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Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016, účetní závěrku MČ Praha 13 a rozbor 
hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13 za 1. čtvrtletí 2016
SCHVÁLILO
financování investičních záměrů z Realizace kamerového systému:
1) Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání – 30 mil. Kč vč. DPH
2) Dětské hřiště ve vnitrobloku Zázvorkova – 2 mil. Kč vč. DPH
3) Softwarové aplikace pro práci s rozpočtem – 427 tis. Kč vč. DPH
4) Zabezpečení nutných oprav – základní a mateřské školy – včetně revizí – 2 mil. vč. DPH
SCHVÁLILO
poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2016 v celkové hodnotě 2 025 000 Kč a ná-
vrhy typových smluv pro poskytovatele sociálních služeb v rámci poskytnutých dotací
SCHVÁLILO
poskytnutí dotace ve výši 1 798 500 Kč na podporu sportovní činnosti pro SK Motorlet 
Praha (1 000 000 Kč), HC Kert Park Praha (530 000 Kč), Mgr. Radka Bártla (68 500 Kč), 
Judo Davle-Štěchovice (200 000 Kč) a návrh smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj 
sportu

Rada MČ Praha 13 mj.
VYHLÁSILA
nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, s názvem Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 – 
 opakování
VYHLÁSILA
významnou podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem Rekonstrukce bývalého sportcentra 
na MŠ Ovčí Hájek 2174/46 pro 2 až 3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13,  
ev. č. 632842 rozdělenou na Část 1 – Stavební práce a Část 2 – Mobilní nábytek 
a POVĚŘILA
realizací zadávacího řízení na tuto významnou veřejnou zakázku AK JUDr. Vladimír  
Tögel advokát, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, a to v rozsahu plné moci dle 
ustanovení § 151 zákona č. 137/2006 Sb.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Prostor, a.s., se síd-
lem   Čimická 317/90, Praha 8, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřej-
něných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější k nadlimitní veřejné 
zakázce na služby v otevřeném řízení s názvem Zimní služba a úklid komunikací 
ve správě MČ Praha 13  
a návrh smlouvy o dílo podaný vítězným uchazečem 
SOUHLASILA
se zapojením MČ Praha 13 v roli partnera bez finanční účasti do projektu Interkulturní 
společnost bez bariér – uplatnění potenciálu migrantů a zvyšování kulturní otevřenosti 
 veřejných institucí, který připravuje Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
JMENOVALA
na základě návrhu tajemnice JUDr. Kateřiny Černé podle výsledků výběrového řízení 
a v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, a zák. č. 312/2003 Sb., o úřednících  
územních samosprávných celků, do funkce vedoucí odboru sociální péče Mgr. Blanku 
Vildovou, a to s účinností od 1. 9. 2016
SCHVÁLILA
darovací smlouvu s firmou Mercedes - Benz ČR, s.r.o, Daimlerova 2296/2, Praha 4 - Chodov 
na poskytnutí finančního daru ve výši 274 852 Kč vč. DPH na vybudování multifunkč-
ního mlhoviště s mlhovací sprchou, grafikou, valem na sezení a 3D mraveništěm 
v MŠ Zázvorkova 1994

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva    sdĚlení ÚŘadu a mĚstské části  

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 11. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 14. září 2016 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánka na Zasedání Zastupitelstva

Dočasně uzavřený chodník
V červnovém STOPu jsme informovali o revitalizaci pěší zóny vedoucí od stanice metra 
Nové Butovice směrem k poliklinice Lípa Centrum a radnici Prahy 13. Od července pro-
bíhají stavební práce na pěší zóně před objektem E areálu SMART byty společnosti Tri-
gema. Až do října je proto uzavřen chodník v úseku mezi schody od polikliniky 
a mostem (ulicí Na Zlatě). Po dobu uzavření chodníku využijte laskavě náhradní pěší 
a cyklistické trasy Seydlerovou s přechodem přes ulici Na Zlatě nebo ulicí Ovčí hájek 
a podchodem ke stanici metra.

Praktická mapa na webu
Od srpna můžete na webových stránkách městské části www.praha13.cz využívat 
k orientaci mapu společnosti 2GIS. Poskytuje kvalitní mapový podklad a velmi přesný 
informační systém hlavního města. U každého objektu získáte přehled provozoven 
a organizací, které tam sídlí. Snadné je také nalezení nejefektivnější trasy a dopravního 
spojení. Praha 13 má současně možnost spolupracovat na zkvalitňování informací 
o městské části, doplňování zajímavých míst a turisticky atraktivních lokalit, což zvýší 
 informační hodnotu mapy pro její uživatele.

Semafory konečně spuštěny
V pátek 24. 6. uvedl Magistrát hl. m. Prahy do zkušebního provozu světelnou signali-
zaci na nepřehledné křižovatce ulic Jeremiášova a Poncarova (tzv. Jinočanská spojka), 
na křižovatce Poncarovy s odbočkou na Řeporyje (ulice K Třebonicům) a na přechodu 
pro chodce ležícího mezi těmito dvěma křižovatkami. Tam červená pro řidiče naskočí 
jen po stisknutí tlačítka chodcem.
„O semafory na křižovatce Jeremiášova – Poncarova jsme usilovali od října 2013, kdy 
byla křižovatka uvedena do provozu,“ říká starosta David Vodrážka. „Pro bezpečnost 
dopravy to bylo opravdu důležité a jsem velmi rád, že semafory konečně fungují.“ 
 Kolaudace signalizačního zařízení by měla proběhnout koncem tohoto roku.

Čistá energie jen do září
Modernizovali jste topení? Už jen do 30. 9. je možné podat žádost o dotaci hl. m. Prahy 
na provedenou ekologickou přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů 
energie v bytech a domech v Praze. Více informací najdete na http://portalzp.praha.
eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/. -red-

Na třináctce se zóny nezavádějí
Vzhledem k množství dotazů, zda se spuštění zón placeného stání v Praze 5 týká také 
území Prahy 13, ujišťujeme občany městské části, že zóny byly vytvořeny na žádost 
a na území Prahy 5. Obyvatelé Prahy 13 si musí dát pouze pozor při parkování v zónách 
placeného stání v jiných částech Prahy, aby nezapomněli zaplatit parkovné. Více infor-
mací o zónách najdete na www.parkujvklidu.cz. Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy

Pořiďte si Lítačku   
Končí vám Opencard nebo kartu vůbec nemáte a potřebujete? Pořiďte si Lítačku, novou 
kartu pro Prahu. Nejvýhodnější je požádat si o ni online na www.litacka.cz. V takovém 
případě je to při výměně z důvodu konce platnosti zdarma, pokud jste neměli Open-
card, zaplatíte 50 Kč. Karta přijde poštou nebo si ji můžete vyzvednout. Požádat o ni 
můžete také v zákaznických centrech, ve vybraných stanicích metra a některých po-
bočkách městské knihovny. Pak ale zaplatíte poplatek od 50 do 200 Kč podle důvodu 
výměny a rychlosti vydání.
Pokud vám končí platnost 
Opencard a máte na ní 
platný kupon, převedou vám 
jej na novou kartu. Když vám 
přijde poštou, zajděte s ní 
k validátoru, při výměně 
na pobočce nemusíte.
Platnost Opencard i kuponu 
zjistíte ve validátoru. Nový 
kupon získáte na prodejních 
místech Dopravního podniku 
hl. m. Prahy nebo online 
na eshop.dpp.cz. Všechny 
podrobnosti najdete 
na www.litacka.cz.
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pŘímá linka

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

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

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

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

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

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

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

www.praha13.zeleni.cz

slOvO ŠéFredaktOra kOntakty

Vážení čtenáři,
věřím, že jste si užili příjemnou dovolenou a vítám vás u čtení zářijového STOPu. Během 
léta se nám sešlo množství příspěvků, které jsme jen stěží vtěsnali do čtyřiceti stránek 
vašeho zpravodaje. Co v něm tentokrát můžete najít? Září je již počtvrté věnováno 
Festivalu volného času Prahy 13. Celé tři stránky (11 – 13) jsme proto vyčlenili 
na podrobný přehled akcí pro všechny generace, které se v rámci festivalu na různých 
místech městské části konají. Kromě toho ale přinášíme také pestrou nabídku kroužků, 
sportovních klubů a různých spolků, které v září nabírají nové členy (str. 16 – 17).  
Vyberte si zajímavé zpestření volného času pro sebe nebo pro své děti! Nabitý je také 
kalendář akcí v zadní části časopisu. 
Starosta v Přímé lince odpovídá na dotaz ohledně záměru na vybudování parku s bioto-
pem. Téma STOPu informuje o rekonstrukci Obchodního centra na Velké Ohradě novým 
majitelem. A připomínáme také tři významná jubilea – 120. výročí Sboru dobrovolných 
hasičů Třebonice, 55. výročí Základní umělecké školy Stodůlky, která se nyní stává školou 
fakultní a výročí otevření Domova sv. Karla Boromejského v Řepích, který se už 20 let obě-
tavě stará o nemocné seniory. Redaktorka Eva Černá vás pozve k návštěvě Židovského 
muzea v Praze a turistka Marta Kravčíková na výlet za Přemyslovci a Otou Pavlem. 
Za všechny autory příspěvků vám přeji hezké čtení a příjemný zbytek léta. 
                                                                                                                               Samuel Truschka, šéfredaktor 

  Uzávěrka příštího čísla: 12. 9. 2016  Distribuce: 30. 9. – 7. 10. 2016

Minulé zastupitelstvo prý schválilo 
prostředky na vybudování koupa-
liště – biotopu. Můžeme se dozvě-
dět nějaké bližší informace?
Zastupitelstvo MČ Praha 13 
schválilo 15. června finanční pro
středky na tuto akci a v současné 
době máme k dispozici projekt. 
Naším záměrem je využít neza
stavěné území v lokalitě Velká 
Ohrada vymezené ulicemi Karla 
Kryla, Jaroslava Foglara, Raich
lova, Anny Rybníčkové a Rotav
ská. Realizací sadových, terén
ních a stavebních úprav tam 
vznikne ekologický park s vodní 
plochou, kterou bude možné 
v letních měsících využít ke kou
pání. Bude zabírat téměř celou 
plochu pozemku č. 2315/22 
v k. ú. Stodůlky o velikosti při
bližně 27 800 m2. Využity budou 
stávající vzrostlé dřeviny a nové 
výsadby budou rozmístěny pře
devším po obvodu pozemku. 

Kromě stromů zde budou k vy
mezení prostoru použity volně 
rostoucí živé ploty nebo skupiny 
keřů. Středová plocha areálu je 
určena pro vodní plochu a poby
tové trávníky pro návštěvníky. 
Areál nebude od okolí oddělen, 
pouze centrální část s koupací 
vodní plochou bude ohraničena. 
Kromě relaxace a oddechu tu 
bude v letní sezoně za odpovída
jícího počasí možnost koupání 
v nádrži s biologicky čištěnou 
vodou. Vodní plocha ve tvaru 
písmene C bude zahrnovat brou
zdaliště, neplaveckou část i část 
plaveckou. Protože se počítá 
s přírodním čištěním vody bez 
použití chemických látek, bude 
možné v případě potřeby omezit 
počet osob, aby nebyla překro
čena maximální kapacita a byla 
zachována čistící funkce. Princip 
přírodního čištění vody (biotop) 
je založen na využití filtračních 

jednotek a externí biologie – čis
tící zóny s mokřadními rostli
nami, ve které je voda čištěna po
mocí rostlin a mikroorganizmů, 
takže nezůstává dostatek živin 
pro rozvoj řas a sinic. Součástí 
areálu bude také nezbytné zá
zemí koncipované tak, aby neza
těžovalo životní prostředí. Tímto 
relativně unikátním projektem 
získáme tolik potřebnou mož
nost přírodního koupání v hor
kých letních měsících, která do
posud v oblasti Prahy 13 chyběla.
U křižovatky ulic Kettnerova a Ho-
rákova ve Stodůlkách probíhají ně-
jaké stavební práce. Nebude se 
tam, doufám, stavět nějaká bu-
dova? 
Nebude, investorem stavebních 
prací je městská část a souvisí 
s rozšiřováním parkovacích míst 
v této oblasti. Nová parkovací 
místa se budují ve dvou místech 
– v lokalitě „Kettnerova – spojka“ 

vznikne díky zjednosměrnění 
spojky směrem k Oistrachově 
ulici 50 nových stání (35 šik
mých a 15 podélných). Pro od
dělení stání budou na začátku 
úseku použity městské ochranné 
zábrany.

V lokalitě „Kettnerova – obra
tiště“ bude vytvořeno 6 kolmých 
parkovacích stání. Kvůli rozšíření 
parkovacích míst bude odstraněn 
stávající kruhový ostrůvek po
rostlý dřevinami. V obou místech 
bude provedeno nové vodorovné 
i svislé dopravní značení. Stavba 
by měla být hotová do konce lis
topadu.

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

Společenská odpovědnost do škol
V úterý 21. června proběhla konference Společenská odpovědnost a udr-
žitelnost do škol, uspořádaná k ukončení pilotního projektu CSR do škol 
(CSR = Corporate Social Responsibility). Projekt realizovaly Praha 
13 a Česká společnost pro jakost. Základním cílem bylo aplikovat 
v pěti místních školách přístupy společenské odpovědnosti a udržitel
nosti dle metodiky EFQM. Na závěr byla vytvořena metodická pří
ručka pro zavádění CSR do škol v celé republice.

Konference byla věnována možnostem aplikace zmíněných prin
cipů zejména v základních školách. Účastníky z řad odborné veřej
nosti, veřejné správy a školství přivítal starosta David Vodrážka. 
S příspěvkem vystoupili např. státní tajemník ministerstva školství 
Jindřich Fryč, zástupkyně starosty Marcela Plesníková, která má v pů
sobnosti školství, tajemnice úřadu Kateřina Černá a Jaroslav Vodička, 
ředitel ZŠ Mládí, zapojené do projektu.

Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj jsou ve světě považo
vány za základní pilíře moderní ekonomiky. Smyslem je naplňovat 
potřeby současných generací, aniž by byly ohroženy zdroje, přírodní 
hodnoty a ekosystémy pro generace budoucí. Právě školy jsou přiroze
ným centrem šíření těchto zásad.

„V Praze 13 jsme si včas uvědomili význam, který má společenská od
povědnost pro budoucí rozvoj a snažíme se v duchu jejích zásad pra
covat. Důkazem je i prestižní Národní cena ČR za společenskou 
odpovědnost, kterou jsme získali již v roce 2013,“ říká místostarostka 
Marcela Plesníková. „Naše účast v projektu je vyústěním snahy rozví
jet Prahu 13 s ohledem nejen na její současné obyvatele, ale i na jejich 
děti a vnuky“. Samuel Truschka

Telefon si dobijete v parku
Když vám v Centrálním parku dojde baterie v mobilním telefonu 
a zrovna si potřebujete nutně zavolat, můžete využít veřejnou solární 
nabíječku. Měst
ská část ji nain
stalovala 25. 7. 
na křižovatce 
u Kuželkárny 
a veřejných toa
let. Dobíjecí sta
nice využívá 
výhradně slu
neční energii. Je 
to sloup se stříš
kou a solárním 
panelem, vyba
vený kulatým 
stolkem, třemi 
sedátky a čtyřmi 
konektory 
MUSB k připo
jení telefonů 
nebo tabletů. 
Když s sebou ne
budete mít při
pojovací kablík, 
můžete si ho 
zkusit půjčit 
v Kuželkárně.
 „Dobíjecí stanici 
na solární energii 
považuji za velmi 
dobrý nápad,“ říká zástupce starosty Petr Zeman. „Baterie v mobilu 
nám často dochází v nejméně vhodnou dobu, takže možnost dobít si 
telefon v parku lidé určitě ocení.“  Samuel Truschka

Společný postup v dopravě
Zástupce starosty Pavel Jaroš, předseda Výboru pro dopravu a bez
pečnost Josef Zobal a vedoucí odboru dopravy Vladimír Dragan se 
21. června sešli se zástupci Prahy 5 – předsedkyní komise dopravní 
Naděždou Priečinskou, radním Tomášem Homolou a vedoucím od
boru dopravy Ivanem Růžičkou. Na programu byly problémy do
pravy, které se dotýkají obou městských částí. Na závěr bylo pode
psáno Memorandum o spolupráci a koordinovaném uplatňování 
zájmů např. v těchto otázkách: plánovaná výstavba Radlické radiály, 
podpora budování parkovišť P+R v Praze 13, sdílení zkušeností s dů
sledky zavedení zón placeného státní, spolupráce při jednání o změ
nách v MHD, plánování oprav komunikací nebo zřízení železniční 
zastávky Praha – Háje. -red-

Zprávu dostanete na mobil
Novou službu pro občany zavedl odbor osobních dokladů a evidence 
obyvatel. Každý žadatel, který do své žádosti o vydání občanského 
průkazu nebo cestovního pasu uvede číslo mobilního telefonu, obdrží 
zprávu o vyhotovení dokladu formou SMS, včetně úředních hodin. 
Po dohodě lze SMS zaslat i v případě vyřízení dalších žádostí, např. 
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, žádosti o zaslání seznamu 
nájemníků s trvalým pobytem nebo žádosti v souvislosti se získáním 
státního občanství ČR. Jako odesílatel na mobilu bude uvedeno 
„ MojeObec“.  Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel
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Úřad MČ Praha 13 hledá zájemce o funkci kronikáře městské části. 
Kronikář musí být bezúhonným občanem Prahy 13 se znalostí práce 
s počítačem, místních poměrů a všeobecným přehledem. Práce spočívá 
ve zpracování informací o životě v Praze 13 ze STOPu, vysílání TV13 
a samostatném zpracování zpráv o současných událostech. Práce bude 
odměňována na základě dohody o provedení práce.

Zájemci se mohou hlásit u tajemnice úřa du Kateřiny Černé, 
tel. 235 011 235, email: cernak@p13.mepnet.cz, nebo  písemně 
na  adresu: Úřad MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13.

 -red-

Hledáme kronikáře
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téma stOpu

Nevzhledná budova obchodního centra uprostřed sídliště Velká 
Ohrada se konečně dočkala celkové rekonstrukce. Objekt, který jeho 
předchozí vlastníci dlouhá léta zanedbávali, je využívaný jen z malé 
části a postupně chátrá. Společnost OC Velká Ohrada, která objekt 
nedávno koupila, má spolu s partnerskou společností Amigal Group 
ambiciózní plán na rozsáhlou revitalizaci především vnitřních prostor 
obchodního centra a na jeho smysluplné využití, zejména ve prospěch 
obyvatel sídliště. Mají zde vzniknout nové obchody, restaurace 
a služby. Venkovní terasy se mají v budoucnu stát prostorem pro za
hrádky, farmářské trhy, dětské dopravní hřiště a hrací zónu. 

První etapa rekonstrukce, jejíž zahájení se posunulo z července 
na konec srpna, se soustředí na práce v 1. a zejména ve 2. nadzemním 
podlaží. Bourání bude jen minimální a proběhne v září. Příjezd 
na stavbu je ulicí Drimlova, žádná dopravní omezení se nepředpoklá
dají. Restaurace, prodejna potravin a ostatní provozovny v 1. podlaží 
budou po celou dobu normálně otevřeny, provozovny ve 2. podlaží če
kají pouze drobná omezení, která budou předem oznámena. Moder
nizovaná obchodní pasáž s novou podlahou, barevnými stěnami, osvětlením a lavičkami by měla být podle investora dokončena a zpro

vozněna začátkem listopadu. 
Hned poté budou následovat další etapy obnovy objektu. V prv

ním pololetí 2017 by mělo být rekonstruováno 3. nadzemní podlaží 
a poté 4. podlaží. V těchto dosud nikdy nevyužívaných podlažích 
vznikne celkem 5 500 m2 nových kancelářských prostor pro firmy 
s klidným provozem. Úplně na závěr proběhne kompletní oprava celé 
fasády. 

„Záměry nového vlastníka centra vítám a podporuji,“ říká starosta 
David Vodrážka. „Obchodní centrum dlouho chátralo, bylo ostudou 
sídliště a naše veškerá jednání s vlastníky o nápravě byla bezvýsledná. 
Jsem přesvědčen, že rekonstrukce objektu novým majitelem bude pří
nosem pro vzhled, bezpečnost a rozvoj služeb na Velké Ohradě a že to 
obyvatelé sídliště ocení.“

Proměna centra by měla být dokončena ve druhém pololetí příštího 
roku. O průběhu stavby vás budeme ve STOPu informovat. 
 Samuel Truschka

Obchodní centrum na Velké Ohradě projde obnovou

Livesport si staví sídlo v Nových Butovicích
Poklepáním na základní kámen byla ve středu 29. června oficiálně za
hájena stavba budovy Aspira, která začíná růst v sousedství admini
strativního objektu Jupiter přímo u stanice metra Nové Butovice. 

Jde o projekt společnosti Livesport, s.r.o., jednoho z předních světo
vých poskytovatelů sportovních informací na internetu. Aspira o de
seti nadzemních podlažích s více než 16 000 m2 plochy se po dokon
čení stane sídlem této společnosti, která využije více než třetinu 
objektu.

Dominantní funkcí budovy budou kancelářské prostory, v přízemí 
ale vznikne také restaurace a další menší obchodní plochy nebo kon
ferenční sál. V podzemních garážích je ve třech suterénních podlažích 
navrženo celkem 268 parkovacích stání.

Nejzajímavějším prvkem Aspiry bude vnitřní zastřešené atrium 
s uměleckými světelnými objekty. V okolí budovy vznikne příjemné 
veřejné prostranství podle návrhu architekta projektu.

Na základní kámen přímo na staveništi slavnostně poklepali sta
rosta Prahy 13 David Vodrážka, jednatelé Livesportu Martin Hájek 
a Jiří Mareš, hlavní architekt projektu Václav Hlaváček ze Studia 
Acht a zástupce hlavního manažera stavby PM Group Petr Strejček. 
Dokončení výstavby je plánováno na podzim 2017.
 Iveta Hurajčíková

Centrum dnes působí neutěšeným dojmem

Na závěr budova dostane novou fasádu
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Britskou čtvrť zdobí park s vodopádem

V polovině června zajistila městská část pro děti zábavnou a poučnou akci Bez-
pečné prázdniny aneb Cesta kolem světa. Záštitu nad ní převzal zástupce starosty 
Pavel Jaroš. Přišlo více než 2 100 návštěvníků, aktivně se do akce zapojilo přes 
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Nový odpočinkový park s dětským hřištěm, vzrostlými 
stromy, květinovými záhony a několika vodními prvky 
byl 4. srpna slavnostně otevřen v Britské čtvrti, části tzv. 
Západního Města, tedy oblasti na západ od Jeremiášovy 
ulice, které se stává nejzelenější novou čtvrtí Prahy. 
 Symbolickou pásku společně přestřihli starosta David 
Vodrážka a Michal Kocián, předseda představenstva spo
lečnosti FINEP, která je investorem parku i celé Britské 
čtvrti. Na ploše parku o rozloze 10 000 m2 jsou odpočin
kové zóny, stojany na kola a unikátní schody s osvětle
ným vodopádem.

„Díky parku se moderní sídliště stává něčím víc, než 
pouhou noclehárnou,“ řekl starosta David Vodrážka. 
„Může se stát skutečným domovem, kde lidé rádi tráví 
i svůj volný čas a v parku nebo na hřišti se setkávají se 
svými sousedy, mnohdy novými přáteli.“ 

„Pro nás je rozvoj nové městské čtvrti v Praze 13 pří
kladem spolupráce mezi soukromým investorem a měst
skou částí, i veřejným zájmem,“ oceňuje předseda 
představenstva FINEPu Michal Kocián. Nový parčík 
 najdete jen pár metrů od západního výstupu ze stanice 
metra Stodůlky.

Samuel Truschka

Cesta kolem světa pobavila a poučila
1 200 dětí, z toho 670 přišlo dopoledne s některou z míst
ních mateřinek. Na trase Centrálním parkem čekala děti 
řada stanovišť, kde měly za úkol vyřešit situace v některé 
cizí zemi nebo je strážníci poučili o bezpečném chování. 
Děti byly nadšené, učitelky spokojené. Poděkování patří 
pořádající agentuře Velká dobrodružství, Městské policii 
a pracovníkům odboru sociální péče. 

-red-
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Třeboničtí hasiči pomáhají už 120 let
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Kromě hasičských oslav se letos v Třebonicích konala i jedna tradiční 
akce – Třebonické letní hry. Po dvouleté přestávce způsobené opravou 
Třebonického rybníka se hry opět vrátily tam, kde se před 16 lety ko
naly poprvé. Proběhly souběžně s olympijskými hrami v Riu de Ja
neiro, ale všechny disciplíny se stihly během jednoho dne – soboty 
13. srpna. Slavnostního zahájení se ujal místostarosta Petr Zeman 

Letní sportování opět u rybníka

Sbor dobrovolných hasičů Třebonice slavil 25. června 120. výročí 
od svého ustavení v roce 1896. V úvodu představitelé sboru v čele se 
starostkou Martou Horákovou a spolu se starostou městské části Da
videm Vodrážkou uctili památku hasičů padlých ve světových válkách. 
Následovala prohlídka hasičské zbrojnice. Ve slavnostním programu 
na hasičském hřišti samozřejmě nemohla chybět slavná historická 
stříkačka „koňka“ z roku vzniku sboru. Ženská část sboru pobavila 

hosty štafetou v baletních úborech a mladí hasiči ukázali, jak rychle 
umějí natáhnout vedení a uhasit malý požár. Členové sboru se také 
sešli na slavnostní valné hromadě s řadou hostů a závěr patřil zábavě 
s hudbou a tancem.

Samuel Truschka

společně s tajemnicí úřadu Kateřinou Černou a předsedy výborů 
Vítem Bobysudem a Yvetou Kvapilovou v roli bohyně zapalující sym
bolický oheň. Šest tříčlenných družstev se pak utkalo v pěti náročných 
disciplínách a trojboji. Diváci byli svědky obdivuhodných výkonů, 
pádů a dramatických i komických situací. Nezapomenutelná byla na
příklad jízda kánoe, na které si háček se zadákem sedli čelem k sobě. 
Přesto se jim zázrakem podařilo projet stanovenou trasu. Po velkých 
bojích získali nakonec zlaté medaile Škodíci, stříbro brali Čumáčci 
a bronz trojice Jedna+dva. Podvečer patřil grilování a hudební skupině 
Pepeto. Akci uspořádali třeboničtí hasiči spolu s radnicí a KD Mlejn.

Samuel Truschka
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Dnes už na pořízení kvalitní fotografie 
v dostatečném rozlišení nepotřebujeme 
ani fotoaparát, mnohdy stačí jen trochu 
lepší mobilní telefon. Fotografii pořídil 
při cestě ze školy Nikita Rublev, žák 
ZŠ s RVJ Bronzová. 
.............................................................
Podaříli se i vám udělat zajímavou 
fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu 
na stop@p13.mepnet.cz, rádi ji 
zveřejníme. Čas dovolených a prázdnin 
pro většinu z nás skončil a možná právě 
teď třídíte fotografie, které jste v tu 
dobu u nás nebo v zahraničí pořídili. 
Z vašich prázdninových snímků 
zajímavých míst (ne rodinné fotografie) 
bychom mohli udělat na webových 
stránkách Prahy 13 galerii a možná si 
vybrat místo, které příští rok 
navštívíme. Za všechny snímky, které 
jste nám již poslali nebo je teprve 
pošlete, mnohokrát děkujeme.   
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Snad jsme se konečně dočkali
Vážený pane starosto,
s velkým potěšením jsme přijali zprávu o schválení veřejné zakázky na vý-
stavbu vodovodu a kanalizace v námi zastupované oblasti rodinných domů 
v ulicích Vstavačová – Ostřicová – Pod Zličínem Radou hl. města Prahy 
na zasedání dne 12. 4. 2016.

Rádi bychom Vám touto cestou vyjádřili poděkování za Vaši osobní snahu 
a podporu celé záležitosti. Upřímně nás těší, že se po tolika letech snad již 
opravdu podaří dotáhnout výstavbu vodovodu a kanalizace do úspěšného 
závěru a zajistit tak zdejším obyvatelům bezproblémové zásobování pit-
nou vodou, odpovídající standardu městské části Praha 13. Pokud budeme 
moci být jakkoliv nápomocni v dalším procesu realizace, určitě se na nás 
kdykoliv můžete obrátit. Za Sdružení občanů V Rybníkách Vojtěch Horáček, Jan Eisenreich

Obědy jak od maminky
Děkujeme za profesionální přístup, vstřícnost a ochotu pracovnic a pracov-
níků Střediska sociálních služeb Prahy 13 při sjednávání a samotném při-
vážení obědů. Rádi bychom vyjádřili svůj velký obdiv kuchařkám za velmi 
chutné a rozmanité obědy, které jsou jak od maminky, i když speciálně 
na míru babičkám a dědečkům. Srdečné díky! Jahodovi, Nové Butovice

Záliba na celý život
Jménem všech rodičů, jejichž děti navštěvují kroužky leteckého modelářství 
pod vedením Filipa Röslera, bych ráda vyjádřila velké poděkování jak panu 
učiteli, tak vedení DDM Stodůlky. V rámci volnočasových aktivit učí pan 
Rösler své malé žáky zručnosti a formuje v dětech celoživotní zálibu. Obdi-
vujeme jeho obrovskou energii, kterou nezištně do své činnosti investuje. 
Pro děti a rodiče navíc zařizuje poznávací letecké akce a výlety, o víkendech 
pomáhá dětem s kutilstvím, vždy rád poskytne doplňující informace a kon-
zultace. Zvláštní poděkování mu patří za otevření kroužku modelářství 
pro děti a dospělé. Věřím, že nás pan Rösler bude i dále a se stejným nadše-
ním učit modelářskému umění a předávat nám své neocenitelné znalosti 
a dovednosti.  Ilona Podolyan

Gratulujeme k třicetinám
Milá paní ředitelko Mateřské školy U Bobříka, paní učitelky a všichni, kdo 
se léta krásně staráte o malé děti. Chtěla bych vám jako matka tří dětí 
a babička ze srdce poděkovat za vaši práci a péči. Nikdo, kdo s dětmi ne-
pracuje, si nedovede představit, co to dá úsilí být i při tak těžké práci stále 
milý, pozorný a pohotový. Jste úžasní a patří vám velké díky! Děti 

od 3 do 7 let u vás získají veškeré potřebné dovednosti, které pak používají 
v dalším životě. A když uvážíme, že jsou u vás od 7 do 17 hodin, je jasné, 
kolik času tráví s vámi a kolik s rodiči. Obrovsky ovlivňujete to, co z dítěte 
vyroste. A z mých dětí, které vyrůstaly u vás ve školce, vyrostly úžasné děti, 
které s láskou na školku vzpomínají a dodnes, už jako dospělí, se tam rádi 
vracejí. Je toho tolik, co by se dalo o vaší práci napsat, ale to bych si musela 
pronajmout celý STOP. Ještě jednou děkují vaši odchovanci Tomíček 
(19 let), Markétka (13 let), jejich vděční rodiče i čtyřletý vnouček Vašík.  

 Monika Fejfarová

Hezké a klidné místo k bydlení
Vážený pane starosto,
s milým překvapením jsem od Vás přijala blahopřání k mým sedmdesátým 
narozeninám. Děkuji za ně i za to, jak se staráte Vy osobně i celý Váš tým 
o nás občany Prahy 13. I taková zdánlivá maličkost potěší. Zde na Luži-
nách bydlím už skoro 30 let a vůbec jsem si dosud neuvědomovala, jak čas 
letí. Teď už užívám důchodu a sleduji, jak se Praha 13 mění stále k lepšímu. 
Před 30 lety zde byl jen jeden obchod, nejbližší benzínová pumpa byla 
v Motole, kolem „měsíční krajina“ s haldami hlíny... S úsměvem vzpomí-
nám, jak jsem tehdy v dubnu přijela se synem a dcerou na konečnou auto-
busu, podívat se, kde to vlastně budeme žít. Pochmurný den, všude bláto se 
zbytky sněhu a tehdy se můj pětiletý syn rozhlédl a komentoval: „Tak tady 
bych teda bydlet nechtěl.“ To ještě netušil, že za týden se sem bude stěhovat. 
Během měsíce si děti našly kamarády, šly do školy a školky a dnes, přestože 
jsou dávno samostatní a mají svou rodinu, vzpomínají, jak pro ně Lužiny 
byly místem krásného dětství. Staly se naším domovem, později i mého 
manžela – Belgičana, který na Prahu a Lužiny nedá dopustit. Je to klidné 
místo, s výbornou dopravní obslužností, s novými nákupními centry, se 
spoustou zeleně a krásným okolím. Výhled na kostel na jedné straně je připo-
mínkou starých časů, na druhé straně nová výstavba.

Jsem ráda, že se zasazujete o to, aby Lužiny nebyly přeplácané, že jste 
byli proti výstavbě 5 bloků u zimního stadionu. Doufejme, že rozum 
i do budoucna zvítězí nad dravostí developerů.

Je spousta menších i větších problémů, které by se ještě daly vylepšit. Ale to 
je otázka času a mnohdy peněz. Hlavní je, že Praha 13 je hezké a klidné 
místo k bydlení.

Ráda bych popřála Vám osobně i Vašim spolupracovníkům na radnici, 
aby se Vám práce dařila a aby Vaše rozhodnutí byla ve spolupráci s námi, 
a ku prospěchu nás všech, obyvatel Prahy 13. S díky, s pozdravem a přáním 
pevného zdraví Jarmila Van Elsacher

Z vaŠiCh dOpisů

vaŠím Objektivem

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce
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V září uběhne 20 let od chvíle, kdy byl v Praze  Řepích založen 
Domov sv. Karla Boromejského. Navázal na přerušenou tradici péče 
o potřebné lidi, kterou v rámci svého poslání poskytovaly a dodnes 
poskytují sestry boromejky. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského vznikla v roce 1652 ve francouzském Nancy s cílem 
pomáhat lidem nemocným a zbídačeným třicetiletou válkou.  

Ohlédnemeli se zpět, zjistíme, že klášter v Řepích, ve kterém dnes 
Domov sídlí, má velmi bohatou minulost. Jak to v životě chodí, zažíval 
časy dobré i zlé. Sestry boromejky přišly z Francie do Prahy v roce 
1837 a usídlily se pod Petřínem, kde postupně vybudovaly nemocnici 
s kostelem sv. Karla. V roce 1858 v Řepích zakoupily pozemek zvaný 
Taicmanův dvůr a vystavěly na něm klášter, ve kterém se pak staraly 
o sirotky. V důsledku epidemie musel být ale sirotčinec uzavřen. 
Od roku 1865 do roku 1948 půso
bila v objektu kláštera ženská trest
nice. Řádové sestry zde žily a vý
chovně působily na odsouzené ženy 
více než osmdesát let. Po zrušení 
věznice byl na tomto místě zřízen 
ústav sociální péče pro dospělé. 

V padesátých letech došlo k ná
silné likvidaci řádů, tedy i Kongre
gace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského. Sestry byly odsu
nuty do pohraničí, veškerý majetek 
jim byl zabaven a mnohé z nich ne
spravedlivě obžalovány a odsouzeny. 
Od roku 1958 se uživatelem budovy 
kláštera stává Výzkumný ústav ze
mědělské techniky. Kostel sv. Ro
diny byl uzavřen, zařízení interiéru 
bylo rozkradeno nebo zničeno a vnitřní prostor kostela sloužil až 
do roku 1992 jako dílny a garáže pro zemědělskou techniku. 

Klášter byl sestrám opět navrácen v 90. letech 20. století. Objekt byl 
ve velmi špatném stavu, který dokumentuje celá řada historických fo
tografií. Na složité a nákladné rekonstrukci se podílely subjekty státní 
správy a mnoho dobrodinců, ať už firem nebo individuálních dárců. 
Konečně dne 1. září 1996 zakládá Kongregace Domov sv. Karla Boro
mejského a otevírá ho ke službě nemocným seniorům. Do budovy se 
po letech navrací také ženská věznice a odsouzené ženy v Domově vy
datně pomáhají při každé pomocné práci. 

Během uplynulých dvaceti let se podařilo vytvořit útulný domov, 
který jako registrované zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní po
byty na lůžkách LDN pacientům propuštěným z nemocnice na dolé
čení, jako poskytovatel sociálních odlehčovacích pobytů zajišťuje 
sociální pobytové služby na přechodnou dobu a také provozuje denní 
stacionář pro seniory a zdravotně postižené. Při kapacitě 92 lůžek 
a 25 míst v denním stacionáři se během jednoho roku postará o téměř 
500 klientů, mimo jiné také z MČ Praha 13, se kterou dlouhodobě 
spolupracuje. 

„Za nejpodstatnější považuji vytvořit nemocným prostředí, kde jim 
pokud možno nic nechybí, kde mají všestrannou péči – lékařskou, 
ošetřovatelskou, aktivizační, rehabilitační, duševní i duchovní,“ zdů
razňuje představená Domova, sestra M. Konsoláta Miroslava Frý
decká, která zde působí již 16 let. „Nabízíme prostředí, kde se 
nemocní cítí v bezpečí a vnímají, že nejsou pro personál obtížní a že 
jim všichni poslouží rádi a s úsměvem. Kde nejsou jen zavření 
ve svých pokojích, ale mají možnost pobýt v krásné zahradě. Ti, je
jichž zdravotní stav se ještě může stabilizovat, mají šanci ke zlepšení 
a mohou se těšit z možnosti návratu domů. A těm, jejichž životní 
cesta se uzavírá, můžeme s laskavou péčí spojit potěšující slova a uleh
čovat jim pokojný odchod z tohoto světa a zprostředkovat jim i hod
noty duchovní, které člověk v posledku potřebuje a které ho převedou 

na druhý břeh.“  
    Domovu se daří takové prostředí 
vytvářet a má velmi dobrou pověst, 
o čemž svědčí veliké množství žá
dostí o přijetí. K tomu mnoho dě
kovných vyjádření od pacientů 
a jejich příbuzných potvrzuje, že to 
nejsou jen slova, ale skutečnost. 

„Obětavá práce všech zaměst
nanců a vzájemná souhra pracov
ních kolektivů v Domově je i mou 
osobní radostí a dennodenním po
vzbuzením,“ říká s hrdostí sestra 
Konsoláta. „Ráda bych ze srdce po
děkovala všem našim spolupracov
níkům. Je radostí pracovat 
v sehraném týmu stmeleném přátel
skými vztahy, kde práce jednoho 

navazuje na druhého, všichni si pomáhají a zastupují se, nikdo ne
chodí jen jako do zaměstnání, ale lidé zde pracují rádi.“

Upravené, čisté, květinami vyzdobené prostředí působí samo o sobě 
léčivě, ale největším dobrem je atmosféra vlídnosti, radosti, ochoty po
máhat a spolupracovat. Nemocí současné doby je velký nedostatek 
zdravotních sester a pečovatelek, i Domov by rád přijal další sestry 
do týmu, protože má několik čerstvých maminek a je potřeba nahradit 
jejich síly.

Každé narozeniny se mají náležitě oslavit. V neděli 11. září 
od 14.00 proběhne třetí ročník oblíbeného Vinobraní v klášteře, které 
se letos samozřejmě ponese v duchu 20. výročí založení Domova. Pro
gram oslav najdete v kalendáři akcí na str. 36. 

Chceteli Domov sv. Karla Boromejského k jubileu obdarovat, mů
žete přispět na sbírkový účet číslo 1061010610/5500 u Raiffeisenbank 
pod variabilním symbolem 191996 nebo zaslat dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS DOMOVREPY na číslo 87 777. Každý dar pomůže 
k zachování kvality péče o nemocné seniory a k rozvoji dalších pro
jektů. Všem dobrodincům srdečně děkujeme.

Monika Straková, tel. 774 401 337, kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz

Dvacet let obětavé péče o nemocné seniory



ZÁŘÍ 2016 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22910

inZerCe

NAJEĎTE NA VÝHODNÝ 
SERVISNÍ PROGRAM

Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze 
při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných dílů? 
Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje 
kupony s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav 
a řadu dalších výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma 
připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Se Šekovou knížkou plnou slev ušetříte 
až 20 % za servis, díly i příslušenství.

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Untitled-38   1 9.8.2016   11:38:10

Každou       neděli 3. patro

  Zdarma
pro děti

11:00 hod.

divadélko

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!

září
4.9 Divadlo Dokola

Jak se Jíra mlynářem stal
11.9 Divadlo Eva a Jan

Princezna Zpěvanka
18.9 Divadlo na houpačkách

Lev a myš
25.9 Divadlo Bořivoj

Táta, máma a já 
aneb O Palečkovi

říjen
2.10. Dřevěné divadlo

Pohádková kniha
9.10. Bářino toulavé divadlo

Jak zlatník ke štěstí přišel
16.10. Divadelní společnost Kejklíř

Haló, Jácíčku!
23.10. Romaneto

Indiánská pohádka
30.10. Divadlo Martin Matejka

Dlouhý, Široký, Bystrozraký

16-08-10-inzerce-divadlo-187x129-01.indd   1 8/10/2016   11:45:39 AM
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Po třech velmi úspěšných ročnících Festivalu volného času Prahy 13 
pro vás městská část připravila čtvrtý ročník. V průběhu celého měsíce 
vám představí široké spektrum klubů a sdružení, organizací i spolků, 
které nabízejí nejrůznější volnočasové aktivity pro všechny generace – 
kulturu, sportovní aktivity, výtvarné činnosti, kutilství, ale také chova
telství. Nabídka akcí, pořádaných na různých místech naší městské 
části, je zajímavá a pestrá, takže věříme, že si vybere úplně každý. Bu
deme se těšit na vaši účast. Jste srdečně zváni!

Všechny sportovní akce Festivalu volného času Prahy 13 jsou letos 
pořádány s podporou hlavního města Prahy v rámci titulu Praha – 
Evropské hlavní město sportu 2016.
Vít Bobysud, člen zastupitelstva  Petr Zeman, zástupce starosty

Program festivalu

sobota 3. září 
●  9.00 – 17.00 Hokejbalový víkend na hřišti HC Kert park Praha

HC Kert park Praha pořádá víkendový turnaj O pohár starosty 
Prahy 13. K němu je po celý víkend připraven doprovodný program 
pro všechny zájemce o tento sport – i úplné začátečníky. Součástí 
jsou různé dovednostní soutěže a možnost vyzkoušet si hokejbal 
pod dohledem trenérů a zkušených hráčů.

●  9.00 Nohejbal – veřejný turnaj trojic 
Turnaj pořádá oddíl TJ Sokol Stodůlky na hřišti nohejbalu v areálu 
tělovýchovné jednoty v Kovářově ulici (u kostela). 

●  10.00 Cyklistika – tradiční vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – 
 Stodůlky 
Startuje se od hokejbalového hřiště v Kolovečské ulici. Vyjížďku po
řádá Cyklistický spolek Stodůlky. Cíl je odpoledne v místě startu.

neděle 4. září
●   9.00 – 16.00 Pokračuje hokejbalový víkend na hřišti HC Kert 

park Praha
Pokračuje turnaj O pohár starosty Prahy 13 včetně doprovodných 
programů. Vyhlášení výsledků turnaje bude po 15. hodině.

středa 7. září
●   14.00 – 17.00 Den otevřených dveří Domu dětí a mládeže 

Stodůlky 
Dům dětí a mládeže připravil ve svém areálu v Chlupově 1800 
nejen prohlídku prostor, ale hlavně pestrou ukázku všech nabíze
ných zájmových činností, přehled ukázkových lekcí, mimo jiné 
i cvičení rodičů s dětmi, cvičení miminek, karate pro děti a další. 
Přítomni budou všichni vedoucí jednotlivých zájmových oddělení 
a někteří lektoři, kteří rádi odpoví na všechny otázky týkající se čin
nosti DDM Stodůlky.

●  16.00 – 18.00 Kopaná – Přiveďme děti ke sportu na hřišti 
SK Motorlet Praha – oddíl kopané připravil na svém hřišti v Jino
nicích program zejména pro děti, které by se chtěly v budoucnu to
muto sportu věnovat. Zve všechny zájemce od nejútlejšího věku. 

čtvrtek 8. září
●  14.30 – 17.00 Badminton – Den otevřených dveří v tenisové hale 

v Zázvorkově ulici na Lužinách
Akci pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny, který zve všechny 
zájemce včetně nejmenších dětí, aby si přišli pod vedením zkuše
ných trenérů vyzkoušet a zahrát zcela nezávazně a samozřejmě 
zdarma tento oblíbený sport. 

●  16.00 Turistická akce – Pochod Hlubočepy trochu jinak
Pochod pořádá ve spolupráci s MČ Praha 13 Klub českých turistů 
oddíl Trilobit Barrandov. Hlavní trasa měří 9 km. Start je 
na  Barran dově na konečné tramvají, cíl je na Slunečním nám.  
v Nových Butovicích u radnice. Dětská trasa Poznávat a chránit je 
dlouhá 5 km. Start i cíl jsou na Slunečním nám. u radnice. Start je 
na obou místech možný v době od 16 do 18 hod., do cíle je nutno 
dojít v době od 17.30 do 19.30 hod. Pochod je zařazen také 
do čtvrtečních podvečerních pochodů Prahou. Upomínkové ceny 
v doprovodné znalostní soutěži se budou losovat v cíli v 17.30, 
18.30 a v 19.30.

sobota 10. září
●  9.00 Badminton – veřejný badmintonový turnaj dvojic – 

rodič a dítě – v tenisové hale v Zázvorkově ulici na Lužinách
Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny.

●  14.00 Bezrozdílný piknik v Centrálním parku u Kuželkárny
Návštěvníky čeká ochutnávka domácích receptů, soutěže a skákací 
hrad pro děti, stánky s výrobou svíček a tombola s hodnotnými ce
nami. Piknik připravily neziskové organizace na podporu zdravotně 
znevýhodněných osob, Beluška, z.s., POHODA, o.p.s., Haima CZ, 
které můžete podpořit na této akci zakoupením výrobků z jejich 
chráněných dílen. 

●  15.00 Kopaná – program pro malé a nejmenší zájemce o kopanou 
Na hřišti Sokola Stodůlky (u kostela) připravil oddíl kopané TJ 
Sokol Stodůlky sportovně zábavné odpoledne, určené pro všechny 
začínající nebo budoucí fotbalisty od nejútlejšího věku. Pod dohle
dem zkušených trenérů budou mít zájemci možnost vyzkoušet si 
své předpoklady i dovednosti a dozvědět se vše o možnostech začít 
s tímto národním sportem. 

neděle 11. září
●  10.00 – 13.00 Den otevřených dveří v centru Avaloka 

Připravilo o.s. Luční květy/Yamabushi Soin. Program je určen pro 
všechny zájemce o tradiční japonská bojová umění a s tím souvise
jící duševní rozvoj a tradiční kulturu. Toto zařízení najdete na Luži
nách v Bellušově ulici.

●  14.00 – 17.00 Skautské odpoledne v Centrálním parku 
u Kuželkárny 
Skauti ze střediska Vatra připravili pro děti odpoledne plné soutěží 
a zajímavostí. Například boj s pěnovými zbraněmi – NERV nebo 
luštění hlavolamů.

●  14.00 Dětská atletika v Centrálním parku na hřišti u Kuželkárny
Lehkoatletický sportovní klub Aktis Praha připravil ukázky dětské 
atletiky, kterou si budou mít možnost všichni zájemci také vyzkou
šet. Na okolních cestách a cestičkách budou probíhat běžecké zá
vody pro děti všech věkových kategorií.

●  14.00 Lukostřelba v Centrálním parku u Kuželkárny
SK Start Praha – lukostřelba připravil program s ukázkami spor
tovní lukostřelby a možností si pod dohledem zkušených mladých 
lukostřelců z tohoto oddílu vyzkoušet střelbu z luku.

Pestrá nabídka Festivalu 
volného času Prahy 13
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●  15.00 Tance a divadlo v KD Mlejn 
Na programu, který nabízí Dům dětí a mládeže Stodůlky, je před
stavení souboru irských tanců Planety a autorský muzikál s názvem 
Neskutečná setkání. Ten nastudovali účastníci letního hudebnědra
matického tábora DDM Stodůlky.

pondělí 12. září 
●  Kinobus 2016 na Slunečním náměstí

Od pondělí 12. 9. do čtvrtka 15. 9. máte možnost navštívit filmová 
představení Kinobus 2016. Promítá se večer po setmění 
(20.30 hod.) Promítané filmy: pondělí – Dejte mi pokoj, úterý – 
Ant-Man, středa – Ztraceni v Mnichově, čtvrtek – Whiplash. Akci 
Kinobus 2016 realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolupráci 
s MČ Praha 13. Vstup zdarma.

úterý 13. září
●  14.00 – 18.00 Výpočetní technika ve FZŠ Trávníčkova

O.s. TIB a FZŠ Trávníčkova pořádají odpoledne zasvěcené ukáz
kám a workshopům z oblasti výpočetní techniky s názvem Mega-
bajty – už víme jak na ně. Workshopy: programování Baltík 
a Baltie C#, programování C#, Java pro Android. Ukázky: 3D tis
kárna, roboti LEGO Mindstorms. Informace o počítačových 
kroužcích. 

●  15.00 – 19.00 Klubobraní v Klubu JednaTrojka v Centrálním 
parku
Klubobraní připravila Proxima Sociale, o.p.s. Na programu je turnaj 
ve stolním fotbálku o ceny, graffiti workshop s Fogoshem, taneční 
workshop s tanečnicemi zakončený tanečním battlem, paracort 
workshop (pletení náramků z parašňůr), kadeřnický workshop (bar
vení křídami a vlasový styling), tradičně nebudou chybět ani par
kouristé se svým vystoupením. Celou akci budou hudebně provázet 
DJ a moderátor z řad účastníků. Vše doplněno o dětský koutek 
s plackovačem. Klub JednaTrojka najdete v Centrálním parku u hři
ště na minigolf. Za nepříznivého počasí proběhne akce ve Spolko
vém domě, K Vidouli 727.

středa 14. září
●  14.30 – 17.00 Badminton – druhý Den otevřených dveří 

v tenisové hale v Zázvorkově ul. na Lužinách 
Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny, který zve všechny zá
jemce včetně nejmenších dětí, aby si přišli vyzkoušet a zahrát tento 
oblíbený sport pod vedením zkušených trenérů. Vše zcela nezá
vazně a samozřejmě zdarma.

●  16.00 – 18.00 Kopaná – Přiveďme děti ke sportu 
SK Motorlet Praha – oddíl kopané připravil na svém hřišti v Jino
nicích program zejména pro děti, které by se chtěly v budoucnu to
muto sportu věnovat. Zve všechny zájemce od nejútlejšího věku. 

čtvrtek 15. září
●  10.30 Pétanque v Domě pro seniory Lukáš 

Středisko sociálních služeb Prahy 13 a z.s. Pétanque pro vás pořá
dají již 4. ročník turnaje v pétanque O Pohár starosty Prahy 13 
a zvláštní cenu zástupce starosty pro sociální oblast. Zápis účastníků 
je v 10.30, zahájení turnaje v 11.00. Ukončení ve 14.30. Veřejného 
turnaje se mohou zúčastnit nejen senioři.

pátek 16. září
●  9.00 – 17.00 2. ročník Pražského medobraní před radnicí 

na Slunečním nám.
Největší jednorázový trh s medem připravuje Český svaz včelařů, 
ZO ČSV Řeporyje, Včelín Ořech. Pro návštěvníky bude připraven 
prodej čerstvého medu, ochutnávka medů a medovin, prodej dalších 
včelích produktů a výrobků z nich, ukázka živých včel v proskleném 
úlu, mobilní včelí naučná stezka – přednášky o včelách, včelaření, 
přednášky o medu a jeho použití a správné skladování v kuchyni, 
ukázka apiterapie (léčby s pomocí včel a jejich produktů). V rámci 
doplňkového programu bude skupina mládeže Českého červeného 
kříže od 9 do 14 hodin předvádět ukázky první pomoci. Občanské 
sdružení Beluška bude od 14 do 16 hod. předvádět výrobu svíček, 

které budou i v prodeji. Program pro děti, který bude již od dopole
dne, připravila společnost FasTracKids. 

sobota 17. září 
●  9.00 – 17.00 Sportovní den SK Velká Ohrada v okolí 

Nepomuckého rybníka v Centrálním parku 
Všichni návštěvníci se mohou zapojit do sportování. Připraveny 
jsou disciplíny ryze sportovní – plnění Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů i netradiční – sportovnězábavné. Ani letos ne
bude chybět ukázka nového adrenalinového sportu flyboardingu. 
Vystoupení profi letců předpokládáme v 11.00 a 15.00 hodin. 
 Srdečně jsou zváni malí i velcí, na kolech, koloběžkách, v kočárcích 
i pěšáci.

●  11.00 Běh Metropole se startem v Centrálním parku 
u Kuželkárny
Závod je součástí seriálu veřejných běžeckých závodů pořádaných 
v městských částech Prahy, kdy základní myšlenkou a cílem je pod
pořit zdravý životní styl Pražanů všech věkových kategorií a podní
tit sounáležitost závodníků se svou městskou částí. Každý účastník 
závodu od dětí po seniory i handicapované reprezentuje svou měst
skou část dle místa svého trvalého bydliště a svým startem v závodu 
jí přináší bod. Součet všech bodů ze všech závodů dané městské 
časti na konci seriálu určí pořadí městských částí Prahy a nespor
tovnější MČ Prahy.

neděle 18. září 
●  9.00 – 12.00 Den otevřených dveří v SK Hala Lužiny 

Všesportovní oddíl připravil v hale v Bellušově ulici ukázky činností 
svých oddílů, na které zve všechny zájemce. Akce je určena pro děti 
i dospělé.

●  14.00 – 18.00 Tradiční orientační běh pro děti Medvědí stezkou 
v Centrálním parku u Kuželkárny 
Pořádá SK Hala Lužiny. Akce je určená pro děti všech věkových 
kategorií. Nejmenší účastnící běží i s rodiči. 

●  15.00 – 19.00 Hasičské odpoledne v Centrálním parku 
u Kuželkárny
Společně pořádají SDH Třebonice a SDH Stodůlky. Zejména pro 
děti mají připravenou ukázku hasičské techniky a řadu soutěží v zá
bavných hasičských disciplínách.

●  15.00 Florbal na invalidních vozících v Centrálním parku 
na hřišti u Kuželkárny
Ukázkové zápasy v tomto sportu připravil spolek Flor In. Všichni 
zájemci budou mít možnost si florbal na vozíčku vyzkoušet.

●  18.00 Divadelní představení v KD Mlejn 
Zve soubor Vulkán při ZŠ Klausova, který se představí divadelní 
hrou Mahulena krásná panna.
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pondělí 19. září
●  14.30 – 17.00 Badminton – třetí Den otevřených dveří v tenisové 

hale v Zázvorkově ul. na Lužinách 
Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny, který zve všechny zá
jemce, včetně nejmenších dětí, aby si přišli vyzkoušet a zahrát tento 
oblíbený sport pod vedením zkušených trenérů, zcela nezávazně 
a samozřejmě zdarma.

úterý 20. září
●  13.00 – 18.00 Den zdraví na Slunečním nám. před radnicí

Pořádají Městská část Praha 13 a Místní Agenda 21 za podpory 
hl. m. Prahy. Návštěvníci budou mít možnost nechat si například 
změřit výšku a váhu, získat výpočet BMI, změřit % celkového tuku 
v těle, změřit krevní tlak, z vyšetření kapilární krve zjistit celkový 
cholesterol, glukózu a triglyceridy. Nechat si vyšetřit pigmentové 
skvrny nebo plicní funkce spirometrií. Pro děti je připraveno pro
cvičování paměti, pohybová cvičení a ukázky první pomoci.

středa 21. září 
●  9.30 Nordic Walking pochod Prokopským údolím z Hlubočep 

k radnici v Nových Butovicích 
Sraz účastníků v 9.30 u radnice. Účastníky v 9.45 odveze autobus 
do Hlubočep k Besední restauraci, odkud v 10.15 odstartuje po
chod Prokopským údolím. Trasa je dlouhá 5,2 km, doba chůze asi 
1 hod. 30 min. Tato trasa je nejdelší a nejnáročnější z celé letošní 
sezony NW pochodů. Opět bude možnost zapůjčit si NW hole. 
Vzhledem k omezené kapacitě autobusu (40 míst) je třeba se při
hlásit včas ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 (DPS Lukáš) 
nebo na telefonu 222 543 021.

●  16.30 a 17.30 Vystoupení pěveckých souborů v KD Mlejn 
Představí se sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami (16.30) 
a sbory Kulíšci a Noctuela z FZŠ prof. Otokara Chlupa (17.30). 

čtvrtek 22. září
●  17.00 Atletické odpoledne na hřišti FZŠ prof. Otokara Chlupa 

Atletický oddíl TJ Stodůlky, z.s., připravil na toto odpoledne 
spoustu sportovních soutěží pro děti a mládež. Zúčastnit se mohou 
i ti, kdo se dosud atletice nebo sportu vůbec nevěnovali.

sobota 24. září
●  8.30 Badminton – veřejný badmintonový turnaj liga lužinské 

mládeže v tenisové hale v Zázvorkově ul. na Lužinách
Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny.

●  8.30 – 12.30 Basketbal – otevřený basketbalový turnaj Král 
Bubliny v nafukovací hale u ZŠ Kuncova 1580 
Pořádá Basket akademie Sparta Praha. Akce je určena pro 
holky i kluky od 6 do 11 let, basketbalové začátečníky, hráče 
a hráčky s minimálními zkušenostmi i zájemce, kteří si to 
chtějí zkusit poprvé. Přijďte si vyzkoušet druhou nejoblíbenější 
hru na světě!

●   9.00 Veřejný turnaj v malé kopané v Centrálním parku na hřišti 
u Kuželkárny 
Pořádá Městská část Praha 13 pro družstva 4+1, 2x 10 minut. 
 Přihlášky předem na sport@p13.mepnet.cz.

●  10.00 Studio Beluška nabízí pro přítomné zájemce ukázkové 
 masáže zdarma
V improvizované masérně u Kuželkárny budou od 10.00 do 12.00 
a od 14.00 do 16.00 předvádět své umění nevidomí maséři.

●  15.00 – 18.00 Kultura do ulic – vystoupení hudebních skupin 
v Centrálním parku u Kuželkárny
V rámci koncertu se představí několik hudebních skupin. 
 Koncert tradičně zajišťuje agentura Exclusive Production.   
V přestávkách hudebních produkcí se návštěvníci mohou 
 zapojit do ukázek tanečních vystoupení instruktorek ze studia 
Dance & Yoga.

●  16.00 Tradiční veřejný kuželkový turnaj v Centrálním parku  
na Kuželkárně 
Pořádá Městská část Praha 13. Soutěžit se bude v kategoriích do
spělí i děti.

neděle 25. září 
●  9.30 Tradiční Pražské cyklozvonění

Program tento rok pořádá Městská část Praha 4 v branickém  areálu 
Aparku. Sraz účastníků z Prahy 13 bude v 9.30 u Stodůleckého 
rybníka. Odtud se společně pojede do Braníka.

●  16.00 Představení místních tanečních souborů V KD Mlejn 
Představí se: od 16.00 Taneční studio Mirabel – Irské tance, 
od 17.00 Folklorní soubor Lučinka a od 17.45 Hudební a taneční 
studio Dukát, o.p.s.

středa 28. září – státní svátek
●  14.00 – 17.00 Svatováclavské odpoledne na Slunečním nám. 

Program pro celou rodinu. Odpoledne spojené s oslavou 25 let ča
sopisu STOP. Pro děti jsou připraveny soutěže se STOPem, inter
aktivní program Lesů hl. m. Prahy i ochutnávka dětských programů 
FasTracKids. Nebudou chybět stánky s výrobky chráněných dílen 
Prosazu, kde bude možnost zakoupením výrobků podpořit nezis
kové organizace postižených. Dále stánek s ukázkou výroby šperků 
s následnou možností jejich zakoupení a stánek z.s. Beluška s ukáz
kou výroby svíček a rovněž s možností jejich zakoupení. Od 14.00 
bude pro návštěvníky hrát orchestr Šarbilach a od 15.00 skupina 
Motovidlo. V 16.30 je na závěr připravena ukázka sportovního od
větví cvičení u tyče v podání instruktorek ze studia Pole Heaven.

sobota 1. října 
●  14.00 Voříškiáda 2016 na Slunečním nám.

Čtvrtý ročník zábavného soutěžního programu pro majitele všech vo
říšků, tedy pejsků bez PP. Odborným garantem soutěže je kynolo
gická organizace Haf Bez Obav, s.r.o., ze Zbuzan, která v průběhu 
soutěžního programu také představí výcvik pejsků. Organizace nevi
domých Beluška předvede práci vodících psů. Podmínky soutěže 
a přihlášky pro vaše voříšky najdete na www.praha13.cz. 

středa 5. října
●  8.30 Mezinárodní den seniorů – Lukiáda v Domě sociálních 

 služeb Lukáš
Seniorská olympiáda s řadou zajímavých seniorských disciplín, kte
rou pod záštitou MČ Praha 13 organizuje Středisko sociálních slu
žeb Prahy 13 spolu se Senior Help, s.r.o., a z.s. Pétanque pro Vás. 
Od 8.30 je zápis účastníků, v 9.00 bude slavnostní zahájení. Ukon
čení do 14.00.

●  14.30 Vyhlášení výsledků Lukiády ve Spolkovém domě
Zde pak bude následovat zábavný a kulturní program s hudbou 
a tancem.

neděle 9. října
●   17.00 Koncert žáků Základní umělecké školy Stodůlky 

v KD Mlejn 
Na něm se představí žáci všech oddělení ZUŠ Stodůlky. 

Tímto koncertem bude letošní Festival volného času Prahy 13 
 slavnostně ukončen.

Připravili Bohdan Pardubický a Eva Černá



ZÁŘÍ 2016 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22714

spOrt

Šesté místo na republikovém finále

Žáci FZŠ Brdičkova, vítězové pražského finále turnaje škol Hokejbal 
proti drogám 2016, se neztratili ani v dalším klání. Družstvo ve složení 
J. Šebek, J. Kovárník, T. Plánička, F. Němec (9.A), P. Simandl, 
F. Charbuský (8.A) a R. Klíma (8.B) vybojovalo na celorepublikovém 
finále turnaje 25. května v Kladně krásné 6. místo. Našim klukům gra
tulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.         Eva Trynerová 

Startujeme turnajem
Na Lužinách odstartuje hokejbalovou sezonu již tradiční turnaj Pohár 
starosty Prahy 13, který se koná od 2. do 4. září, a ve kterém se před
staví týmy v kategorii mladšího dorostu. V rámci doprovodného pro
gramu si návštěvníci o víkendu budou moci vyzkoušet střelecký 
trenažer a další dovednostní soutěže.

Lužinští vstoupí do turnaje jako obhájci loňského prvenství. Kromě 
tradičního soupeře Kladna se představí pražská Hostivař, Plzeň, zápa
dočeské Stříbro a poprvé pardubický Svítkov.

Vrcholem 3. září od 17.30 bude utkání 1. kola CCM Extraligy, 
ve kterém domácí Kert Park hostí Letohrad.  
Více na http://pohar.kertpark.cz/ a www.kertpark.cz. Michal Pěch

Centrální park sportoval

Také v červnu uspořádala Praha 13  s podporou Magistrátu hl. m. 
Prahy dvě sportovní akce v rámci projektu Praha – Evropské hlavní 
město sportu 2016. V sobotu 11. června to byl turnaj v plážovém volej
balu Veterán Cup 100+ MIX, ve kterém si zahrálo celkem 9 smíšených 
veteránských dvojic. Následující víkend 18. a 19. června se uskutečnila 
velká sportovní akce pro širokou veřejnost pod názvem Centrální park 
sportuje. Po oba dny se v parku konaly turnaje v malé kopané a v ku
želkách, zájemci si vyzkoušeli lukostřelbu, minigolf, cvičení na stro
jích, aerobik, zumbu a cvičení na bolavá záda nebo se podívali 
na ukázku výcviku psů. V parku také pracovali nevidomí maséři z no
vého masérského studia Beluška v Neustupného ulici.  Samuel Truschka
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Není kanár jako kanár  
Každým rokem pořádá naše jednota TJ Sokol Stodůlky turnaj v tenisu 
starších členů, nazvaný Stodůlecký kanár starých vechtrů ve čtyřhře. 
Pikantností tohoto turnaje, který se konal už posedmé, je podmínka 
účasti. Součet let obou hráčů musí totiž být 120 a více let. Je tedy 
jasné, že turnajové klání je pro velký počet zápasů dost namáhavé. 
A to nezmiňuji večerní „rozbor“ turnaje. Z osmi přihlášených dvojic se 
letos nejlépe dařilo Jaroslavu Bělkovi a Janu Součkovi, kteří zcela za
slouženě zvítězili. V příštím roce jsou vítáni i ti, kteří nejsou členy TJ, 
ale musí splňovat podmínky účasti.     Václav Sailer, předseda TJ

Poprvé v historii gymnázia
Nesmazatelného úspěchu v Poháru pražských základních škol 
Prahy 13 (2. stupeň ZŠ) se podařilo dosáhnout v loňském školním 
roce sportovcům Gymnázia Jaroslava Heyrovského. Postupné úspěchy 
a medailová umístění ve většině soutěží vedly k celkovému prvnímu 
místu. Tohoto úspěchu se povedlo dosáhnout poprvé v třiadvacetileté 
historii gymnázia. Mezi největší úspěchy patří vítezství v přespolním 
běhu, basketu, stolním tenisu nebo v Poháru rozhlasu. Všem studen
tům i vyučujícím, kteří se na těchto úspěších podíleli, děkujeme 
a  gratulujeme. 
 Kuba Koráb
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Zlatá sezona pod košem
Po pěti letech činnosti klubu, po pěti letech stříbrných, jsme se doč
kali mistrovského zlata. Naše děvčata vybojovala v hale na Královce 
mistrovský titul v kategorii mladších žákyň. Za obrovské podpory fa
noušků klubu holky předvedly skvělý basket a naprosto zaslouženě 
vybojovaly titul Mistra ČR a s chutí si odstřihly síťku slavné haly. Pro 
celý klub, který turnaj s děvčaty prožíval, to byl nejen obrovský spor
tovní úspěch, ale především emotivní zážitek. Za dva týdny jsme od
střihávaly síťku opět, a to v Hradci Králové, kde druhý klubový titul 
Mistra ČR vybojovaly naše holky v kategorii starší minižákyně. Ty 
svoji úspěšnou sezonu završily vítězstvím na prestižním mezinárod
ním turnaji ve Francii. Třetím „zlatem“ je postup našich kadetek 
do nejvyšší soutěže v kategorii U17. Náš malý klub se po krátkém pů
sobení v basketbalovém světě probojoval mezi českou dorosteneckou 
elitu.

A teď, po letním soustředění, začínáme znovu makat. Opět oteví
ráme naše školní přípravky ve FZŠ prof. Otokara Chlupa a FZŠ 
Trávníčkova. Přijďte si zkusit basket v našich barvách. Jak a kde na
jdete na www.hbbasket.cz.    Hanka Brejlová

spOrt

Sportem proti drogám
Začátkem června se žáci ZŠ s RVJ Bronzová zúčastnili turnaje žáků 
1. – 3. tříd Hokejbal proti drogám. Akci pořádal na svém domácím hři
šti u ZŠ Brdičkova místní klub HC Kert Park Praha. Mladí hokejba
listé si zápasy opravdu užili, ani jednou neprohráli a zaslouženě získali 
zlaté medaile. Děkujeme Patriku Jeřábkovi a Marku Švecovi (3.A), 
Matyáši Sabákovi (3.B) a Patriku Jandovi, Jiřímu Křivánkovi a Matěji 
Sedlákovi (3.C) za skvělou reprezentaci školy. Těm, kteří by si chtěli 
tento sport vyzkoušet také, doporučujeme navštívit HC Kert Park, 
který má družstva ve všech věkových kategoriích.  Ivana Štrábergerová 

Z mistrovství ČR s medailemi

Na červnovém Mistrovství ČR v zápasech v Taekwondo WTF jsme 
měli 3 nadějné bojovníky. Gabriel měl smůlu na o hlavu vyššího sou
peře, kterému ovšem nedal nic zadarmo. I když prohrál, soupeř se ze 
zápasu dlouho vzpamatovával. Nikola si svou premiéru odbyla skvěle, 
podařilo se jí dosáhnout na 3. místo a bronzovou medaili. Martin bo
joval výtečně a svého prvního soupeře po náročném výkonu porazil. 
Ve finále jen těsně podlehl a přivezl si stříbrnou medaili. V červenci 
následovalo pravidelné soustředění v Jizerských horách a pro velký 
zájem budeme od září opět pořádat tzv. taekwondo víkendy. Více 
na www.taekwondopraha.cz.     Martin Břeň

Panteři vybojovali extraligu
Jeden z největších florbalových klubů v republice, pražský klub Pan
thers minulou sezonu oslavil 10 let své existence pod novým vedením. 
Klub vznikl v roce 1993, ale před 10 lety ho převzali tehdy mladí 
a ideály naplnění hráči Štěpán Weber a Jan Tůma, kteří Panterům 
vtiskli novou tvář a postupně je vytáhli do vyšších soutěží. Dokázali 
také rozšířit členskou základnu z několika desítek aktivních hráčů 
na více než 400 lidí v 26 různých družstvech, od nejmladších dětí 
z přípravek a kroužků na některých stodůleckých školách až po žen
ské a mužské výběry, které pravidelně bojují o nejvyšší umístění 
ve svých soutěžích.

Výroční sezona se stala jednou z nejúspěšnějších v historii klubu. Do
rostenci a junioři slavili postup do 1., resp. 2. ligy, ženy poprvé v histo
rii postoupily do Extraligy a muži do Národní ligy. Všechny fanoušky 
srdečně zveme na domácí zápasy v hale ve Střešovicích, zejména 
na dvojzápas mužů i žen proti týmům z Liberce, který se uskuteční 
8. října. 

Klub nabírá nové hráče a hráčky. Nejmladší trénují v tělocvičnách 
SK Lužiny, ZŠ Mezi Školami, Jeremi sport a Sportcentrum Rad
lice. Přijďte se podívat na jakýkoli trénink a přesvědčit se, že florbal je 
sport pro každého. Veškeré informace najdete na www.panthers.cz 
nebo napište email na info@panthers.cz. -red-
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Prázdniny a dovolené se pro většinu z nás staly minulostí a nastal 
čas, kdy pro sebe, ale především pro své ratolesti vybíráme vhodnou 
volnočasovou aktivitu. Ještě jste se nerozhodli? Možná si vyberete 
z následující nabídky.

● Kühňata přijímají v Praze 13 nové zpěváčky! Kühnův dětský 
sbor, nejstarší a největší dětský sbor u nás, přijímá v září nové zpě
váčky již od čtyř let věku do své pobočky v Praze 13 ve Stodůlkách. 
Děti se ve sboru naučí nejen zpívat, ale také správně mluvit a dýchat. 
Se sborem navíc mohou zažít, jaké to je stát na prknech Národního 
divadla nebo zpívat v Rudolfinu, ve Stavovském divadle, v rozhlase 
či v televizi. Nábor není vůbec nic složitého, stačí si připravit jakou
koli jednoduchou, třeba lidovou písničku. Nábory v pobočce 
v KC Třináctka Luka (děti ve věku 4–15 let): 6. a 8. září 2016, vždy 
15.00–17.00. Termíny náborů v ostatních pobočkách sboru v Praze 
a další informace na www.kuhnata.cz.  
● Pojďte si zaplavat. Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi 
Školami 2475/29, nabízí možnost zakoupení permanentek na pla
vání na období od 5. září do 21. prosince. Bližší informace získáte 
u paní Šimkové na tel. 251 050 212. 
● BA Sparta pokračuje už devátou sezonu. I letos probíhá nábor 
do nové přípravky a doplnění družstev basketbalového mládežnic
kého klubu. Ten umožňuje zhlédnout ukázkové tréninky, a to 
v úterý, středu nebo ve čtvrtek od 16.00 do 17.00. Noví členové mají 
veškeré služby v prvním měsíci zdarma. Případní zájemci z řad dívek 
a chlapců ročník 2002 až 2010 mohou kontaktovat trenéra Pavla 
Šenka, tel. 605 102 163 nebo Ludmilu Zachovou, tel. 602 333 977. 
Více též na info@basparta.cz.
● Turistický oddíl mládeže Filištíni zve do svých řad nové zájemce 
ve věku od 8 do 15 let. Jde o malý turistický oddíl, který se zaměřuje 
nejenom na pěší poznávání krás České republiky, ale ve svých aktivi
tách nabízí také lezení po stěnách či výlety na kolech. Každou středu 
mají členové navíc na Hůrce schůzku, kde hrají plno her, zdokona
lují své dovednosti a znalosti o přírodě. Chceš se přidat? Tak doraz 
kteroukoli zářijovou středu v 16.30 ke stanici metra Hůrka! Další 
podrobnosti o nás najdeš na www.filistini.webgarden.cz.
● Junior zumba. Cvičení v rytmu latinskoamerické hudby a street 
dance. Děti se hravou formou naučí koordinovat své pohyby, vnímat 
hudbu a rytmus. Zároveň se naučí nové druhy tanců a jednoduché 
choreografie. Ukázková lekce zdarma v kategoriích 8–10 a 11–14 let 
probíhá v úterý 6. září a ve čtvrtek 8. září od 16.00 ve Fitness Relax, 
Prusíkova 16 (vchod z ulice Bašteckého), Velká Ohrada. S sebou si 
vezměte pohodlný oděv na cvičení a sportovní obuv. Možná to 
budeš právě ty, kdo rozšíří družstvo našich úspěšných členek, které 
vybojovaly 2. místo v republikovém kole v kategorii 8–10 let. Více 
info na tel. 603 825 159. 
● Sportovní gymnastika. Malé gymnastky dosáhly na letošním 
MČR skvělého úspěchu. Laura Linková získala bronzovou medaili 
ve své kategorii a další 4 závodnice se umístily v první desítce. Pokud 
máte doma šikovnou holčičku nebo kluka a chtěli byste rozšířit naše 
řady, můžete je přihlásit u hlavní trenérky Andrey Kudličkové, 

tel.773 963 651. Tréninky probíhají v ZŠ Janského (po 16–18 
a st 16.30–17.30).  
Více na www.zsjanskeho.cz pod kroužkem sportovní gymnastiky.
● Plavání, zážitkové vzdělání, sportovní i poznávací akce. Orga
nizace pro volný čas dětí a dospělých Betynka pořádá volnočasové 
plavání na Gymnáziu J. Heyrovského, a to pro kojence, batolata, před
školní i školní děti, dospělé i seniory, aqua aerobik, individuální rela
xační cvičení a plavání, firemní plavání na míru, akvabely – plavání 
pro všechny od 3 do 99 let. Více o plavání i pořádaných akcích 
na www.betynka.eu, betynka@betynka.cz. 
● Pionýrský oddíl Rondel nabízí od září možnost zapojit se novým 
členům všech věkových kategorií (5–99 let) do jeho činnosti. Rádi 
přivítáme ve svých řadách nové kamarády a kamarádky, kteří se chtějí 
pravidelně nebo třeba jen příležitostně účastnit našich akcí nebo nám 
pomoci při jejich organizování. V letošním Putování se psem plánu
jeme například vícedenní výpravu na Morganu, spoluúčast na akci 
Český den proti rakovině nebo čtrnáctidenní letní tábor. Během stře
dečních pravidelných schůzek je připravena pro nejmladší spousta 
tvořivých, dobrodružných a sportovních aktivit. Napište nám pro více 
informací na pionyrluziny@gmail.cz nebo přijďte ve středu rovnou 
mezi nás do klubovny v ulici Amforová 1886 (z vnitrobloku).
● Zpíváte rádi? Chcete poznat příjemný kolektiv, zažít tvůrčí atmosféru 
na koncertech, být součástí sboru s duší i tradicí – sboru Vycpálkovci? 
Přijímáme nové členy do všech hlasů, ženy i muže bez věkového ome
zení. Předchozí pěvecké zkušenosti ani znalost hudební teorie nejsou 
podmínkou. Možnost individuální hlasové výchovy a dalšího hudební
 ho rozvoje pod vedením zkušených profesionálů. Více najdete na 
sborvycpalkovci@gmail.com, tel. 776 808 033, www.vycpalkovci.eu.
● Salsa ve Stodůlkách. Nové kurzy pro začátečnice a pokročilé pod 
vedením lektorky Kamily Kaucké – salsa, merengue, bachata, reggae
ton a cvičení pro ženy! Část hodiny bude věnována sólovému tanci 
a druhá část posilování problémových partií, uvolnění zad a protažení 
celého těla. Začínáme ve čtvrtek 22. září ve Spolkovém domě,   
K Vidouli 727. Začátečnice čt 18–19, pokročilé čt 19–20. Více najdete 
na www.kamilasalsa.cz, přihlášky zasílejte na info@kamilasalsa.cz, 
tel. 606 099 571.
● Nábory nových členů do oddílu atletiky SK Aktis Praha. Pro zá
jemce o tréninkové dny pondělí a středa budou nábory ve středu 
7. 9., pro zájemce o tréninkové dny úterý a čtvrtek ve čtvrtek 8. 9., 
vždy v 16.30 na hřišti FZŠ Mezi Školami. Přijímáme ročníky 2011 
a starší. Všichni se dostaví ve sportovním oblečení a obutí, budou 
plnit krátké testíky. 
● Tenisová škola Tallent nabízí kvalitní trénink se zaměřením 
na výuku tenisu, v naší městské části je to v ZŠ Klausova na Velké 
Ohradě. Přihlásit se mohou předškoláci 4–6 let, děti ZŠ 6–10 let, 
holky a kluci 10–18 let. Pro rodiče a začínající děti jsou v průběhu září 
připravena ukázková odpoledne s tenisem zdarma. Za včasné přihlá
šení (do 18. 9.) sleva 30 % a raketa Head zdarma. První pololetí bude 
zahájeno 26. září. Podrobné informace o termínech a místech ukázek, 
ale i samotných kurzech získáte na www.tallent.cz, info@tallent.cz, 
tel. 777 260 262.

Je z čeho vybírat – kroužky, kurzy, tréninky
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● Taekwondo WTF klub Praha. Tréninky jsou dvakrát týdně a jsou 
vhodné pro děti od 4 let po dospělé. Velkou výhodou taekwondo 
WTF je komplexní zapojení celého těla, rozvíjení rychlosti, síly 
a flexibility. Máteli zájem vyzkoušet si hodinu zdarma, rádi vás 
přivítáme na jakémkoli tréninku: 
ZŠ Klausova 2450, Velká Ohrada – po 18–19, st 17.30–18.30;  
FZŠ O. Chlupa, Fingerova 2186 – út 16.30–17.30, čt 16.30–17.30;  
ZŠ Mládí 135 – úterý 18.30–19.30, čt 18.30–19.30;  
FZŠ Mezi Školami 2322, po a st 19–20.  
Více na www.taekwondopraha.cz. 
● DEMO zahajuje. Ačkoli tanečnice z taneční skupiny DEMO čeká 
v listopadu ještě Světový šampionát, na který se nominovaly vítěz
stvím na Czech Dance Open Championship, zahajuje Taneční sku
pina DEMO dne 12. 9. novou taneční sezonu. Naše DEMO rodina 
zahrnuje děti od 4 let až po dospělé, jednoduše u nás tančí každý. Tré
ninky budou probíhat v ZŠ Klausova, v prostorech ČASPV 
na Ohradském náměstí a v Gymnáziu J. Heyrovského. Baví tě tanec, 
chceš se rozvíjet a získávat taneční ocenění? S námi zažiješ vše. První 
lekci máš u nás zadarmo. Více na www.tanecniskupinademo.cz, 
FB: TanecniSkupinaDEMO.
● Kroužek mladých elektrotechniků. Pro někoho to mohou být jen 
takoví ti kluci od páječky, ale v tomto oboru se i soutěží. A že to kluci 
z kroužku Elektroradio v DDM Stodůlky opravdu umějí, dokazuje, 
že se pravidelně na Mistrovství ČR v radioelektronice umisťují 
na předních místech. Více na www.ddmstodulky.cz.
● Zápisy jsou v plném proudu. V SK Hala Lužiny probíhají 
do 11. září zápisy dětí, příp. rodičů a dětí na II. pololetí. Přijít mů
žete od pondělí do čtvrtka vždy v 17–19 hodin. A jaká je nabídka? 
Cvičení rodičů a dětí 15 měsíců – 3 roky (út, st a čt 10.00–11.00), 

cvičení rodičů a dětí – dvě a více dětí 2–7 let s jedním rodičem 
(čt 15.30–16.30), cvičení předškolních dětí 3–5 let (st 16.30–17.30), 
cvičení nejmladšího žactva 5–7 let (út 17.30–18.30), rytmická gym
nastika – dívky 3–6 let (po 15.30–16.30), rekreační sporty a hry pro 
školáky 6–12 let (po 16.00–17.00), orientační běh pro dívky 
i chlapce 6–14 let (po 17.30–18.45). Pravidelné cvičení zahájíme 
12. září. Více na www.skhalaluziny.wz.cz. Případné dotazy zodpoví 
vedoucí cvičení dětí Dáša Kolandová, tel. 723 060 323, 
kolandovadagmar@seznam.cz.
● Školské zařízení Kroužky organizuje zájmové kroužky přímo 
v mateřských a základních školách. Mezi nejoblíbenější patří florbal, 
badminton, bojové sporty, atletika, fotbal, keramika, taneční kroužky, 
švadlenka, výtvarný kroužek, hra na flétnu, divadlo a dramatika, ang
ličtina Flexy nebo vědecké pokusy. Na přání rodičů také zařazujeme 
do nabídky všeobecný sportovní kroužek Sportmaniak, kde si 
za 30 lekcí děti vyzkouší 15 sportů a veškeré pomůcky budou mít 
od nás zdarma! Cena většiny kroužků je 700 Kč na pololetí. V Praze 
13 působí společnost Kroužky např. v MŠ Úsměv, Havaj, Zahrádka, 
Večerníček, Šikulka nebo v základních školách Mládí 135, Brdič  
kova 1878, Bronzová 2027, Mezi Školami 2322, Fingerova 2186.  
Více na www.krouzky.cz. 
● Je důležité ovládat počítače alespoň uživatelsky. Děti naučí zá
kladní dovednosti čaroděj Baltík. Děti se učí programovat, zlepšují své 
logické uvažování a rozvíjí i svou kreativitu. 
Zájemce zveme nejenom na naše pravidelné kroužky, ale i na den ote
vřených dveří Megabajty, už víme, jak na ně, který se koná 12. září. 
Zde si mohou cokoli z bohaté nabídky vyzkoušet.  
Více na http://tib.cz. 
 Připravila Eva Černá

Na slidu to pěkně svištělo

Velký úspěch zaznamenal první ročník Slide festivalu Praha, který 
proběhl od 8. do 17. srpna na haldě Makču Pikču v Centrálním parku. 
Na šedesátimetrovou nafukovací skluzavku stáli milovníci adrenalinu 
v krásném počasí frontu a mnozí se klouzali dokonce i v dešti. Na vr
cholku haldy je čekaly stánky s občerstvením, bodyzorbing nebo fot
balpool. Nezvyklým oživením byla noční Silent Disco, tichá diskotéka, 
při níž hudba nehlučela z reproduktorů, ale pouze ve sluchátkách 
na uších tanečníků.  Samuel Truschka

Nejsportovnější školy oceněny
V polovině června proběhlo na radnici slavnostní vyhlášení výsledků 
místních škol v Poháru pražských základních škol za uplynulý školní 
rok. Michaela Gaydošová a Zdeňka Hiřmanová z Domu dětí a mlá
deže Stodůlky, který soutěže organizoval, předaly společně s předse
dou výboru pro výchovu a vzdělávání Vítem Bobysudem diplomy 
a plakety zástupcům nejlepších škol. Do této celoroční soutěže v ko
lektivních sportech se u nás zapojilo celkem 8 škol. V kategorii žáků 
1. stupně si nejlépe vedly ZŠ Kuncova, FZŠ prof. O. Chlupa a FZŠ 
Mezi Školami. Mezi žáky 2. stupně byly nejlepší týmy Gymnázia 
 Jaroslava Heyrovského, ZŠ Kuncova a ZŠ Mládí.         -red-

V září oslaví významné životní jubileum Ladislav Moc, bývalý československý atlet, olympionik 
na 20 km a 50 km chůze. Narodil se 17. 9. 1931 v Sobočicích u Zásmuk a po dvaceti letech pat
řil k naší, ale i ke světové chodecké špičce. Desetkrát se stal mistrem Československa a několi
krát překonal světový rekord. Vrcholem jeho sportovní kariéry byla účast na OH v Římě v roce 
1960, kde v závodě na 20 km obsadil vynikající 8. místo a v závodě na 50 km skončil 11. 
Od roku 1970 se Ladislav Moc věnoval trenérské a funkcionářské činnosti. Byl trenérem 
chodců v Dukle Banská Bystrica, na významných soutěžích včetně OH 1996 v Atlantě působil 
jako mezinárodní rozhodčí IAAF. Za svou celoživotní práci v oblasti sportu obdržel řadu čest
ných uznání a ocenění, mimo jiné mu byl udělen titul Rytíř sportu. A protože pan Moc bydlí 
už dvacet let v Praze 13, připojuje se ke gratulantům také STOP.   Eva Černá Ladislav Moc jako vítěz v Přerově v roce 1962
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Rytíř sportu v září oslaví půlkulatiny
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V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), 
zářivky a výbojky.

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 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
Podpěrova   5. 9. před MŠ u č. 1879
Janského   6. 9. rozšířený chodník u č. 2437
Sezemínská   7. 9. parkoviště u trafostanice
V Hůrkách   7. 9. na chodníku proti ul. Seydlerova
Bronzová   8. 9. chodník proti č. 2016/13
Kettnerova   9. 9. proti č. 2059 (u trafostanice)
Nušlova   9. 9. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Böhmova 12. 9. parkoviště u kotelny

Pavrovského 13. 9. křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená 
plocha u kontejnerů na tříděný odpad)

K Řeporyjím 14. 9. křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
Janského 14. 9. parkoviště proti č. 2370
Běhounkova 15. 9. parkoviště proti č. 2463
Amforová 16. 9. proti č. 1895/24
Mládí 16. 9. parkoviště proti č. 824/14
K Sopce 19. 9. zpevněná plocha
K Fialce 20. 9. plocha u č. 1219

ŽivOtní prOstŘedí

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště
Volutová 20. 9. parkoviště proti č. 2518/6
Bellušova 21. 9. parkoviště proti č. 1804/7
Ovčí hájek 21. 9. parkoviště proti č. 2159/16
Drimlova 22. 9. parkovací záliv vedle kontejneru na tříd. odpad
U Jezera 23. 9. parkoviště proti č. 2039/18
Chalabalova 23. 9. parkoviště proti č. 1611/7
Přecechtělova 26. 9. křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)
Petržílkova 27. 9. parkoviště u č. 2267/2
Kuchařova x Svitákova 27. 9. plocha u parkoviště
Fantova 29. 9. parkoviště u č. 1742/23
nám. Na Lužinách 29. 9.
Borovanského 30. 9. křižovatka s ul. Kurzova
Píškova 30. 9. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Vlachova   4.10. Šostakovičovo nám. (na chodníku proti 
č. 1511/8)

Melodická   4.10. křižovatka s ul. Operetní
Trávníčkova   5.10. rozšířený chodník proti č. 1764

datum ulice čas přistavení

středa
14. 9.

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174) 15.00 – 15.20
Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veř. 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.1047/21a) 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
22. 9.

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

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

datum ulice čas přistavení
 17.  9. K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad) 10.00 – 16.00
22. 10. Mládí (parkoviště proti prodejně Auto Kelly) 10.00 – 16.00

  1. 11. K Sopce (část. zpevněná plocha proti bývalé 
restauraci U Šimáčků) 13.00 – 19.00

datum ulice čas přistavení
18. 9. K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku)    9.00 – 12.00
18. 9. Klausova (parkoviště proti č. 1361/13a) 13.00 – 16.00

Harmonogram mobilního sběrného dvora

Sběrna surovin je uzavřená
Provozovna Sběrných surovin Praha na Šostakovičově náměstí 
ve Stodůlkách je uzavřena, a to z důvodu ukončení činnosti provo
zovatele. Informace, zda bude sběrna v budoucnu opět otevřena, ne
jsou bohužel k dispozici.

Železné a neželezné kovy, papír a další vykupované materiály je 
možno např. prodat ve Výkupu surovin v ul. Plzeňská (poblíž 
č. 138/307), tel. 776 807 728. Další možností, kde železné a neže
lezné kovy, papír, kabely a baterie vykupují, je Sběrna druhotných 
surovin v ul. Radlická (cca 200 m pod Sběrným dvorem v ul. Pu
chmajerova), tel. 776 720 082.  Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Naučme se třídit bioodpad
Hl. m. Praha se připravuje na celoplošné zavedení sběru bioodpadů. 
Projekt Kompostuj.cz spolku Ekodomov podporuje sběr a informo
vanost o možnostech individuálního kompostování. 

Této otázce bude věnován také seminář Třídím BIOmateriál, který 
se uskuteční 4. 10. od 14.00 v obřadní síni radnice Prahy 13 na Slu-
nečním náměstí. Smyslem je informovat vedení firem, odpadové 
hospodáře, bytová družstva a SVJ o chystaných změnách v odpado
vém hospodářství a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění 
o bioodpad. Seminář trvá přibližně 90 minut a vstup je zdarma. Jste 
srdečně zváni! Jana Dvořáková, odbor životního prostředí

Harmonogram sběru biologického odpadu

datum ulice čas přistavení

čtvrtek
22. 9.

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50
Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20
Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00
Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30
Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

sobota
1. 10. 

křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům (u kapličky)   8.00 –   8.20
Bessemerova (panelová cesta proti domu č. 2729/10)   8.30  –   8.50
Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)   9.30 –   9.50

Pokud bude kontejner naplněn dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2016 19

hasičské OkénkO

mĚstská pOliCie

Z deníku pOliCie čr

Soptíci vyhráli i potřetí          
Začátkem září se ohlížíme za uplynulým půlrokem ve sboru. V červnu 
jsme důstojně oslavili 120 let od založení sboru (viz str. 7). Zásahová 
jednotka měla několik výjezdů a děti urputně bojovaly na závodech, 
např. na soutěži O pohár starosty Prahy 13 určené pro přípravku, tedy 

děti od 3 do 6 let. Pět družstev soutěžilo v disciplínách hry Plamen 
přizpůsobených jejich věku. Největší boj byl při stříkání z vodních 
pistolí na plastové lahve a zkrácený útok prověřil i svaly vedoucích, 
kteří museli dětem pumpovat. Zkusili si to rodiče a všichni uznali, že 
to není žádná legrace. Domácí Soptíci vyhráli všech 5 disciplín a tudíž 
pohár i napotřetí zůstává v Třebonicích.

V létě si děti oddychly a my dospělí jsme si zařádili na letních 
hrách. V září nás čekají soutěže, tréninky, školení. Tak nám držte palce 
a přijďte se na nás podívat. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Dotáhli to na mistrovství republiky                 
Díky skvělým výsledkům v obvodním a městském kole se soutěžní 
družstvo SDH Stodůlky kvalifikovalo na mistrovství České republiky 
dorostu a dětí v požárním sportu, pořádané Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, které se konalo 1.–5. 7. ve sportovním areálu 
na Sokolském Ostrově v Českých Budějovicích. Naši chlapci se cel
kově umístili na 13. místě. Všem zúčastněným gratulujeme k účasti 
ve vrcholné celorepublikové soutěži a děkujeme za reprezentaci sboru.
  Vojtěch Koutek, starosta SDH Stodůlky

Praha přispěje na zbrojnice a cisternu
Zastupitelstvo hl. města Prahy schválilo na svém zasedání 26. 5. fi
nanční příspěvek ve výši přes 34,5 mil. korun z městského rozpočtu 
na výstavbu a rekonstrukce zbrojnic a dovybavení jednotek pražských 
sborů dobrovolných hasičů. Z toho 10 milionů korun je určeno na do
stavbu hasičské zbrojnice našeho SDH Třebonice, kde vznikne zázemí 
pro odpočinek, hygienu a šatny. SDH Stodůlky obdrží 3 miliony korun 
na dostavbu věže na sušení hadic u hasičské zbrojnice v Tlumačovské 
ulici a 7,5 milionu korun na nákup cisternové stříkačky (CAS 30), 
která by měla být pořízena ještě letos. David  Michut, referát krizového řízení

Želva měla čip, stejně utekla
Dne 21. 7. odpoledne vyjížděla 
 autohlídka městské policie 
do Hostinského ulice k ohláše
nému nálezu želvy pohybující se 
po chodníku. Želvu s čipem v čer
vené plastové krabičce upevněné 
na krunýři hlídka zajistila a pře
vezla k veterinárnímu vyšetření. 
Veterinář identifikoval zvíře jako 
suchozemskou želvu. Byla umís
těna do útulku pro opuštěná zví
řata v Dolních Měcholupech. Čip 
se strážníkům bohužel nepodařilo 
načíst. 

Obnovujeme zvýšený dohled u škol
S počátkem nového školního roku zahájí strážníci 
 každodenní dohled nad přechody pro chodce v blíz
kosti základních a mateřských škol. Bude probíhat 
vždy od 7.20 do 8.05 hodin. U vybraných školských 
zařízení budeme pravidelně provádět speciální zvý
šené dozory, zaměřené na bezpečnost dětí opouště
jících areál školy. Rozsah opatření je limitován 
technickými a personálními možnostmi našeho ob
vodního ředitelství. Zabezpečení zvýšeného dohledu 
u škol však považujeme za jednu z priorit. Prosíme 
všechny řidiče, aby byli při jízdě v okolí škol ohledu
plní a tolerantní k dětem i k dohlížejícím strážníkům. 
Děkujeme za spolupráci.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

  Během prázdnin došlo k několika případům, kdy zákaz-
ník většinou s bankovkou v hodnotě 2 000 Kč požadoval 
u pokladní rozměnění nebo si vybral v obchodě nějakou 
drobnost a u pokladny potom zaplatil bankovkou větší hod-
noty a vyžadoval rozměnění na drobnější peníze. Prosím, 
v takových případech zvyšte svou pozornost. Může se jed-
nat o zkušené zloděje, kteří dokáží odvést vaši pozornost 
tak, že jim nakonec vydáte i peníze, které patří vám nebo 
vám peníze z ruky přímo vytrhnou. Jejich odhalení policií je 
potom složité i s využitím  kamerového záznamu, který 
u pokladen většiny obchodů bývá používán. 

  Během několika minut přišel o své jízdní kolo v hodnotě 
25 000 Kč jeho majitel, který ho měl připevněné na nosiči 
motorového vozidla, s nímž zaparkoval u svého bydliště 
na stodůleckém sídlišti.  Během chvíle, kdy si odnášel věci 
z vozidla domů, mu zatím nezjištěný pachatel kolo z nosiče 
vytrhl a odjel na něm.   

  K tomu, abyste o svůj majetek přišli, stačí pouhá zapo-
mětlivost. Je to případ oznamovatele, který si zapomněl 
tašku s doklady, telefonem a finanční hotovostí po zaparko-
vání na kapotě svého vozidla. I když se téměř okamžitě pro 

tašku vrátil, na místě už nebyla. Přišel tak o majetek v hod-
notě 20 000 Kč. 

  Pokud si objednáváte zboží přes internetové prodejce, 
neplaťte za zboží předem, vždy až po jeho dodání.  
Na platby předem nevyzkoušeným prodejcům nebo bez 
přečtení hodnocení prodejce doplatilo už hodně zájemců. 
Pokud prodejce takovou platbu vyžaduje, riziko s tím spo-
jené za jeho sebelepší nabídku nestojí. Zjištění, že jste své 
peníze odeslali podvodníkovi, je vám už nevrátí. 
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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ZA PŘEMYSLOVSKOU LISTINOU. Pochod s holemi Nordic Walk
ing, na který se 24 místních seniorů vydalo 2. června, směřoval do Ře
poryj. Tam se účastníci seznámili s kopií listiny vydané 30. května 
1277 králem Přemyslem Otakarem II., která obsahuje první písemnou 
zmínku o Řeporyjích. Na radnici pochodníky přivítala starostka MČ 
Řeporyje Marcela Holovská a tuto významnou listinu představila. Po
chodu se společně se seniory zúčastnili zástupce starosty Pavel Jaroš, 
ředitel střediska sociálních služeb Jiří Mašek a zastupitel Miloš Drha. 
  -red-

VÝBUŠNÁ NÁLOŽ NA TŘINÁCTCE. Červnový koncert cyklu Tři
náctého na třináctce představil krom pravidelného hostitele Slávka 
Klecandra především duo T´N´T. Zkratka nevychází z iniciál zmíně
ného cyklu, ale ze zkratky pro výbušninu trinitrotoluen a křestních 
jmen protagonistů dua. A hlas zpěvačky Terezy Bečičkové má opravdu 
takovou sílu a výbušnost. Kytarista a zpěvák Tomáš Ludvíček jí skvěle 
sekunduje a výsledkem je velký zážitek. Gospely a spirituály v podání 
T´N´T se vskutku dotýkají amerických originálů. Při zavřených očích 
byste snadno mohli podlehnout iluzi, že vám zpívá třeba Tina Turner. 
Poděkování za podporu koncertů patří Ministerstvu kultury ČR, 
Městské části Praha 13 a Nadaci Život umělce. Petr Linhart

STRÁŽCI OHNĚ. Děti z klubu Robinson prožily první 2 týdny 
prázdnin na táboře u rybníku Myslív nedaleko Horažďovic. Vše se 
odehrávalo v době dávno minulé, takže jsme se mohli setkat s Kon
stantinem, Metodějem nebo knížetem Rastislavem a spolu s nimi brá
nit Velkou Moravu proti Frankům. Pojeď příští léto s námi, v září 
nabíráme nové členy. Více na www.klubrobinson.cz. 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM. V úterý 21. 6. dopoledne se 
osm základních škol z Prahy 13 představilo s vlastním programem 
v Centrálním parku. Sérii hezkých hudebních, tanečních i divadelních 
vystoupení zahájila zástupkyně starosty Marcela Plesníková společně 
s předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Vítem Bobysudem.   -red-

 

KARATISTÉ BODOVALI VE ŠPANĚLSKU. O úspěších karatisty 
Martina Slámy, policejního instruktora sebeobrany, jsme již psali ně
kolikrát. V polovině června na VI. Evropských policejních a hasič
ských hrách ve španělské Huelvě vybojoval stříbrnou medaili 
v kategorii kata muži individual 30 – 40 let, další stříbro v prestižní 
a velice dobře obsazené kategorii kata muži individual open a s kolegy 
Davidem Šenkýřem a Martinem Hermannem z Českých Budějovic 
získal zlato v kata tým muži. Česká výprava se mezi 10 zeměmi, které 
v karate soutěžily, umístila se 4 medailemi na 3. místě. -red-

 
DĚTI SI SVÁTEK UŽILY. Letošní oslavu Dne dětí uspořádala radnice 
Prahy 13 pod záštitou starosty Davida Vodrážky 2. června. Na pro
gramu bylo vystou
pení oblíbených 
postav JŮ a HELE, 
zpěvačky Šárky 
Markové a soutěže 
v nejrůznějších dis
ciplínách na pódiu 
i ve westernové 
farmě. Velký úspěch 
měla kovbojská 
show Jimmyho Ma
gury na koni i pod 
ním (k vidění 
na obálce STOPu) 
a ukázka tancování 
se psem známé cvi
čitelky Aleny Smo
líkové. Nezahálely 
ani houpačky, kolo
toč, elektrická plavi
dla, vláček, skákací 
hrady a trampolíny.  
 -st-
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DŽUNGLE V DOMĚ DĚTÍ. DDM Stodůlky oslavil Den dětí Hraním 
v džungli. Do temné džungle se přišlo pobavit téměř 80 dětí.
Ty menší objevovaly zvířátka a poznávaly je, na starší děti čekalo jejich 
sčítání a zkouška zrakové a sluchové pozornosti. Všechny děti si pak 
vyzkoušely opičí dráhu a také aktivity připravené na sportovním, vý
tvarném nebo zábavnědidaktickém stanovišti. A protože měly svátek, 
nechyběla ani odměna.  Dagmar Eckhardtová, lektorka

K ROHANŮM NA SYCHROV, ZA CHMELEM DO ŽATCE. Koncem 
května se 38 seniorů vydalo na výlet na zámek Sychrov, který pro ně 
zorganizoval neúnavný František Kundrát z Klubu seniorů I. Unikátní 
novogotický zámecký komplex z 19. století s původním mobiliářem, 
rozsáhlým parkem a oranžérií patřil 125 let od r. 1820 slavnému rodu 
Rohanů. Bylo co obdivovat, protože po Konopišti má právě Sychrov 
s více než 48 tisíci předměty druhý největší sbírkový fond. Se seniory 
vyrazil také místostarosta Pavel Jaroš. Ten pak koncem června pozval 
90 členů i nečlenů klubů seniorů na výlet do Žatce. Společně s ním 
výletníky doprovodili předseda sociálního výboru Aleš Mareček a za
stupitel Miloš Drha. I tento výlet hodnotili účastníci jako velmi pove
dený.  Dan Novotný

K LÉTU PATŘÍ TÁBORY. Dům dětí a mládeže Stodůlky nabídl o le
tošních prázdninách osm výjezdních letních táborů, na kterých se vy
střídalo 240 účastníků od 6 do 19 let. Ale ani v Praze nemusí být 
nuda. Stále větší oblibu si získávají letní příměstské tábory s nejrůz
nějším zaměřením. Dětem, převážně z 1. – 5. tříd, nabízejí celodenní 
program v Praze. Na 19 táborech, které probíhaly v týdenních cyklech 
po celou dobu prázdnin, se vystřídalo více než 450 dětí.  Michaela Gaydošová

NEZAJDETE NA KÁVU? Na jaře byl v Červeňanského ulici na Velké 
Ohradě otevřen nový Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze. Stejně jako radnice, které mnozí říkají laskonka, dostal 
také on svou přezdívku. A ne jednu. Pro někoho je to polárkový dort, 
na Facebooku Šťastná třináctka se objevily názvy iglú, Koloseum, ale 
také nočník. Depozitář sice veřejnosti přístupný není, ale zato máte 
možnost navštívit velmi příjemnou bezbariérovou kavárnu se zahrád
kou O Café, kde si můžete denně od 10 do 22 hodin objednat kávu, 
čaj, nejrůznější nealko nápoje, pivko a další sortiment méně obvyklých 
značek. Více na www.facebook.com/ocafevelkaohrada.   -če-

NOEMOVA ARCHA. Za dobrodružstvím se na letní tábor, pořádaný 
SK Hala Lužiny, vypravilo k rybníku Svatý Štěpán 45 dětí a 8 vedou
cích. Čekaly na ně hry a soutěže, sportovní turnaje, stavba „Noemovy 
archy“, návštěva plzeňské zoo, různé tvoření... Už dnes se děti, mezi 
které můžeš patřit i ty, těší na příští akce. SK Hala Lužiny pořádá také 
příměstské tábory, lyžařský výcvik, výlety a vycházky do přírody i pra
videlná cvičení během roku.  Dáša Kolandová 

PROHLÍDKA POSLANECKÉ SNĚMOVNY. ZŠ Mládí tradičně po
řádá pro žáky 8. ročníku exkurzi s komentovaným výkladem do pro
stor Poslanecké sněmovny ČR. Také letos jsme touto prohlídkou 
zakončili tematický celek učiva předmětu výchova k občanství. Žáci 
zhlédli film o historii našeho parlamentarizmu a práci poslance 
ve sněmovně, prohlédli si reprezentační prostory dolní sněmovny i ak
tuální zasedací pořádek poslanců, způsob hlasování a dozvěděli se in
formace o průběhu jednání. Alena Merhautová

stŘípky
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OdpOvídá psyChOlOG
Osm kroků k naší spokojenosti
„Dobrý den, paní doktorko. Proč já mám v životě pořád jenom smůlu? 
Přišla jsem o práci, novou nemůžu sehnat, nikde mě nechtějí. Nemám 
žádné kamarády a jsem pořád sama (všichni jsou přes den v práci a o ví-
kendu s rodinami a nemají čas). Ani u mužů nemám štěstí, žiju celý život 
sama se svým teď už dospělým synem. Jeho otec odešel, když byl syn malý 
a nové seznámení nepřišlo. Nebaví mě žít. Co dělám špatně?“

V současném světě trpí depresemi z aktuálního pracovního nebo vzta
hového neúspěchu tolik lidí, že tento pocit alespoň krátkodobě poznal 
každý z nás. Tak velké procento lidí užívá antidepresiva, že už je to 
vlastně skoro norma. Prášky nám ale samy nepomohou. Ano, když je 
situace příliš komplikovaná, vrátí nás do stavu, kdy jsme schopní se 
svojí situací sami něco udělat. Bez vlastního aktivního přičinění ale 
pocit spokojenosti nepřijde.

Hodně vzorců nevědomě přebíráme už odmala od svých rodičů. Jako 
děti jsme si dennodenně všímali, jak naši rodiče a jiní dospělí v našem 
okolí zacházejí s neúspěchem. Od svých blízkých přebíráme vzorce pří
stupu ke světu a svým optimizmem a chutí do života nebo naříkáním 
a rezignací je předáváme svým dětem. My sami ale nejsme opičky a ne
musíme eventuální negativní vzorce jen tupě převzít a svalovat vinu 
na okolí. Můžeme se rozhodnout, že se nám náš život bude líbit!

Co nám pomůže, abychom změnili svoje vzorce na cestě ke spoko
jenosti?
● Přiznat si problém.
● Věřit si, že my sami můžeme situaci změnit.

● Rozhodnout se (není to vždy jednoduché).
●  Nebát se. Strach často nedovolí jít po nových cestách. Ale ty nejsou 

začarované, jen jiné – můžeme je zkusit.
●  Dávat si menší cíle, aby bylo možné je splnit a zažít pocit úspěchu.
●  Neodkládat, poslouchat se (výmluva „dnes nemůžu, protože…“ vy

volá pocit neúspěchu, selhání).
●  Pochválit se, když se nám malého cíle podařilo dosáhnout – pozitiv

ním hodnocením se nám zvýší a upevní sebevědomí.
●  Nevzdávat se při prvním neúspěchu. Chodit jsme se také nenaučili 

hned napoprvé a přitom už chodíme.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji, aby se u nich pocit spokojenosti 
zabydlel a zůstal. J

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

Krásné melodie zůstanou
Koncem června zastihla 
nás všechny, kteří jsme ho 
znali, smutná zpráva 
o úmrtí pana Michala 
Klama, talentovaného 
operního a operetního 
pěvce, spoluorganizátora 
kulturních akcí. Vystudoval 
zpěv na Pražské konzerva
toři a díky svému sytému 
a dobře znějícímu tenoru 
ztvárnil během své kariéry 
mnoho krásných rolí 
na scénách  Národního di

vadla, Státní Opery, Hudebního divadla v Karlíně a dalších divadel. 
Absolvoval několik zahraničních turné, koncertoval např. v USA, Ja
ponsku, Německu, Švýcarsku. 

Velmi se zasloužil o rozvoj kulturního života v Praze 13. Byl naším 
skvělým spolupracovníkem při sestavování programů ve stodůleckém 
Spolkovém domě a přípravě společenských akcí městské části. Řadu 
let byl pravidelně porotcem v Butovickém zvonečku, pěvecké soutěži 
pro žáky místních škol, a pokaždé uměl začínajícím zpěváčkům 
s citem poradit. Jeho profesionální vystoupení bylo vždy ozdobou zá
věrečných koncertů vítězů Butovického zvonečku a velkým umělec
kým zážitkem pro všechny posluchače. Jeho předčasný odchod je pro 
nás velkou ztrátou. 

Jen vzpomínky na něho a krásné melodie nám zůstanou...
 Marie Navrátilová

Předčasně ukončená kronika života
Věra Opatrná vystudovala 
učitelství na Filozofické fa
kultě Univerzity Karlovy 
a většinu svého života za
světila práci ve školství. Po
sledních dvacet let učila 
český jazyk a dějepis na Zá
kladní škole Mládí ve Sto
důlkách. Letos v květnu 
převzala z rukou starosty 
plaketu Jana Ámose Ko
menského s poděkováním 
za dlouholetou pedagogic
kou práci pro Prahu 13. 

Milovala literaturu, umění 
a historii a tuto svoji lásku 

nadšeně předávala i svým žákům. Zájem o dějiny ji přivedl také ke Sto
důlecké kronice Františka Vlasáka, která ji zaujala natolik, že se roz
hodla vzít na sebe práci kronikářky, protože po smrti pana Vlasáka 
Praha 13 dlouho neměla kronikáře. Řadu let obětavě sepisovala aktuální 

události v městské 
části a zpětně starší 
díly kronik. Při této 
práci našla mnoho 
materiálů o historii 
původních stodů
leckých usedlostí, 
které zpracovala 
do série zajímavých článků do zpravodaje STOP. Scházela se také s pa
mětníky a pečlivě sepisovala jejich vzpomínky, protože si velice dobře 
uvědomovala, že život je krátký. 

Vychovala dvě děti, poslední roky se obětavě starala o nemocného 
tatínka a dlouho také o jeho domácí zvířata, na která už nestačil. 
Těžká nemoc ji zastihla v pilné práci, plnou energie a s mnoha plány 
do budoucna. Nestěžovala si, nezoufala a dokud mohla, učila, psala 
a pomáhala. Nemoc byla bohužel silnější než její odhodlání. Ze
mřela v neděli 21. srpna. Její smrtí jsme ztratili skvělou učitelku, 
kronikářku a mnozí také dobrou kamarádku. Kdo ji znal, nezapo
mene na její mírnost, laskavost a obětavost. Kéž jí Pán Bůh dá věč
nou slávu.  Samuel Truschka 
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pOmáhají druhÝm

Služba Následná péče Dobroduš Diakonie 
ČCE – SKP v Praze letos slaví 10 let své 
existence. Tato sociální služba poskytuje 
pomoc a podporu lidem s chronickým du
ševním onemocněním.  Kromě „běžných“ 
služeb jako je sociální poradenství či so
ciálně terapeutická činnost umožňuje svým 
klientům zapojit se do komunitních a klu
bových aktivit, navštěvovat podpůrnou 
 skupinu nebo využít ojedinělého dobrovol
nického programu Dobrovolníci v Dobroduši 

a najít si dobrovolníka – kamaráda. To vše 
s cílem co nejvíce zamezit sociálnímu vylou
čení a případnému zhoršení zdravotního 
stavu lidí s chronickým duševním onemoc
něním. Projekt je podporován grantem 
z Norska. 

Více najdete na www.dobrodus.cz, 
dobrodus@diakonie.cz, tel. 222 512 760, 
602 142 055 nebo na adrese: Korunní 60, 
Praha 2.

 Lenka Černá 

Dobroduš poskytuje pomoc i podporu

Krizová Linka EDA pomáhá každý pracovní den
Krizová telefonická Linka EDA 800 405 060 
je v provozu více než rok. U klientů se osvěd
čila, proto rozšířila poskytování krizové tele
fonické intervence na každý pracovní den 
od 9 do 15 hodin. 

Linka představuje unikátní službu. Jejím 
cílem je stát se oporou rodině a blízkým dí
těte po těžkém úrazu či po zjištění závažného 
onemocnění, tedy v situaci, s kterou si sami 

neumí poradit. Linka EDA, na kterou je 
možné volat zdarma z celé ČR, byla zařazena 
do sítě celostátních poskytovatelů sociálních 
služeb a finančně podpořena MPSV. 

Kromě linky 800 405 060 je k dispozici 
chat na www.elinka.iporadna.cz, na webu 
www.eda.cz je možné využít také poradenství, 
a to na emailové adrese linka@eda.cz.

 Lenka Trubačová 

Chtěli byste se zapojit do týmu 150 dobro
volníků a pomáhat nevidomým? Staňte se 
dobrovolníkem ve spolku Okamžik, z.s., 

který nabízí lidem se zrakovým postižením 
jednorázovou i dlouhodobou pomoc profe
sionálně vedených dobrovolníků v rámci 
 sociálněaktivizačních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením, akreditovaných 
u MPSV. Hledáme další dobrovolníky, kteří 
by měli možnost alespoň jednou měsíčně 
doprovázet nevidomé lidi při různých po
chůzkách po Praze nebo navázat dlouhodo
bější spolupráci s konkrétním nevidomým, 
v rámci které by se pravidelně věnovali spo
lečným aktivitám.

Výcvik nových dobrovolníků proběhne 13., 
20. a 27. září vždy od 17 do 20 hodin a před
chází mu osobní schůzka. Další výcvik se 
uskuteční v listopadu 2016. 

Více na www.okamzik.cz, tel. 775 209 055, 
604 841 926, 233 379 196 nebo na emailové 
adrese dc@okamzik.cz. 

  Marie Matějů 

Pomáhejte tam, kam oko nedohlédne!

Široká paleta služeb

Nová zahrada v Diakonii
Krátce před prázdninami byla dokončena re
konstrukce zahrady Diakonie Českobratrské 
církve evangelické ve Vlachově ulici ve Sto
důlkách. Hned v den dokončení zahradu „po
křtili“ klienti střediska a základní školy, která 
v budově sídlí. Dosavadní nevzhledná beto
nová plocha byla nahrazena barevným hřiš
těm s měkkým povrchem, byly upraveny 
stezky, vysázeny nové trávníky a zprovozněn 
bezbariérový vstup do budovy. Srdečně vás 
zveme na slavnostní otevření zahrady v pátek 
16. 9. od 15 hodin. 

Více na www.diakoniepraha.cz.
 Adéla Muchová

Tradiční veletrh sociálních služeb, 
který městská část pořádá každý 
druhý rok, se letos konal v samotném 
závěru května. Ve stáncích na Slu
nečním náměstí se představilo bez
mála 30 organizací, které zajišťují pro 
obyvatele městské části například pe
čovatelskou službu, terénní progra  
my, osobní asistenci a další sociální 
služby. Veletrh zahájili starosta David 
Vodrážka a jeho zástupce Pavel Jaroš. 

Panely prezentující organizace 
byly vystaveny v atriu radnice až 
do 17. června. 

 Petr Syrový, odbor sociální péče FO
TO
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ReShare Store je název vůbec prvního pilot
ního butikového obchodu s kvalitním zahra
ničním použitým nebo vintage oblečením, 
který v červnu otevřela na Velké Ohradě 
 Armáda spásy. Veškerý zisk z prodeje oble
čení půjde zpět do Armády spásy a bude po
užit na rozvoj sociálních činností. Nedílnou 
součástí je i vytváření pracovních míst pro 
znevýhodněné osoby na trhu práce. ReStare 
Store najdete v Prusíkově 2577 (OC Velká 
Ohrada), otevřeno je od pondělí do soboty 
od 9 do 20 hodin. -red-

Armáda spásy otevřela 
butikový obchod
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UČITELÉ SE TAKÉ UČÍ
Projekt Sebevzděláváním učitelů ke kvalitnější výuce je ve FZŠ 
prof. O. Chlupa určen učitelům angličtiny a němčiny. Je financován 
z evropského programu Erasmus+ a schválen na školní roky 2014 – 
2016. Hlavními tématy, ve kterých jsme se rozhodli vzdělávat, jsou vy
lepšení komunikace v angličtině a němčině, metodický rozvoj v oblasti 
vyučování jiných předmětů v angličtině a využití ICT ve výuce cizích 
jazyků. Postupně se 6 našich učitelů zúčastní metodických kurzů 
ve Velké Británii. Své zkušenosti zpracováváme do projektů, které pi
lotně ověřujeme přímo v hodinách angličtiny a češtiny. Naším cílem je 
připravit lekce, které budou korespondovat s výukou v dalších před
mětech a budou se vyučovat v angličtině či němčině, ideálně se širším 
využitím digitálních technologií. Počítáme s pravidelným zařazová
ním oborů vyučovaných v cizím jazyce i v dalších letech.  

V příštím roce bychom chtěli při výuce některých předmětů vyzkoušet 
spolupráci jazykového a odborného učitele. V plánu je také podání žá
dosti o financování dalšího projektu, tentokrát zaměřeného na jazy
kové vzdělávání odborných učitelů. Konečným cílem po proškolení 
všech učitelů je zařazení této metody do Školního vzdělávacího pro
gramu. Zuzana Majstrová

ŠETŘETE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I SVŮJ ČAS
Protože ochrana životního prostředí je pro nás důležitá, stále zdoko
nalujeme systém třídění odpadu, a to nejen v zázemí hypermarketu 
Globus Zličín. Na parkovišti najdou naši zákazníci nové kontejnery 

na tříděný odpad – na plasty, papír, sklo, ale také oranžové kontejnery 
na sběr ošacení a červené na elektroniku. Pokud jedete na nákup 
do Globusu, tak již nemusíte jezdit zvlášť s vytříděným odpadem 
a můžete jej vyhodit do těchto kontejnerů. Ušetřenými kilometry šet
říte životní prostředí, svoji peněženku i čas. Pavlína Švecová Šalomová

HODINA POHYBU NAVÍC  
Uplynul rok pilotního projektu pokusného ověřování programu 
 Hodina pohybu navíc, do kterého je zapojena také naše ZŠ Mládí. 
Protože se projekt, určený žákům 1.–3. tříd, ukázal jako účinný, minis
terstvo školství a Národní ústav pro vzdělávání rozhodly o jeho pro
dloužení o další 2 roky. V prvním roce se do něj zapojilo zhruba 
8 000 žáků s bezmála 290 trenéry nebo školenými pedagogy ze 
160 základních škol. Očekává se, že projekt bude v dalším období 
probíhat až na 250 základních školách včetně ZŠ Mládí. Pavla Fialová 

ANGLIČTINA TROCHU JINAK 
Ve dnech 10. – 16. října si žáci ZŠ Janského v rámci projektu Edison 
dokonale procvičí anglický jazyk a seznámí se s kulturou různých ná
rodů. V tomto týdnu nás totiž navštíví skupina studentů z různých 
koutů světa – z Brazílie, Číny, Kazachstánu, Rumunska, Gruzie, 
Egypta a Alžírska. V hodinách studenti naše žáky seznámí s kulturou 
jejich země, budou odpovídat na jejich otázky nebo hrát hry, a to vše 
v anglickém jazyce. Ještě více si mohou angličtinu procvičit ti, kteří 
stážisty ubytují ve svých rodinách, budou se o ně starat a seznamovat 
je s kulturou naší země. Celý týdenní projekt vyvrcholí společným jar
markem pro rodiče a veřejnost. Miroslav Foltýn, ředitel školy

ATLETI VE ŠKOLE 
Příjemné dopoledne si poslední květnový den užili žáci ZŠ s RVJ 
Bronzová. Měli možnost setkat se s reprezentanty České republiky 
v atletice. Konkrétně s Anežkou Drahotovou, která nás reprezentuje 
v chůzi, a se sprinterem Patrikem Šormem. Nejprve oba sportovci za
vzpomínali na své začátky, popisovali průběh sportovní přípravy 
a zmínili i řadu zajímavých sportovních zážitků. Poté, co zodpověděli 
všechny položené otázky, proběhla autogramiáda. 
 Alena Šoukalová, zástupkyně ředitele školy

NA ENERGII JSME ZÁVISLÍ 
 Dá se zajistit dostatek energie pro 7 miliard obyvatel Země? Nakolik 
může její výroba a spotřeba ničit životní prostředí? Je zvyšování ži
votní úrovně bez růstu spotřeby energie reálné? Tyto a další otázky 
byly tématem interaktivní přednášky a besedy Energie – budoucnost 
lidstva, kterou podpořil odbor životního prostředí pražského magist
rátu. O energetice v ekonomických, ekologických, sociálních a geopo
litických souvislostech přednášel žákům a žákyním 9. tříd Základní 
školy Mládí doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc. 

V úvodu vysvětlil, jak moc je člověk na elektřině existenčně závislý, jak 
kritický může být blackout. Jen v Praze by se bez elektřiny ocitlo 
naráz 1,25 milionu lidí. 

Energetika naléhavě potřebuje nová řešení a pro mladou generaci je 
proto i perspektivním oborem s rozmanitými možnostmi uplatnění. 
Diskutovalo se také o možnostech úspor a energetické náročnosti 
spotřebičů, které denně používáme, nechyběly ani praktické ukázky. 

Projekt Energie – budoucnost lidstva vznikl jako součást vzdělávacího 
programu společnosti ČEZ a školám je poskytován zdarma.   
 Veronika Boušová, Agentura J.L.M.

Matyáš Babka při pokusu s fotovoltaikou
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prOGram klubů seniOrů – ZáŘí 2016

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 5. 9. Po prázdninách opět v klubu 
12. 9. Příprava programu klubu Svatava Bulířová 
 na 2. pololetí 2016 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
19. 9. Stromy a lidé – beseda se spisovatelkou 
 Marií Hruškovou o památných  
 stromech v ČR
26. 9. Příprava programu na Den Seniorů Svatava Bulířová     
 v našem klubu
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 6. 9. Poprázdninové posezení při kávě
13. 9.  Na akordeon nám k poslechu a tanci
 zahraje Miroslav Stančík 
20. 9.  Promítání videa nebo DVD – podle přání 
 členů
27. 9.  Procvičíme si paměť ve hře „Milionář“ 
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 7. 9. Setkání po prázdninách a pobyt na zahradě 
14. 9. Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka 
21. 9. Čtení o zdravé výživě Helena Hrdoušková
28. 9. Svátek
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu  
od 15 do 17 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7. 
 7. 9. Naše houby 
14. 9. Drahé kameny 
21. 9. Pověry a pranostiky 
28. 9. Volný program
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Přijďte si zahrát pétanque
Pétanque se u nás od prvního turnaje O pohár starosty Prahy 13 před 
čtyřmi lety již zabydlel. Letos se koná počtvrté – 15. 9. Podrobnosti 
najdete v programu Festivalu volného času na str. 12. 

Díky pravidelným celoročním tréninkům vyrostla mezi seniory řada 
hráčů, kteří mají skvělé výsledky. Tým Praha 13 – Lukáš se například 
probojoval do semifinále 3. ročníku Ligy pétanque pro seniory, které 
se odehraje v neděli 18. 9. na Střeleckém ostrově v rámci akce 
Pétanque pro Prahu. Přijďte jim fandit a zúčastnit se 6. ročníku 
vícegeneračního turnaje Sbohem léto. Podrobnosti najdete 
na www.petanqueprovas.com.

Jiří Mašek

Do Lukáše pro účes a na oběd 
Zveme seniory do nově otevře
ného dámského a pánského „Ka
deřnictví U Lukáše“ ve středisku 
sociálních služeb (v Trávníčkově 
ulici 1746.). Má bezbariérový 
vstup a velmi přijatelné ceny. 
Kontakt: Daniela Eliádes, 
tel. 722 090 587. Návštěvu ka
deřníka můžete spojit s obědem 
v naší jídelně. Výběr ze tří druhů 
jídel, včetně polévky a nápoje, je 
za 65 Kč pro  seniory, za 80 Kč pro ostatní. Jídelna je otevřena každý 
všední den 11.00 – 13.30, tel. 222 543 023, 606 194 062.

Volná místa nabízí také denní stacionář. Odbornou péči zajišťují 
naše pečovatelky, je možnost zapojit se do řady aktivit. Provozní doba 
je 8.00 – 16.30. Informace podá Martina Cveklová, tel. 602 527 959.

Jiří Mašek, ředitel střediska 

Fotografická soutěž a Piňakoláda
Ještě do 15. 9. můžete na adresu zelenkovah@p13.mepnet.cz posílat 
dva pěkné záběry do seniorské fotografické soutěže. Podrobnosti 
na www.praha13.cz a na tel. 235 011 615. Oficiální vyhlášení vítězů 
a vernisáž výstavy fotografií se uskuteční 3. 10. v 11.00 v atriu radnice 
za účasti zástupce starosty Pavla Jaroše a předsedy sociálního výboru 
Aleše Marečka. 

Další koncert PiňaKolády pro seniory se pro velký úspěch koná 
6. 10. od 14.00 ve Spolkovém domě. Zájemci se mohou již nyní hlásit 
na tel. 235 011 615. Hana Zelenková 

Volnočasové aktivity pro seniory 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 nabízí místním seniorům celou 
řadu aktivit. Jejich podrobný přehled najdete na www.sssp13.cz. 
Podzimní výuka práce s PC začíná 14. 9., koná se každou středu 
dopoledne do 30. 11. a trvá vždy 2 vyučovací hodiny. 

V září začíná také zimní semestr Virtuální univerzity třetího 
věku (VU3V). 

Třetí ročník Lukiády – seniorské olympiády se koná 5. 10., po
drobnosti najdete v programu Festivalu volného času na str. 13. 

Rádi bychom vás také pozvali na nové cvičení v Lukáši zamě
řené na propojení fyzické a mentální stimulace Pohyb a trénování 
paměti. 

První ze série dvouhodinových kurzů se koná 6. 10. od 10 
do 12 hodin. Zájemci se mohou hlásit u paní Aleny Hrabětové 
na tel. 725 393 061.

Jiří Mašek, ředitel střediska sociálních služeb
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Co s koupelnou 
v paneláku?

RYCHLÁ REKONSTRUKCE
JÁDRA BEZ BOURÁNÍ !!
Obkladové desky 122 x 244 cm 
v provedení jako obkladačky

- vhodnější než keramika. 

spol. s r.o.

V Olšinách 61 
Praha 10 
“M” Strašnická

pondělí 14.00 - 18.00
úterý 10.00 - 14.00 
středa 14.00 - 18.00 
čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

www.koupelnyza3dny.cz

tel.: 274 810 848
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JUNiOR 
ZUMBA

50% SLEVA NA VSTUPNÉ do 31.10.2016 

¥ Body Styling 
¥ Power Yoga 
¥ Cycling 
¥ H.E.A.T 

SKUPINOVÉ LEKCE 
¥ ZUMBA 

¥ TRX 

¥ Pilates 
¥ Bosu 

      Po-Čt  7.00 - 22.00 
Pá  7.00 - 21.00   

   So-Ne  9.00 - 21.00 

¥ DĚTSKÝ             
       KOUTEK 

Provozní doba: ¥ POSILOVNA

  Prusíkova 2577/16  wwww.fitnessrelax.cz          
  Velká Ohrada          Tel.: 602 600 342  
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Český vynálezce Leopold Sviták má svou ulici v nové zástavbě Zá
padního Města. Ta vychází západním směrem z ulice Laurinovy 
jižně od ulice Bessemerovy, lomí se k jihu, prochází křižovatkou 
s ulicí Kuchařovou a slepě končí. Leopold Sviták byl český auto
mobilový vynálezce, který v letech 1897 až 1898 sestavil první 
 rakouskouherský osobní automobil NW Präsident.

Narodil se 11. října 1856, do obecné školy v Hukvaldech chodil 
s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. Po vyučení strojním 
 zámečníkem a praxi ve Vídni přijímá 1. září 1884 místo předáka 
u  Ignáce Schustaly v jeho vagonce v Kopřivnici. Ten se shodou okol
ností vyučil právě u Svitákova otce. V roce 1895 firma nakupuje ně
které patenty firmy Benz a rozhoduje se stavět automobily. Dva roky 
Leopold Sviták konstruoval, sám vyráběl a montoval karburátory, 
chladiče, kuličková ložiska a ozubená kola. Jen řetězy, zapalovací mag
neta a pneumatiky se kupovaly. A v roce 1897 byl hotov první osobní 
automobil v RakouskuUhersku NW Präsident. Pak přišlo tragické 
úterý 1. května 1900. Při zkušební jízdě do Místku se auto v prudkém 
klesání v zatáčce v Rychalticích převrhlo a řidič se dvěma spolujezdci 
byli vymrštěni z vozidla. Jeden byl po nárazu hlavou do patníku 
na místě mrtev, druhý těžce zraněn. Sám Sviták zůstal pravou nohou 
pod převrženým autem. I po havárii běžící motor mu pak ojnicí roz
drtil pravou nohu až po koleno. Po ročním léčení se stává technickým 

Z Budče do Buštěhradu 
Tentokrát vás zveme na výlet z přemyslovské Budče do Buštěhradu, 
známého z knih Oty Pavla. Vlakem pojedete z Masarykova nádraží 
do Kralup, kde přestoupíte na vlak do Zákolan. Tam vystoupíte 
a od nádraží se vydáte po červené značce ve směru Budeč do centra 
Zákolan. Zaujala nás budova bývalé továrny na výrobu pianin značky 
Dalibor, kde se dnes pořádají kulturní akce spolku Dalibor. Zákolany 
v údolí Zákolanského potoka jsou známé jako rodiště prezidenta 
A. Zápotockého. Má na rodném domku čp. 19 pamětní desku 
a na návsi sochu. Můžete posedět u kruhového odpočívadla, kde vás 
určitě upoutají děrované kovové směrovky, např. Otvovická skála, 
Okoř, Kovárské stráně. Po červené se vydejte do kopce kolem křížku, 
který nechal postavit F. Havlík jako poděkování za záchranu svého 
 života. Když kdysi sjížděl z Budče, tak se mu zlomila oj vozu a on 
málem zemřel. Vyjdete na návrší Budče s loukou plnou květin. Lidé 
zde žili už v době mohylové kultury. V 10. století patřila k hlavnímu 
sídlu Přemyslovců. Z příkazu knížete Spytihněva I. byla postavena ro
tunda sv. Petra, později i sv. Pavla. O víkendech od června do září jsou 
možné komentované prohlídky, které určitě stojí za to. Nás provázela 
příjemná paní učitelka s velkými znalostmi. Po prohlídce rotundy 
a okolí nás zavedla na novější hřbitov ke hrobům tří významných 
osobností: pedagoga K. S. Amerlinga, archeologa O. Urbana a zdej
šího mecenáše. Od základů kostela, jehož zdivo bylo použito 
na stavbu zdi nového hřbitova, projdete kolem rozpadajícího se 

tOulky

pO kOm se jmenuje

Ulice Svitákova
poradcem generálního ředitele a v roce 1912 odchází ze služeb firmy. 
Ve čtvrtek 10. prosince 1931 v půl sedmé ráno v Hukvaldech umírá. 
Při pohřbu jsou rakev, věnce a květiny vezeny na firemních vozech 
Tatry Kopřivnice a za zvuku automobilových klaksonů je Leopold 
Sviták uložen do hrobu. Ulice v Praze 13 po něm byla pojmenována 
v roce 2010.
 Dan Novotný

domku hrobníka a kolem ven
kovního oltáře. Dál lesem se
jdete na silnici k viaduktu a roz   
cestí Podholí, stále po zelené. 
Až sem jdete stále po rovince. 
Ale nyní vás čeká prudké 
stoupání. Pak se po vrstevnici 
dostanete na lesní pěšinu, kde 
budete zelenou značku chvilku 
hledat. Ta je zde zajímavá. My 
se prodírali pěkně vysokými 
kopřivami, zřejmě tudy dlouho 
nikdo nešel. Po zarostlé ces
tičce dojdete k ohradám koní 
na kraji Libochoviček. 
U obecního úřadu se můžete 
odměnit u pivomatu. 
Za 20 korun a po protažení 
občanky vám opravdu do ke
límku nateče pivo, které si vypijete na lavičkách nad rybníčkem. Ma
lebná vesnička je opravdu upravená a s mnoha kamennými stavbami. 
Dál projdete po zelené pěšinou mezi poli. Nesmí pršet, jinak budete 
celí obalení ornicí a ukloužete se jako my. (Ale bylo veselo.) Pak vy
jdete na pěkné zpevněné cestě na kraji obce Zájezd u místního 
zooparku. Vchod je z centra obce, což je vyznačené směrovkami. 
Zoo je menší, ale pěkné. Mezi největší zvířata patří klokani, lamy 
nebo rys. Pyšní se několika druhy lemurů a zaujme vás nádherně 
zbarvený ledňák modrokřídlý. Poté doporučujeme se občerstvit v re
stauraci Zájezd a pokračovat stále po zelené do Buštěhradu. Najdete 
zde muzeum spisovatele Oty Pavla s různými dokumenty, knihami 
a osobními věcmi, např. rybářskými pruty, psacím strojem či medvíd
kem. Můžete si zde koupit některou jeho knihu. Bývalý pivovar na
jdete zchátralý, ale je zde keramická informační deska o jeho historii. 
Vede tudy naučná stezka Buštěhradem s 25 zastaveními. Kolem býva
lého pranýře z 18. století dojdete k zámku s parkem, který je postupně 
opravován. U něj je kostel Povýšení sv. Kříže a naproti dům s pamětní 
deskou Oty Pavla. Vyjdete na hlavní silnici Kladenská. Z autobusové 
zastávky můžete jet do Prahy nebo pokračovat stále po zelené 
do Lidic, které jsou také nádherné. To by bylo na další povídání, ale 
vřele doporučuji.

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

Z krOniky stOdůlek pana F. vlasáka

Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
K tomu vrzající řady dřevěných sedadel a baterčička paní uvaděčky. 
Ve dvou sálech hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy si můžete 
až do 1. února prohlédnout výstavu historie pražských biografů. Pro
mítací přístroje z počátku i zlaté éry kinematografie, dobové fotografie 
a programy umožňují udělat si představu o proměnách filmových pro
jekcí, ale i tehdejších kinosálech. Některé předměty jsou vypůjčené 
z Národního technického muzea, další, např. promítací přístroje 
Meopton 4, z kina Modřany. Součástí výstavy je i funkční biograf 

s dřevěnými dobovými sedadly a projekcí několika uměleckých filmů 
o Praze. První promítání se v Praze uskutečnilo před 120 lety – v říjnu 
roku 1896 v Domě u Černého koně na Příkopech. První stálý biograf 
Viktora Ponrepa s 56 sedadly byl otevřen 15. září 1907 „U Modré 
štiky“ v Karlově ulici. Hrálo se každý den kromě pátku. Jedním z ná
sledovníků byl příležitostný herec František Tichý, který se svým švag
rem cukrářem Aloisem Jalovcem založil „První český křesťanský závod 
Illusion“ s půjčovnou, laboratoří a kinem v jednom. To sídlilo Na Slo
vanech, od roku 1909 pak v domě U Božího oka na Václavském ná
městí. V Hybernské ulici promítalo kino Orient, Na Poříčí kino Elite 
a Na Příkopech biograf Kosmos Maxmiliana Stanislava Kocka. V ne
děli 5. prosince 1909 byl zahájen provoz legendy české kinematografie 
– kina Lucerna. Krásný secesní sál je součástí Paláce Lucerna, prů
běžně budovaného mezi lety 1907 až 1921 dědečkem Václava Havla. 

Roku 1910 měla Praha 6 stálých kin. Jejich zlatá éra přišla ve 20. 
a 30. letech první republiky. Kina už nebyla jen místem pohyblivých 
obrázků, ale i místem odpočinku a velkorysé zábavy. Na Vinohradech 
např. velké a luxusní kino Flora. Popularita kin pak opět vzrostla v še
desátých letech s tzv. novou vlnou. Tehdejší pasáž Alfa s kavárnou, 
tančírnou a stejnojmenným kinem byla místem, kam se lidé zkrátka 
chodili bavit. Kino Alfa, to bylo až do 80. let něco extra. Často vypro
dáno, hlediště pro 1 200 diváků, širokoúhlé plátno, zvukový systém 
Dolby Stereo a lístek ne za 8 nebo 10, ale i za 20 Kčs. Traduje se his
torka o Miroslavu Horníčkovi, který se těsně před promítáním otočil 
na dámu sedící v řadě za ním a požádal ji, zda by byla tak laskava a se
jmula ze své hlavy klobouk, neboť on prý špatně slyší. Výstava je 
kromě pondělí přístupna denně od 9 do 18. Více informací naleznete 
na www.muzeumprahy.cz.    Dan Novotný
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Jedna z nejkrásnějších je naše stokoruna s Hradčany

Československá stokoruna z roku 1961 byla v Británii označena 
za jedno z šesti vizuálně nejlepších papírových platidel na světě. Podle 
webu deníku The Times ji zařadil odborník na moderní měnu v Brit
ském muzeu Thomas Hockenhull na čtvrté místo. Zelená stovka byla 
více než 30 let nejdéle platnou bankovkou v novodobé české historii. 
Její zrod byl spojen s měnovou reformou v roce 1953, po které si lidé 
u nás už skutečně byli, všichni bez koruny, rovni. Nové bankovky rus
kého vzoru v žádném ohledu neodpovídaly evropským standardům, 
a tak i díky stále častěji objevujícím se padělkům Ústřední výbor KSČ 
v létě 1955 rozhodl o vydání nové emise. Do roku 1959 se ani nedo
hodli, jak má bankovka vypadat, takže se nově soutěžilo veřejně a ano
nymně. Vypsaná soutěž se nakonec díky nesmyslným připomínkám 
komunistických funkcionářů protáhla na celých 15 let. Zadání námětu 
kromě všudypřítomné „síly a pokroku pracujícího lidu budujícího socia
lismus“ nadiktovalo na lícní stranu horníka či hutníka a družstevnici 
a na rub pohled na Prahu nebo některé průmyslové město. Protože 
mohl soutěžit kdokoliv, tak si kreslil, vždycky hodinu, dvě o víkendech 
i plukovník František Heřman z Tábora. Svoji dvaatřicetiletou man
želku Vlastu nakreslil jako družstevnici, s vlasy pod šátkem a snopem 
obilí (doma nanečisto s polštářem) v podpaží. Pro hutníka použil kresbu 
hlavy účastníka jakési schůze a návrh zaslal pod značkou Táborita. Po
rotu neuchvátil žádný z 38 soutěžních návrhů, ale aspoň mu poslali 
1 000 Kčs. Nakonec rozhodl pracující lid na výstavě návrhů, že právě 
tímhle chce platit. Jen se změnila barva z hnědé na zelenou a 1. ledna 
1962 šla stokorunová bankovka do oběhu. Přežila pád komunizmu  
a její platnost definitivně vypršela až po rozdělení Československa 
k 31. srpnu. Tak byla v noci na 1. září 1993 pohřbena nejdéle platná 
a zároveň nejkrásnější česká bankovka. Krásný zelený „kilo“ s Hradča
nama.  Dan Novotný
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Kaplička na rozcestí za humny (1985)
Na rozcestí stávala kaplička a kamenný ukazatel to cesty se starým 
nápisem psaným švabachem „cesta do Karlštejna“. Od postavení nové 
silnice (1892) cesty sloužily jako polní sedlákům na pole, od těch dob 
nebyly již řádně udržovány. Za mého mládí v dobách ještě za Ra
kouska za faráře Krčmáře se k této kapličce chodívalo o noremní dny 
tj. v červnu. U této kapličky se konaly modlitby za úrodu a my se ško

lou jsme se museli zú
častnit. Při provádění 
výstavby sídliště Jih 
byla kaplička a ukazatel 
cest odstraněny. Stav
baři tehdy nabízeli 
Zdeňku Tůmovi, že mu 
postaví kapličku a uka
zatel blíže k jeho used
losti. Nebyl však o to 
projeven zájem a tak si 
ukazatel cest nechala 
postavit vdova Štěpá
nová za humny u své 
zahrady.

   Vybral Dan Novotný 
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víkendy beZ nudy

Unikátní a jedinečné
Židovské muzeum v Praze 
je největším muzeem svého 
druhu v Evropě a nejvíce 
navštěvovaným muzeem 
v České republice. Spravuje 
čtyři synagogy různých 
 architektonických stylů – 
Maiselovu, Španělskou, 
Klausovou, Pinkasovu, ale 
také Obřadní síň, proslulý 
Starý židovský hřbitov 
nebo Galerii Roberta 
Guttmanna. Pečuje sou
časně o jednu z nejrozsáh
lejších sbírek předmětů 
s židovskou tematikou 
na světě, která čítá více než 
čtyřicet tisíc sbírkových 
předmětů a sto tisíc knih. 

Nabízí tak veškeré informace mapující zvyky, tradice a život židov
ského obyvatelstva na území našeho státu. Ročně navštíví pražské 
 Židovské muzeum více než 600 tisíc lidí.

„Muzeum jako celek je naprosto unikátní a jedinečné,“ říká Jiří Tej
kal z odboru rozvoje a vztahů s veřejností. „Patří k nejstarším evrop
ským židovským muzeím, bylo založeno před 110 lety, tedy v roce 
1906. Nyní prochází postupnou proměnou s cílem doplnit a moderni
zovat stálé expozice v historických synagogách. Součástí transformace 
bylo i otevření nového Informačního a rezervačního centra v roce 
2014, loni jsme po nákladné dvouleté rekonstrukci znovu zpřístupnili 
Maiselovu synagogu s novou expozicí, nyní pracujeme na nové expo
zici v Pinkasově synagoze. Na podrobné seznámení se vším, co mu
zeum nabízí, nemáme prostor, takže jen úplně telegraficky. Například 

ve Španělské synagoze jsou umístěny stálé expozice Dějiny Židů 
v Čechách a na Moravě v 19. – 20. století a Stříbro českých synagog, 
v Klausové synagoze a v 1. patře  Obřadní síně je k vidění expozice 
 Židovské tradice a zvyky. Pinkasova synagoga slouží jako památník 
obětem šoa. Na její stěny je vepsáno na 80 000 jmen českých Židů, 
obětí nacistické perzekuce. V 1. patře Pinkasovy synagogy se nachází 
expozice světoznámých dětských kreseb z terezínského ghetta.  
Na zajímavé krátkodobé výstavy možno zajít do Galerie Roberta 
Guttmanna. Rád bych čtenáře STOPu pozval také na kulturní pro
gramy – koncerty do Maiselovy synagogy, přednášky, diskuze či před
stavení zajímavých knih. Většina akcí kromě koncertů je zdarma. 
Podrobný program najdete na webových stránkách muzea.“

Muzeum je otevřeno po celý rok denně s výjimkou sobot a dalších ži
dovských svátků. Při nákupu vstupenky, která platí 7 dnů, můžete využít 
slevy, např. po předložení Opencard nebo Lítačky je to až 60 % ze zá
kladního vstupného. Více informací získáte na www.jewishmuseum.cz. 
 Eva Černá

Autor: Pavel Talaš

Galerie v patře Španělské synagogy Sbírky obsahují také vzácné svitky

Španělská synagoga je nejmladší 
a nejkrásnější synagoga pražského Josefova

Maiselova synagoga byla postavena na sklonku 16. století
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RÁDI VÁS TAKÉ PŘIVÍTÁME NA NAŠI POBOČCE V OC LUKA (NAD TESCEM)          www.CHIRS.cz

Stodůlky, ul. U Jezera                                              
Prodej bytu 2+kk, DV, zatím bez 
převodu do OV, 45m2 (vč. sklepa). 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

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

KOUPÍME BYT 
HŮRKA, 

N. BUTOVICE

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

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

KUPCE
NA SVŮJ BYT 
NAJDETE NA 
www.CHIRS.cz

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

KOUPÍME BYT         
V OKOLÍ 

CENTRÁL. PARKU

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

Denně 900-2000 

v NC Galerie Butovice.
Příjďte se poradit 

u dobré kávy.

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

KOUPÍME BYT        
VE STODŮLKÁCH

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

Stodůlky, ul. Nušlova                                               
Prodej atypického bytu 3+kk, 
106m2, vč. sklepa (3m2) a 2x lodžie.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

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

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

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

Stodůlky, ul. Klausova                                        
Prodej prostorného bytu 5+kk, 
146m2 + 52m2 terasa.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

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

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

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

Stodůlky, ul. U Dálnice                                             
Prodej pozemku 762m2, veškeré 
IS. Na pozemku je stavba 105m2.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Paní Dvořáková se stresovala 
prodejem svého bytu půl roku
Se mnou by ho však prodala 
bez starostí a do 3 týdnů

RNDr. Eva Pavlíková, realitní poradkyně s certifikací ARK ČR
Kontaktujte svého Realitního poradce 

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

Základní umělecká škola Praha 5 – Stodůlky slaví v tomto školním roce 
padesát pět let svého působení na našem území. K tomuto význam
nému jubileu a díky své dlouholeté práci se od září 2016 stává Fakultní 
základní uměleckou školou Hudební a taneční fakulty Akademie múzic-
kých umění v Praze. Jako první základní umělecká škola v České repub
lice poskytne svůj prostor mladým umělcům, studentům učitelství, kteří 
zde budou mít podmínky pro realizaci pedagogických praxí, možnost 
získat první praktické zkušenosti a rozvinout své profesní kompetence. 
Na uměleckých školách dosud nebylo systémově stanoveno, jak budou 
studenti své odborné praxe vykonávat. Pedagogickým odborníkům 
z HAMU se tak ve spolupráci se ZUŠ Stodůlky podařilo zaplnit 
prázdné místo v systému. Ze strany ZUŠ Stodůlky to pak byl jasný sig
nál, jak se škola chce profilovat a kterým směrem zaměří své aktivity.

V čem může být naše škola prospěšná studentům HAMU? Jsou 
připravováni především k profesi výkonných umělců, ale mnozí z nich 
nakonec zakotví jako pedagogové na uměleckých školách. Mladí 
umělci, kteří k nám již v pilotním školním roce přišli na odborné 
praxe, měli příležitost získat náhled na styly výuky, vedení hodin, dis
kutovat s vyučujícími a získat cenné rady k řešení konkrétních peda
gogických situací. 

Jmenování fakultní školou pro nás přináší potvrzení kvality, ale také 
závazek ochoty pomáhat, podělit se o své zkušenosti a nabídnout pro
stor k realizaci. Toho všeho jsou si učitelé na ZUŠ Stodůlky vědomi. 
Nový druh práce neberou jako břemeno, ale jako možnost obohatit 
druhé i sami sebe. Již nyní se návštěvy studentů z HAMU nesou 
v přátelském duchu, atmosféře porozumění i příslibu nových projektů. 

Prvním z nich bude 21. 11. koncert v Sále Martinů na hudební fa
kultě AMU na Malostranském náměstí 13, kde společně vystoupí žáci 
naší školy a mladí umělci z HAMU. Srdečně vás zveme. Bude zde 
slavnostně představen celý projekt spolupráce obou škol. 

Naše škola slaví letos padesát pět let od svého vzniku. Co to zna
mená v historii jedné malé školy z okraje Prahy? Ano, byla kdysi 
malou slečnou, ale bojovala o své místo na slunci, dospěla a začala 

sama vychovávat mladé umělce. Pozvolna rozšiřovala své pole působ
nosti. Dnes je to noblesní dáma, která ví, kam směřuje. Je to škola 
s celopražskou a nyní tedy i s celostátní působností. Generace svých 
absolventů vždy vítá s otevřenou náručí a snad také proto sem bývalí 
studenti přivádějí své děti, kamarády, známé. Letos jsme měli rekordní 
účast zájemců o studium na přijímacích zkouškách.

Školní rok uzavřeli žáci Základní umělecké školy Stodůlky 21. 6. 
tradičním slavnostním koncertem v kostele sv. Jakuba Staršího ve Sto
důlkách, kde nejúspěšnější žáci obdrželi z rukou ředitelky a starosty 
děkovný list za reprezentaci školy a městské části. 

Do dalších let popřejme stodůlecké „zušce“ hodně nadšených peda
gogů, hodně elánu do další práce, stálý příliv žáků a podporu okolí. 
Přejme jí, aby zůstávala otevřená všem, vnímavá k potřebám studentů 
i pedagogů. Ať je i pro mnoho dalších generací místem, kde se poprvé 
dotknou krásna, hudby a umění jako takového, místem setkávání, in
spirace a třeba i místem, kde vzniknou celoživotní přátelství.

Bojana Kljunič, ředitelka školy

Simona Bárová, učitelka hry na flétnu a speciální pedagog

KONCERTY
5. – 7. 9.  12.00  SKUTEČNÁ LIGA

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

19. – 21. 9.  12.00  SKUTEČNÁ LIGA

29. –30. 9.  12.00  SKUTEČNÁ LIGA

DĚTI 
2. 10. ne 15.00  KARLOVA A JAROMÍROVA POHÁDKA 

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

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

Představení na motivy pověsti o opravách povodní poškozeného jednoho z oblouků 
 Karlova mostu. 
Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 
představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů pro školy.

RŮZNÉ
11. 9. ne  FESTIVAL VOLNÉHO ČASU PRAHY 13

Ukázka aktivit DDM Stodůlky.

13. 9. út 14.00 – 16.00  RETRO KAVÁRNA PRO SENIORY
Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

18. 9. ne  FESTIVAL VOLNÉHO ČASU PRAHY 13
Přehlídka amatérských divadel.

21. 9. st 17.00  FESTIVAL VOLNÉHO ČASU PRAHY 13
Vystoupení pěveckých sborů.

25. 9. ne  FESTIVAL VOLNÉHO ČASU PRAHY 13
Vystoupení tanečních skupin.

5. 10. st 14.00  PROGRAM PRO SENIORY
Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727.

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

První fakultní základní umělecká škola v republice
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 o Dne 24. září 2016 
oslaví 50 let společ-
ného života manželé 
Alena a Stanislav 
Ptáčníkovi. Do dalších 
let přeje hodně štěstí 
a spokojenosti rodina. 

 o Dne 25. září oslaví Josef Musil 80. narozeniny. 
Vše nejlepší do dalších let, pevné zdraví, hodně 
štěstí a mnoho životního optimizmu přeje man-
želka, rodina Mašitova a Musilova, vnučky Zuzka, 
Hana, Petra a pravnoučata Sárinka, Míša a Davídek.

sluŽby

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

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

kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.
 o Hodinový manžel, malování, štukování, komple-

tace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 
 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 

skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

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

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

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

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

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

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

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

 o Letecké snímkování – www.fotozdronu.cz.
 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 

i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Advokátka s dlouholetou praxí nabízí poradenství 
v oborech občanského, rodinného, trestního práva, insol-
vence. Časová flexibilita. Lužiny. Tel. 732 702 046.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

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

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

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

tel. 733 311 747
www.tvservis.cz          v.siebert@volny.cz    
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Restaurace ŘEPORYJSKÁ SOKOLOVNA
Jáchymovská 613/1, Řeporyje • www.reporyjskasokolovna.cz •  731 484 493

AKCE
PIVNÍ SLAVNOSTI - 24. 9. od 12 hod.

atrakce pro děti • gril • 14 druhů piv • živá muzika

Rekl_STOP.indd   1 15.6.2016   9:06:25

TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol

Rezervace hodin: 732 742 333

www.tenistami-reporyje.cz

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

! prodej permanentek na sezonu 2016/17 zahájen !

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

! prodej permanentek na sezonu 2016/17 zahájen !

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

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

 o Výuka klavíru – docházím za žáky. Tel 737 190 761.
 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava 

ke státní maturitě. Tel. 777 278 891.
 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o Hledám pečlivou a spolehlivou paní na úklid bytu, náku-

py, doprovod k lékaři. 1 – 2 dny v týdnu. Nejraději v dopol. 
hodinách. Nabídky na tel. 737 322 091.

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

 o Soukr. lekce angličtiny a němčiny. 
Tel. 733 363 404.

 o Nabízím hlídání dětí od 2 let. Kdykoliv, víkend možný. 
Odvedu na kroužky, spolehlivost. Tel. 603 259 629.

 o Profesorka učí hru na klavír. Individuální přístup. 
Tel. 799 522 275.

 o Venčení nebo hlídání pejsků u mne doma i na del-
ší dobu. Tel. 775 316 677.

 o Prof. chůva nabízí hlídání dětí od 0 do 3 let. Jsem časově 
flexibilní. Lokality (Praha 5, 13). Tel. 607 283 360.

 o Zkušený pedagog doučuje Ma a Fy na ZŠ. Docházím 
za žáky. Tel. 251 616 317 nebo 723 746 486.

 o English for kids (1.–8.třída) s rodilým mluvčím  
na Hůrce, příprava na cambridgeské zk., tel. 603 925 391.

 o Doučím 1.–5. třídu. Učitelka Mgr. Tel. 721 963 362.
 o Soukromá VÝUKA hry na KLAVíR a klávesy.  

Tel. 776 371 685.
 o ANGLIČTINA – INDIVIDUÁLNě, KVALITNě, 

TEL. 723 898 755.
 o Prof. chůva – nabízí hlídání dětí, odvedu 

na kroužky, doučování dětí. Tel. 607 510 795.
 o Hledáme volejbalisty do týmu rekreačních hráčů. 

 Hrajeme každé pondělí. ZŠ Kuncova 18.00–20.00.  
Cena 60 Kč, zuzapolakova@seznam.cz, tel. 721 216 108.

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

inZerCe

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

vyberte a objednejte na: 

 www.apap.cz 
 

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

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

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

Platby kartou ANO.                Přijďte nás vyzkoušet.
Věrnostní karty ANO                            www.gemastars.cz

Také nás najdete ve vestibulu metra A, st. Bořislavka.

            OC LUŽINY, 2 podlaží, VEDLE ALZY
                                 AKCE - 3+1 KUS,
                      TEN NEJLEVNĚJŠÍ ZDARMA.
                    AKCE PLATÍ DO KONCE ZÁŘÍ.
         Zajišťujeme i úpravy a opravy oděvů a textilií.
      OTEVŘENO: Po-Pá 8:00-20:00, So-Ne 9:00-19:00.

dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Trička, pyžamka, tepláky, softshellové kalhoty,
kožené capáčky, dětské barefoot boty 

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

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

www. .cz

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM

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

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

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

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

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

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

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

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

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9-13 hod.

Kopírování • Digitální tisk 
Laminování A4 od 15 Kč, A3 od 25 Kč 
Kroužkové vazby • Razítka 
Vizitky - letáky - plakáty - časopisy
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 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pouze v bytě. Tel. 728 449 684.

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

Seznámení

Různé

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

www. .cz

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

Diamond Group

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

Vše pro 
   Vaši zahraduul. Ořešská, Praha 5-Řeporyje

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

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

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

Vše pro 

 Vaši zahradu



dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

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

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

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

stop_05_2016_orig.indd   31 25.04.16   16:57
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prOdej - kOupĚ - prOnájem

 o Prodám zděnou chatu 70 m2, oplocený pozemek 
1 000 m2, studna, Kamenná Lhota u Borotína, okres Tábor. 
Poblíž Monínec. Cena 940 000 Kč. Tel. 731 520 153. Marie.

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

 o Pronajmu garážové stání Smetáčkova 6 u stanice 
MHD Nárožní. Od 1. 11. 2016, 900 Kč/měs. Tel. 604 805 781.

 o Prodám rekreační chatu u rybníka (Brdy) –  
25 min. z Prahy po D5. Elektřina, městský vodovod, 
koupelna. Rekonstrukce r. 2016. Lesy, tenisové kurty, 
fitness, wellness, poutě. 1 280 000 Kč. Tel. 777 859 622.  
Více: www.bezrealitky.cz/nemovitosti-byty-domy/432546-
nabidka-prodej-rekreacniho-objektu-benatky-myto.

 o Prodám dřevěnou chatu 55 m2. Pozemek 442 m2, 
studna. Kamenná Lhota, okr. Tábor. Cena 890 000 Kč. 
Tel. 603 551 374.

ZamĚstnání

 o Do zavedeného kadeřnického salonu na frekventova-
ném místě, západní vestibul metra Stodůlky, Britská Čtvrť 
(Vodafone, KB, Siemens) hledáme kadeřníka/ci s praxí 
na ŽL. Bližší info na čísle 608 877 496 o d 7. září.  
Světlana Bělíková, www.kadernictvi-gepard.cz.

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

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

 o STODŮLKA, FIREMNÍ ŠKOLKA v Praze 13 - Stodůlky 
hledá kvalifikovaného pedagoga na HPP. Nástup dle 
dohody od září/října 2016. V případě zájmu zašlete 
životopis na adresu: stodulky@kindergarten.cz. 

byty

 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 doplatek 
apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel. 
222 941 032 nebo 603 420 013.

inZerCe

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

Zaměření a kalkulace

u zákazníka zdarma

Kvalitní montáž

100% s e r v i s

Doprava zdarma

Prodej na splátky

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

739 034 488 www.bydlenijerabek.cz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

 
Přijďte si zaplavat a 

užít čisté vody  
v našem bazénu s letní 

terasou ! 

 
 
 
 

Naleznete zde i saunu, 
posilovnu a solnou jeskyni.  

 
Dále nabízíme masáže a různá 

cvičení (aqua aerobic, aqua 
fitness, jóga, pilates…) 

 
 
 
 

www.centrumhomolka.cz 
tel. recepce: 257 272 016 

  
 

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů  
září 2016 – leden 2017

 6. a 13. 9. 2016 
v 19.30 – 20.00 hod.

ve vrátnici bazénu N. Butovice, 
Mezi Školami 2475, Praha 13 

Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Cena pololetního kurzu je 3 600 Kč.

Zahájení kurzu již 13. 9. 2016
(v případě volné kapacity možnost přihlášení i dodatečně) 

 tel. 602 805 633
PhDr. Hana Jenčová

www.klublinie.cz

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 MŠ Balónek, Praha 13, Klausova 2188 přijme  
pomocnou kuchařku na plný úvazek od 1. 11. 2016

a hlavní kuchařku na plný úvazek od 1. 12. 2016.
   Bližší informace na tel. čísle 732 150 132.
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Úterý 30. 8. – Pátek 30. 9.                    
Komorní výstava – Karel IV. na medailích
Atrium radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Zveme vás na výstavu medailí, mincí, grafických listů a poš-
tovních známek s vyobrazením českého krále a římského 
 císaře Karla IV. Výstava přibližně 50 medailí a dalších zají-
mavých exponátů se mohla uskutečnit díky sběrateli me-
dailí a mincí s portrétem tohoto panovníka Milanu Bašemu. 
Záštitu nad výstavou převzali starosta David Vodrážka 
a předseda výboru pro evropské fondy Michal Drábek.

Čtvrtek 1. – středa 7. 9.
Soutěž Zde nakupuji
Hypermarket Globus, Sárská 5/133, Zličín
Od září opět v hypermarketu spouštíme soutěž Zde nakupuji. 
Každý měsíc, vždy od 1. do 7., budeme denně v různých 
časech náhodně vybírat 7 automobilů zákazníků se samo-
lepkou Zde nakupuji. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou 
kartu v hodnotě 500 Kč. Samolepky na vozidlo si můžete vy-
zvednout v informacích v hypermarketu.

Sobota 3. 9.  • 9.00    
Stodůlecký vodník
Stodůlecký rybník v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá další ročník nezvyklého zápolení dob-
rovolných hasičů v požárním sportu. Soutěž se skládá ze 
dvou částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku.

Sobota 3. 9.  • 10.00
Vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky
Start a cíl – Kolovečská ulice (stadion)
Vyjížďka je dlouhá cca 60 km. Trať: Stodůlky – Řeporyje – 
Zadní Kopanina – Ořech – Chýnice – Kuchař – Karlík – Do-
břichovice – Lety – Mořinka – Mořina – Hlásná Třebaň  
– Karlštejn – Hlásná Třebaň – Mořina – a dále po tradiční 
trase přes Kuchař. Vyjížďka není pořádána jako závod! Po-
drobnosti k akci, jejímž pořadatelem je Cyklistický spolek 
Stodůlky, získáte na www.csstodulky.cz/sks/.

Sobota 3. 9.  • 10.00 – 18.00
Psí den s Prahou 13
Centrální park 

Tato akce má za cíl návštěvníka a jeho pejska nejen pobavit, 
pomoci ostatním pejskům v nouzi, ale také šířit nezbytně 
nutnou osvětu v oblasti psů. Těšit se tak můžete na opravdu 
pestrý program. Budete svědky rychlostních psích závodů, 
soutěže o nejoriginálnější pár – pán a pes, atraktivní určitě 
bude i vytvoření psího Českého rekordu ve skoku do výšky. 
Kdybyste si chtěli pejska adoptovat, není problém. Některé 
ze svých svěřenců představí hned tři útulky. A co bude při-
praveno ještě? Veterinární poradna, ukázka bull sportů – 
tah auta, čipování psů, prodej všeho co pejskové potřebují, 
ochutnávky pro psy zdarma, charitativní tombola, přehlídky 
VIP osobností se svými psy, sběrné místo dárků pro útulky... 
Více informací na www.psiden.cz.

Neděle 4. 9.  • 10.00  
Rákosníčkovo hřiště otevře Michal 
z Kouzelné školky 
Kettnerova ulice, vnitroblok

Přijďte se podívat na slavnostní otevření Rákosníčkova 
 hřiště. Těšit se můžete především na celodenní zábavný 
 program pro děti. V 10.30 vystoupí Michal Nesvadba z Kou-
zelné školky, po celý den budou děti i vás bavit představení 
o Rákosníčkovi v podání herců z divadla Scéna. Pro děti 
bude připraven také umělecký koutek, kde si budou moci 
vyrobit své vlastní tričko s Rákosníčkem, nebo si nechat po-
malovat obličej. Navíc na ně bude čekat několik soutěžních 
úkolů a samozřejmě dárky. Po celý den je zajištěno i občers-
tvení.

Úterky 6. a 13. 9.  • 19.30 – 20.00 
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Nenechte si ujít zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského 
klubu Linie. Pololetní kurzy jsou každé úterý od 20 do 21 
hod., začínáme již 13. 9. Cena celého kurzu (září 2016 až 
leden 2017) je dle přesného počtu lekcí 3 600 Kč. Platba je 
možná osobně při zápisu nebo platebním převodem po te-
lefonické rezervaci. Více informací u Hanky Jenčové,  
tel. 602 805 633, www.klublinie.cz.

Středa 7. 9.  • 13.00 – 17.00
Den otevřených dveří s dílnami zdarma
Studio Bubec, Tělovýchovná 748, Řeporyje
Studio otevírá celou řadu kurzů nejen pro děti, ale i pro do-
spělé a seniory. Den otevřených dveří vám nabídne jedineč-
nou možnost vybrat si z široké nabídky. Pro děti je například 
nově připraveno Art studio in English, tedy lekce, během 
kterých děti tvoří, hrají si a přitom se přirozeně učí anglic-
kému jazyku. Chtěli byste se naučit pořádně fotit nebo 
 objevit různé výtvarné techniky? Pak určitě Studio Bubec 
navštivte nebo se podívejte na www.bubec.cz. Výtvarné 
ateliéry v baby Bubec povedou zkušení lektoři a umělci, 
kteří se konkrétními technikami zabývají, a nabídnou tak 
účastníkům různorodé pohledy a inspiraci. Pro více infor-
mací a přihlášení do kurzů kontaktujte Kristinu Němcovou 
na kristina@bubec.cz, tel. 605 276 243.

Sobota 10. 9.  • 14.00
Bezrozdílný piknik a prodej výrobků z chráněných 
dílen
Centrální park – v blízkosti Kuželkárny
Srdečně vás zveme na první bezrozdílný piknik. Čeká vás 
ochutnávka domácích receptů, soutěže a skákací hrad pro 
děti nebo stánky s výrobou svíček i tombola s hodnotnými 
cenami. Akce se zúčastní neziskové organizace na podporu 
zdravotně znevýhodněných osob, které můžete podpořit 
 zakoupením výrobků z jejich chráněných dílen.  
Pořadatelem je o.p.s. Bez rozdílu, partnery jsou Beluška, z.s., 
Pohoda, o.p.s., a Haima CZ.

Neděle 11. 9.  • 14.00 
Vinobraní v klášteře
Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Řepy
Vinobraní se letos ponese v duchu 20. výročí založení Do-
mova a připomínky 220. narozenin slavného českého lou-
pežníka Václava Babinského. Návštěvníky čeká zábavné 
odpoledne s Jožkou Šmukařem a cimbálovou muzikou, Sa-
xofonovým kvartetem ze Zličína, Makotřaskými stařenami 
s doprovodnou kapelou, orchestrem Archioni Plus a Janou 
Rychterovou a spol. V programu je pamatováno i na zábavu 
pro malé děti.

Úterý 13. 9.  • 14.00 – 16.00 
Retro kavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retro kavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím je-
denkrát v měsíci vždy v úterý od 14.00 do 16.00. Tentokrát 
bude hlavním tématem historie Prahy 13. Protože je počet 
míst omezen, doporučujeme rezervovat si místo u paní 
Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Pátek 16. 9.  • 9.00 – 17.00 
2. ročník Pražského medobraní 
Před radnicí na Slunečním náměstí
Největší jednorázový trh s medem připravuje Český svaz 
včelařů, ZO ČSV Řeporyje, Včelín Ořech. Pro návštěvníky 
bude připraven prodej čerstvého medu, ochutnávka medů 
a medovin, prodej dalších včelích produktů a výrobků 
z nich, ukázka živých včel v proskleném úlu, mobilní včelí 
naučná stezka – přednášky o včelách, včelaření, přednášky 
o medu a jeho použití a správné skladování v kuchyni, 
ukázka apiterapie (léčby s pomocí včel a jejich produktů). 
Více na str. 12. 

Pátek 16. 9.  • 15.00
Otevření zrekonstruované zahrady 
Diakonie Praha, Vlachova 1502, Stodůlky 
Zveme veřejnost na společné posezení s klienty našeho stře-
diska. Připravena je prohlídka revitalizované zahrady s her-
ními prvky a hudební doprovod k tomu.

Sobota 17. 9.
Ohrada Food Fest 
Ohradském náměstí, Velká Ohrada 

Kulinářský festival připomínající svou velikostí vesnická po-
svícení nabízí jedinečné gastronomické zážitky. Jak říkají 
pořadatelé: „Jde nám hlavně o dobré jídlo a přátelskou at-
mosféru“. Představí se přední pražské restaurace, pivovar, 
vinařství, kavárna i cukrárna. Těšit se můžete na foie gras 
neboli bílá husí játra a další husí a kachní speciality.  
Záštitu nad festivalem převzal starosta Prahy 13 David 
 Vodrážka. Průběžné informace o festivalu, vstupenkách,  
ale také o jednotlivých restauracích najdete na  
www.ohrada-food-fest.cz.
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Sobota 17. 9.  • 13.30 – 21.00 
Oktoberfest 
Německá škola v Praze,  
Schwarzenberská 1/700, Jinonice
Rezervujte si datum na již tradiční akci školy. Více informací 
na tel. 235 310 544, 725 428 095, www.dsp-praha.cz nebo 
petra.machackova@dsp-praha.cz.

Neděle 18. 9.  • 9.00 – 12.00 
Den otevřených dveří
SK Hala Lužiny, Bellušova 1877
Dveře jsou pro vás otevřeny ve všech cvičeních. Přijďte a vy-
zkoušejte, které bude vašemu dítěti nejlépe vyhovovat.  
Všesportovního oddílu SK Hala Lužiny se již od r. 1992 spe-
cializuje na cvičení dětí, které vedou kvalifikovaní cvičitelé. 
Pro děti a rodiče navíc organizujeme řadu akcí a výletů. Má 
vaše dítě zdravotní znevýhodnění? U nás to není žádný pro-
blém! Do všech našich cvičení a na všechny naše akce mají 
přístup také děti se zdravotním znevýhodněním. Od 14.30 
se vaše děti od 3 do 15 let (děti 2009 a mladší běží s rodi-
čem) mohou v Centrálním parku zúčastnit orientačního 
běhu. Cestou děti plní úkoly přiměřené věku a zdatnosti 
dané kategorie.

Neděle 18. 9.  • 10.00
Cyklojízda Greenways Praha – Vídeň
Start u infopanelu pod tubusem metra  
v Centrálním parku 

Městská část Praha 13 ve spolupráci s hl. m. Prahou a Na-
dací Partnerství pořádá k oživení pražského úseku dálkové 
cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň 23 km dlouhou cyklo-
jízdu pro veřejnost. Cyklisty na startu uvítají zástupci rad-
nice tradičními velkými koláči. Trasa vede Prokopským 
údolím do Hlubočep a přes Prahu 4 Michelským a Kunratic-
kým lesem na Chodov a Prahou 11 kolem Milíčovského lesa 
do Újezdu u Průhonic. Návrat plánovaný kolem 13. hodiny 
je individuální. Tato akce je součástí Evropského týdne mo-
bility, Dne Greenways, Festivalu volného času Prahy 13 
a kampaně na podporu udržitelné mobility v Praze. Více na 
www.cistoustopou.cz, další informace včetně mapy trasy 
 naleznete na www.greenways.cz.

Pondělí 19. 9.  • 17.00
Ženy a muži v českých dějinách – zimní semestr 2016
Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny  
(v OC Lužiny)
Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané 
osobnosti našich dějin. Srdečně zveme všechny, kteří mají 
chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými 
lidmi naší minulosti – 19. 9. Konrád Waldhauser, Jan Milíč 
z Kroměříže a Matěj z Janova (počátky českého reformního 
hnutí), 17. 10. Lékaři a nemocní 14. století (aneb „blízkost 
smrti mne neleká, vše je v rukách Božích“), 14. 11. Anna 
Česká a Richard II. Plantagenet (sestra Václava IV. na anglic-
kém trůnu), 12. 12. Jan ze Středy (biskup, humanista, 

kancléř Karla IV.). Všechny přednášky začínají v 17.00, vstup 
volný.

Úterý 20. 9.  • 13.00 – 18.00
Den zdraví 
Sluneční náměstí – před radnicí 
Akci pořádá Městská část Praha 13 za podpory hl. m. Prahy. 
Více na str. 13.

Středa 21. 9.
Globus z druhé strany
Hypermarket Globus, Sárská 5/133, Zličín
Zajímá vás, jak to vypadá v zázemí výroby řeznictví, pekařství 
a restaurace Globus? Zveme vás na prohlídku Globus z druhé 
strany. Zájemci se mohou přihlásit na www.globus.cz nebo 
přímo v informačním centru hypermarketu Globus Zličín. 
Na 15 zájemců se těší naši zkušení mistři.

Středa 21. 9.  • 9.30 
Prokopským údolím se severskými holemi
Sraz je u radnice Prahy 13
V rámci Festivalu volného času v Praze 13 pořádá Městská 
část Praha 13, Středisko sociálních služeb Prahy 13 a orga-
nizace Senior Help pro seniory výšlap Prokopským údolím 
se severskými holemi (Nordic Walking). Sraz účastníků 
v 9.30 u radnice Prahy 13. Zde si budete moci zapůjčit hole. 
Odjezd autobusu od radnice do Hlubočep v 9.45. Start po-
chodu od Besední restaurace v Hlubočepích v 10.15. Cíl je 
před radnicí Prahy 13 mezi 11.30 až 12.00. Délka pochodu 
je 5,2 km. Mapa na www.mapy.cz/s/d2ub. Zájemci se 
mohou hlásit u paní Aleny Hrabětové na tel. 725 393 061, 
222 543 021 nebo přímo v kanceláři střediska. Poplatek je 
20 Kč. Svou účast nahlaste co nejdříve. 

Sobota 24. 9.
Šlapeme násilí na paty
Divoká Šárka, Praha 6
Všichni, kdo mají rádi procházky přírodou a chtějí přispět 
na dobrou věc se mohou vydat údolím Divoké Šárky 
na 3. ročník charitativního pochodu proti domácímu násilí. 
Šlapeme násilí na paty je sportovně-společenská akce 
na podporu obětí domácího násilí. Zaregistrovat se můžete 
už teď na www.acorus.cz. Minimální startovné je 150 Kč 
(děti do 15 let zdarma). Na prvních 100 on-line zaregistro-
vaných účastníků čekají dárky od sponzorů.  
Více na stránkách pořadatele www.acorus.cz nebo 
na www.facebook.com/slapemenasilinapaty.

Neděle 25. 9.  • 9.30 
Pražské cyklozvonění 2016 
Centrální park, hráz Stodůleckého rybníka

Cílem je tentokrát Praha 4, A-Park – Areál Ledáren. Zde 
bude připraven zábavný program, soutěže a exhibice, půj-
čovna koloběžek, cyklotrial, koncert, jízdy zručnosti a další. 
Trasa je asi 10 km dlouhá a je vhodná pro rodiny s dětmi. 
Akci, která je součástí Evropského týdne mobility a Festivalu 
volného času Prahy 13, pořádá společně 20 městských částí 

a obcí, hl. m. Praha a občanské sdružení NaKole. Záštitu nad 
akcí převzal zástupce starosty Pavel Jaroš. Více informací na  
www.cyklozvoneni.cz.

Neděle 25. 9.  • 10.00
Memoriál Jany Dobiášové 
Sportovní areál Třebonice 
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice zve všechny příznivce 
mladých hasičů na jubilejní 10. ročník Memoriálu Jany Do-
biášové v běhu na 60 m s překážkami. O stále putovní po-
háry budou závodit mladí hasiči v kategorii starší, mladší 
a přípravka.

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

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

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

Úterý 6. 9.  • 15.00 
Houslový koncert Marie Fuxové – refektář
Na programu W. A. Mozart, M. Ravel, H. Wieniawski, 
C. Saint Saëns. 

Pátek 9. 9.  • 17.00
Výstava fotografií a autogramiáda nové knihy – 
 refektář 
Zveme vás na vernisáž výstavy fotografií řepského rodáka 
Josefa Czwartynského a autogramiádu Jaroslava Hájka, au-
tora nové knihy s názvem Šlechtična a loupežník. Bude zde 
také vystaven obraz zapůjčený ze Státního zámku v Horšov-
ském Týně s vyobrazením sestry Charitas – představené 
kláštera v době, kdy v něm sídlila ženská trestnice a praco-
val Babinský, který je na plátně rovněž vyobrazen. Připra-
vuje se i beseda s historikem a autorem knihy o Václavu 
Babinském Adamem Votrubou. V prostorách kostela sv. Ro-
diny bude natočeno Live CD sopranistky Pavlíny Senič, které 
poslouží jako připomínka výročí Domova.

Neděle 11. 9.  • 14.00
Vinobraní v klášteře – zahrada 
Třetí ročník oblíbeného vinobraní se ponese v duchu 
20. výročí založení Domova sv. Karla Boromejského a žen-
ské věznice v Řepích a připomínky 220. narozenin slavného 
českého loupežníka Václava Babinského. Návštěvníky čeká 
zábavné odpoledne s Jožkou Šmukařem a cimbálovou mu-
zikou, Saxofonovým kvartetem ze Zličína, tanečním sou-
borem Makotřaské stařeny a doprovodnou kapelou, 
orchestrem Archioni Plus a Janou Rychterovou a spol. 
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V programu je pamatováno i na zábavu pro malé děti, 
 občerstvení, vína, stánky...

Neděle 18. 9.  • 9.00 
Slavnostní bohoslužba k výročí Domova a farnosti 
sv. Martina – kostel sv. Rodiny
Bohoslužba se bude konat za účasti generálního vikáře 
 Arcidiecéze pražské, Mons. Zdenka Wasserbauera. V 17.00 
začne koncert sboru Wagner Ensemble z Kalifornie. 

Pondělí 19. 9.  • 10.00 
Malá mořská víla – denní stacionář
Komponované představení v podání Kateřiny Tschornové 
a Kateřiny Tiché.

Čtvrtek 22. 9.  • 15.30 
Beseda s historikem Adamem Votrubou – refektář
Adam Votruba je autor knihy Václav Babinský – život lou-
pežníka a loupežnická legenda.

Neděle 25. 9.  • 17.00 
Houslový recitál Pavla Ereta – kostel sv. Rodiny
Na programu J. S. Bach, N. Paganini a P. Janda.

Úterý 27. 9.  • 18.00 
Svatováclavský koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se kvarteto Jiřího Žigmunda.

Čtvrtek 29. 9.  • 15.30 
Odpolední koncert s violoncellem – refektář
Vystoupí Vladimír a Marek Sůvovi.  
Na programu L. Boccherini, A. Dvořák, A. Piatti. 
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 
Festival volného času Prahy 13 
Ve středu 7. září jsme pro vás v rámci festivalu připravili 
pestrou ukázku našich činností a také prostor, kde probíhají. 
Program proběhne od 14.00 do 17.00 hodin. Budete mít 
možnost vyzkoušet si zdarma tradiční i netradiční aktivity, 
ale také se přihlásit na volná místa v kroužcích a klubech. 
Přehled ukázkových lekcí najdete včas na našem webu. 
V domě dětí DDM budou tento den přítomni všichni vedoucí 
zájmových oddělení a někteří lektoři, kteří rádi zodpoví vaše 
otázky týkající se naší činnosti. 
V neděli 11. září odpoledne vás srdečně zveme 
do KD Mlejn na představení Planety na motivy stejnojmen-
ného CD Mateje Benka, na vystoupení irských tanců 
a na autorský muzikál letního hudebně dramatického tá-
bora pro děti od 11 do 20 let s názvem Neskutečná setkání. 

Zápisy do kroužků a klubů  
Zápisy na volná místa kroužků a klubů stále pokračují. Nabí-
zíme zájmové aktivity pro rodiče s dětmi na mateřské dovo-
lené, předškolní děti, školáky, mládež i dospělé zájemce. 
Ve 170 kroužcích u nás najdete činnosti hudební, pohybové, 
jazykové, tvořivé, technické a další speciální nabídky. Volná 
místa v době uzávěrky STOPu jsou v těchto zájmových útva-
rech: flétna, kytara, divadlo, tvůrčí psaní a hraní, desko-
hraní, keramika, kreativní dílna, vaření a stolování, taneční 
kroužky pro děti, mládež i dospělé, břišní tance, irský tanec, 

karate, aerobik pro děti, cvičení pro dospělé, papírové mo-
delářství, elektro-radio amatéři, dětská televize, angličtina 
pro dospělé. Aktuální volná místa a celkovou nabídku čin-
ností najdete na webu nebo se můžete informovat 
na tel. 605 920 279, 251 620 266. 
 
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 
 
Ve FasTracKids věříme, že lidský život lze nejvíce ovlivnit 
v předškolním věku, kdy dětský mozek pracuje na plné ob-
rátky. Učíme děti používat kreativitu, komunikaci, kritické 
myšlení, kooperaci a klíč k sebedůvěře prostřednictvím zá-
bavných interaktivních činností. Výukové programy jsou 
vhodné pro děti již od 6 měsíců do 9 let. Od září nově jóga 
pro děti, AJ pro maminky, hlídání dětí, doprovod dětí 
na kroužky a další. Pouze v září ke kurzu FTK nebo Tots 
 nabízíme kurz Music zdarma! 
Přihlaste se na bezplatnou ukázkovou lekci. 
 
Více informací o našich programech a rezervace 
 termínů ukázkových hodin najdete na webu  
www.FasTracKids.cz/Praha5/, tel. 604 815 472.

KLUB JEDNATROJKA 
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám 
 
Klub je otevřený každé pondělí 15.00 – 19.00 (IK – indi-
viduální konzultace 14.00 – 15.00), úterý 14.00 – 
18.00 (IK – 18.00 – 19.00), středu 14.00 – 17.00  
(IK 17.00 – 19.00) a čtvrtek 14.00 – 18.00 (IK 18.00 – 
19.00). Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 na-
bízí možnost aktivního trávení volného času. K dispozici je 
sportovní a výtvarné vybavení, internet i příjemné pose-
zení. Klub poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících (škola, rodina, 
vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním bri-
gády a nabídka doučování). Projekt nízkoprahových pro-
gramů v Praze 13 je financován MČ Praha 13 a MHMP. 

Téma měsíce: A zase ta škola…
Z programu vybíráme: 1. 9. – Zavřeno – Prosekneme na P9, 
5. 9. – Vše, co jste chtěli vědět o škole, 13. 9. Klubobraní 
(více na str. 12), 14. 9. – Tajemná tajenka, 19. 9. – Fil-
mový klub: Gympl, 22. 9. – Den otevřených dveří, 26. 9. – 
A co po základce? Změna programu vyhrazena.  
Více na tel. 277 007 284,  Facebooku ProximaSociale.

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA 
Vidoulská 760/6, Jinonice 
 

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

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

OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY 
Galerie ve 3. podlaží, Archeologická 2256/1 
Divadélka pro děti 
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma. 
 4.  9. Jak se Jíra mlynářem stal – Divadlo Dokola 
11.  9. Princezna Zpěvanka – Divadlo Eva a Jan 
18.  9.  Lev a myš – Divadlo na houpačkách 
25.  9.  Táta, máma a já aneb O Palečkovi – Divadlo Bořivoj 
 2. 10.  Pohádková kniha – Dřevěné divadlo

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 
Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. První týden  
(12. – 15. 9.) je ukázkový, informativní a vstup je zdarma. 
Běžné vstupné je 70 Kč pro rodinu na dopoledne (příp. 
630 Kč za 10 vstupů). Přihlášení předem není nutné.

Pondělky a úterky – v září se zaměříme veškeré aktivity 
– říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... Při poví-
dání vám představíme lektorky, centrum i Třináctku. V pon-
dělí pro děti do 2 let, v úterý je program určen spíše pro děti 
starší.
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kalendáŘ akCí ZáŘí

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Cena je 1 200 Kč/pololetí (17 lekcí) nebo jednorázově 
100 Kč. Děti pohlídáme v herně.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti 2 – 4 roky v dopro-
vodu dospělého, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Sobota 1.10.  • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou
Sraz na parkovišti u Baumaxu (poblíž zastávky autobusu 142 
– Bavorská), s sebou cokoli na opékání. Během cesty k ohništi 
splníme pár úkolů. V případě špatného počasí se akce ruší. 
 
Více se o nás a o programu dozvíte na  
www.rybicky.13ka.cz.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
 CENTRUM LUKA 
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka) 
 
Pondělky  • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, vý-
pravy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Ve-
doucí Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

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

Pátky  • 9.00 – 10.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Začínáme 9. září. Od 9.00 rehabilitační a kondiční cvičení 
s prvky ve výdrži, od 10.00 lehčí forma rehabilitačního 
a kondičního cvičení. Cvičení povede fyzioterapeutka Mirka 
Prchalová, cena 50 Kč. Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež od 10 do 15 let. Nábor 
nových dětí pro školní rok 2016/2017, podívejte se 
na www.klubrobinson.cz. Klub má aktivity během celého 
roku a v září nabíráme nové členy.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
Zoologická zahrada je v září a v říjnu ote-
vřena denně od 9.00 do 18.00.

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

Letní večerní prohlídky – 
vydejte se v doprovodu zku-
šeného průvodce objevovat 
tajemství nočního života 
v Zoo Praha. Večerní pro-
hlídky se již tradičně konají 
každý pátek i sobotu. Vzhle-
dem k omezené kapacitě je 
nutné se na prohlídku pře-
dem objednat na čísle 
296 112 230 nebo na e-mai-
lové adrese pr@zoopraha.cz.

Hudební procházky – kaž-
dou neděli ve 13.00 v Gočá-
rových domech. Program: 
•  4. 9. – Trio Iuventa 
(J. Ibert, F. x. Dušek, 
W. A. Mozart) 
• 11. 9. – Parnas kvartet 
(J. Haydn, J. S. Bach) 
• 18. 9. – Musica notturna (J. Vent, V. Sedlák)

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

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

Sobota 3. 9. 
Inteligence zvířat 
Porovnejte svůj důvtip se zvířaty při řešení hlavolamů.

Neděle 4. 9. 
Svátek supů a kondorů
Oslavte s námi mezinárodní den supů a kondorů.

Sobota 10. 9. 
Kam létají vlaštovky
Proč a kam táhnou ptáci, jak se při tahu orientují, ukázky 
kroužkování a mnoho dalšího.

Neděle 11. 9. 
Eberhard 20 let v zoo
Oblíbený želví samec slaví 20. výročí pobytu v Zoo Praha.

Sobota 17. 9. 
Připravte se na zimu 
Jak na ptačí krmítko a jeho stavbu, čím krmit a nekrmit 
ptáky před zimou.

Sobota 24. 9. 
Inteligence zvířat 
Porovnejte svůj důvtip se zvířaty při řešení hlavolamů.

Středa 28. 9. 
Výroční slavnost 2016 
Oslava 85. 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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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Stejně jako v loňském roce je 
v zářijovém vydání sponzorem 
křížovky papírnictví Šali, které 
najdete na tržišti Rondo – Lu-
žiny. Jsou zde vždy velmi ochotni 
poradit a pomoci s výběrem 
všeho potřebného, a to nejen 
školních pomůcek. Nakoupíte 
ve velmi příjemném prostředí, 
kde se vám dostane osobního 
a profesionálního přístupu. Pomohou také ... TAJENKA. Neváhejte a přijďte sem i vy 
nakoupit pro své dítě na nový školní rok! Tři výherci získají poukaz na odběr zboží 
v hodnotě 300 Kč. Papírnictví ŠALI, Bronzová 2/24, Praha 13 – tržiště Rondo – Lužiny, 
směr na Centrální park. Otevřeno: po – pá 9 – 18 hod., so 9 – 12 hod.
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Křížovka pro děti:  Víte jak se jmenuje patron Čech a Moravy, symbol české státnos-
ti, jehož svátek oslavujeme 28. září?... TAJENKA

Červnová tajenka: KRÁLOVSTVí ŽELEZNIC NA ANDěLU
Výherci:  Jitka Vondrašová, Stodůlky; Štefan Jungmann, Stochov; 

Jana Zelená, Stodůlky 
  

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

Správná odpověď z června:
Křížovka pro děti – vysvědčení

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Matouš Jelínek, Nové Butovice
v hodnotě 238 Kč – Lenka Boušková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Jaroslava Dernášková, Přelouč
Alena Tomanová, Praha 4
Jitka Cilluffo Nováková, Stodůlky

Soutěžní otázky na září:
1) Kdy a kde vznikla Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského? 
2) Komu pomáhá krizová Linka EDA?
3) Která městská část letos pořádá Pražské cyklozvonění 2016?

Správné odpovědi na červnové otázky: 
1) Kdy začne Festival volného času Prahy 13?
Festival volného času Prahy 13 začne 3. září 2016.
2) Kolik let uplynulo od založení SDH Třebonice?
Od založení SDH Třebonice uplynulo 120 let.
3) Kdo vystoupí 31. srpna na Koncertě pro park?
Na Koncertě pro park vystoupily kapely Deziluze a KaprioIa, Miro Šmajda, 
Honza Kalousek, Petr Bende, Leona Machálková a Petr Kolář.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Vladimíra Lišková, Stodůlky
 

Připravila Petra Fořtová

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOutĚŽ    



Obchodní prostory 
Nové Butovice 
k pronájmu 

V rámci projektu SMART byty v Nových 
Butovicích vzniká ve 2 etapách 23 komerčních 
jednotek o celkové výměře 1 850 m2.

Pronajímané jednotky jsou ve standardu 
„shell & core“, s možností dostavět daný 
komerční prostor přímo dle potřeb nájemce. 
Komerční prostory SMART se nacházejí přímo 
u metra B, Nové Butovice. (Vedle kancelářské 
budovy Metronom.)

Více informací na www.smart-komerce.cz  
nebo na tel. čísle +420 778 728 750.

Trigema a.s. / Explora Business Centre – budova Jupiter / Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
tel.: +420 778 728 750, + 420 800 340 350 / e-mail: smart@trigema.cz / www.trigema.cz www.smart-komerce.cz
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

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

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

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

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference


