stodůlky 

Retrospektivní muzikál z prostředí domova důchodců obohacený 
vlastní úpravou skladeb skupiny The Beatles, který nastudovali 
účastníci Letního hudebně–dramatického tábora DDM Stodůlky.
Více na www.ddmstodulky.cz.

 17.00 V KD Mlejn vystoupí se svým představením „Na úpatí
Olympu“ divadelní soubor Vulkán ze ZŠ Klausova.

úterý 22. září 
 17.00 TJ Stodůlky pořádá atletické odpoledne na hřišti FZŠ 

prof. Otokara Chlupa. Zúčastnit se mohou i ti, kdo se atletice nebo 
sportu dosud vůbec nevěnovali. 

čtvrtek 24. září 
 14.00 – 20.00 Den otevřených dveří v Klubu Jedna Trojka v Cen

trálním parku, který provozuje Proxima sociale, o.p.s. 

sobota 26. září 
 8.30 Jeremi sport pořádá na beachvolejbalových kurtech na Ovčím

hájku (u býv. Sport centra Butovice) již II. ročník Beachvolejbalo
vého turnaje veteránů – mix. 

 9.00 Městská část Praha 13 pořádá v Centrálním parku na hřišti 
u Kuželkárny otevřený nohejbalový turnaj trojic určený pro neor
ganizované amatéry. Turnaj navazuje na tradici předchozích deseti 
ročníků „Memoriálu Jardy Hříbka“.

 15.00 Po skončení nohejbalového turnaje bude v Kuželkárně 
tradiční veřejný kuželkový turnaj.

neděle 27. září 
 10.00 – 20.00 Prague Literature & Film Club připravil celodenní

zábavný program pro děti, mládež i dospělé v Centrálním parku  
u Kuželkárny.

 14.00 – 17.00 V Centrálním parku bude souběžně probíhat ukáz
kový program skautských středisek Vatra a Dvojka. 

pondělí 28. září 
 14.00 – 18.00 Svatováclavské odpoledne pro rodiny s dětmi na Slu

nečním náměstí v Nových Butovicích. Program připravili Komu
nitní centrum sv. Prokopa, Farní charita Stodůlky a o.s. Občané pro 
Prahu 13 (při FZŠ Mezi Školami).
Dále zde budou tradiční stanoviště Muzea hl. m. Prahy věnovaná 
zábavnému seznámení s archeologií a stanoviště Lesů hl. m. Prahy  
s programem poznávání a ochrany přírody. Na Slunečním nám. 
najdete i Bibliobus Oskar Městské knihovny v Praze, který úspěšně 
hostoval všechny červencové pátky pod tubusem metra u Nepo
muckého rybníka.

středa 30. září 
 10.00 Svatováclavský pochod Nordic Walking „Od kostela ke

kostelu“ (od kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách do Komunitního 
centra sv. Prokopa na Slunečním nám.). Odchází se v 10.00. Pořádá 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 spolu se Senior help. 

čtvrtek 1. října – Mezinárodní den seniorů
 8.30 Dopoledne proběhne Lukiáda – seniorská olympiáda v areálu

Domu sociálních služeb Lukáš. Zápis účastníků 8.30  9.00.
 14.30 Vyhlášení výsledků odpoledne v KD Mlejn, kde bude pokra

čovat zábavný a kulturní program s hudbou a tancem.

sobota 3. října 
 14.00 Odpoledne patří na Slunečním nám. Voříškiádě 2015 – 

třetímu ročníku soutěžního programu pro majitele všech „voříšků“, 
tedy pejsků bez PP. Odborným garantem soutěže je organizace 
Haf Bez Obav, s.r.o., ze Zbuzan. Podmínky soutěže a přihlášky 
pro vaše voříšky najdete na www.praha13.cz.

neděle 4. října
 17.00 Festival volného času 2015 slavnostně zakončí Základní 

umělecká škola Stodůlky koncertem v KD Mlejn, na kterém před
staví výsledky práce všech svých oddělení. 
 připravil Bohdan Pardubický
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Deset let gymnázia ve Stodůlkách

Pravidelně vás informujeme o tom, jak si vede Gymnázium meziná
rodních a veřejných vztahů Praha, které působí v Kuncově ulici 
ve Stodůlkách. Letos toto jediné soukromé gymnázium v Praze 13 
oslavilo deset let své existence. 

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha je moderní, 
pružnou, úspěšnou, stabilní a vyhledávanou školou, která má mnoho 
předností, pro které je výhodné tuto školu navštěvovat. S přibližně 
250 studenty patří mezi středně velké školy. Díky tomu panuje 
ve škole rodinná atmosféra a mezi studenty, pedagogy i rodiči je veden 
otevřený a přátelský dialog. Komunikace je jednou ze silných stránek 
školy. Počty studentů ve třídách jsou nižší, proto škola vytváří bez
pečné a harmonické prostředí pro individuální přístup ke studentovi, 
který je středem zájmu. Škola rozvíjí kromě znalostí a vědomostí 
i „měkké“ dovednosti, což umožňuje velmi dobře propracovaná pro
jektová výuka a program kritického myšlení. Studenty i rodiči je velmi 
ceněna výuka jazyků. Maturanti dosahují excelentních výsledků (prů
měrná známka z anglického jazyka je 1,18) a mnozí z nich studují 
univerzity v zahraničí. Škola úzce spolupracuje se zahraničními ško
lami v Evropě, ale např. i v Číně. Díky tomu mohou naši studenti stu
dovat část školního roku v zahraniční škole. Velkou přidanou hodno
tou je pestrá nabídka školních i mimoškolních akcí. Máme sta bi li zo 
vaný tým pedagogů, ale jinak je škola v neustálém pohybu a kvalitativ
ních proměnách. Mimořádně kvalitní výchovně vzdělávací proces již 
dvakrát po sobě potvrdila Česká školní inspekce, která ohodnotila 
gymnázium jako nadprůměrnou školu. 

Přijďte se o tom přesvědčit, dveře jsou otevřené. Více na www.gmvv.cz.
 Renáta Zajíčková, ředitelka

FZŠ Trávníčkova – škola pro děti i jejich rodiče
Základní škola v Trávníčkově ulici byla otevřena 1. září 1985 jako 
druhá sídlištní škola tehdejšího Jihozápadního Města. Na počátku 
90. let měla přes 40 tříd. Profilovala se jako škola s rozšířenou výukou 
matematiky, tělesné, hudební a výtvarné výchovy. V pozdějších letech 
se nabídka rozšířila i o třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků a infor
matiky.

Vytvoření vlastního Školního vzdělávacího programu nám umož
nilo zaměřit se na potřeby samotných žáků. A tak jsme od roku 2005 
začali učit již od 1. ročníku angličtinu a od 3. ročníku informatiku. 
Na II. stupni se mohly formou seminářů posílit předměty přírodo

vědné, ale i český jazyk a nedávno se němčina stala od 6. ročníku dru
hým cizím jazykem pro všechny žáky. Nově se učí pracovat nejen děti, 
ale i učitelé, zařadili jsme se do sítě tvořivých škol.

V posledních deseti letech se změnila tvář školy jak navenek, tak 
uvnitř. Investiční dotace MČ Praha 13 umožnily zateplení pláště bu
dovy, výměnu oken, vybudování vlastní plynové kotelny. Z grantů 
hl. města, městské části a ministerstva školství byl celkově zrekonstru
ován venkovní sportovní areál školy, opraveny školní toalety, vybudo
vány počítačové a odborné pracovny, knihovna a kluby pro mimo
školní činnosti žáků, naposledy nové šatny.

A co můžeme nabídnout dnes? Řadu zájmových kroužků, např. te 
nis, stolní tenis, judo, keramiku, programování, vaření a mnoho dalších. 
Máme nové vnitřní vybavení, „chytré“ interaktivní tabule, dataprojek
tory, přibyla učebna s tablety, škola má internetovou WiFi síť. Kromě 
běžné integrace se věnujeme ve speciálních programech i žákům zdra
votně a sociálně znevýhodněným. Už druhým rokem u nás pracuje 
školní psycholog.

Škola si drží vysokou úroveň nejen výbornými materiálními a pro
storovými podmínkami. Nejsilnější tradicí naší školy jsou úspěchy na
šich žáků v řadě různých soutěží od matematických, po jazykové, este
tické, sportovní, výtvarné, počítačové... Máme tvořivé a kvalitní učitele, 
bez nich bychom nebyli „Školou pro děti i jejich rodiče“, jak vystihuje 
název našeho vzdělávacího programu. Za těch 30 let prošlo školou 
více než 2 300 žáků a ti první nám už svěřují ke vzdělávání svoje děti. 
A z toho máme velkou radost.
 František Hanzal, ředitel FZŠ Trávníčkova

Mlhoviště ke třicetinám
V červnu slavila 30 let od svého vzniku také Mateřská škola Paletka 
v Trávníčkově ulici. Zahradní slavnosti se spolu s dětmi a učitelkami 
zúčastnilo mnoho rodičů, bývalých učitelek a „absolventů“ školky, kteří 
se zájmem sledovali vystoupení dětí i ukázku profesionálního míchání 
koktejlů.

Největším dárkem k výročí je však pro děti ze školky osvěžení pro 
horké dny v podobě „mlhoviště“ s umělým povrchem a rozprašovací 
sprchou. V pondělí 15. června ho společně s ředitelkou školky Alenou 
Černohorskou slavnostně uvedli do provozu místostarostka Marcela 
Plesníková a předsedové výborů Yveta Kvapilová a Vít Bobysud. Praha 13 
uhradila školce polovinu nákladů – přispěla částkou 100 000 korun. 
Mlhoviště je moderní způsob, jak zpříjemnit dětem horké dny. Má ho 
např. nová školka v Husníkově ulici a od dubna MŠ U Bobříka v Pod
pěrově ulici.  Samuel Truschka
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Pomoc potřebují nejen někteří lidé, ale i zvířata. Zraněným a opuštěným 
kočkám, především v Praze 5 a 13, pomáhá od roku 2002 Sdružení 
na ochranu zvířat v krajní nouzi, které vzniklo jako samostatná část Pražského 
spolku ochránců zvířat. Sídlí v ulici Na pláni 31 v Praze 5.  Jeho specializací 
jsou kočky, které by bez okamžité pomoci nepřežily – především zraněné, 
týrané, malinká koťata bez mámy, prostě ty, které jsou v bezprostředním 
ohrožení života. Provozuje útulek pro cca 20 koček a o další třicítku se 
starají „odloučená pracoviště“. O tom, jak útulek funguje, jsme si povídali 
s jednatelkou sdružení paní Petrou Soběslavskou.

Které roční období je pro kočky nejtěžší?
Mnozí si myslí, že jsou to zimní měsíce, ale ne, jsou to prázdniny. 
Rodí se ohromné množství koťat, o která není zájem, protože si lidi 
nechtějí dělat starosti, kam s (novou) kočkou o dovolené. I když to 
není nic neřešitelného – existují kočičí hotely, fungují už i „krmící 
služby“, které se o číču postarají přímo v bytě majitele – to je výhodné 
zejména při větším počtu koček. Navíc v teplém počasí, kdy se hodně 
větrá, přibývá úrazů a spousta zbytečných úmrtí při pádech z oken 
nebo když se kočka skřípne ve ventilačce. To se může lehko stát, že si 
poraní páteř, v horším případě se může i uškrtit.
Větrat se musí, ale jistě by se našlo nějaké řešení.
Určitě sítě. Ty z králičího pletiva obaleného plastem nejsou ani drahé. 
Méně šikovní mohou využít služeb specializované firmy, která vám 
i kočkám zajistí zasíťováním oken léto v pohodě, větrání kolik chcete 
a kočkám bezpečným rozhledem po okolí dají další dimenzi do života. 
Kočky sice dopadají na „všechny čtyři“, ale často si zlámou nožky, 
páteř, pánev a nebo, což je nejhorší, neudrží při pádu hlavu nad zemí 
a následky jsou opravdu hodně zlé. Operace těchto úrazů potom stojí 
desetitisíce korun, spoustu času na rekonvalescenci a hlavně mnoho 
utrpení. 
Jak se k vám kočky dostávají?
Většinou tak, že nám lidé zavolají. „Našli jsme kočku, tak si pro ni při
jeďte.“ To ale není pokaždé možné, protože většina starostí o útulek 
spočívá na dvou až třech dobrovolnicích. Také se stává, že nám nale
zené zvíře rovnou přinesou a diví se, že ho pro nedostatek místa ne
můžeme přijmout. Lidé by správně měli o nálezu kočky informovat 
příšlušný úřad nebo Městskou policii. Ty by následně zajistily odvoz 
zvířete do městského útulku, případně do našeho (či jiného pod sprá
vou Městské veterinární správy v Praze). Jenomže tak to nefunguje. 
Proto jsou kočky závislé pouze na drobných dárcích a sponzorech, 
kteří jim pomohou. Kdo má zvíře, ví, jak vysoké jsou částky i za běžné 
úkony, natož za operace zranění, s kterými právě do našeho útulku 

Soucit nestačí, je třeba pomáhat
kočky často přicházejí. Zřídkakdy se stane – je to spíš zázrak – že útu
lek něco zdědí. To je také jedním z mála jeho příjmů. Bylo by fajn, 
kdyby lidé, kteří mají rádi zvířata, mysleli při psaní poslední vůle 
i na to, kolik jim za život poskytla zábavy, společnosti, něhy... Aby my
sleli na to, jak po jejich odchodu psi a kočky dopadnou. Dědicové je 
totiž chtějí většinou dát hned do útulku. Je s podivem, kolik lidí v této 
souvislosti hned trpí nejrůznějšími alergiemi. Skvělé by bylo, kdyby 
lidé mysleli i na zařízení, z kterého zvířátko mají, nebo kam se může 
kdykoli během jejich života dostat, i na ta zvířata, která zkrátka žádný 
domov nemají.
Co čeká kočičku bezprostředně po tom, co ji převezmete?
Každá kočka projde v útulku veterinární prohlídkou, odblešením, od
červením, vakcinací a revakcinací, dospělé kočičky a kocourci jsou také 
vykastrováni. Potom jim hledáme nové majitele. Každý rok se to po
daří pro více než stovku koček. Je to i díky umísťovacím výstavám, 
které pořádáme každý podzim v Kongresovém centru v Praze 4. Nad 
kočkou přebírá celoživotní záruku nejen majitel (každoroční vakci
nace, u koťátek kastrace, dostatečná péče), ale i útulek. 
Jsou vaši svěřenci čipovaní? 
V současné době je například čipovací pistole nebo čtečka čipů nad 
naše finanční možnosti. Od nás dostane kočka při kastraci do ucha 
„cvik“ – malý vystřižený trojúhelníček, který kastraci dokladuje. Pokud 
nemáte vlastní kočku čipovanou, požádejte o toto označení veterináře. 
Takový zákrok se ale, stejně jako čip, hradí.
Získá od vás nový majitel kočičku zdarma?
Zájemce žádáme o příspěvek na základní veterinární péči. Tato částka 
může být v různých zařízeních odlišná. Zdaleka ale nepokryje náklady 
útulku. Za očkované koťátko je příspěvek 650 korun. V této částce 
jsou zahrnuté všechny výše jmenované úkony. Za kastrovaná zvířátka 
se přispívá jednotně 1000 Kč. To je zhruba jen třetina skutečných ná
kladů, které by zodpovědný majitel stejně musel vynaložit. Novým 
majitelům radíme, jaká kočka by se nejlépe hodila k jejich stylu života. 
Např. malé koťátko nemůže být celou pracovní dobu majitele samo 
doma, ale dvě už ano. Dvě číči také vydrží doma samotné přes víkend. 
Kočka, která celý život ráda chodila ven se nesmíří s tím, že už se tam 
nepodívá a naopak... 
Osudy zvířat, než se dostanou do útulku, nejsou nijak radostné. Vy se 
snažíte je uzdravit na těle i na duši. Co vám dokáže udělat radost?
Fotky umístěných zvířátek v novém domově i to, jak dělají radost 
novým majitelům a osamělým lidem. U nás dostávají šanci i zvířátka 
s nějakým postižením. Jsme rádi, že i jim se daří najít nový domov. 

Péče o vaše svěřence je dost drahá, takže jakákoli pomoc by se útulku asi 
hodila. 
To zcela určitě. Zejména veterinární péče je finančně velmi náročná, 
proto je sdružení vděčné za jakoukoli pomoc. Přispět můžete na  
č. účtu 2600358160/2010. Více informací, včetně fotografií naleze
ných kočiček, najdete na www.kociciutulek.cz, máme i facebookové 
stránky (hledáme někoho, kdo by se jim více věnoval). Co by ale bylo 
pro naše svěřence nejlepší? Nový domov. Už George Bernard Shaw 
řekl: „Není domova bez kočky“. Proto vás v útulku po předchozí do
mluvě na tel. 603 225 948 čekáme třeba hned dnes.  Eva Černá
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Předprázdninové sportování
Přes 40 studentů septim a třetího ročníku Gymnázia Jaroslava Hey
rovského změřilo v červnu své síly na oblíbeném sportovním kurzu 
v Horním Bradle na Pardubicku. Soutěžili ve volejbalu, softbalu, fot
balu, absolvovali cyklovýlet, branný závod, orientační běh a zakončili 
u ohniště opékáním buřtů. Kuba Koráb

Přidáš se k nám?
SK Aktis Praha bude v následujících termínech provádět nábory no
vých členů do oddílu atletiky – pondělí 14. 9. pro zájemce o trénin
kové dny pondělí a středa, v úterý 15. 9. pro zájemce o tréninkové dny 
úterý a čtvrtek. Nábory začínají oba dny v 16.30 na hřišti FZŠ Mezi 
Školami. Budeme přijímat zájemce ročníků narození 2010 a starších. 
Všichni si vezmou s sebou sportovní oblečení a obuv, neboť budou 
plnit krátké testíky. Radek Bártl, SK Aktis Praha

Přiblížíme děti k úspěchu
Special One Academy se zaměřuje na základy sportovní gymnastiky, 
fotbalu, silové a atletické průpravy. Jejím zakladatelem je Jan Bůžek, 
několikanásobný mistr České republiky ve sportovní gymnastice, 
který si prošel i poloprofesionálním fotbalem a hokejem. Je to první 
sportovní akademie v Praze, která se specializuje na vytváření sportov
ních akcí v průběhu školního roku. 

„Zaměřujeme se na kvalitu výuky a hledáme skrytý potenciál dětí,“ 
říká trenér fotbalu Lukáš Odvárka a dodává: „Naše sportovní akade
mie chce nabídnout šanci i méně talentovaným dětem a docílit toho, 
aby dosáhly stejných výsledků jako jejich talentovanější vrstevníci. 
Akademii mohou navštěvovat všechny věkové kategorie chlapců 
i dívek. U všech chceme rozvinout sportovní schopnosti a přiblížit 
k úspěchu ty, co mají nějaký sportovní cíl.“ 

Special One Academy stále přijímá nové členy. Nábor fotbalistů 
(roč. 2005 – 2009 čekají i mistrovské zápasy) bude 1., 2., 8. a 9. září 
vždy od 16.00 na hřišti FZŠ Mezi Školami. V tuto dobu zde získají 
bližší informace i zájemci o sportovní gymnastiku (tréninky v ZŠ 
s RVJ Bronzová). Více na www.specialone.cz a na facebooku – Special 
One Academy. -če-

Přijďte mezi stodůlecké baskeťáky
Loňská sezona basketbalového mládežnického klubu BA Sparta 
Praha, který působí už 8 let ve Stodůlkách, byla jedna z nejúspěšněj
ších. BA Sparta obsazuje všechny kategorie od I. ligy mužů i žen 
po sedmileté děti a pravidelně doplňuje reprezentační družstva České 
republiky. Spolupracujeme s Gymnáziem Stodůlky a ZŠ Kuncova, kde 
se mohou talentovaní hráči díky individuálnímu přístupu dále zlepšo
vat. Také letos nabíráme přípravky a doplňujeme družstva. Zájemci 
z řad dívek a chlapců ročníků 2001 až 2009 mohou kontaktovat tre
néra Pavla Šenka na tel. 605 102 163 a Ludmilu Zachovou na tel. 
602 333 977 nebo psát na info@basparta.cz. Ukázkové tréninky jsou 
v úterý, středu nebo ve čtvrtek od 16.00 do 17.00.
 Pavel Šenk, trenér BA Sparta 

Špička florbalu na gymnáziu
V polovině června přijeli do našeho gymnázia hráči Technology flor
bal Mladá Boleslav, vicemistři české florbalové ligy, letošní vítězové 
Poháru České florbalové unie a reprezentanti České republik. Během 
hodinové besedy měli studenti možnost zeptat se manažera Tomáše 
Pacáka a hráčů Radka Gwuźdźe, Petra Kološe, Daniela Ludvíka 
na vše, co je zajímalo o vrcholovém florbalu. Po besedě si florbalisté 
z naší školy změřili své síly s reprezentanty v tělocvičně.
 Kuba Koráb

Fotbalisté získali zasloužený bod
Fotbalisté Sokola Stodůlky – muži A sehráli 
16. srpna na domácím hřišti historicky 
první mistrovské utkání v Pražská tepláren
ská přeboru Prahy. Jejich více než zdatným 
soupeřem bylo mužstvo FC Háje. 

Hosté našemu týmu ukázali, že jejich 
stálé účinkování v této soutěži není ná
hodné a hned na začátku utkání převzali 
iniciativu. Škoda, že největší šance prvního poločasu, kterou si vypra
coval náš tým, skončila neproměněna. Do kabin se tak odcházelo 
za bezbrankového stavu. 

Do druhého poločasu vstoupili naši aktivně a svůj dobrý výkon 
zúročili v 65. minutě, kdy Honza Král po přihrávce Davida Světlíka 
prostřelil gólmana hostů. Jednobrankové vedení se nám ale udržet ne
podařilo. Faul na hranici velkého vápna, trestný kop a bylo vyrovnáno. 
Do konce zápasu se už stav nezměnil. Remíza 1:1 pro nás znamená 
zisk prvního bodu. Nejvyšší pražskou soutěž začali fotbalisté Sokola 
Stodůlky sympatickým výkonem a určitě si za předvedený výkon za
slouží poděkování. -red-
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Český pohár je náš
Volejbalová družstva mladších a starších žákyň z PVK Olymp Praha, 
která trénují v tělocvičnách FZŠ Brdičkova, s přehledem zvítězila 
v Přeboru Prahy v sezoně 2014 – 2015. Na mistrovství České repub
liky skončilo družstvo starších žákyň na třetím místě a v soutěži Čes
kého poháru, který je další významnou soutěží této kategorie, naše 
volejbalistky zvítězily. Mladší žákyně vybojovaly na mistrovství České 
republiky senzační druhé místo. Všechna děvčata i jejich trenéři za
slouží pochvalu za skvělou reprezentaci klubu, školy i Prahy 13. Tré
ninky děvčat v různých věkových kategoriích probíhají v tělocvičnách 
FZŠ Brdičkova denně mimo čtvrtka od 17.00 do 18.30 hod.
 Milan Gavalec

Čtyřikrát bronz za taekwondo
V červnu se v Praze konalo mistrovství České republiky v Taekwondo 
WTF, kterého se náš klub pravidelně zúčastňuje. Výsledek byl vynika
jící, čtyři ze závodníků si totiž ze šampionátu odnesli bronzovou me
daili! Tím se velice úspěšně završil školní rok.
 Za Taekwondo WTF klub Praha Martin Břeň

Zlatá medaile za rekordní účast
Základní škola Mládí se každoročně účastní projektu Odznak vše
strannosti olympijských vítězů (OVOV), který pod záštitou deseti 
bojařů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho poskytuje dětem 
různorodou pohybovou aktivitu. Navíc umožňuje i meziškolní soutěže 
na okresní, krajské i republikové úrovni.

Letos jsme dosáhli rekordní účasti v plnění všech disciplín – do da
tabáze olympijského víceboje jsme odeslali výkony více než 350 žáků. 
Naše aktivita byla odměněna zlatou plaketou a medailí za 100% účast 
a zapojení v projektu. Mnozí z našich talentů soutěží i na okresních 
a krajských kolech a pěti nejúspěšnějším se podařilo postoupit na zá
řijové mistrovství republiky, kde se utkají v desetiboji OVOV s nejlep
šími sportovci z celé republiky. Držíme jim palce. Za skvělou 
reprezentaci děkuji zapojeným žákům i učitelům, jmenovitě panu uči
teli Zdeňku Poláčkovi, který aktivity koordinuje a v kategorii učitelů 
již jednou zvítězil. Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

Dejte děti na badminton 
nebo squash
Badmintonová a squashová školička pro děti 
ve sportovním centru Jeremi ( Jeremiášova 2581/2) 
získala velkou popularitu. Se zahájením školního 
roku 2015/16 probíhá i nábor nových zájemců. 
Všechny děti bez rozdílu výkonnosti, které mají 
zájem o squash a badminton, touhu zlepšovat se pod 
vedením profesionálních trenérů a které se chtějí se
známit s novými kamarády, jsou srdečně zvány. Re
gistrace probíhá přes webové stránky www.jeremi.cz 
– na hlavní stránce vpravo nahoře je odkaz, kde si 
můžete vybrat požadovanou hodinu v kterýkoli pra
covní den. Podrobnější informace na info@jeremi.cz. 
Na vaše děti se opět těší tým badmintonových 
a squashových trenérů.
 Martin Šmíd

Cvičení a kurzy pro seniory
Se zahájením školního roku se otvírají i cvičebny, bazény a učebny pro 
cvičení a vzdělávání pořádané o.s. Senior fitnes. 

Zájemci o zdravotní a kondiční cvičení jsou očekáváni cvičitelkou 
Hankou Borčevskou každé pondělí od 9.30 – 10.30 a 10.45 – 11.45 
v prostorách KD Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky.

Spoluúčastnický příspěvek na cvičení v tělocvičnách je 40 – 50 Kč, 
na cvičení v bazénu 50 – 60 Kč. Současně nabízíme možnost zapojit 
se do kurzů angličtiny, němčiny, práce na PC, kroužků šachu, bridže 
a zpěvu v Centru Senior fitnes v Poliklinice Petřiny v Praze 6. Úplné 
informace naleznete na www.seniorfitnes.cz.
 Zdeněk Hostinský, Senior fitnes, o.s.

Hledáme mladé basketbalisty!
Sportovní klub na sídlišti Velká Ohrada vznikl před více než 20 lety. 
Největším sportovním oddílem SK je basketbal, který hledá chlapce 
a děvčata ročníku nar. 2005 a mladší. Nabízíme zpočátku všestranně 
zaměřenou sportovní přípravu, později komplexní basketbalovou pří
pravu, letní a zimní soustředění, přípravné turnaje a další akce. 
Působíme v tělocvičnách ZŠ Janského 2189 na Velké Ohradě. 
Ukázková hodina je v úterý 8. září v 16.30 hodin a každé další úterý. 
Více na www.skvelkaohrada.cz nebo u trenérů ( Jaroslav Civín, 
tel. 606 631 823, jcivin@cbox.cz, Pavel Toušek, tel. 602 622 540, 
paveltousek@seznam.cz). Jaroslav Civín
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Inzerce

TAI CHIMODERN SCENIC DANCE

TANEÈNÍ RYTMIKA  

   ÚT a ÈT  19:00 - 20:00 ZŠ Mohylová

tel : 737 380 579  

.
KONDIÈNÍ CVIÈENÍ

 
e-mail: ptcmartina@seznam.cz

ZŠ Mohylová

 PRO ŠKOLÁKY, STØEDOŠKOLÁKY, DOSPÌLÉ   

ZŠ Mohylová - ZŠ Trávníèkova

NABÍZÍ 

WWW.ptcmartina.cz

DANCE EXPRESSIVE TRAINING

PRO PØEDŠKOLÁKY - od 3 let

DANCE THEATRE
PRO ŠKOLÁKY, STØEDOŠKOLÁKY, DOSPÌLÉ 

ZŠ Mohylová

PRO DOSPÌLÉ

ZŠ Mohylová
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Pomáhají druhým

Klub JednaTrojka 
v září
Klub se nachází  
v Centrálním parku naproti golfovému hřišti  
v ulici K Zahrádkám. Je otevřený každé úterý, 
středu a čtvrtek od 14 do 20 hodin. Dětem  
a mládeži ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 na
bízí možnost aktivního trávení volného času.  
K dispozici je sportovní a výtvarné vybavení, 
internet i příjemné posezení. Klub poskytuje 
bezplatné informace, podporu a pomoc v ži
votních tématech dospívajících (škola, rodina, 
vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc  
s hledáním brigády a nabídka doučování). 

Téma měsíce: Chceme mít útulný klub 
Program:
út  1. 9. Úklid klubu po malování
st  2. 9. Dolaďování podoby interiéru 
čt  3. 9. Stolní a jiné hry
út  8. 9. Filmový klub
st  9. 9. Vaření v klubu
čt 10. 9. Venkovní aktivity
út 15. 9. Chceme klubovou radu?
st 16. 9. Volná zábava
čt 17. 9. Hudební odpoledne
út 22. 9. Pokec v klubu
st 23. 9. Sportovní odpoledne
čt 24. 9. Den otevřených dveří
  pro veřejnost
út 29. 9. Filmový klub
st 30. 9. Kouzla a čáry s mopem a hadrem

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 777 471 813, facebook: klub jednatrojka.
 Těší se na vás Katka

Dětství  
bez násilí          
Koncem května zahájila 
provoz Locika – centrum 
pomoci dětem, které, ať 
v pozici přímých obětí nebo svědků, zažívají 
domácí násilí. Jde o unikátní projekt organi
zace Acorus. Takto specializovaná a kom
plexní pomoc v České republice doposud 
chyběla. Využít bezplatné služby může ročně 
až 150 dětí a jejich rodičů. 

Domácí násilí hluboce deformuje psycho
sociální vývoj dítěte, jeho vztahy k oběma 
rodičům i jeho budoucí perspektivu. Jde 
o děti vysoce ohrožené, které potřebují od
bornou a dlouhodobou pomoc.

Na úvodní konzultaci je možné se objednat 
na tel. 273 130 878 nebo 734 441 233,  
info@centrumlocika.cz.  
Je možné přijít také osobně (po – čt 9 – 17, 
pá 9 – 15). Adresa: Dukelských hrdinů 1/342, 
Praha 7. -red-

Oblečení pro potřebné
Po prázdninách znovu obnovujeme provoz 
charitních šatníků. 
V ulici Husníkova 2279 začínáme ve čtvr
tek 3. 9. od 17 do 18.30. 
V ulici Přecechtělova 2243 budeme otvírat 
v pondělí 7. 9. ve stejný čas. 
Charitní šatníky nabízejí ošacení sociálně 
slabším spoluobčanům. Zároveň přijímají 
čisté oblečení, obuv, školní a sportovní po
třeby.
 Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky

1) Pokud máte zájem o pravidelné komplexní úklidové služby (tzv. velký úklid), vyznačte prosím jak často. 
Jedná se zejména o mytí oken, věšení záclon, čištění čalouněného nábytku, mytí dveří, parapetů, skříní, zábradlí, úklid balkonů, stírání prachu 
z nábytku, luxování koberců, úklid a mytí podlah, čištění a dezinfekci sociálního zařízení a koupelny, úklid kuchyně včetně spotřebičů, vynáše-
ní odpadků, případně další činnosti dle dohody. 

  1x za rok     1x za čtvrt roku   1x za půl roku    Častěji
 
2) Prosím, zaškrtněte orientační dobu, kdy by Vám úklid nejvíce vyhovoval (můžete vybrat i více možností):
  Mezi 8.00 - 17.00   Po 17.00    O víkendu
 
3) Měl/a byste zájem o občasné řemeslné služby?  
Jedná se zejména o drobné opravy a úpravy, montáže, demontáže, stěhování a další činnosti dle dohody.

  Ano     Ne

----------------------------------------------------------------------ZDE ODSTŘIHNĚTE--

Pomocné služby pro seniory v domácnosti – průzkum zájmu
Na základě četných dotazů z řad seniorů, které se týkaly provádění 
velkého úklidu a drobných řemeslných služeb v jejich bytech, připra
vuje Středisko sociálních služeb Prahy 13 postup, jak tyto služby seni
orům z městské části zajistit. Tyto služby totiž svým rozsahem 
přesahují rámec běžného úklidu a údržby domácnosti, kterou pečova
telská služba Prahy 13 zajišťuje v bytech klientů dle zákona o sociál
ních službách. Abychom mohli tuto službu pro vás rozumně nastavit, 
prosíme o vyplnění níže uvedeného jednoduchého dotazníku. Jeho 
vyplnění vás bude stát minimum času, ale vaše odpovědi nám pomo

hou dobře nastavit rozsah služeb, způsob objednávání, ale také cenu  
za jejich provádění. 

Dotazník je určen osobám ve věku od 65 let. Vybranou odpověď 
označte křížkem. 

Vyplněný dotazník prosím předejte do kanceláře Střediska sociál
ních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746, I. patro, vchod A (paní  
A. Hrabětová), nebo do informační recepce ÚMČ Praha 13 v přízemí 
radnice na Slunečním náměstí. Děkujeme.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Masáže v Řepích
V Obchodním centru Řepy (dříve známém 
jako Ovus) můžete zažít skvělé masáže. Ta
lentovaní maséři se zrakovým handicapem, 
kteří mají bohatou praxi a výborný cit ve 
svých rukou, vám rádi pomohou od bolesti 
zad, šíje i celého těla. „Zákazníkům se služba 
líbí a tak jsme se rozhodli od září rozšířit 
provozní dobu (po, st, čt, pá 11.30 – 20.00,  
út 8.00 – 20.00), abychom mohli naše služby 
nabídnout více klientům,“ říká Tomáš Pod
hrázký z vedení řepského studia. Pro větší 
spokojenost našich zákazníků nabízíme širo

kou paletu typů masáží. Kromě klasické ma
sáže je velkým hitem manuální lymfodrenáž  
a hodně si slibujeme i od antimigrenózních 
masáží, o které od září také rozšíříme na
bídku. Masáží u nás pomůžete sobě i dobré 
myšlence, která stojí za vznikem Novidy, ne
ziskové organizace, jež si klade za cíl pomoci 
handicapovaným lidem s jejich profesním 
uplatněním. Více na jana@novida.cz, 
www. novida.cz. Jana Mašínová, ředitelka
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Finanční poradna

Financování rekonstrukce a koupě nemovitosti bez zástavy
Přemýšlíte, jak financovat koupi či rekonstrukci nemovitosti, ale ne
chcete zatěžovat svůj byt nebo dům zástavním právem ve prospěch 
úvěrujícího subjektu? Pak máte několik možností: různé varianty 
úvěru ze stavebního spoření a několik typů spotřebitelského úvěru. 
V zásadě jsou to jen dva typy úvěrů, ale velmi se liší v parametrech. 
Maximální splatnost může být 10 let, ale také až 30 let, což má vý
znamný vliv na výši měsíční splátky. Nejnižší sazby začínají na 1,99 % 
p.a., vyšší sazby jsou pak na úrovni přes 10 % p.a. Maximální částka 

úvěru bez zajištění je do částky 1 000 000 Kč. Družstevní bydlení si 
můžete pořídit bez zástavy jiné nemovitosti dokonce až do výše 
2 000 000 Kč pouze se zajištěním jedním ručitelem a životním pojiš
těním.

Na standardní hypoteční úvěr je při požadavku „bez zástavy“ potřeba 
zapomenout, ten je vždy zajištěn nemovitostí. Nutno zmínit, že finan
cování přes hypoteční úvěr je ve většině případů levnější, a to i u men
ších úvěrů. Důvodem je, že hypoteční banky v posledních letech změ
nily u hypoték svoji cenovou politiku – snížily poplatky za zpracování 
a za vedení úvěru. A právě u menších úvěrů v řádech statisíců tyto po
platky výrazně navyšovaly roční procentní sazbu nákladů (RPSN) – je 
den z důležitých ukazatelů, který by měl každý žadatel o úvěr sledovat. 

Při úvěru na rekonstrukci mají zpravidla stavební spořitelny výraz 
 ně nižší úrokové sazby než banky u spotřebitelských úvěrů. Další vý
hoda úvěru ze stavebního spoření je, že pokud již máte smlouvu o sta
vebním spoření několik let, nemusíte do určité výše úvěru (nejčastěji 
300 – 500 000 Kč) prokazovat příjem. Navíc si zaplacené úroky můžete 
odečíst z daní, ať už jste zaměstnanec nebo podnikatel.

Než se rozhodnete, jakým typem úvěru vyřešíte bytovou potřebu, 
nesledujte vždy jen nejnižší úrok a zamyslete se, jaká máte od úvěru 
očekávání. Pokud například víte, že do 12 měsíců budete mít možnost 
úvěr doplatit, nemusí být překlenovací úvěr ze stavebního spoření nej
levnějším řešením. Stavební spořitelny totiž u většiny překlenovacích 
úvěrů neumožňují ukončení překlenovacího úvěru dříve jak po 2 – 3 le
tech, ani když vložíte celou dlužnou částku. A v této situaci nadále 
platíte úroky.

Několik otázek, které bychom si měli položit před podáním žádosti 
o úvěr:
 Budu mít prostředky navíc, abych mohl úvěr doplatit dříve?
 Mohu prokázat faktury na stavební práce a materiál?
 Kolik přesně budu na rekonstrukci potřebovat?
(Připravte si detailní položkový rozpočet s porovnáním několika do 
davatelů, protože následné řešení dodatečného úvěru může být  
komplikované).
 Z čeho uhradím případné vícepráce nad rámec rozpočtu?
 Jak mám ošetřena rizika nesplácení úvěru z důvodu nenadálých  
událostí (např. ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, pokles tržeb 
z podnikání)?
Konkrétní modelový příklad – úvěr 500 000 Kč na 10 let:
Při financování přes stavební spoření (s běžným úrokem 4 %) je 
částka, kterou zaplatíte navíc (při započtení daňových úlev a státní 
podpory) cca 102 000 Kč za 10 let. Při financování přes spotřebitelský 
úvěr (s úrokem 11 %) jsou zaplacené úroky cca 326 000 Kč. Rozdíl 
v našem modelovém případu tak činí přibližně 224 000 Kč. Nicméně 
není neobvyklé, že mají lidé v úvěrových smlouvách vyšší úrokové 
sazby. Je třeba důkladně číst úvěrové smlouvy, používat „zdravý selský 
rozum“ a před samotným podpisem žádosti o úvěr se zeptat alespoň 
na základní údaj: kolik přeplatím za celou dobu úvěru. Pokud již jaký
koli úvěr máte, je vhodné ověřit možnosti jeho refinancování za lep
ších podmínek.
 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

Strážníci poradí seniorům, jak se chránit před kriminalitou
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy 
pořádá počínaje od 30. září Senior akademii – cyklus vzdělávacích před
nášek zaměřených na prevenci kriminality pro seniory a zdravotně 
postižené s trvalým pobytem v Praze 13 a v PrazeŘeporyjích. 

Senior akademie se skládá z 11 pravidelných setká ní, která se 
budou konat od 30. září každou stře du od 14.00 do 16.00 v ob
řad ní síni radnice. V progra mu je i malá přestávka na občerstvení. 

Během přednášek se dozvíte více například o zaji š tění osob
ní ho bezpečí, zabezpečení majetku, bezpečnosti seniorů v pro
vozu metropole, o finan ční gramotnosti, o kriminalistice, jak ji 
nezná te, o základech první pomoci, o domácím násilí, o povin
nostech při chovu psů apod. Součástí Senior akademie může být 
také návště va Muzea Policie České republiky, případně Psího do
mova v Troji nebo Centrálního operačního střediska městské 
policie.

Posluchači v rámci přednášek obdrží tematické materiály a tis
koviny (brožury, letáky, samolepky). 

Celý cyklus přednášek bude slavnostně ukončen 16. prosince, 
kdy budou všem účastníkům Senior akademie rozdány pamětní 
listy. 

Účast na Senior akademii je bezplatná. Maximální počet 
účastníků je 80 osob. Přihlášky a další doplňující informace 

obdržíte u Hany Tyranové, odbor sociální péče a zdravotnictví, 
ÚMČ Praha 13, 2. patro, č. dveří 319, tel. 235 011 452.
 Petr Syrový, vedoucí oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb OSPZ 
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Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Hasili jsme v chráněném území
V létě se snažíme si alespoň trochu odpočinout a načerpat síly 
na podzimní činnost sboru, která bude velice pestrá. Děti mají 
prázdniny a dospělí si užívají dovolené. O aktivitách sboru vás bu
deme informovat v každém STOPu. Letošní sucho a horké počasí 
však prověřilo činnost naší zásahové jednotky, která držela pohoto
vost a byla připravena vyjet i v slunečním žáru. V srpnu členové jed
notky hasili s okolními sbory požár v Dalejském údolí, kde hořela 
tráva a porost. V nelehkých podmínkách a horku se požár podařilo 
lokalizovat a nakonec i uhasit. Několikrát byli hasiči likvidovat ob
tížný hmyz v rodinných domcích našich spoluobčanů. Jak je vidět, 
i přes léto je co dělat a my jsme připraveni pomoci.
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice 

 Dne 6. srpna přijalo naše stodůlecké policejní 
oddělení oznámení poškozené seniorky, které dosud 
nezjištěná pachatelka odcizila při nakupování kabelku 
zavěšenou přes madlo nákupního vozíku. Krádež 
kabelky žena zjistila až u pokladny – po téměř 45 mi-
nutách nakupování. Přesto neztratila hlavu a obrátila 
se na pracovníka bezpečnostní agentury. Ten jí přinesl 
kabelku, kterou nalezl v prodejně. Samozřejmě chyběla 
peněženka, ve které byla finanční hotovost a různé 
průkazky a karty. Na základě oznámení poškozené 
policie požádala o kamerový záznam z prodejny. Ze 
záznamu je patrné, že krádež kabelky spáchala asi 
desetiletá dívka, slušně a čistě oblečená, která si ale 

při krádeži počínala jako zkušená zlodějka. Poškozenou 
si vyhlédla hned u vchodu a po celou dobu čekala 
na vhodnou příležitost. Potom se rychle zbavila kabel ky 
a ponechala si pouze peněženku. Krádeží způsobila 
škodu ve výši několika tisíc korun. 
 Prakticky stejným způsobem byla dalšímu poškoze-
nému odcizena taštička s doklady, platebními kartami 
a dvěma telefony, kterou si odložil do nákupního košíku 
a vyrazil nakupovat. Stačilo první zastavení u regálu se 
zbožím a o svou taštičku přišel. Jeho škoda je však da-
le ko vyšší, neboť pachatel následně vyzvedl z jeho pla-
tebních karet nemalou finanční částku. Poškozený muž 
předpokládá, že o svou tašku přišel tak, že pachatel 

do něho při nakupování jakoby nechtěně vrazil, tím 
odvedl jeho pozornost a tašku mu z košíku odcizil.
 Štěstí měl naopak muž, který na našem policejním 
oddělení 7. srpna nahlásil krádež svých věcí, které měl 
v areálu koupaliště plaveckého bazénu v odložené 
tašce. Oznamovateli se měl ztratit mobilní telefon, 
peněženka, platební karta, finanční hotovost a jeho 
osobní doklady. Vše v celkové hodnotě téměř 
30 000 Kč. Muž ale všechny své věci po návratu z poli-
cejní stanice našel. Poctivý nálezce, kterému patří 
chvála, je vhodil do jeho poštovní schránky. To je 
ovšem zcela výjimečný případ. Proto prosíme, věnujte 
svým osobním věcem stálou pozornost.

Hlídejte si své věci
Opětovně vyzýváme všechny občany, aby si 
řádně střežili své osobní věci. V prázdnino
vých měsících jsme přijali nebo sami nalezli 
desítky osobních dokladů, platebních karet, 
peněženek, příručních zavazadel a mobilních 
telefonů. Občané nejvíce zapomínají nebo 
ztrá cejí své věci na lavičkách, zastávkách 
MHD a parkovištích. V poslední době se 
jedná především o peněženky s doklady 
a drahé mobily. Než nález odevzdáme 
na ztráty a nálezy, snažíme se vždy nejprve 
věci vrátit původním majitelům. Tato pátrací 
činnost nás trvale zatěžuje. Proto prosíme, 
hlídejte si pečlivě své osobní věci.

Znečištění Motolského potoka
Dne 22. 7. zasahovala autohlídka strážníků 
městské policie v Sárské ulici, kde došlo 
k masivnímu znečištění Motolského potoka 
v úseku nejméně 500 m. Na povrchu hladiny 
bylo velké množství zapáchající pěny, kterou 
museli přivolaní hasiči likvidovat pomocí 
norné stěny postavené až u retenční nádrže 
v ulici Vstavačová. 
Celý případ byl následně předán Policii ČR 
pro podezření ze spáchání trestného činu. 
Na místě byl přítomen i pracovník odboru 
životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, 
aby bezprostředně posoudil dopad na životní 
prostředí.

Veřejný pořádek o prázdninách
Obvodní ředitelství MP Praha 13 v rámci 
dohledu nad veřejným pořádkem provedlo 
o prázdninách několik mimořádných akcí, 
zaměřených na dodržování provozní doby 
restauračních zařízení, na chování problema
tické mládeže a na osoby bez domova kon
zumující alkoholické nápoje. V letošním 
roce bylo opatření zaměřeno na odhalování 
a nekompromisní postih konkrétních pře
stupků. Byla zkontrolována řada provozoven 
a desítky osob. Zjištěné přestupky projedná
vali strážníci zpravidla v blokovém řízení 
na místě.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Sucho zaměstnalo hasiče
V době mimořádného sucha vypomáhala zásahová jednotka SDH 
Stodůlky v rámci Integrovaného záchranného systému na Hasičské 
stanici 7 v Jinonicích, protože místní profesionální jednotka v té 
době prováděla hašení rozsáhlého požáru lesa u Olešné blízko 
Rakovníka. V průběhu služby byla naše jednotka vyslána ke třem 
technickým zásahům a k požáru v Dalejském údolí, který vznikl 
kvůli táboráku. Hasiči museli likvidovat poměrně velký požár v těžce 
dostupném prostoru. V jedné ze zahrad ohrožovaly plameny také 
chatku, kterou se ale hasičům podařilo uchránit. 
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky
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ARCHITEKTI NA EXKURZI. V rámci mezinárodní konference  
o využití veřejného prostoru, pořádané Fakultou architektury ČVUT, 
navštívila 15. 7. městskou část skupina účastníků tohoto setkání. 
Na radnici hosty uvítal Štěpán Hošna, předseda výboru pro Místní 
Agendu 21. Architekti z ČVUT a pracovnice odboru životního pros
tředí představili návštěvníkům koncept výstavby Jihozápadního Města 
s využitím parků a vnitrobloků s občanskou vybaveností a také probí
hající revitalizaci veřejných prostranství. Architekti a stavaři z něko
lika evropských zemí, ale i z Austrálie a Japonska si pak s velkým zá
jmem prohlédli část sídliště a revitalizované plochy mezi stanicemi 
metra Luka a Lužiny. Dana Céová 

CARMINA VOCUM NA DRUHOU. Začátkem června proběhl v Čes
kém muzeu hudby v Praze koncert, na kterém vystoupily dva sbory 
téhož jména – Carmina Vocum z Kyjova pod vedením Maria Kudely 
a Carmina Vocum z Prahy pod vedením Dragany NovakovićVitas. 
Program byl bohatý, obsahoval skladby z dřívějších období (klasiciz
mus, romantizmus) i skladby novější a též úpravy lidových písní 
a populárních melodií. Vrcholem koncertu bylo společné provedení 
dvou skladeb, a to You Raise Me Up od Brendana Grahama a sboru 
Židů Va, pensiero z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho. Lze si jen 
přát, aby oba sbory brzy uskutečnily další podobnou akci.  Denis Jerie

FOTBÁLEK S REPREZENTANTY. Před Mistrovstvím Evropy do 21 let 
vyrazili mladí reprezentanti Německa 15. 6. besedovat a hrát fotbal 
do Německé školy v Praze. Útočníci Kevin Volland, Julian Korb, Phillipp 
Hofmann a gólman Barcelony, vítěz Ligy mistrů MarcAndre ter 
Stegen i trenér Horst Hrubesch, v 80. letech jeden z nejlepších střelců 
Bundesligy, se při pódiové diskuzi bavili stejně jako mladé obecenstvo. 
Na hřišti pak následovala společná krátká ukázková hra. Zahrát si 
s vítězem Ligy mistrů a německou reprezentací se každému nepo
štěstí, žákům Německé školy v Butovicích to ale vyšlo. Dan Novotný 

K PRÁZDNINÁM PATŘÍ TÁBORY. Dům dětí a mládeže Stodůlky 
nabídl o prázdninách dětem a mladým lidem šest výjezdních letních 
táborů, kde se vystřídalo 210 dětí a mládeže od 5 do 19 let. Stále větší 
oblibu si o prázdninách získávají naše týdenní letní příměstské tábory, 
které nabízejí dětem, převážně z 1. – 5. tříd, celodenní program. Čtyři 
tábory byly připraveny i pro děti těsně předškolní. Výlety po Praze 
a okolí střídaly výtvarné dílny, poznávání přírody, sportování a hry 
v přírodě i uvnitř. Za červenec a srpen se 21 táborů zúčastnilo více než 
500 dětí.  Michaela Gaydošová

S HARRY POTTEREM DO BRADAVIC. Poslední květnový týden 
podnikla naše FZŠ Mezi Školami zájezd do Anglie. Kromě návštěvy 
známých památek byl velkým zážitkem pohled na London Eye, pro
jížďka po Temži a hlavně exkurze ve studiu Warner Bros, kde se natá
čely všechny díly Harryho Pottera. Další výlet byl do Oxfordu, místa 
světoznámé univerzity, v níž se také odehrávaly některé scény filmů. 
Program i ubytování v hostitelských rodinách přinesly žákům mnoho 
zážitků, zkušeností i možnosti využít angličtinu v praxi. Marcela Pískatá

SPATŘILI I KRÁLOVNU. V rámci 
projektu Včela navštívili žáci z druhé 
třídy ZŠ Mohylová pana Baubína, 
včelaře z Prokopského údolí. Přímo 
v terénu tak měli možnost seznámit 
se s úžasným životem včel, spatřit 
včelí královnu a její „poddané“ 
a ochutnat med. Díky této zkuše
nosti a poutavému vyprávění pana 
Baubína děti pochopily užitečnost 
včel a potřebu je ochraňovat. Ná
vštěva proběhla v přátelské atmo
sféře a bez jediného žihadla! V září 
se na včelky těší další dětská vý
prava.  Jitka Hrubá
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KINO POD HVĚZDAMI. Na Hůrku se v srpnu vrátil oblíbený 
Kinobus Dopravního podniku hl. města Prahy a po čtyři večery se 
po setmění promítalo. Na programu byly filmy Fair play, Mafiánovi, 
Pohádkář a Zakázané uvolnění. Večery byly teplé, a tak se travnatá 
plocha na Slunečním náměstí vždy zaplnila slušným počtem spokoje
ných diváků.  Bohdan Pardubický 

MÁMA NEBO MANAŽERKA? Že i úspěšné manažerky mohou být 
současně dobrými matkami a naopak, to bylo hlavní téma konference 
z cyklu Inspiromat pořádané Klubem manažerek České manažerské 
asociace, která se konala na radnici Prahy 13. O svých životních ces
tách a skloubení obou zmíněných rolí mluvily ředitelky a jednatelky 
společností, šéfredaktorky a také tajemnice zdejšího úřadu Kateřina 
Černá, která byla hostitelkou této akce. -st- 

NA BŘEHU LIPENSKÉHO JEZERA. Začátkem července proběhl 
letní vodácký tábor Lipno 2015 Sportovního klubu Velká Ohrada. 
Mimo celotáborové etapové hry absolvovali účastníci krátký závod 
v orientačním běhu, plavecký maraton, turnaj v brännballu a stolním 
tenisu, výlety a ve třech dnech i sjezd Vltavy z Vyššího Brodu až 
do Boršova. Spoustu fotografií najdete na http://skvelkaohrada.cz.
 Jaroslav Civín, SK Velká Ohrada

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU. Páťáci naší ZŠ Mohylová mají zvláštní 
postavení – platí ve škole za nejstarší, nejrozumnější a nejzkušenější. 
A hlavně – po pátém ročníku naši školu opouštějí. Naše 5.B loučení 
pojala netradičně. Vydala se na rozlučkové výlety. Společně s rodiči, 
sourozenci a přáteli na Křivoklátsko, o den později samotná třída 
do Ondřejova. Nejprve jsme se krásně prošli ze Senohrab do Ondře
jova, pak už se nám v areálu hvězdárny věnoval báječný průvodce. 
Prohlédli jsme si moderní i historické astronomické pomůcky a dale
kohledy, dozvěděli jsme se o historii hvězdárny a dokonce pozorovali 
Slunce. Byl to parádní výlet.  Míša Houšková 

SLÁDKOVÁ ADÉLA. 
Každý pivovar musí mít 
sládka, ale aby sládkem 
byla žena, není vůbec ob
vyklé. V Pivovaru Lužiny 
působí v této roli od po
čátku dubna Adéla Sme
táková. Vystudovala ana
lýzu potravin a potra vi nář 
skou technologii, zabývala 
se také homebrewingem 
(domácím vařením piva). 
V Pivovaru Lužiny se 
Adéla hned aktivně zapo
jila – podílela se např. na 
chuti pšeničného speciálu 
Živa, který jste mohli 
v Pivovaru Lužiny ochut
nat v průběhu léta. -st-

STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU. 
Chovatelskopěstitelský kroužek ZŠ Mohylová se v rámci své po
slední červnové schůzky vydal na návštěvu do Stanice mladých příro
dovědců v Praze 5. Během komentované prohlídky jsme viděli spoustu 
zvířat a dozvěděli se o nich mnoho zajímavého. Prošli jsme také skle
níky a někteří z nás si zde dokonce vybrali domácího mazlíčka nebo 
nějakou bylinku na zahrádku. Zaměstnancům stanice mnohokrát dě
kujeme a všem návštěvu doporučujeme. Jana Davidová
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Inzerce

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL
NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu. 

Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. 
A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní, nebo 
komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobuje stylu 
Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší, nebo chladnější 
klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. 
Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete 
zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá 
ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. Vstupte 
do nové éry ve velkém stylu. Seznamte se s novým vozem ŠKODA 
Superb přímo u nás.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

novaskodasuperb.cz

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:

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

Untitled-278   1 18.5.2015   10:52:15
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www. spravaBD.cz
Pobočka Praha 13 
- Metro B Luka

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie, sítě  
proti hmyzuvenkovní plastové a hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
výroba kuch. linek a vest. skříní  
Atestované bezpečnostní dveře  

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

251 615 428 - celý den
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

INZERCE

Kulinářské studio ve Stodůlkách
Největší vzdělávací 
centrum s kulinář
ským studiem 
ve střední Evropě 
otevřelo letos 
Makro na Jeremiá
šově ulici. Makro 
Akademie je ur
čena zejména pro 
profesionály z ob
lasti gastronomie 
a maloobchodu, ale 
nabízí kurzy i pro 
studenty nebo širo
kou veřejnost. Jsou zde špičkově vybavené profesionální kuchyně, ško
lící prostory, zázemí pro barmany a baristy i konferenční místnosti. 
Kuchyň poskytuje prvotřídní zázemí pro kuchařské tréninky až pro 
20 lidí a lze v ní simulovat provoz velké školní jídelny. Slavnostního 
otevření centra se zúčastnili také generální ředitel české pobočky Makro 
Guillaume Chêne i starosta Prahy 13 David Vodrážka. V létě zde pro
běhlo finále soutěže O nejlepší školní oběd. V centru je kavárna a par
kování je zdarma.  -red-

Výjimečný projekt získal cenu
Kolektiv žáků jazykových tříd prvního stupně FZŠ Brdičkova se 
v minulém školním roce ucházel o Evropskou jazykovou cenu Label, 
kterou jsou oceňovány výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělá
vání. V České republice ocenění udělují Dům zahraničních služeb 
a Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Náš projekt 
nazvaný „Tell me about you… I will tell you about me!“ nominovala 
k účasti v soutěži odborná porota. 

Obsahem našeho projetu byla komunikace v angličtině se školou 
ve Francii, a to nejen písemně, ale také prostřednictvím videonahrávek 
a fotografií. Díky usilovné práci žáků a hlavně díky paní učitelce Mo
nice Juřicové náš projekt cenu Label vyhrál a získal tak pro školu fi
nanční odměnu určenou na jazykovou výchovu. Do projektu také 
přispěli učitelé Hana Navrátilová (AJ) a Čeněk Jokl (ICT). Více in
formací o projektu naleznete na www.fzsbrdickova.cz.

 Kamila Hubalovská, FZŠ Brdičkova

■ Žáci prvního stupně ZŠ s RVJ Bronzová oslavili Den dětí spor
tem. Deváťáci pro ně připravili dopoledne plné soutěží. A kdo 
v běhu, skoku přes překážky, šplhu na tyči nebo házení míčky na cíl 
a frisbee do obruče, zvítězil? Každý, kdo se snažil být nejlepší 
a za skvělé výkony získal pro třídu nějaké body. 
■ Na letním táboře Tanečního studia Mirabel se děti přenesly 
do indiánského magického roku. Po splnění úkolů získaly potřebný 
obrázek zvířete, patrona daného měsíce. Všechny je nakonec umís
tily do Chrámu Poznání a otevřely tak Bránu Vědění, vedoucí 
k bájnému pokladu. Více na www.tsmirabel.cz.

■ V polovině května se pro žáky 5. – 9. ročníků z FZŠ Mezi Ško
lami uskutečnil poznávací zájezd do Berlína. S průvodcem pro
zkoumali minulost i současnost tohoto zajímavého evropského 
města, podnikli okružní jízdu Berlínem i pěší prohlídku bývalé 
západní a východní části města. 
■ Ve dnech 12. – 14. června se v polské Varšavě děti ze sdružení 
TIB zúčastnily mezinárodní soutěže programování Baltie 2015. 
Z týmu byl nejúspěšnější Tomáš Veselý, který v kategorii C získal 
první místo. Více na http://tib.cz. 
■ Děti z MŠ Mezi Školami několikrát do roka navštěvují FZŠ 
Mezi Školami. Této spolupráce si velmi váží. V minulém školním 
roce měly možnost vidět pokusy v laboratoři nebo výstavy s vý
robky žáků, vyzkoušet si výukové programy na interaktivní tabuli, 
zahrát si na školáky nebo si zasportovat na školním hřišti... 

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

ulice datum stanoviště

Amforová 11. 9. proti č. 1895/24
Bašteckého 22. 9. křižovatka s ul. Janského
Bellušova  9. 9. parkoviště proti č. 1804/7
Běhounkova 29. 9. parkoviště proti č. 2463
Böhmova  9. 9. parkoviště u kotelny
Červeňanského 29. 9. nástupní ostrůvek BUS
Fantova 10. 9. parkoviště u č. 1742/23
Hábova 21. 9. parkoviště před č. 1564/8
Husníkova 21. 9. parkoviště u trafostanice
Chalabalova 18. 9. parkoviště proti č. 1611
Chlupova 24. 9. proti č. 1800
Janského  8. 9. rozšířený chodník u č. 2437
Janského 18. 9. parkoviště proti č. 2370
Janského 25. 9. parkovací záliv u lékárny
Jaroslava Foglara 24. 9. parkovací záliv proti č. 1333/8
K Fialce 16. 9. plocha u č. 1219

K Hájům  1.10. křižovatka s ul. Okruhová  
(zpevněná plocha)

K Řeporyjím  7. 9. u kapličky

K Sopce 16. 9. zpevněná plocha

ulice datum stanoviště

Kettnerova  8. 9. u trafostanice (proti č. 2053)

Klausova  5.10. parkoviště proti č. 1361/13a

Melodická 17. 9. křižovatka s ul. Operetní

Mládí  1.10. parkoviště proti č. 824/14
Náměstí Na Lužinách 15. 9. křižovatka s ul. Mládí
Nušlova 10. 9. parkovací záliv proti č. 2289/43
Ovčí hájek 30. 9. parkoviště proti 2159/16

Pavrovského 11. 9.
křižovatka s ul. Přecechtělova  
(rozšířená plocha u kontejnerů na směsný 
odpad)

Píškova 25. 9. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Pod Viaduktem  
x Ke Koh-i-nooru  5.10. u stanoviště na tříděný odpad

Podpěrova 17. 9. u č. 1879
Trávníčkova 30. 9. u tržiště (proti č. 1764)
U Jezera 15. 9. parkoviště proti č. 2039/18
V Hůrkách 23. 9. křižovatka s ul. Seydlerova
Vlachova 14. 9. na chodníku proti č. 1511/8
Volutová 14. 9. parkoviště proti č. 2518
Vstavačová 23. 9. u retenční nádrže
Zázvorkova 22. 9. parkoviště před č. 2003/14

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Michaela Líčková, OŽP

Životní prostředí

Komplexní údržba komunikací na podzim 2015
Datum Seznam ulic
16. 9. 
 
 

21. 9. 
 
 
 
 
 
 

22. 9. 
 
 
 

23. 9. 
 

24. 9. 
 
 
 

25. 9. 
 
 
 
 

1. 10. 
 

 
 

2. 10. 
 
 
 

5. 10. 
 
 

6. 10. 
 
 

7. 10. 
 

8. 10. 
 

 

9. 10. 
 
 
 
 
 
Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozor-
něni sedm dnů před zahájením čištění přenosnými 
dopravními značkami. Pokud řidiči nebudou v uve-
dených dnech respektovat přenosné dopravní značky 
používané při blokovém čištění, budou pokutováni 
policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena na zá-
kladě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, § 19 odst. 5 a 6. 
 
Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatrav-
ňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. 
Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních 
komu nikací. 

Drimlova (Janského – slepý 
úsek), Herčíkova, Janského  
(Červeňanského – Kurzova), 
NN3456 (2 parkoviště)
Flöglova, Hábova (plus parkoviště 
+ odbočka k jeslím), Heranova, 
Hostinského (plus parkoviště  
 + odbočka k mateřské škole),  
Kálikova, Klukovická, Líšnická 
(Vlachova – hřbitov), NN3448, 
Šostakovičovo náměstí, Vackova 
(plus 3 parkoviště), Vlachova
Chalabalova, Kociánova, Kovářova, 
Kuncova, Lýskova (Chalabalova 
– Jeremiášova), Mládí (Kovářova 
– nám. Na Lužinách), NN3444 
(část)
Fantova, Horákova (bez slepého 
úseku + parkoviště), Kettnerova, 
NN1798, Trávníčkova 
Bellušova (bez parkoviště u křiž. 
Chlupova – Archeologická), 
Holýšovská, Chlupova, Neustup-
ného, NN3452 (přední část parko-
viště)
Archeologická (Mukařovského 
– NN3454, Zázvorkova – konec, 
Bronzová – konec), Bronzová, 
NN3453 (parkoviště u metra), 
Sezemínská, U Jezera  
(plus 2 parkoviště), Zázvorkova
Borovanského, Janského (Kurzova 
– Prusíkova), Klausova, Kurzova, 

Netouškova (pouze rameno 
do ul. Klausova), Přecechtělova 
(Kurzova – Janského)
Bašteckého (bez úseku kolem 
parku), Janského (Červeňanského 
– Prusíkova), Pavrovského (plus 
2 parkoviště), Prusíkova, Přece-
chtělova (Kurzova – Pavrovského)
Amforová, Brdičkova (bez parko-
viště), Kolovečská (včetně parko-
višť – mimo 2 parkovišť 
u Mukařovského), Podpěrova
Archeologická (Zázvorkova 
– Jeremiášova), Böhmova, 
Modrá, Mohylová, NN3091, 
Píškova, Zvoncovitá 
Husníkova (včetně otočky parko-
viště), NN3468, NN3469, Ovčí 
hájek, Suchý vršek, V Hůrkách  
Fingerova, Na Zlatě, Petržílkova 
(bez křižovatky s ul. Pod Hranicí), 

Seydlerova, Volutová (plus 
parkoviště)
Běhounkova, Blattného, 
Dominova, Kodymova (bez spojky 
do ul. Pod Hranic), Mezi Školami, 
NN4541 (plus poslední oddíl 
parkoviště), Nušlova
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Životní prostředí

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

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

pondělí
14. 9. 

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 
– Sportcentrum) 15.00 – 15.20

Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu 
veřejného osvětlení) 15.30 – 15.50

K Sopce (zpevněná plocha proti č.1655) 16.00 – 16.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2) 16.30 – 16.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17.00 – 17.20

křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.30 – 17.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem 
do restaurace č. 1047) 18.00 – 18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č.1612) 18.30 – 18.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11) 19.00 – 19.20

čtvrtek
24. 9.

ul. 5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Fialce – Živcových 15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova – Dominova 
(parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20

ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50

ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20

ul. Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00

ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30

ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

Michaela Líčková, OŽP

Projekt byl představen veřejnosti
Veřejné projednání záměru revitalizace parkové plochy navazující  
na Šostakovičovo náměstí ve Stodůlkách se konalo 11. 6. na radnici. 
Záměr navazuje a pokračuje ve stejném duchu jako již proběhlá revi
talizace Šostakovičova náměstí u stanice metra. Vznikne zde zóna pro 
odpočinek a relaxaci s výhledem na kostel Sv. Jakuba. Celkově byl 
projekt přijat velmi kladně, v diskuzi bylo vysvětleno využití masivních 
ocelových laviček s ohledem na údržbu a ochranu proti vandalství. Ve
řejné projednání záměru se konalo v rámci aktivit Místní Agendy 21. 
Projednaný projekt bude využit jako podklad pro žádost o dotaci  
z fondů EU. 
 Štěpán Hošna, předseda výboru pro Místní Agendu 21 

Hřiště pro mrňousky
V srpnu byla dokončena modernizace dětského hřiště v Petržílkově ulici 
v Nových Butovicích, určeného především pro menší děti ve věku 
od jednoho do čtyř let. Zbývá už pouze dokončit sadové úpravy celého 

prostoru. Byly instalovány nové herní prvky Koráb a Mimozemšťan, 
pryžové dopadové plochy, houpačky a vyrostlo nové pískoviště. Dopl
něny byly dřevěné lavice a atypické lavice z pohledového betonu. Byla 
opravena dlažba a natřeno oplocení hřiště.  Dana Céová, OŽP

Investiční záměry Revitalizace Třebonického rybníka a Revitalizace hřiště 
Petržílkova jsou podpořeny dotací z fondů EU, z Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost.

Revitalizace Třebonického rybníka 
V loňském roce zahájila Praha 13 celkovou rekonstrukci Třebonického 
rybníka. V první etapě bylo odstraněno již nepoužívané brouzdaliště, vy
stavěna nová hráz a vybudováno zcela nové vypouštěcí potrubí se zvýše
nou kapacitou, takže do budoucna už nebude docházet k přelévání hráze 
rybníka a k zaplavování okolních pozemků a majetku obyvatel pod ním. 
Za tuto investiční akci zaplatila městská část 1,9 milionu Kč.

Další navazující etapou, na kterou MČ Praha 13 získala dotaci 
v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost pod ná
zvem Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13 reg. č. 
CZ.2.16/2.1.00/25566, je odstranění usazených sedimentů na dně,  
odstranění vzrostlého rákosí, které zaplevelilo rybník a obnovení zóny 
rákosí v některých jeho obvodových částech, aby byl zachován přirozený 
stín a úkryt pro život a rozmnožování ryb, obojživelníků, měkkýšů  
a ptáků. 

Protože firma, která zvítězila ve veřejné zakázce na odbahňovací 
práce, odstoupila od podpisu smlouvy, došlo bohužel k posunutí termínu 
zahájení prací. Ve druhé polovině srpna ale bylo odbahnění zahájeno  
a mělo by být dokončeno nejpozději do října. Děkujeme třebonickým 
obyvatelům za trpělivost a věříme, že po ukončení prací se opět rybník 
stane cílem vycházek i cyklistických výletů a vrátí se sem i oblíbené Tře
bonické letní hry. Jana Dusilová, OŽP
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Za krásami parku ve Veltrusech
Tentokrát vás zveme do zámeckého parku 
ve Veltrusech, který již byl po povodních 
2002 z velké části opraven a stojí za návště vu. 
Do samotného zámku se zatím nedostanete, 

protože zde ještě stále probíhá rozsáhlá rekon 
strukce. Vlakem pojedete z Masarykova ná
draží do Kralup nad Vltavou a odtud pěšky. 
A kdo nechce jít pěšky, může jet autobusem 
č. 373 od metra Kobylisy. Ale pozor, ne každý 
spoj jede přímo do Veltrus, některý končí 
v Odolené Vodě. Z nádraží v Kralupech se 
vydáte kolem kostela sv. Václava, který jako 
téměř jediný přežil nálet 22. 3. 1945. Na jeho 
podlahu snášeli lidé oběti náletu. Kolem 
pomníku obětem válek a pěší zónou projdete 
k mostu a dále po červené a zároveň po Dvo
řákově naučné stezce, pohodlnou cestou 
podél Vltavy, kde můžete obdivovat skalní 
útvary. Za prohlídku určitě stojí zámek Ne

lahozeves a muzeum A. Dvořáka. Po červené 
dojdete na rozcestí, kde červená uhýbá vlevo 
do lesa, ale vy půjdete vpravo po cyklostezce 
k mostu s elektrárnou. Ten přejdete, pokra
čujete ke kruhovému objezdu, kde se napo
jíte na modrou značku a po ní dojdete zá
meckým parkem k zámku Veltrusy. 
V pozdně barokní stodole můžete navštívit 
expozici historických kočárů ze soukromé 
sbírky M. Štěpána z pře lomu 19. a 20. stol. 
O ví ken du se můžete kočárem i projet 
po cestách rozsáhlého zámeckého parku – 
rozlohou 200 hektarů zaujímá plochu jako 
dvě Stromovky. Můžete si také na zámku 
půjčit kolo, zaplatit cykloprohlídku s průvod
cem a prohlédnout si park ze sedla bicyklu. 
Trasa vede kolem všech přírodních a archi
tektonických památek v parku. Nebo se mů
žete na malém okruhu okolo zámku sezná
mit s historií zámku a obdivovat někte ré 
z mohutných stromů, např. jinan dvoulaločný, 
buk lesní stříhanolistý, katalpu a další veli
kány. Veltruské panství bylo vždy sužováno 
povodněmi, které ovlivnily podobu zámec
kého parku. Roku 1710 povodeň dvěma ra
meny rozdělila lužní les, čímž vznikl velký 
ostrov. Po povodních v roce 1785 začal J. R. 
Chotek se stavbou regulačního zařízení se 
stavidly. Takže při procházce parkem můžete 
jít přes několik můstků např. Mločí mostek, 
Železný a u Charlottiny kapličky, která je 
jedním ze zdejších architektonických skvostů. 
V pokladně si můžete zakoupit plánek parku 
a turistickou známku. Stačíli vám krátká 

procházka po památkách, vydejte se od turis
tického ukazatele u zámku vlevo páteřní ces
tou k pomníčku a k zajímavé stavbě Chrámu 
přátel zahrad a venkova s pěknou výzdobou 
uvnitř. Dále dojdete k letnímu kinu a Dór
skému pavilonu. Park je domovem volně ži
jící srnčí zvěře, zajíců a bažantů, v oplocené 
oboře můžete zahlédnout i daňky. Z parku 
se vydáte zpátky do Kralup na nádraží 
po modré po pravém břehu Vltavy, příjem
nou cestou se stromy, jen dejte pozor na cyk
listy. Na kraji Kralup v Lobečku se můžete 
občerstvit a později minete kopii kapličky, 
která byla zbouraná při výstavbě. Příjemný 
výlet vám přejí přátelé z turistického oddílu 
TurBan. Marta Kravčíková, 

 Klub českých turistů oblast Praha – Karlov, oddíl TurBan 

  

Bližší informace:

www.penzionkozel.cz

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Volejte zdarma
800 888 905
po-pá 09.00 - 17.30

Cena: 2 200 000 Kč Cena: 3 250 000 Kč Cena: 21 000 000 Kč

Cena: 2 150 000 Kč Cena: 4 999 000 Kč Cena: 1 290 Kč/m2

P5-Stodůlky, Hábova. Prodej bytu 2+kk  
(43 m2) po rek./2 NP/panel. dům po rek. 

P5-Smíchov, Radlická. Prodej bytu 2+kk  
v OV (36 m2)/byt i dům po kompletní rek.

P5-Stodůlky, Jindrova. Prodej dvouge-
neračního podsklepeného RD/2x G/výhled

PZ-Dobřichovice. Prodej chaty/kompl. 
podsklepená na vlastním pozemku (404 m2).

PZ-Mníšek pod Brdy, Rymaně. Prodej  
RD 5+1 s pozemky/dům před dokončením.

PZ-Mníšek pod Brdy. Prodej komerč. pozemku 
(9921 m2)/u pozem. elektřina/voda/kan./plyn.

  
Štefánikova 29, Praha 5  

  
 

Prodáváme a pronajímáme  
nejvíce nemovitostí na Praze 5

INZERCE
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ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Co čas už nevrátí – Praha 60. let 
Muzeum hlavního města Prahy nabízí ve své hlavní budově Na Po
říčí až do 11. října fotografickou výstavu, velmi zajímavou pro laickou 
i odbornou veřejnost. Snímky Borise Baromykina, veřejnosti dosud 
neznámého autora, si obsahovou i uměleckou kvalitou se slavnějšími 
kolegy nezadají. Navazují na to nejlepší z klasické pražské žánrové 
fotografie. Boris Baromykin se narodil 29. května 1941 v Třebíči, 
v roce 1964 absolvoval FAMU v oboru kamera u prof. Jana Kališe. 
Pracoval jako externí kameraman v Československé televizi v Praze 
a Košicích a koncem šedesátých let jako režisér Zahraničního vysí
lání Čs. rozhlasu. Od roku 1970 pracoval v Krátkém filmu Praha. 

Nejprve jako kameraman Studia Jiřího Trnky (loutkový film), poz
ději ve Studiu Bratři v triku, kde působil jako režisér a scenárista 
animovaných, zejména kreslených filmů. V r. 2001 spolupracoval 
např. na celovečerním filmu Jana Švankmajera Otesánek. Volnou 
fotografii i při náročném zaměstnání nikdy neopustil, ale k ucelenější 
prezentaci své práce se dostal až v důchodovém věku. Věnoval se nej
častěji dokumentární fotografii, populární hudbě a jazzu i portrétům 
a aktům. Výstavní kolekce černobílých snímků z 60. let dvacátého 
století, z nichž většina dosud nebyla nikdy publikována, je zaměřena 
dvěma směry. Jedním je žánrová fotografie z pražských ulic a veřej
ných prostranství, na nichž autor zachytil podmanivou dobovou 

atmosféru a neopakovatelné momenty každodennosti, které můžete 
vnímat doslova jako malé příběhy. Druhou obsahovou linií jsou foto
grafie dokumentující společenský a kulturní rozmach populárních 
divadel Apollo, Rokoko a Semafor, včetně protagonistů a atmosféry 
jejich představení. Mimořádné jsou pak portréty osobností světo
vého jazzu a popu, které v té době koncertovaly v Praze, např. Duke 
Ellington, Dizzy Gillespie či Beach Boys. Snímky zachycují situace 
běžné i výjimečné a mají proto kromě umělecké a dokumentární 
hodnoty mnohdy i jemný humor. V divácích tak tyto v prchavém 
okamžiku zachycené obrazy města, vystavené tak dlouho po svém 
vzniku, vyvolávají pocit omamné nostalgie vlastní nedostupné mi
nulosti. Dan Novotný

Stalo se v září
Neporazitelný rytíř českého fotbalu 
Říkali mu Pepi. Neuvěřitelný střelec, který nastřílel ve své kariéře 
přes 5 000 gólů. Mezinárodní federace FHS jej jmenovala 
v r. 1997 „Králem světových ligových střelců“. Narodil se 25. září 
1913 ve Vídni. S hadrákem ušitým 
z novin a starých punčoch si kluci 
kopali už ráno cestou do školy a pak 
až do večera. Tam získal dokonalou 
míčovou techniku. Ve 12 letech 
z něj jasnozřivý pan továrník Singer 
udělal profíka – za každý gól šilink. 
Byl také mimořádně rychlý. Když 
zaběhl v teniskách stovku 
za 10,8 se kundy, atleti chtěli, aby 
běhal za Rakousko na olympiádě. 
Neuspěli. V osmnácti hrál poprvé 
ligu za Rapid v derby proti Austrii, 
vstřelil čtyři vítězné góly z pěti a še
desát tisíc diváků šílelo. V r. 1933 hraje poprvé proti Slavii a dává 
nedostižnému Pláničkovi 5 gólů. A jednou u babičky a dědečka 
v Sedlici u Blatné vašnostům ze Slavie slíbil rukoudáním, že teda 
jo. Když mu 15. dubna 1937 celníci v Břeclavi kontrolovali pas, 
koukli na jméno, fotku a povídají: „Tak vy jste ten Bican. To je 
dost, že konečně jedete, už na vás netrpělivě čekáme!“ Nejlepší 
fotbalové roky mu ukradla II. světová válka. Adolf Hitler chtěl, 
aby přijal německé občanství a reprezentoval Říši. Pepi od
mítl. Po válce byl pro komunisty kontrarevoluční živel z buržoaz
ního klubu. V r. 1949 musí do Vítkovic, pak do druholigového 
Hradce Králové, odkud ho taky vykopli. To bylo tak: „Přemluvili 
mě, abych šel na 1. máj. A tam ampliony řvaly ‚Ať žije prezident 
Zápotocký!‘, jenže lidi řvali ‚Ať žije Bican!‘ Skočili po mě dva ká
drováci, že mám během hodiny z Hradce zmizet. A bylo to.“ Tré
noval krátce v Liberci, Brně, Příbrami a na Kladně. Konečnou 
byla v letech 1953 – 56 milovaná Slavie. Čekala ho lopata, vyklá
dal lodě v holešovickém přístavu, jezdil s náklaďákem u Středo
českých dřevařských závodů (a vozíval mě po pile v Modřanech, 
aniž bych ve svých 4 letech tušil, kdo řídí – pozn. autora). 
V osmašedesátém roce se přece jen dočkal, odešel trénovat fotba
listy do belgického Tongerenu a během tří sezon je vytáhl ze 
čtvrté ligy do druhé. Milovali ho. Byl nejen famózní fotbalista 
a Slávista, ale i hrdý, čestný a nezlomný člověk a reprezentant naší 
vlasti. Nebes ký hvizd ukončil jeho celoživotní zápas 12. prosince 
2001. Ve vesmíru se potuluje malá planetka. Jmenuje se Josef 
Bican. Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Vražda u Stodůlek (1974)
V neděli 4. srpna 1974 byla v příkopu u silnice poblíž Stodůlek 
v Praze 5 nalezena mrtvá 46letá Rozálie Č. z Jindřichohradecka, 
přechodně bytem 
ve Stodůlkách. Na krku 
měla stopy po škrcení. 
Podezřelý z vraždy byl 
její stejně starý manžel 
Emilián Č. Podle svědec
kých výpovědí seděl v so
botu večer 3. srpna vedle 
manželky, která ležela 
v příkopu. Emilián Č. 
byl již několikráte soud ně 
trestán, naposledy mu byl za loupežnou vraždu uložen trest 15 let 
odnětí svobody, z něhož byl nedávno propuštěn. Po usilovném 
pátrání byl nakonec nalezen a zatčen na ubytovně pod postelí.
 Vybral Dan Novotný
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Inzerce

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

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

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

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

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

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

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva 

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

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

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

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

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

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

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

 o Elektropráce Rada, montáž, rekonstrukce, opravy, 
revize, rada.luk@email.cz, tel. 773 693 369.

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

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

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

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů,  
byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 
mirsmit@volny.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  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

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

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

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

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

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

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

 o Stříhání psů všech ras na Butovicích. Pracovní 
doba po – ne 7 – 21 hod. Tel. 737 274 172 (je nutné 
předem zavolat). Bližší info na www.salonpejsek.cz.

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

 o Hodinový manžel – tel. 603 512 400.
 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 Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 
Lakování CND laky bez broušení nehtu.  
Mžiková, tel. 775 925 581.

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

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

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

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce by-
tového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba plotů 
z KB-Bloku, mirazilina@seznam.cz, tel. 608 861 908.

 o Nabízíme opravy a rekonstrukce bytů, bytových  
jader a domů, výstavbu a rekonstrukce rod. domů – vše 
"NA KLÍČ", tzn. včetně navazujících profesí. Zvláštní 
zaměření na instalatérské a topenářské práce. 3D návrhy 
a vypracování dokumentace. Záruka kvalitní práce.  
Tel. 604 845 482, www.ikuzma.cz.

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

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

Služby

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

LEDEN 2013 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22922

Inzerce

 o Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko a ať 
ti ještě dlouho svítí sluníčko... Dne 17. 12. 2012 
oslavila 65. narozeniny paní Marie Šulcová. Vše 
nejlepší přejí Renata, Martin, Dan a kočičáci.

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

 o ZÁMEČNICTVÍ FER-MET – Stodůlky, tel. 739 612 745.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, plyn, 

kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné

ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy 
a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

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

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

 o Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké,
rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kan-
celářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, 
krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, myčkám, 
sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 
do betonu, začištění omítek do původního stavu, kontrola 
stávající instalace, dotažení spojů. Tel. 604 516 344.

 o OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK – EXNER.
Tel. 608 928 283.

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

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

 o Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (pvc,
koberec, korek, plovoucí podlahy), práce i so+ne.
Tel. 603 271 240.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.
 o Malování, štukování, tapetování, lakování /okna,

dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupel-
ny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653.

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

 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, levně,  
i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 
Tel. 602 817 588.

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

 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.cz.

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

 o Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jisti-
čů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, 
rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

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

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových mož-
ností. Volejte 774 901 193.

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

 o Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu,
levně. Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci.
Tel. 777 227 840. 

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

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 606 662 223. 
 o Elektrikáři Kilián – Švarc.

Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

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

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

 o Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 2228, 
P-5. Nízké ceny-dám. kr. vl. 270, pán. 100 Kč. 
Tel. 602 151 310.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpra-
cování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 
daní. Kontaktní místo na Praze 4 a 5, tel. 739 577 820,
e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

 o VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZPRAC.DPH, MEZD 
A DAŇ.PŘIZNÁNÍ. Tel. 733 153 590, 251 623 003, 
www.ucetnictvi-strejcova.cz,
strejcovajana@seznam.cz.

 o Přístrojová pedikúra, vhodná pro lidi s onemoc-
něním dolních končetin, diabetiky. P. Švástková, 
Neústupného 1830/26 Studio Moneka. 
Tel. 733 192 553, www.pristrojova-pedikura.cz.

 o Chůva a hospodyně nabízí pomoc s péčí o děti 
od 1 měsíce i s domácností.Vzdělání,praxe,čas.fl ex., ŘP, 
vl. auto, doporučení k disp. Tel. 775 296 647.

 o I vy si můžete dopřát krásné vlasy! 50 % sleva na 
střih a foukanou platí každé úterý mezi 9 - 15 hod. Objed-
návky na tel. 777 870 586, www.kadernictvimatrix.cz. 
Čtvrtky 14 - 20 hod jsou u nás i bez objednání! Máme 
otevřenou i každou lichou sobotu. Těšíme se na vás. 
Trávníčkova 7, Praha 13, 4 minuty  do metra Luka.

 o Certif. účetní expert s 20letou praxí nabízí vedení 
účetnictví (zkušenosti i s bytovými družstvy a SVJ) 
a služby v oblasti finančního řízení (plánování, rozbory 
nákladů, kalkulace, řízení Cash flow atd.) Tel. 602 193 513.

 o Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou. 
Tel. 606 527 091.

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

Blahopřání STAVEBNÍ FIRMA
 KUBÍK A HRAD, s.r.o.
Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích 

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům, 
obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce, 

elektrikářské práce včetně revize,
výroba kuchyňských linek, klempířské práce,

střechy rodinných i panelových domů.

 Tel./fax: 251 818 196, 602 305 195, 602 305 215

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

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

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

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

AU T O D O P R AVA
Dodávkami (místní i dálková)

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

Fa Kaše

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
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Inzerce

ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální � vertikální � venkovní žaluzie, sítě
proti hmyzu � venkovní plastové a hliníkové rolety

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30
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Tenis centrum Stodůlky
K dispozici dva kryté dvorce s celoročním provozem a čtyři antukové kurty

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

Jsme specialisté na Prahu 13 a okolí. Bydlíme tu s Vámi.

Kompletní a rychlý servis při prodeji či koupi nemovitosti

Financování privatizací, vyplácení exekucí, bezúročné půjčky

Právní služby zajišťuje advokát JUDr. Jan Frič

www.hes-nespor.cz

+420 739 076 747

Hábova 2345/7

 o PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, prohlášení  
nemovité věci, zaměřování bytů, zakládání SVJ.  
Tel. 724 304 603.

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

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.

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

 o ŽEHLENÍ S DOPRAVOU. Doprava ZDARMA.  
Mandl, trička: 24 Kč/kg. www.zehlenisdopravou01.cz. 
Tel. 721 443 980.

 o Stodůlecký Blešák proběhne 26. 9. 2015 v restauraci  
U Petrů. Více na www.blesitrhypraha13.cz. 

 o ANGLIČTINA - INDIVIDUÁLNĚ, KVALITNĚ, TEL. 723 898 755.
 o KUŘÁCI, ODVYKNETE AŽ NA 90 %!  

Tel. 224 214 617, 604 207 771.
 o Doučování angličtiny pro děti. Tel. 608 684 522.
 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny.  

Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
 o Soukr. lekce angl. a němčiny. Tel. 733 363 404.
 o Výuka hry na klavír pro děti a dospělé. Tel. 255 708 311.
 o Zkušený pedagog doučuje Ma a Fy na ZŠ, SŠ. 

Docházím za žáky. Tel. 251 616 317 nebo 723 746 486.
 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava ke 

státní maturitě. Tel. 777 278 891.
 o Hledám učitele/ku/ maďarštiny pro 2 osoby. Staré 

Stodůlky. Tel. 602 643 550.
 o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA – pro děti a dospělé.

Vyučované obory: KYTARA, ZPĚV, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, 
ZOBC. FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ. Výuka probíhá 
zábavnou a individuální formou. INFORMACE: Martina 
Dvořáková, dipl. spec., e-mail: radostnahudba@seznam.cz, 
tel. 602 646 628.

 o Doučím 1. – 5. třídu. Učitelka Mgr. Tel. 721 963 362. 
 o BAZÁREK DĚTSKÝCH POKLADŮ 19. 9. 2015. 

10.00 – 14.00 hod., velký sál TJ Sokol Jinonice. Přijímáme 
věci do komisního prodeje nebo nabízíme možnost proná-
jmu vlastního prodejního místa.Veškeré info a návody  
na www.provetrejteskrine.cz.  
Email: provetrejteskrine@seznam.cz.

 o Hledáme pečlivou a spolehlivou paní na úklid bytu, 
nákup, event. doprovod k lékaři. 1 – 2 dny v týdnu, nejraději  
v dopoled. hodinách. Nabídky s životopisem prosím na 
e-mail: rene.novak@seznam.cz. Tel. 737 322 091.

 o Hledám učitele francouzštiny pro 15-letého chlapce. 
Staré Stodůlky. Tel. 602 643 550.

 o Hledám paní na hlídání 2 leté dcery, pravidelně až  
60 hod/měs. Tel. 773 616 377, spěchá!

 o Výuka zpěvu – klasické, lidové a pop. písně,  
příprava ke středoškolskému i vysokoškolskému studiu. 
Pedagog s 30-ti letou praxí – výuka na ZUŠ. Místo výuky  
Velká Ohrada. Cena 300 Kč/60 min. Tel. 603 346 498.

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

Prodej a testování »elektrokol« Apache 

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

NO
VIN

KA

Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  
opravy v doMácnosti.    tel. 723 207 010.

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

WWW.AUTOVRANA.COM

Různé

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA 

DĚTSKÉ BOTY

KDE NÁS NAJDETE:

Sluneční náměstí 2588/15,
15800 Praha 5

tel.: 604 710 794
email: praha@modadeti.cz
eshop: www.MODADETI.cz
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praha@modadeti.cz       
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15800 Praha 5

tel.: 604 710 794
email: praha@modadeti.cz
eshop: www.MODADETI.cz

NOVĚ OTEVŘENO

od 21.3.

           SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA

       DĚTSKÉ BOTY

praha@modadeti.cz       
www.modadeti.cz

Sluneční nám. 2588/15, Praha 13

nově  

otevřeno!

           SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA

       DĚTSKÉ BOTY

praha@modadeti.cz       

www.modadeti.cz

NOVĚ  

OTEVŘENO!

Sluneční nám. 2588/15,  
Praha 13

Z P Á T K Y 

D O  Š K O L Y !

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

„TYJÁTRO“ ve Mlejně
Divadelně pohybové kurzy pro děti a dospělé.

Michaela Doláková, tel. 604 873 005,  
michaeladolakova@seznam.cz, www.mlejn.cz

„TYJÁTRO“ ve Mlejně
Divadelně pohybové kurzy pro děti a dospělé.

Michaela Doláková, tel. 604 873 005,  
michaeladolakova@seznam.cz, www.mlejn.cz

„TYJÁTRO“ ve Mlejně
Divadelně pohybové kurzy pro děti a dospělé.

Michaela Doláková, tel. 604 873 005,  
michaeladolakova@seznam.cz, www.mlejn.cz

1

2

3

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

                       Přijmu nové distributory 

                                  na roznos STOPu. 

Bližší informace na tel. 603 728 140.
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Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu dlouhodobě garáž, V. Ohrada.  

Tel. 721 655 765.
 o Koupím garáž na Velké Ohradě nebo u metra.  

Tel. 602 668 742.
 o Prodám samostatný garážový box 27 m2.  

Garáže Běhounkova ul. – naproti hotelu Apart.  
Nabídněte. Tel. 603 355 642.

 o Pronájem garážového stání na metru Hůrka.  
Cena 1 500 Kč. Tel.604 991 708.

 o Pronajmu garáž. stání v prvním podlaží. Ulice Volutova. 
Cena dohodou. Tel. 728 009 920.

 o Nabízím k pronájmu garáž, 15 m2, Nušlova ulice,  
tel. 774 533 435.

 o Pronajmu parkovací místo v zahradě – P 13, Malá 
Ohrada, tel. 604 929 922 – cena dohodou.

 o Nabízím k pronájmu uzamykací garáž v Nových 
Butovicích, ulice Nušlova. Nejlépe dlouhodobě; ošetřeno 
smlouvou, takže lze dát do nákladů. Cena dle dohody.  
Tel. 602 208 145.

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

Byty

RK JUDr. VOSYKA, s.r.o.
 prodej, pronájem bytů a nemovitostí

 poradenský a právní servis 
(pohledávky, exekuce a jiné)

tel. 608 212 218, e-mail: rkvosyka@seznam.cz 
Praha 5, Stroupežnického 2328/30

(u OC Nový Smíchov)

 
 
  

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů  
září 2015 – leden 2016

 3. a 8. 9. 2015 

v 19.30 – 20.00 hod.
ve vrátnici bazénu N. Butovice, 

Mezi Školami 2475, Praha 13 

Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Zahájení kurzu již 8. 9. 2015
Cena pololetního kurzu je 3 400 Kč.

 tel. 602 805 633
PhDr. Hana Jenčová

www.klublinie.cz

Tel. 606 660 724 
e-mail: info@kpaktiv.cz

Stavební firma s dlouholetými zkušenostmi  
Inženýrská činnost, návrh a realizace rekonstrukcí

Zpracování projektové dokumentace
Široká škála doplňkových odvětví

www.kpaktiv.cz

BYLINKÁŘSKÁ PORADNA
prodej bylin a koření  

bába Havlínová  
tel. 777 068 141, Suchý vršek 2120/4,

Nové Butovice

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN,

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE
● dřevěné žaluzie ● látkové rolety ● sítě proti hmyzu

● lamelové dveře ● garnýže a záclonové pojezdy
● výsuvné markýzy ● zastínění teras, slunečníky

● čištění vertikálních žaluzií
● předokenní bezpečnostní rolety

● montáž doplňků VELUX
● zaměření - montáž - zdarma 

602 742 781
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 7. 9.  Po prázdninách se sejdeme opět v klubu
14. 9.  Upřesnění programu Klubu I na druhé pololetí 2015 
 Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
21. 9.  Oslavíme v klubu další narozeniny
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 8. 9.  Setkání po dovolené
Plán na úterní setkání 15., 22. a 29. září sestavíme podle přání  
a také podle místa, kde se budeme po dobu oprav scházet. 
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených  
civilizačními chorobami
 2. 9.  Vyprávění a dojmy z prázdnin                      
 9. 9.  Novinky v psychologii  PhDr. Josef Vaško

16. 9.  Přednáška o preventivních prohlídkách                     
 Pavla Petříková, IKEM
23. 9.  Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík
30. 9.  Společenské hry                                 
Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740; 
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům,  
že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod.  
v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky 
Scházíme se každý čtvrtek od 13 hodin. Program přizpůsobujeme 
přání členů klubů, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Kvůli rekonstrukci kuchyně v Domě sociálních služeb Lukáš se budou kluby seniorů dočasně scházet jinde.  
Přesné informace o místě konání schůzek vám sdělí vedoucí klubů.

Program klubů seniorů září 2015

Pozvánky do Lukáše 
Na září jsme pro vás ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 připravili:  

15. září – Třetí ročník 
turnaje v pétanque o pu
tovní pohár starosty 
Prahy 13 a zvláštní cenu 
zástupce starosty pro 
sociální oblast. Zápis 
účastníků je od 10.30 
do 11.00. Turnaj potrvá 
do 14.30.
30. září v 10.00 – 
Svatováclavský pochod 
s Nordic Walking se 
půjde od kostela sv. Jakuba 
Staršího ve Stodůlkách 
do Komunitního centra 
sv. Prokopa.

1. října – Lukiáda 2015 – seniorská olympiáda v Lukáši v rámci Dne 
seniorů. Zápis účastníků je od 8.30 do 9.00, konec ve 14.00. Více na 
www.sssp13.cz.
Ve středisku budou opět probíhat Počítačové kurzy (středa), Cvičení 
paměti (od 8. 10. a od 12. 11.), Tréninky pétanque (úterý nebo čtvrtek 
odpoledne) a Univerzita třetího věku na téma Dějiny oděvní kultury III 
od 29. 9. v 10 hodin do 8. 12., přednášky 1x za 14 dní. Více informací 
o studiu na tel. 725 393 061.  Alena Hrabětová, Středisko sociálních služeb Prahy 13 

Výlet na zámek v Častolovicích
Členové Klubu seniorů I vyrazili 16. června na dlouho připravovaný 
výlet, který s přehledem a chápavou trpělivostí vedl zkušený František 
Kundrát. Cílem byl renesanční zámek v Častolovicích za Hradcem 
Králové. Přítomné uchvátil nádherný interiér, jehož autorkou je sama 
hraběnka Diana Sternbergová. Ta ihned po restituci založila oboru 
s bílými daňky, minizoo i růžovou a vodní zahradu s altány s více než 
150 druhy růží. Výlet ještě okořenila historka s dobrým koncem: při 
obědě dočasně chyběla jedna z výletnic a někteří dokonce mysleli, že ji 
zapomněli už ráno u pumpy v Praze. A taky celý den svítilo sluníčko 
a bylo tam fajn. Dan Novotný

Vznikají dva nové kluby seniorů!
Radnice Prahy 13 podporuje rozšíření činnosti seniorských klubů 
a zakládá další dva kluby zaměřené na volnočasové aktivity. 

Prvním z nových klubů bude Senior klub 10 – Heranova. Jeho čin
nost bude zahájena ve středu 7. října v 15.00 v Heranově ulici 1547/7. 
Vedoucím klubu je Jaroslav Šikula (seniorklub10heranova@seznam.cz). 
Na schůzce budou projednána všechna témata, kterými by se klub 
na svých pravidelných středečních schůzkách mohl zabývat – život 
v Praze 13, bezpečnost, kultura, zdravotnictví a další, která navrhnete. 
Besedy budou vedeny neformálně s pochopením a vzájemnou vstříc
ností. Zájemce prosíme, aby se přihlásili na odboru sociální péče 

a zdravotnictví na tel. 235 011 443 nebo na emailové adrese  
dvorackovai@p13.mepnet.cz. 

V říjnu začne působit také 11. klub seniorů. Vedoucí klubu Jana 
Patrmanová nabízí budoucím členům své poznatky z oboru přírodní 
medicíny, numerologie, astrologie, tvorbu koláží, cviky k procvičení 
těla, příp. procházky po Praze s průvodcem nebo společné návštěvy 
Zoo Praha. Zájemci o pravidelné setkávání v příjemném prostředí 
klubovny v Heranově ulici se mohou přihlásit na tel. 723 630 813 
nebo email: patrmanovajana@seznam.cz. První schůzka klubu se 
uskuteční v pondělí 5. října ve 14.00 v klubovně seniorů v Heranově 
ulici 1547/7 ve Stodůlkách.
 Iva Dvořáčková, vedoucí oddělení sociální péče OSPZ
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1. lekce pouhých 300,-Kč

stačí 1x týdně 20 minut cvičení
procvičíte 90% svalů
pro všechny věkové kategorie
šetrné formování postavy - šetří klouby
redukce tuků na problémových partiích
odstranění svalové nerovnováhy

   hlavní faktor bolesti zad
zvýšení síly, dynamiky a výbušnosti
zlepšení pohyblivosti a držení těla
metoda účinná i v pasivní pozici
... a mnohem více

www.bodytecpraha.cz

Po - Pá
12 - 20:30

So
10 - 20:30

Ne
po tel.

domluvě

PRODAVAČ/PRODAVAČKA A VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
POKLADNÍ A POKLADNÍ DOZOR

ZAMĚSTNANCI DO ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
ZAMĚSTNANCI DO PŘÍJMU A VÝDEJE ZBOŽÍ 

Do našeho týmu  
pro prodejnu v PRAZE – VELKÉ CHUCHLI  

hledáme posily a otevíráme výběrová řízení  
na následující pozice:

Pokud Vás tyto pozice oslovily a chcete využít možnost profesního růstu v moderní  
a úspěšné společnosti, pošlete nám svůj životopis společně s informací, o které pracovní 
místo máte zájem na e-mailovou adresu: kariera@hornbach.cz. Upřesnění pracovních 

náplní společně s požadavky na jednotlivé pozice naleznete na stránkách 
 www.hornbach.cz v sekci Nábor Chuchle.

Možnost práce na částečný úvazek!

personalni inzerce_chuchle_91,5x129_0815.indd   1 03.08.15   14:35

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!

kAvárny
A rEsTAurAcE

Příjemně prožité chvíle s vašimi přáteli.

Pivovar Lužiny, crosscafe, One café, 
suši & Gril, Oriental Food

15-05-18-inzerce-kavarny-187x129-03.indd   1 5/19/2015   2:32:01 PM
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Program klubu Mlejn září 2015

DIVADLO
24. 9. čt 18.30  SETKÁNÍ SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ  

 – Večer nejen pro seniory

DĚTI 
12. 9. so 14.00 a 16.00  AUTOBUS – Divadlo Minor

Už jste v autobusu někdy potkali nerudného řidiče? Jestli ne. Tak teď ho potkáte. Ne-
váhejte a nastupte si, protože náš autobus je velmi zvláštní, můžeme říct kouzelný. 
Vhodné pro děti od 5 let. Více na www.minor.cz/repertoar/autobus.

KONCERTY
 2. a 3., 8. – 10., 22., 23., 25. – 28. 9.  SKUTEČNÁ LIGA

11. ročník hudební soutěže v živém hraní. Možnost přihlášení mají hudební kapely, 
minimálně o dvou členech, všech žánrů, hrající na jakékoli nástroje a jakéhokoli věku. 

Výherci se na konci celého ročníku můžou těšit na zajímavé ceny. Kapely získávají 
i možnost zahrát si na vybraných festivalech. Další příležitostí pro kapely může být 
propojení soutěže s novým hudebním portálem www.musicmap.cz. 

RŮZNÉ
V září proběhne v Klubu Mlejn prezentace zájmových činností v Praze 13.

 7. 10. st 19.30  MRAKOPLAŠ KONTRA ALZHEIMER
Benefiční koncert na podporu léčby Alzheimerovy choroby.
Hraje Mrakoplaš a hosté Roman Dragoun a Luboš Pospíšil.

V nové sezoně opět nabídneme divadelní představení, koncerty, nový cirkus, 
programy pro školy, nedělní pohádky, volnočasové aktivity… 

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

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 10.00 hod.
do 18.00 hod. a vždy hodinu před představením  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13

Ještě jste se nerozhodli?
Stále ještě nevíte, jak byste mohli vy nebo vaše dítě trávit volný čas? 
Možná si vyberete z následující nabídky.

 Neseď doma a pojď s námi do přírody! Chceš poznat přírodu i jinak 
než jenom pohledem z okna? Přijď mezi nás! Jsme turistický oddíl 
mládeže Filištíni a zveme nové zájemce do svých řad. Filištíni jsou 
na Hůrce přes 20 let, scházíme se minimálně jednou týdně, a to 
ve středu v 16.30. Alespoň jednou měsíčně vyrážíme do přírody, v létě 
pěšky, v zimě i na běžkách, občas si vyzkoušíme i lezení po skalách 
nebo chůzi na sněžnicích. První schůzka se koná 2. září v 16.30 vedle 
stanice metra Hůrka a dále každou středu. Více na  
www.filistini.webgarden.cz, www.facebook.com/kcttomfilistini. 
 Kroužek jezdectví. Jezdecké středisko Domu dětí a mládeže 
hl. m. Prahy, které sídlí v osadě Zmrzlík nedaleko Řeporyj, nabírá 
od 1. září nové členy do odpoledních jezdeckých kroužků. 
 Taneční a hudební studio Dukát přijímá nové členy.  
Taneční studio Dukát – pop balet, výuka pro děti 6 – 9 let 2x týdně, 
út a čt 15.00 – 15.45, FZŠ Mezi Školami. Děti 10 – 16 let – út a čt 
16.00 – 17.00, Jeremi sport, Jeremiášova 2. Hudební studio Dukát 
– výuka hry na klavír pro děti 6 – 15 let různých stupňů pokročilosti, 
1x týdně v odpoledních hodinách ve FZŠ Mezi Školami.  
Zápis do studií 3. a 10. 9. od 16.00 do 17.00. – Jeremi sport, 
Jeremiášova 2 (ukázková hodina tance), při zápisu do kroužků 
FZŠ Mezi Školami, přihláška: www.dukatops.blogspot.cz, 
tel. 603 553 279.  
 Přihlásíte se do kurzu keramiky? FZŠ Brdičkova 1878 nabízí 
na I. pololetí několik volných míst. Kurzy pracují každý pracovní den. 
Střídají se zde žáci, studenti i dospělí. Kurzy začínají v pondělí 7. září. 
Více v keramické dílně nebo na tel. 728 531 040. 
 Začínáme již 8. září. Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského 
klubu Linie září 2015 – leden 2016 se konají ve dnech 3. a 8. 9. 
od 19.30 do 20.00. Kurzy jsou každé úterý od 20.00 do 21.00 v ba
zénu Gymnázia J. Heyrovského 2475 v Nových Butovicích. Více na 
tel. 602 805 633, www.klublinie.cz. 

 S námi se určitě nudit nebudete. Letos, kdy si sdružení Pionýr při
pomíná 25. výročí od obnovení své činnosti, zahájil na Lužinách čin
nost nový pionýrský oddíl s názvem Rondel. Už jsme byli bruslit, 
uspořádali závody v RC modelech, trénovali discgolf v Centrálním 
parku, uspořádali večerní stopovanou, ale stihli jsme se zúčastnit i řady 
akcí s celorepublikovým rozsahem. Myslíme si, že máme dětem 
(od 5 let) opravdu co nabídnout a rádi přivítáme ve svých řadách nové 
kamarády a kamarádky. Pravidelné schůzky se budou konat každou 
středu od 16 do 18 hodin. Více informací získáte na www.pionyr.cz,  
www.praha13.cz/PionyrskyoddilRondel.html,  
pionyrluziny@gmail.com nebo přijďte ve středu rovnou mezi nás.  
 Taekwondo WTF klub Praha. Tréninky jsou vždy dvakrát týdně 
a jsou vhodné pro všechny – od malých čtyřletých dětí po dospělé. 
V souladu s filozofií tohoto korejského olympijského sportu klademe 
velký důraz na posílení koncentrace, kamarádského chování a sportovní 
etikety. Máteli zájem vyzkoušet hodinu zdarma, rádi vás přivítáme 
na jakémkoli tréninku. Cvičíme v ZŠ Klausova, FZŠ prof. O. Chlupa, 
ZŠ Mládí a ve FZŠ Mezi Školami. Více na www.taekwondopraha.cz.  
 Ukázkové hodiny ve Sportovní hale Lužiny. V sobotu 12. září se 
bude ve sportovní hale prezentovat SK Hala Lužiny. V dopoledním 
bloku proběhnou ukázkové hodiny cvičení rodičů a dětí, cvičení před
školních dětí, Taichi hrou pro děti 4 – 6 let, rekreační sporty a hry pro 
školáky 6 – 12 let, cesta ke zdraví pohybem pro děti 7 – 9 let, spor
tovní hry pro dospěláky. Vstup volný. Všichni přezutí s sebou. Akce je 
spojena s výstavou fotografií z činnosti všech oddílů SK Hala Lužiny. 
 Výtvarné kurzy. V úterý 15. září začínají ve Studiu Bubec v Řepory
jích výtvarné kurzy pro děti od 6 do 15 let a příprava na umělecké 
střední a vysoké školy. Cena za podzimní semestr je 2 000 Kč 
(19 lekcí). Přihlásit své dítě můžete na www.bubec.cz, kde najdete 
rozvrh kurzů a další důležité informace. Kontaktovat můžete také 
paní Arjanu Shameti na tel. 603 807 526.

 Zápis do kurzů irského tance TS Mirabel. Taneční studio Mirabel 
pořádá zápis do kurzů irského tance pro děti od 5 do 16 let. Kurzy 
probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek ve FZŠ Trávníčkova 1744. Zápisy 
se konají ve vestibulu školy 7., 9. a 14. září od 12.00 do 16.00. Při ne
naplnění kapacity kurzu je možné se připojit i v průběhu školního 
roku. Více na www.tsmirabel.cz, tel. 737 685 067.
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Sobota 29. 8. • 13.00
XIV. Třebonické letní hry 
Hasičský sportovní areál v Třebonicích

Z důvodu čištění třebonického rybníka se budou letošní 
Třebonické letní hry konat v hasičském sportovním areálu 
v Třebonicích. Nenechte si ujít sportovní klání ve zcela 
neobvyklých disciplínách a přijďte fandit a dobře se pobavit. 
Akci pořádají SDH Třebonice ve spolupráci s MČ Praha 13. 
Sportovní pochodeň bude zapálena a předána běžcům 
ke štafetovému běhu do místa konání her ve 12.30 
před radnicí na Slunečním náměstí.

Neděle 30. 8. • 14.00
Den otevřených dveří
Jezdecké středisko Zmrzlík 
Zveme vás na netradiční pohádkové divadlo s koníky. Tento 
program sklidil minulý rok veliký úspěch, a proto jsme se 
rozhodli jej znovu zařadit. Jakou pohádku pro vás máme letos 
připravenou, se budete muset nechat překvapit. Ale už teď 
můžeme prozradit, že je v našem předvedení zábavná pro 
děti i dospělé. Tradiční svezení na koni pro všechny je zajiš-
těno. Opona se bude zvedat přesně ve 14.00. Více na  
www.ddmpraha.cz, facebook: JS Zmrzlík-DDM hl. m. Praha.

Pondělí 31. 8. • 13.00
Koncert pro park
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici) 

Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 
prázdnin. Na letošním Koncertu pro park, který se koná pod 
záštitou starosty Davida Vodrážky, vystoupí Žlutý pes, YO YO 
Band, Marek Ztracený, Ready Kirken, Zelenáči, Michal Pelant 
Band a Silent Scream. Můžete se těšit na kulturní zážitek, 
který zahřeje všechny generace. Občerstvení je zajištěno.

Úterý 1. 9. • 10.00
Třináctka prvňáčkům
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici) 

Přijďte na  zábavné dopoledne na přivítanou pro všechny 
prvňáčky Prahy 13 s písničkami, klauny, soutěžemi a dárky. 

Úterý 1. 9. • 12.00 – 17.00
Večerníčkovský pohádkový les
Centrální park (vstup z ul. Pod Hranicí) 
Městská část Praha 13 s agenturou Velká 
dobrodružství zvou všechny děti i jejich rodiče do pohádko-
vého lesa. Na trase v délce 2 km na ně čeká deset pohádko-
vých postav – Křemílek, Krakonoš, Maková panenka, Pat 
a Mat nebo Ferda Mravenec, zajímavé hry i úkoly a v cíli 
také dárek. Akce se koná pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky a jeho zástupkyně Marcely Plesníkové.

Sobota 5. 9. • 9.00
XIII. Stodůlecký vodník
Horní retenční nádrž v Centrálním parku

SDH Stodůlky pořádá v pořadí již třináctý ročník nezvyklého 
zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze dvou 
částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku.  
Více na www.fdpstodulky.eu.

Sobota 5. 9. • 10.00
Vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky
Start a cíl – Kolovečská ulice (stadion)
Délka vyjížďky, která je součástí akce Sport ve Stodůlkách, 
je cca 60 km. Trať: Stodůlky – Řeporyje – Zadní Kopanina 
– Ořech – Chýnice – Kuchař – Karlík – Dobřichovice – Lety 
– Mořinka – Mořina – Hlásná Třebaň – Karlštejn – Hlásná 
Třebaň – Mořina – a dále po tradiční trase přes Kuchař. 
Vyjížďka není pořádána jako závod! Podrobnosti k akci, 
jejímž pořadatelem je Cyklistický spolek Stodůlky,  
získáte na www.csstodulky.cz/sks/.

Neděle 6. 9. • 9.00 – 17.00
Tachlovický trojúhelník 
Tachlovice

Doslova za humny Prahy 13 v obci Tachlovice se uskuteční 
už po 39. velká veteránská akce Tachlovický trojúhelník. 
Od 9 do 12 hodin bude v Tachlovicích výstava automobilů 
i motocyklů veteránů. Od 13 hodin se mezi obcemi Nučice 
– Dobříč – Tachlovice uskuteční na uzavřené trati závod 
(jízda pravidelnosti). Jedinečná akce, kdy je možné vidět 

nejen výstavu nablýskaných veteránů, ale i veterány 
v plném tempu. Pořádá VCC Tachlovice.

Neděle 6. 9. • 14.00
Den otevřených dveří
Jezdecké středisko Zmrzlík 
Na tento termín jsme si připravili jezdecké ukázky dětí i cvi-
čitelek z různých jezdeckých disciplín. Ukázky si secvičují 
děti samy (s malou pomocí svých cvičitelů), takže si budete 
moci udělat obrázek o jezdeckém umu našich členů a vy-
chování našich koníků. Neodmyslitelnou částí programu je 
prohlídka areálu i tradiční svezení zdarma. Rádi vám zodpo-
víme všechny otázky ohledně provozu JS, příměstských tá-
borů, členství, rekreačních jízd... Více na www.ddmpraha.cz, 
facebook: JS Zmrzlík-DDM hl. m. Praha.

Středa 9. 9. • 18.30 – 21.00
Ukázková lekce cvičení pro ženy Mohendžodáro
ZŠ Klausova 2450, Velká Ohrada
Milé ženy, máte zájem rozvíjet své ženství? Chcete se uvol-
nit, potřebujete odhodit své stresy, chtěly byste mít chvíli 
času jen samy pro sebe... Přijďte, vyzkoušejte a pak se samy 
rozhodněte. Přihlášky a info olivie.pospisilova@centrum.cz.

Čtvrtek 10. 9. 
Hlubočepy trochu jinak 
Start pochodu – Zlíchov nebo  
Sluneční nám.
Zveme vás na další z pochodů, který za podpory radnice 
MČ Praha 13 připravil KČT Trilobit Barrandov. Vybrat si mů-
žete ze dvou tras. Delší (start – Zlíchov – tram 12, 14, 20) 
měří 9 km, kratší 5 km (start – Sluneční nám.) Cíl obou tras 
je na Slunečním náměstí. Pochod je zařazen do programu 
volného času Poznávat a chránit. Více na www.kct.cz,  
www.trilobitbarrandov.eu, info@trilobitbarrandov.eu.

Sobota 12. 9. • 9.30
Pražské cyklozvonění
Hráz Stodůleckého rybníka v Centrálním parku Prahy 13

Letošní trasa je asi jedenáctikilometrová. Jejím cílem je ten-
tokrát Praha 5, Smíchovská náplavka u Jiráskova mostu, kde 
bude připraven zábavný program pro celou rodinu. Před od-
jezdem pelotonu z Centrálního parku se bude křtít „Stodů-
lecký rybník“, jehož název vybrali sami obyvatelé Prahy 13 
v jarní anketě časopisu STOP. Křest doprovodí odhalení 
nového informačního panelu u rybníku a sváteční koláče 
s logem MČ Praha 13. Záštitu nad akcí, která je součástí 
Evropského týdne mobility, převzal zástupce starosty Pavel 
Jaroš. O organizační zajištění akce se postará občanské sdru-
žení NaKole spolu s dalšími 17 pražskými městskými částmi 
a přilehlými obcemi. Podrobnosti o startech pelotonů, 
trasách a odpoledním programu najdete na  
www.cyklozvoneni.cz. 

Sobota 12. 9. • 12.00
Pohádkový les
Prokopské údolí blízko Galerie Butovice
Projděte si zcela novou pohádkovou stezku a zažijte spoustu 
dobrodružství. Zbytek odpoledne si pak užijte v zábavním 
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městečku, kde bude pro všechny připraveno občerstvení, 
nafukovací atrakce, trampolíny, parní mašinka, která sveze 
všechny od těch nejmenších až po největší, soutěže a také 
pódiový program. Hlavním hostem letos bude Michal Ne-
svadba, který vystoupí hodinu před úplným uzavřením bran 
lesa, tedy v 17.00. Vstupné pouze 50 Kč. Aktuální informace 
na www.facebook.com/pohadkovyles2015.

Neděle 13. 9. • 14.30
Orientační běh Medvědí stezkou
Centrální park Prahy 13
Závod dvoučlenných hlídek pro 6 kategorií dětí podle věku 
(rodiče a děti, předškolní děti s rodičem, mladší žáci I a II, 
starší žáci III a IV). Startovné je 70 Kč za každého člena 
hlídky. Na vyznačené trase bude 9 kontrolních stanovišť, 
kde budou pro hlídky připraveny úkoly ze zdravovědy, příro-
dovědy, vlastivědy, tábornických dovedností, orientace, 
míření, hodů... Přihlášky zasílejte do 10. 9. na e-mail 
kolandovadagmar@seznam.cz nebo předejte nejpozději 
hodinu před startem první věkové kategorie. Informace, 
časový harmonogram, mapu závodu, propozice najdete 
od 10. 9. na www.skhalaluziny.wz.cz.

Sobota 19. 9. • 9.30
Setkání pečujících
Charitní ošetřovatelská služba, Trávníčkova 1746  
(objekt Střediska sociálních služeb Prahy 13)
Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již 
nesoběstačného? Rozhodli jste se, že se o něho postaráte 
doma? Nevíte si s něčím rady? Farní charita Stodůlky pořádá 
další setkání pečujících o osoby staré a nemocné. Chceme 
vám být nápomocni při překonání strachu z nelehkého zá-
vazku pečovat o své blízké v domácím prostředí a poskyt-
nout vám co možná nejvíc všestrannou podporu a pomoc. 
Na setkání budeme mít k dispozici polohovací postel, kom-
penzační pomůcky a znovu si vyzkoušíme manipulaci s leží-
cím pacien tem, hygienu na lůžku, polohování, cvičení 
apod., případně se budeme věnovat vašim otázkám. 
Vezměte si pohodlné oblečení.

Sobota 19. 9. • 10.00 – 14.00
Bazárek dětských pokladů 
Velký sál TJ Sokol Jinonice, Butovická 100
Přijímáme věci do komisního prodeje nebo nabízíme mož-
nost pronájmu vlastního prodejního místa. Více na  
www.provetrejteskrine.cz, provetrejteskrine@seznam.cz.

Sobota 19. 9.
Šlapeme násilí na paty
Divoká Šárka, Praha 6

Zveme vás na druhý ročník charitativního pochodu proti 
domácímu násilí s názvem „Šlapeme násilí na paty“. Jde 
o benefiční sportovně-společenskou akci na podporu obětí 
domácího násilí, kterým centrum ACORUS pomáhá již 
18. rokem. Vloni vyhledalo pomoc centra 1 500 ohrožených 
osob. Na pochod se můžete zaregistrovat online na  
www.acorus.cz, kde najdete i další informace. Start je kdy-
koli mezi 11. a 13. hodinou v kempu Džbán. Na odpoledne 
je v kempu Džbán, kde je start i cíl 6 km okružní trasy po-
chodu, připraven zábavný program pro celou rodinu. 

Sobota 19. 9.
Ohrada Food Fest 
Před restaurací Kastrol, Ohradské náměstí,  
Velká Ohrada
Ohrada Food Fest není 
svou podstatou kla-
sickým festivalem, 
spíš malou soused-
skou slavností dobrého 
jídla několika spřátelených 
podniků. Také dětští návštěvníci festivalu, nad kterým pře-
vzal záštitu starosta David Vodrážka, se mají na co těšit. 
Více na straně 9, na www.ohrada-food-fest.cz  
a na www.facebook.com/ohradafoodfest.

Sobota 19. 9. • 14.00 – 18.00
Doma je doma 
Galerie U Trojského koně, Vodácká ul., Troja
Mezi Loděnicí a Zoo Praha, přímo u Vltavy, můžete strávit 
příjemné odpoledne, jehož pořadatelem je PROSAZ. Čeká 
vás vystoupení kapely Country Vývar, soutěže pro dospělé 
i pro děti, ukázka výroby s možností zakoupení výrobků 
chráněné dílny, seznámení s osobní asistencí a dalšími služ-
bami pro zdravotně postižené a seniory, občerstvení. Vstup 
zdarma. Více na www.prosaz.cz.

Pondělí 21. 9. – pátek 2. 10. 
Výstava sociálních služeb Prahy 13
Atrium radnice, Sluneční nám. 13 
Vernisáž výstavy bude 21. 9. v 17.00 hodin.

Sobota 26. 9. • 10.00 – 17.00 
Svatováclavská výstava opuštěných koček bez domova
KC Zahrada, Malenická 1784/2, Chodov

K účasti bylo pozváno mnoho organizací pečujících o opuš-
těná zvířata. O nový domov se bude ucházet zhruba 100 ko-
čiček. Vystavovatelé budou kromě kočiček k adopci nabízet 
i různé zboží ve svých charitativních obchůdcích. Součástí 
výstavy bude veterinární poradna. Jako doplňkový program 
máme připravené soutěže pro děti a malování na obličej.  
Akci pořádá Kočičí útulek Srdcem pro kočky, z.s.  
Více na www.kocky-utulek.cz.

Sobota 26. 9.
Stodůlecký Blešák 
Restaurace U Petrů, Jindrova 280
Více na www.blesitrhypraha13.cz.

Neděle 27. 9. • 10.00
Memoriál Jany Dobiášové 
Sportovní areál Třebonice 
SDH Třebonice pořádá závod v běhu na 60 metrů s překáž-
kami, který je určený pro mladé hasiče a přípravku. Přijďte 
se podívat a fandit dětem.

Pondělí 28. 9. • 14.00 – 17.00 
Svatováclavské odpoledne 
Sluneční náměstí, Nové Butovice
Městská část Praha 13, Komunitní centrum sv. Prokopa 
a OS Občané pro Prahu 13 při FZŠ Mezi Školami vás zvou 
na Svatováclavské odpoledne pro malé i velké. Součástí 
bude orientační běh s kvízem o ceny, židovská hudba, 
ukázka hasičského vozidla, stánky s občerstvením a jiné.

Pátek 2. a sobota 3. 10.
Pivní slavnosti Jeremi
Na přilehlých pozemcích sportovního centra Jeremi 
Sport, Jeremiášova 2581/2
V pátek od 17.00 a v sobotu od časných dopoledních hodin 
budete mít možnost ochutnávat, popíjet a jinými způsoby 
konzumovat různé druhy piv z minipivovarů Čech a Moravy. 
To vše za doprovodu skvělých hudebních uskupení rozmani-
tých žánrů. Nebudou chybět ani grilované pochoutky skvěle 
lahodící oku i chuťovým pohárkům a zábavné programy pro 
děti i dospělé. Přijďte si užít příjemnou atmosféru. Vstup je 
zdarma. Více na www.jeremi.cz nebo FB.

Neděle 4. 10. • 10.00
Gymnastický dráček
Tělocvična ZŠ Janského, Velká ohrada
Zveme vás na 8. ročník závodu ve sportovní gymnastice 
děvčátek od 4 do 10 let. Soutěž proběhne v gymnastickém 
dvojboji: přeskok-prostná nebo kladina-hrazda. K závodu se 
každoročně sjíždí více než 100 závodnic z celé naší repub-
liky. Letos můžete vidět i naše družstvo bronzových medai-
listek z MČR a naši mistryni ČR pro rok 2015 Anetku 
Kvasničkovou. Přijďte povzbudit nejen naše závodnice, ale 
i ostatní výborné gymnastky. Závod se uskuteční ve spolu-
práci s SK Velká Ohrada a MČ Praha 13.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Pátky 4. a 11. 9. • 9.00 – 12.00 
Otevřená dopoledne ve Stodůlce
Přijďte se k nám podívat, popovídat si a pohrát si s vašimi 
dětmi.

Úterky a pátky • 8.30 – 11.30
Miniškolička (od 2,5 let)

Pro děti, které ještě nechodí do školky. Malý kolektiv, 
vhodné prostředí a pestrý program. První návštěva zdarma. 

Zápis probíhá po celý rok. Více informací získáte 
na tel. 604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.

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

Neděle 30. 8. • 17.00 
Trio Sírius – kostel sv. Rodiny
Na programu J. S. Bach, T. Giordani, Z. Lukáš, J. Mysliveček 
a další.

Kalendář akcí září
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Úterý 1. – středa 30. 9. 
Láska je radost srdce – refektář
Výstava obrázků Honzy Volfa. 

Neděle 6. 9. • 17.00
Odpolední matiné – kostel sv. Rodiny
Na programu Toccata od J. F. N. Segera, výběr z díla  
R. Schumanna, P. Ludikara, F. Schuberta, A. Stradella, 
G. P. Telemanna, J. S. Bacha, B. Smetany a A. Dvořáka.

Neděle 13. 9. • 14.00
Vinobraní v klášteře – zahrada domova

Nenechte si ujít už druhý ročník vinobraní. Představí se 
Jožka Šmukař s cimbálovou kapelou, Jana Rychterová  
a Two Voices, kapela Jauvajs, Folklorní soubor Rosénka. 
Připravena je ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky, 
program pro děti.

Neděle 20. 9. • 17.00 
Slavné maličkosti – kostel sv. Rodiny
Zahajovací koncert orchestrální řady Archioni Plus  
pod vedením Michala Macourka. 

Pondělí 28. 9. • 19.30
Svatováclavský koncert v podání kvarteta Jiřího 
Žigmunda – kostel sv. Rodiny
Na programu Meditace na staročeský chorál Svatý Václave 
od J. Suka, A. Dvořák, W. A. Mozart a další.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Zápisy do našich kroužků a klubů 
Zápisy na volná místa stále pokračují. Nabízíme zájmové ak-
tivity pro rodiče s dětmi na mateřské dovolené, předškolní 
děti, školáky, mládež i dospělé zájemce. Ve 170 krouž cích 
u nás najdete činnosti hudební, pohybové, jazykové, tvo-
řivé, technické a další speciální nabídky. Volná místa v době 
uzávěrky STOPu jsou v těchto zájmových útvarech: flétna, 
kytara, bubnování nejen na bubny, keramika, kreativní 
dílna, vaření a stolování, taneční a všesportovní kroužky pro 
děti, cvičení a tance pro dospělé, břišní tance, modelářské 
kroužky, rybářské kroužky, angličtina a španělština. Aktu-
ální volná místa a celkovou nabídku činností najdete 
na našem webu nebo se můžete informovat 
na tel. 605 920 279, 251 620 266.

Středa 9. 9. • 14.00 – 18.00
Festival zájmových činností Prahy 13
V areálu DDM jsme pro vás připravili pestrou ukázku čin-
ností všech zájmových oddělení. Zdarma si můžete vyzkoušet

 

mnohé tradiční i netradiční aktivity nebo se přihlásit 
na volná místa v kroužcích a klubech.

Neděle 20. 9. • 15.30 – 17.00
Retrospektivní muzikál 
Zveme vás na Retrospektivní muzikál z prostředí domova 
důchodců obohacený vlastní úpravou skladeb skupiny 
The Beatles, který pro vás připravili účastníci našeho let -
ního hudebně–dramatického tábora. 

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

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

Výukové programy pro děti od 6 měsíců 
do 8 let. Od září otevíráme nové kurzy: FasTrack Signing – 
znakování (děti 6 měs. – 2 roky), FasTrack Tots (děti 2 – 3,5 
roku), FasTracKids (děti 3 – 8let) a FasTrack Music (1 – 8 let). 
Ukázková lekce zdarma!

Sobota 19. 9. • 10.00 – 17.00
Den otevřených dveří
Srdečně zveme všechny zvídavé děti i jejich rodiče do Centra 
rozvoje FasTracKids. Po celý den budeme s dětmi experi-
mentovat v kuchařské dílně, hrát si, vyrábět... Děti si užijí 
také ukázky z našich FasTracKids programů. Přijďte a vy-
hrajte měsíc výuky zdarma!

Kurzy vaření s dětmi Kuchtíci v akci jsou velmi oblíbenou 
aktivitou. V centru FasTracKids probíhají pravidelně víken-
dové kurzy vaření s dětmi ve věku 3 – 11 let. V sobotu 
od 9.30 do 12.30 pro děti 5 – 11 let, v neděli od 9.30 
do 11.30 pro děti 3 – 6 let. Nejbližší termíny kurzů jsou: 
12.,13., 19. a 20. 9. Více na www.varenisdetmi.cz. 

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

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí 
(i cizinců) ve věku 2 – 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné 
zázemí, komunikaci v angličtině a němčině.

Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka 
získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304,  
info@ hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, 
vstup zdarma.

 6. 9. Ekopohádky – Divadlo ŠUS  
13. 9. Rozum a Štěstí – Dřevěné divadélko 
20. 9. Jak šel pejsek do školy – Romaneto 
27. 9. Sněhová královna – Divadelní společnost Kejklíř 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
Herna je otevřena po – čt 9.00 –12.00. První týden 
(7. – 10. 9.) je ukázkový, informativní a vstup je zdarma. 
Běžné vstupné je 70 Kč pro rodinu na dopoledne 
(příp.  630 Kč/10 vstupů). Přihlášení předem není nutné.

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou Rybičky a se-
známení – říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Při povídání vám představíme lektorky, centrum i Třináctku. 
V pondělí pro děti do 2 let, v úterý je program určen spíše 
pro děti od 2 let výše. 

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé se 
Stacy Nofzinger. Cena je 1 200 Kč/pololetí (17 lekcí) nebo 
jednorázově 100 Kč. Děti pohlídáme v herně.
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Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy, Mirkou 
a papouškem Petem – pro děti 2 – 4 roky v doprovodu 
dospělého, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

sobota 3. 10. • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou
Sraz na parkovišti u Baumaxu (poblíž je zastávka autobusu 
142 – Bavorská), s sebou cokoli na opékání. Během cesty 
k ohništi splníme pár úkolů. V případě špatného počasí se 
akce ruší.

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

SKŘÍTCI VE ŠKOLE –  
RODINNÉ CENTRUM  
PŘI ZŠ JANSKÉHO
Janského 2189, Velká Ohrada,  
vchod zezadu od hřiště 

Všechny opět zveme do našeho rodinného centra, kde bude 
pro vás a vaše děti připraven bohatý program. Pravidelný 
rozvrh, který se rozběhne od začátku října, sledujte na na-
šich stránkách a na facebooku. Zářijový program bude ná-
sledující:

 1.   

 1.  9. Cvičení s miminky, bodystyling 
 2.  9. Volná herna, cvičení rodičů s dětmi,  
 cvičení školkových dětí, cvičení pro těhotné 
 7.  9. Volná herna s pohádkovou chvilkou 
 8.  9. Cvičení s miminky, cvičení rodičů s dětmi, 
 cvičení školkových dětí, bodystyling 
 9., 10., 24., 30. 9. Volná herna 
14. – 23. 9. Zavřeno 
29.  9. Cvičení s miminky, cvičení rodičů s dětmi, 
 cvičení školkových dětí, bodystyling 
 2. 10. Výtvarná dílnička (babí léto u skřítků) 

Více informací, podrobný program s daty,  
časy i přihlášky na skritciveskole@email.cz,  
www.skritcipraha.cz, 723 607 070 (K. Šrámková).

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

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

Pondělky • 19.00 – 20.30
Angličtina pro mírně pokročilé a věčné začátečníky
Skupinový kurz angličtiny s českým lektorem, zaměřený 
na konverzaci v zaměstnání. Cena 2 500 Kč/pololetí, 
začínáme 21. 9. Zápis a info na jitka.cierna@gmail.com.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež
Pro zájemce ve věku zhruba 16 – 23 roků.  
Více na frantisek.duda@gmail.com. 

Pátky • 9.00 – 10.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Cvičení povede fyzioterapeutka Mirka Prchalová, začínáme 
2. 10., cena 50 Kč. Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. O víkendu  
25. – 27. září se zúčastníme megabitvy „Dobývání hradu 
Sion“. Podívejte se na www.klubrobinson.cz. 

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

Po stopách zvířat na cestách – zvířata každoročně putují 
na dlouhé vzdálenosti na všech kontinentech. Při našich 
víkendových setkáních se vypravíme po stopách vyhláše-
ných zvířecích cestovatelů.

Komentovaná krmení a setkání – v září každý víkend 
na více než 20 místech v zoo.

Happy Mondays – účastníci fotosoutěže Zoo Praha (pro 
vstup za 1 Kč je nutno se registrovat na www.zoopraha.cz, 
vstupenky za korunu budou pro prvních 800 registrovaných).

Večerní prohlídky zoo (4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. a 26. 9.) 
– po setmění se zoologická zahrada mění k nepoznání. Vět-
šina zvířat se ukládá k spánku, ale noční druhy se právě pro-
bouzí. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a v doprovodu 

zkušeného průvodce zažijte dobrodružnou cestu noční zoo. 
Prohlídky začínají ve 20.00 a 20.30. Vzhledem k omezené 
kapacitě je nutné se na prohlídku předem objednat 
na tel. 296 112 230 nebo na pr@zoopraha.cz. 

Úterý 1. 9. 
Prvňáčci jdou do zoo
Vstup za 1 korunu pro žáky prvních tříd.

Sobota 5. 9. 
Kam odlétají stěhovaví ptáci
Odhalte tajemství ptačího tahu. Podívejte se, jak se ptáci 
k vědeckým účelům chytají a kroužkují.

Sobota 12. 9. 
Bizoni na cestách 
Vydejte se po stopách pravidelných migrací severoameric-
kých kopytníků.

Sobota 19. 9. 
Ledovou pustinou za soby a ledními medvědy
Poznejte dlouhé cesty zvířat za potravou v Arktidě.

Sobota 26. 9. 
Putování afrických kopytníků
Proč se každý rok vydávají miliony zvířat na nebezpečnou 
pouť africkou savanou?

Pondělí 28. 9. 
Výroční slavnost 2015
Oslava 84. výročí založení Zoo Praha.

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

 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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V době prázdnin a dovolených navštívila řada z nás nejrůznější exo
tické destinace. Kdo se ale může pochlubit, že na vlastní oči viděl 
krokodýla? A ne jednoho, ale hned více než dvacítku kajmanů, kro
kodýlů i aligátorů. Ti, kteří místo za exotikou jeli do Holešovic 
a navští vili historicky první pražskou zoo, specializovanou na chov 
krokodýlů. Původně Galerie Krokodýl, dnes Krokodýlí zoo Praha, 
získala od Ministerstva životního prostředí licenci Zoo v červnu loň
ského roku, takže má za sebou oslavu prvních narozenin. Návštěv

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Fotografie s názvem Květ je od Filipa Pískatého, žáka 8.B 
FZŠ Mezi Školami. Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení 
alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji 
zveřejníme. Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

VÍKENDY BEZ NUDY

níci si zde mohou prohlédnout zcela unikátní kolekci vodních plazů, 
náležejících do čeledi krokodýlovitých. Snahou majitele zoo Jana 
Nykodýma je ukázat, jak krásná zvířata tito přežívající současníci 
dinosaurů jsou. Lidé je většinou považují jen za nebezpečné zabijáky 
a přitom to jsou opravdu krásná zvířata. A právě o tom se člověk pře
svědčí teprve tehdy, když je vidí opravdu zblízka. 

„V naší zoo můžete vidět 21 krokodýlů. Máme i druh, který zimuje, 
takže v zimě je jich k vidění devatenáct. Počet se tedy pohybuje podle 
ročního období,“ říká průvodkyně Markéta Posseltová. „Máme tady 
aligátory čínské, což je druh zastoupený ve volné přírodě pouhými 
zhruba 150 kusy a také krokodýly kubánské, kteří se rovněž řadí 
mezi ohrožený druh. Návštěvníci u nás uvidí např. šestileté sestry 
Martu s Bertou, samice krokodýla Moreletova, jejich o dva roky 
starší sestru Hertu, devítiletý pár krokodýlů čelnatých neboli prales
ních Andulku s Gerhartem... Nejlepší je samozřejmě přijít a všechny 
naše miláčky vidět na vlastní oči.“ Můžete být i u jejich krmení. 
Malá zvířata se krmí 2–3krát týdně, velká 2–3 krát měsíčně. Podávají 

se kuřecí krky, stehna, ryby, někdy i mrtví hlodavci... Krokodýlí Zoo 
Praha, Tusarova 1548/39, Praha 7, je otevřena šest dní v týdnu. 
V úterý, středu a pátek od 11.00 do 18.00, ve čtvrtek od 13.00 
do 19.30, o víkendech od 10.00 do 18.00. Oblíbené moderované 
krmení krokodýlů probíhá každý čtvrtek od 18.00, v sobotu a neděli 
vždy v 10.30 a 14.00. Můžete zvolit i speciální VIP prohlídku, stejně 
tak i noční prohlídku obohacenou o krmení a zajímavé přednášky. 
Součástí zoo jsou i výstavy špičkových českých fotografů zaměřených 
na fotografování divoké přírody. Více na krokodylipraha@centrum.cz, 
www.krokodylipraha.cz, www.facebook.com/krokodylipraha.

 Eva Černá 
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Zářijová křížovka Čtenářská soutěž

Naším prvním poprázdninovým sponzorem křížovky je již třetím rokem papírnictví 
Šali, které najdete na tržišti Rondo – Lužiny. Jsou zde vždy velmi ochotni poradit  
a pomoci s výběrem všeho potřebného. Tento úžasný krámek je zásoben snad vším, 
nač si člověk vzpomene. Najdete zde velký výběr batohů, tašek, penálů. Seženete  
... TAJENKA, ale i kancelářské, výtvarné a kreativní potřeby. Mají úzkou spolupráci  
s místními školami, proto přesně vědí, čím mají být děti do školy vybaveny. Nakou-
píte ve velmi příjemném prostředí, kde se vám dostane osobního a profesionálního 
přístupu. Pomohou také s obalením učebnic a sešitů. Neváhejte a přijďte sem i vy 
nakoupit pro své dítě na nový školní rok!
Papírnictví ŠALI, Bronzová 2/24, Praha 13 – tržiště Rondo – Lužiny,  
směr na Centrální park. Otevřeno: po – pá 9 – 18 hod., so 9 – 12 hod.

Správné odpovědi z června:
Křížovka – krásné léto
Rébus – švadlena

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s  
v Galerii Butovice získává:
Marie Holavová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Adéla Včelisová, Stodůlky
Ráchel Lokvencová, Velká Ohrada 
Filip Čížek, Praha 4

Soutěžní otázky na září:
1) Kdy začíná Festival volného času?
2) Kolikátý ročník Stodůleckého vodníka letos pořádá SDH Stodůlky?
3) Kde sídlí centrum Locika?

Správné odpovědi na červnové otázky: 
1) Kdy a kde se bude konat České medobraní?
České medobraní se konalo 28. června v Ořechu.
2) Jak se jmenoval náš nejlepší šachista všech dob?
Nejlepší šachista se jmenoval Richard Réti.
3) Kdy se konala akce s názvem Butovický rohlík 2015?
Butovický rohlík se konal 25. dubna.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Zdena Prošková, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. září na adresu redakce: 
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 
nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.
 Připravila Petra Fořtová
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1) Křížovka: Přejeme vám dobrý vstup do nového ...(tajenka) roku. 

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. září.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 
soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Červnová tajenka: ŽIVÁ DRUHOHORNÍ ROSTLINA
Výherci: Kateřina Bonušová, Stodůlky; Tereza Berkovcová, Praha 8;  
Lucie Vránková, Stodůlky Připravila Petra Fořtová
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2) Rébus – jaká čísla patří na poslední dominovou kostku? 

 1 3 5 ?
 10 9 8 ? 



www.trigema.cz / Nové byty chytře...

Ceník bytů naleznete na byty.trigema.cz,   
další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

Zjednodušeně jsme koncept Chytrého bydlení rozdělili  
do pěti navzájem propojených segmentů: ekologie a energie,  

moderní technologie, zdraví a bezpečí, cena a služby na dosah,  
které společně ovlivňují spokojené bydlení našich klientů.

Aktuálně můžete vybírat byty v projektech  
SMART byty Nové Butovice nebo nově v předprodeji JRM@Lužiny.

SMART BYTY

JRM@LUŽINY


