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Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.                                                                                        
SCHVÁLILO
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 
za 1. čtvrtletí 2017
SCHVÁLILO
přijetí dotace na výkon sociální práce pro rok 2017
SCHVÁLILO
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 mezi hlavním 
městem Prahou a MČ Praha 13 na poskytnutí dotace ve výši 635 000 Kč pro MČ Praha 13 
jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na vý-
daje související s poskytováním sociálních služeb (pečovatelská služba)
SCHVÁLILO
poskytnutí dotací z odvodu z výherních hracích automatů v celkové výši 3 824 708 Kč 
na podporu sportovní činnosti pro:
1. Taekwondo WTF klub Praha, z.s.  210 000 Kč
2. HC KERT Park Praha, z.s.  550 000 Kč
3. TJ Sokol Stodůlky, z.s.  300 000 Kč
4. Judo Davle-Štěchovice, z.s.  200 000 Kč
5. SK Hala Lužiny, z.s.  1 564 708 Kč
6. SK Motorlet Praha, spolek  1 000 000 Kč
a znění smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu
SCHVÁLILO
smlouvu č. 00151431 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky na projekt Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13
SCHVÁLILO
doplnění investičních priorit do celkového seznamu schváleného Usnesením č. 0238  
ze dne 15. 2. 2017 Zastupitelstvem MČ Praha 13 v rámci Strategického rámce projektu 
Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v dané oblasti MČ Praha 13 u těchto tří škol:
• Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
• Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963
• Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
SCHVÁLILO
zprávu o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016
VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období  
k termínu 31. 3. 2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 
15. 5. 2017 a splnění uložených úkolů
a 
SCHVÁLILO
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů jejich 
 nositelů 

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
zapojení 4 základních škol do projektu z Operačního programu potravinové a mate
riální pomoci:
• Základní škola, Praha 13, Mládí 135
• Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
• Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
• Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027
SOUHLASILA
s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč společnosti PROSAZ, z.ú., na letní tábor pro 
postižené děti, z prostředků získaných z odvodů z výherních hracích zařízení určených 
pro sociální oblast
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Ante-ing, a.s., se sídlem Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10, 
která dle protokolu hodnotící komise podala nejvhodnější nabídku na veřejnou za-
kázku malého rozsahu Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2017
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, 
která podala nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku Rekonstrukce dětského hřiště 
Běhounkova

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 16. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 20. září 2017 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánka na Zasedání Zastupitelstva

6. Veřejné fórum 2017           
Městská část Praha 13 si vás v rámci místní Agendy 21 do-
voluje pozvat na již 6. Veřejné fórum, které se uskuteční 

v pondělí 18. září 2017 od 17.00 v prostorách obřadní síně radnice na Slunečním ná-
městí. Občané se zde mohou vyjádřit k tématům, která jsou pro ně palčivá a zaslouží si 
pozornost a změnu. Pokud vám není lhostejné, co se děje v místě vašeho bydliště, 
přijďte s námi pohovořit na témata, která vás zajímají a přispět tak k rozvoji naší měst-
ské části. Hana Zelenková, koordinátor MA 21

Voličské průkazy 
V pátek 20. a v sobotu 21. 10. 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Voliči, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním 
okrsku v místě trvalého pobytu a v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá 
Úřad městské části Praha 13 na jeho žádost voličský průkaz, na který může 
volit v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. Volič může podat žádost o vydání voličského průkazu na Úřad 
 městské části Praha 13, a to v listinné podobě zaslané na adresu ÚMČ Praha 13 
s úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky (ID: zv6bsur) nejpozději do 13. 10. do 16.00 hod. nebo osobně – 
s platným dokladem k prokázání totožnosti voliče (občanský průkaz, cestovní doklad) 
nejpozději do 18. 10. do 16.00 hod. Bližší informace získáte na www.praha13.cz 
v sekci Volby do PSPČR 2017, na tel. 235 011 317, 235 011 314.

             Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního 

Důležité veřejné projednání   
Zřídit zóny placeného stání ve vybraných lokalitách Pra - 
hy 13 – ano či ne? To je stále častější otázka, na kterou se snaží vedení naší městské 
části nalézt uspokojující odpověď. Zveme proto občany Prahy 13 na veřejné projednání, 
které se uskuteční v pondělí 2. října 2017 od 17.00 v obřadní síni radnice na Slunečním 
náměstí. Veřejné projednání o možnostech zavedení tzv. modrých zón je součástí akti-
vit místní Agendy 21. Pavel Jaroš, zástupce starosty

Obnovení 5. etapy stavebních prací v Centrálním parku
V průběhu léta musely být pozastaveny práce na revitalizaci Centrálního parku z dů-
vodu zjištění nesrovnalostí v zadávací dokumentaci. Díky těmto nesrovnalostem 
došlo ke změnám v rozpočtu stavby a finanční částka musela být navýšena o tzv. 
 vícepráce. Finanční navýšení však musí vždy odsouhlasit Rada hl. m. Prahy, která 
takto učinila 12. srpna 2017. Stavební práce tedy budou přibližně od poloviny letoš-
ního září pokračovat. Předpokládaný termín dokončení revitalizace Centrálního parku 
je konec roku. 

Městská část Praha 13 nemohla tuto situaci bohužel nikterak ovlivnit. Na začátku 
června jsme písemně apelovali na MHMP, aby byla situace co nejdříve vyřešena a park 
bez přerušení dostavěn. V celém procesu tedy neneseme pochybení. Jsme rádi, že na-
konec bylo rozhodnuto poměrně brzy a práce mohou být v září obnoveny.

Jana Gilíková, vedoucí odb. životního prostředí
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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...........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 ŠéFredaktOrky kOntakty

Milí čtenáři,
prázdniny utekly jako voda nejen školákům, ale i redakci STOPu. Jistě jste si všimli, že 
nám náš zpravodaj malinko přibral. Za téměř tři měsíce se toho totiž událo tolik, že nám 
čtyřicet stran nestačilo, tak jsme výjimečně čtyři přidali. Každý začátek školního roku je 
ve znamení hledání kroužků a jiných mimoškolních aktivit pro naše ratolesti, pro 
dospěláky je to čas pátrání po možnostech smysluplného využití volného času. 
V zářijovém vydání už tradičně najdete jejich širokou nabídku. Na stranách 8–10 se 
můžete seznámit s podrobným programem již pátého Festivalu volného času Prahy 13, 
hned další dvě stránky vám přinášejí informace o dalších nabízených aktivitách, zejména 
pro děti. Věřím, že vaši pozornost vzbudí i další témata, kterých také není zrovna málo. 
Například znovuotevřená stanice metra Jinonice, Strategický plán, podzimní úklid 
komunikací, zličínské parkoviště P+R nebo vstřícný krok společnosti Pražské vodovody 
a kanalizace. Ta bude ve spolupráci s naší městskou částí dodávat v případě havárie 
vodovodního potrubí nemohoucím seniorům a tělesně hendikepovaným občanům 
zdarma balenou pitnou vodu. V tomto čísle se urodila i řada sportovních zpráv, nechybí 
ani informace týkající se životního prostředí. Kdo by si myslel, že naši senioři mají spoustu 
volného času, je na omylu. Několik článků vás přesvědčí o tom, že nemají čas ani 
stárnout. O prázdninách se poměrně dost cestuje. Myslíte, že zvládnete ještě nějaký výlet 
nebo vycházku? Pár tipů ve STOPu určitě najdete. Celá redakce vám přeje hodně pohody 
a příjemné čtení. Eva Černá, šéfredaktorka

Nedávno média informovala 
o chystaném záměru postavit P+R 
parkoviště u Zličína. Má k tomu 
naše městská část více informací?
Rada hl. města Prahy v červnu 
schválila výstavbu velko kapa
citního parkovacího domu P+R 
s názvem Terminál Zličín, který 
by měl mít kapacitu přes dva ti
síce parkovacích míst. To samo
zřejmě výrazně ulehčí parkovací 
situaci v Praze 13, která se Zličí
nem sousedí. Stavba se má roz
kládat přímo nad dálnicí – kon
krétně nad mimoúrovňovou 
křižovatkou Rozvadovské spojky 
a Řevnické ulice. Z jedné strany 
bude napojena na konečnou za
stávku linky metra B Zličín a ob
chodní centrum Metropole Zli
čín a z druhé strany bude obklo  
pena obchodní zónou Avion 
Shopping Park. Středočeští řidiči, 
kteří každodenně cestují do Pra
 hy za prací, tak budou moci svá 
auta odstavit přímo u stanice 
metra a nemusí zajíždět až do 
naší městské části a zabírat par
kovací místa místním občanům. 

Koordinací a přípravou pro
jektu byla pověřena společnost 

Č. R., s.r.o., spolu s architekto
nickým studiem ARX.

Záměr Magistrátu hl. města 
Prahy plně podporujeme. Je za
potřebí, aby projekt takového vý
znamu byl koordinován jak ze 
strany města, tak ze strany stáva
jících provozovatelů obchodních 
center v této oblasti. Bezpro
středně po schválení záměru 
 Radou hl. m. Prahy jsem tedy 
společně se starostkou MČ Pra  
ha 17 a zástupci společnosti 
Č. R., s.r.o., svolal na radnici 
Prahy 13 informativní jednání 
partnerů, kterých se výstavba 
a budoucí užívání P+R Termi
nálu Zličín týká.

Momentálně probíhají pří
pravné práce. V nejbližší době 
bude projekt postoupen do řízení 
posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí – tzv. EIA.
Všimnul jsem si, že v současné 
době probíhají v Praze 13 na růz-
ných místech stavební práce. Mohu 
se zeptat, co přesně se buduje?
Jde o sérii několika rekonstrukcí. 
V současné chvíli je například re
konstruována lávka nad ulicí Ar
cheologická, kde dochází k obnově 

izolačních vrstev, 
sanaci podhledu 
konstrukce, podpěr 
a opěr včetně 
opravy křídelních 
zídek a úpravě kot
vení zábradlí. Lávka 
je od 15. srpna uza
vřena pro pěší a do
šlo zde k instalaci 
dočasných pře
cho dů a dopravního 
značení. Zhotovitel 
stavebních prací je 

společnost BM Construction, s.r.o. 
Podle Technických služeb hl. m. 
Prahy by měly být práce ukončeny 
letos v říjnu.

Další rekonstrukce momen
tálně probíhá v ulici Jeremiášova 
v úseku Poncarova – Besseme
rova, kde došlo k dočasnému 
uzavření části jízdních pruhů 
v obou směrech. Doprava je ve
dena po zbylé části komunikace 
v jednom jízdním pruhu v kaž
dém směru kvůli opravám dílčích 
částí přemostění stanice metra 
Stodůlky. Práce začaly na konci 
srpna a potrvají až do konce říj 
na 2017. Investorem je Dopravní 
podnik hl. města Prahy a zhoto
vitelem firma Strabag, a.s.

V nejbližší době nás čeká další 
důležitá rekonstrukce. Před ne
dávnem bylo vydáno stavební po
volení na zahájení rekonstrukce 
mostní konstrukce, která spojuje 
úroveň pěší zóny na výstupu ze 
stanice metra Nové Butovice 
s úrovní vstupu do Polikliniky 
Lípa Centrum. Most byl vybu
dován v roce 1988 a momentálně 
je v havarijním stavu. Na základě 
diagnostického průzkumu bude 
provedena demolice nosné kon
strukce a pilířů, úprava horních 
částí stěn a opěry a sanace nava
zující opěrné zdi. Nová železobe
tonová konstrukce bude mít vyšší 
nosnost a svým tvarem bude od
povídat té stávající. Nová kon
strukce řeší i úpravu odvodnění 
mostu. Demolice i výstavba bude 
probíhat v jedné etapě, kdy bude 
na mostě vyloučen pěší provoz. 

Naše městská část vydala 
v souvislosti s rekonstrukcí pod
mínky, které musí být stavební

kem dodrženy. Nesmí být ohro
žen provoz na okolních komu 
nikacích, při provádění stavby 
nesmí být okolí a podzemní vody 
ohroženy závadnými látkami 
a podobně. 

Prostředky na kompletní vý
měnu této mostní konstrukce za
jistilo hl. město Praha. Stavební 
práce budou zahájeny na podzim 
tohoto roku a jejich ukončení 
předpokládáme v srpnu 2018. 
Rekonstrukce spadá pod Tech
nickou správu komunikací hl. 
města Prahy a navazuje na již za
počatou revitalizaci pěší zóny 
Nové Butovice. 

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

  Uzávěrka příštího čísla: 11. 9. 2017  Distribuce: 29. 9. – 6. 10. 2017
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PVK dodají vodu seniorům
Pražské vodovody a kanalizace zahájily spolupráci s naší městskou 
částí. Budeli to nutné, dodají na své náklady balenou vodu nemohou
cím seniorům a tělesně postiženým občanům. 

V případě havárie vodovodního potrubí nebo při delších výlukách 
slouží jako náhradní zdroj pitné vody přistavené cisterny. K těm mají 
ale starší a tělesně postižení lidé obtížný přístup. PVK tedy přišlo 
s nápadem dodávek pitné vody balené ve dvoulitrových sáčcích fyzicky 
znevýhodněným občanům až do domu. „Podstatou je zajistit náhradní 
zásobování pitnou vodou pro ty, kteří si nemohou dojít k přistavené 
cisterně. V praxi vše funguje tak, že se nemohoucí senioři či tělesně 
postižení občané zaregistrují do služby SMS INFO. Pomocí SMS 
zpráv jim poté chodí informace o přerušení dodávek pitné vody. 
V případě, že na SMS zprávu zareagují, vedeme je v evidenci a bale
nou vodu jim do určité lhůty dodáme,“ řekl Tomáš Mrázek, tiskový 
mluvčí PVK. Na roznášce balené vody spolupracují PVK s Českým 
červeným křížem.  Eva Libigerová

Rozklikávací rozpočet je k dispozici
Od letošního června je na webových stránkách www.praha13.cz 
možné spustit aplikaci Rozklikávací rozpočet. Tato aplikace se stala 
symbolem moderního a otevřeného úřadu 21. století a v poslední době 
ji zavádí do praxe stále více veřejných institucí. 

Systém, ve kterém je možno zobrazit detaily hospodaření úřadu až 
na úroveň jednotlivých položek, má velmi jednoduché a intuitivní 
ovládání, jsou v něm přehledně zpracovány příjmy a výdaje, nabízí tak 
veřejnosti ucelený přehled o hospodaření a fungování úřadu. 

„Otevřenost při nakládání s veřejnými finančními prostředky je pro 
nás velmi důležitá. V zavedení zmiňované aplikace vidím jednoznačný 
přínos pro občany, kteří mají zájem o podrobnější údaje o financování 
jednotlivých položek z našeho městského rozpočtu,“ říká starosta 
Prahy 13 David Vodrážka.

Transparentní, přehledná a srozumitelná forma prezentace ekono
mických dat umožňuje sledovat hospodaření úřadu na různých úrov
ních. Rozklikávací formou lze zobrazit současný stav a skutečné čer
pání výdajů a plnění příjmů podle jednotlivých odborů.

Občané se do aplikace mohou dostat jednoduše přes webové 
stránky www.praha13.cz – Městská část – Důležité dokumenty a roz
počet – Rozklikávací rozpočet. Aplikaci podporují také mobilní zaří
zení, jako jsou tablety a chytré telefony. Eva Libigerová

Občané Prahy 13 spolupracují 
na Strategickém plánu
Městská část Praha 13 zpracovává od začátku léta Strategický plán. 
Občané měli možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, kte
rého se zúčastnilo 1 248 respondentů. Na webových stránkách pro
jektu byla zároveň k dispozici pocitová mapa, do které bylo zazname
náno 612 míst/podnětů. Výsledky z průzkumu a pocitové mapy jsou 
v současné době vyhodnocovány a budou veřejnosti prezentovány 
na projektovém webu a podrobněji pak na prvním veřejném projed
nání, které se uskuteční v nejbližší době.

Mimo veřejná projednání, která jsou plánována na září a listopad, se 
uskuteční tři setkání s občany v rámci kulatých stolů (říjen – listopad). 
Zde budete mít možnost diskutovat se zástupci vedení MČ a zpraco
vateli Strategického plánu a vyjádřit své názory k různým oblastem 
života a k budoucímu rozvoji Prahy 13.

Více informací o celém projektu na www.strategiepraha13.cz.
Martin Šmíd, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Změny v hromadné dopravě
V srpnu byla po více než půlroční rekonstrukci znovu otevřena stanice 
metra Jinonice. V souvislosti s tím došlo k trvalé úpravě vedení auto
busové linky č. 137 v oblasti Jinonic, která je nyní vedena přes za
stávku U Trezorky v oblasti nové zástavby. 

Pro zajištění přímého spojení oblasti Vidoule se stanicí metra 
a místní poštou vede linka 137 nově také přes zastávku Butovická, 
přičemž je zachována i obsluha zastávky Vidoule. S ohledem na tuto 
změnu trasy se pro linku 137 ruší zastávka Sídliště Jinonice. I když se 
v úseku Jinonice – Nové Butovice vrátila linka 137 ke svým původním 
předvýlukovým intervalům, k celkovému posílení došlo v úseku 
U Waltrovky – Jinonice, kudy nově jedou všechny spoje této linky, 
které byly dříve ukončeny již v zastávce U Waltrovky. Přes zastávku 
U Trezorky je zajištěn interval 4 minuty ve špičkách pracovních dnů 
a 7–10 minut mimo špičku včetně víkendů a večerních období. Linka 
149 se vrátila na svou původní trasu a dočasná náhradní linka 157 
byla zrušena.

Zřízení nové zastávky Krematorium Motol
Na základě četných žádostí občanů a cestujících ke zřízení zastávky 
Krematorium Motol pro autobusové linky se ROPID – Pražská inte
grovaná doprava rozhodnul tuto zastávku zřídit od 29. dubna 2017 
celodenně a celotýdenně pro linku 180. Od 1. června 2017 navíc tuto 
zastávku obsluhuje také linka č. 380. Filip Drápal, ROPID

Knihovna je znovu otevřená
V pondělí 4. září bude v OC Lužiny opět otevřena pobočka Městské 
knihovny v Praze, která byla přes léto uzavřena z důvodu opravy 
podlah. Knihovna je v plné síle a těšit se můžete nejen na regály plné 
knih, ale také na pestrý program pro děti i dospělé nebo internet 
zdarma. Otevírací doba je: pondělí 13–19, úterý a pátek 9–16, středa 
a čtvrtek 12–19, sobota 9–13 hodin. Krom knih, audioknih a časopisů 
knihovna nabízí také různé programy pro děti i dospělé.

Od září budou probíhat i pravidelné páteční literární hrátky,  určené 
dětem ve věku od dvou do pěti let v doprovodu dospělých. Starší děti 
mohou využít Novou školu, která jim v odpoledních hodinách pomůže 
zvládnout školní učivo. Knihovna nabídne také literární besedy, lekce 
informační výchovy nebo cestopisné přednášky. Více na www.mlp.cz, 
knihovna@mlp.cz, tel. 235 301 477. -red-
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Prostředí, ve kterém tráví malé děti svůj čas, je pro jejich zdravý tě
lesný i duševní vývoj velmi důležité, což si samozřejmě dobře uvědo
mujeme. Proto jsme se rozhodli vytvořit na Ovčím hájku co nejvíce 
přátelskou a „chytrou“ školku, nabitou moderními technologiemi. 
Vnější prostor tvoří hřiště s bezpečným povrchem a herními prvky 
sloužícími jak k odpočinku, tak k výuce. Při vstupu do školky vás uvítá 
recepce, která zajišťuje bez
pečnost dětí, zelené živé stěny 
s automaticky řízenými pod
mínkami prostředí, zmiňo
vané prosvětlené atrium 
a podlahy tlumící hluk, inter
aktivní tabule pro výuku 
a promítání pohádek, chytrá 
světla regulující, či naopak 
podporující sluneční paprsky 
procházející světlovody 
ve stropě – to vše vytváří naši 
novou mateřskou školu ojedi
nělým projektem.

V rámci školky působí také 
mateřské centrum, ve kterém 
mohou rodiče konzultovat vý
chovné záležitosti s dětským 
psychologem a logopedem.

Nebyli jsme v tom sami
Projekt nové mateřinky byl samozřejmě velmi nákladnou záležitostí. 
Ceníme si tedy snahy Magistrátu hl. m. Prahy, odboru evropských 
fondů, bez jejichž finančního přispění by realizace projektu nemohla 
být dotažena do zdárného konce. Velké díky patří rovněž Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy, které nám při získávání finančních 
prostředků vyšlo maximálně vstříc. Naše snaha bude jistě oceněna 
především samotnými dětmi a jejich spokojenými rodiči. Mateřskou 
školu si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách 
městské části www.praha13.cz/materskaskolkaustromu.

Marcela Plesníková, zástupkyně starosty

téma stOpu
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Nová školka otevřela své brány
Na letošní první září jsme se těšili o něco víc, než je obvyklé. Podařilo 
se nám dotáhnout do konce všechny plány a zrealizovat stavbu nové 
mateřské školy. Původně nevyužívané a chátrající sportovní centrum 
na Ovčím hájku se díky finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy 
a využití dotace z operačního programu Praha – Pól růstu ČR doslova 
proměnilo na moderní předškolní zařízení pro děti od dvou let věku.

V čem bude mateřská škola „U Stromu“ jiná?
Stavební projekt vycházel z nápaditého architektonického řešení, 
které dokázalo zakomponovat původní stavbu do nového konceptu. 
Vnitřní oválné multifunkční atrium dostalo prosklené zastřešení, bylo 
osazeno živým stromem – odtud samotný název mateřinky – a pří
jemné prostředí doplnila stěna porostlá zelenými rostlinami. Školka 
má celkem pět tříd, které jsou barevně odlišeny. Tři z nich jsou určeny 
dětem od 2–3 let a dvě z tříd pak patří 3–6 letým dětem.

Zařízení má dokonce svou vlastní kuchyni, která klade důraz na va
ření podle zásad zdravé výživy. Celý objekt pak splňuje zákonné nor 
my energetické soběstačnosti budov.

Proč je důležité zvyšovat počet míst ve školkách 
Demografická fakta hovoří jasně. Počet obyvatel třináctky se bude 
i nadále zvyšovat. Odborná studie, která byla vypracována před dvěma 
lety, potvrdila, že Praha 13 by měla postupně navyšovat kapacitu 
v předškolních a školních zařízeních. Rozhodnutí otevřít novou 
školku ještě umocnil právní nárok na předškolní vzdělávání dětí. 

Protože jsme nechtěli zahušťovat současnou výstavbu, ani budovat 
na zelené louce, rozhodli jsme se zrekonstruovat vhodný stávající 
 objekt. Volba padla na budovu bývalého Sportcentra, v níž nájemce 
vypověděl smlouvu a která uprostřed sídliště viditelně chátrala.

Kvantita přerůstá v kvalitu
Díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných získali obyvatelé Pra 
hy 13 pro své děti mateřskou školu, na kterou mohou být plným prá
vem pyšní. Zapsáno je zde celkem 102 žáčků. Věnují se jim nejen 
 pečlivě vybraní pedagogové a další zaměstnanci, ale také chůvy mající 
na starosti ty nejmenší. 

Původní stavba Sportcentra

Finální podoba budovy po rekonstrukci

Hřiště bylo budováno s důrazem na bezpečnost dětí

Symbol mateřské školy

Sociální zařízení červené třídy
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Děti slavily a my s nimi
První červen je dnem, na který se těší snad všechny děti nejen kvůli 
tomu, že už zbývá pouhý měsíc do letních prázdnin, ale také proto, že 
mohou oslavit svůj svátek. Praha 13 jim uspořádala oslavu už o dva 
dny dříve, tedy 30. května. Akce pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky se tradičně konala u mateřské školy v Bronzové ulici. Ani 
velké horko neodradilo spoustu rodičů přijít se se svými dětmi podívat 
do Centrálního parku na vystoupení oblíbených dětských postaviček 
Jů a Hele v podání divadýlka Loudadlo a poslechnout si vystoupení 
zpěvačky Nikol Držmíškové nebo hudební skupiny Votchi. Připravena 
pro ně byla nápaditá dětská farma a samozřejmě také spousta atrakcí – 
kolotoč, houpačky, elektrická plavidla, vláček, skákací hrad i trampo
líny, na kterých se děti mohly pořádně vyřádit.  Eva Libigerová

Sportovci se sjeli do Třebonic
Už 17. ročník Třebonických letních her se konal v sobotu odpoledne 
24. června 2017 na březích rybníka v Třebonicích v Praze 13. Na tři
cet borců se sem sjelo poměřit síly v pěti disciplínách – slalomu s ko
lečkem v kombinaci s hašením ruční stříkačkou, řezání klády ruční pi
lou, v záchraně tonoucího z kánoe, běhu přes plovoucí lávku a štafetě 
v pití piva či limonády. Deset tříčlenných družstev při slavnostním za
hájení přivítal starosta David Vodrážka společně se svým zástupcem 
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letní hry pořádal spolek dobrovolných hasičů SDH Třebonice ve spo
lupráci s městskou částí a Kulturním domem Mlejn pod záštitou sta
rosty Prahy 13. Bohdan Pardubický

Pavlem Jarošem. Zastupitelka Yveta Kvapilová v roli bohyně zapálila 
„olympijský“ oheň, jen o něco menší než ten olympijský.

Plnění soutěžních disciplín bylo jako vždy divácky velice poutavé.  
Letos se sice nikdo nevykoupal při zdolávání lávky, zato se „udělaly“ 
hned tři soutěžní týmy na kánoi při záchraně tonoucího. Závěrečná 
disciplína – štafeta v pití piva či limonády nečekaně zamíchala s ko
nečným pořadím v soutěži. Na stupních vítězů stanulo družstvo 
 Jedna+dva před Škodíky a Čumáčky.

Po skončení soutěží pokračovaly hry až do 22. hodiny zábavou ko
runovanou vystoupením hudební skupiny Vynyl band. Třebonické 
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Ve středu 14. června se na prostranství před radnicí Prahy 13 uskuteč
nil 2. ročník akce místní Agendy 21 pod názvem Den zdraví – aneb 
buďme zdraví v Praze 13. 

Rozloučení se školou
Čtvrtek 22. června patřil druhému ročníku akce s názvem Rozloučení se 
školou. Také v letošním roce byla zaštítěna Marcelou Plesníkovou, zá
stupkyní starosty, která má mimo jiné na starosti problematiku školství.

Městská část oslovila všechny základní školy, které v Praze 13 pů
sobí. Každá z nich pak dostala vyhrazenu půl hodinu z programu, kdy 
na přistaveném pódiu v Centrálním parku mohli jednotliví žáci před
vést program dle vlastního uvážení. 

Děti se příležitosti předvést svůj um zhostily skvěle! Byli jsme velmi 
překvapeni úrovní všech vystoupení. Zpívalo se, předváděly se tanečky 
i zábavné scénky, některé děti hrály na hudební nástroje, jiné soutěžily 
o ceny.

Hlídejme si své zdraví Jednodenní festival zaměřený na prevenci, zdraví a životní styl byl ur
čen snad všem věkovým kategoriím. Akce zaujala několik stovek lidí, 
kteří mohli ochutnat a zakoupit potraviny od místního farmáře, vy
zkoušet pomůcky terapeuta, nechat si změřit hladinu cukru v krvi, 
otestovat metabolismus, využít služeb zubní hygieničky, projít se mo
delem tlustého střeva a seznámit se tak s riziky onemocnění tohoto 
orgánu. Prezentováni byli rovněž poskytovatelé sociálních služeb. Pro 
děti bylo připraveno několik stanovišť soutěží s tématikou prevence 
zdraví. 

V rámci akce proběhl také pochod seniorů s netradičním názvem 
Dalejemi se zdravicí na Den zdraví před radnicí. Pohybu chtiví senioři 
se sešli na Řeporyjském náměstí, aby vyrazili podél Dalejského potoka 
přes část Prokopského údolí, vystoupali kopec k Nové Vsi a prošli ko
lem Asuánu až na Suchý vršek. Jejich poslední kroky vedly před rad
nici, kde předali starostovi Davidu Vodrážkovi svou zdravici. Za měst
skou část se pochodu zúčastnil také zástupce starosty Pavel Jaroš 
a členové sociálního výboru Miloš Drha a Antonín Krejčík.

Hana Zelenková, koordinátor MA 21

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb
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V Praze 13 si nejsme cizí
Městská část Praha 13 společně s Integračním centrem Praha, o.p.s. 
organizovala komunitní akci s názvem Nejsme si cizí... Zábavné od
poledne, které je zařazeno mezi akce místní Agendy 21, proběhlo 
v sobotu 24. června v Centrálním parku u Kuželkárny.

Celé sobotní odpoledne se neslo v duchu prolínání kultur. Vystou
pila zde hudební kapela, kterou založili migranti, pro návštěvníky byly 
připraveny různé zajímavé workshopy, dospělí se mohli nechat inspi
rovat multikulturní kuchařskou show s ukázkou tradičních receptů, 
k vidění a hlavně ochutnání byla pravá gruzínská grilovačka, 
 vietnamská komunita předvedla výrobu pravých jarních závitků a byly 
zde připraveny karibské speciality. Zájemci o hájení lidských práv si 
ve spolupráci s českou pobočkou mezinárodní organizace Amnesty 
International mohli poslechnout sérii krátkých vzdělávacích diskuzí  
se zástupci národnostních a sociálních menšin s názvem Živá 
knihovna. Děti dostaly příležitost vyzkoušet si výrobu origami nebo se 
zúčastnit cukrářského a tanečního workshopu a nechybělo ani oblí
bené malování na obličej. Eva Libigerová

Ve vzduchu byla cítit příjemná atmosféra blížících se prázdnin. Počasí 
bylo opravdu letní, proto přišlo vhod osvěžení v podání sboru dobro
volných hasičů SDH Stodůlky, kteří díky plné cisterně vytvořili tzv. 
mlžítko a chladili nejen děti, ale i dospělé. Hasičům patří velké díky 
za pomoc v organizaci příjemné akce, která se příští rok určitě dočká 
svého pokračování. 
 Eva Libigerová
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Po čtyřech velmi úspěšných ročnících Festivalu volného času 
Prahy 13 pro vás městská část letos připravila jeho pátý ročník. 
V průběhu celého měsíce se vám představí široké spektrum spolků 
a jiných  organizací, které nabízejí nejrůznější volnočasové aktivity 
pro všechny generace. Nabídka akcí, pořádaných na různých mís-
tech naší městské části, je opět zajímavá a pestrá, takže věříme, že si 
vybere úplně každý. Budeme se těšit na vaši účast. Jste srdečně 
zváni!

Program festivalu

sobota 2. září
●  9.00–17.00 Hokejbalový víkend na hřišti HC Kert park Praha 

v Kolovečské ulici
 HC Kert park Praha pořádá víkendový turnaj O pohár starosty Pra- 
hy 13 s účastí šesti vrcholových mládežnických týmů. 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 si hokejbal vyzkoušet.

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

neděle 3. září
●  9.00–16.00 Druhý den hokejbalového víkendu – pokračuje turnaj 

O pohár starosty Prahy 13 včetně doprovodných programů. Vyhlá
šení výsledků turnaje bude po 15. hodině.

●  10.00 Cyklistika – tradiční vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Sto-
důlky 
 Vyjížďku pořádá Cyklistický spolek Stodůlky. Start a cíl jsou u ho
kejbalového hřiště v Kolovečské ulici. 

úterý 5. září 
●  14.00–17.30 Badminton – Den otevřených dveří na Lužinách 

 Akci pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny v hale na Lužinách 
v Zázvorkově ulici. Zve všechny včetně nejmenších dětí, aby si přišli 
badminton nezávazně a zdarma vyzkoušet.

čtvrtek 7. září
●  16.00 Turistická akce – Pochod Hlubočepy trochu jinak a Pozná-

vat a chránit
 Pochod pořádá ve spolupráci s MČ Praha 13 Klub českých turistů 
oddíl Trilobit Barrandov. Hlavní trasa měří 9 km. Start je na Ba
rrandově na konečné tramvají, cíl pak u radnice Prahy 13 na Slu
nečním nám. v Nových Butovicích. Místní trasa Poznávat a chránit 
je dlouhá 5 km a má start i cíl na Slunečním nám. u radnice. Start je 
na obou místech možný v době od 16.00 do 18.00, do cíle je nutno 
dojít v době od 17.30 do 20.00. Upomínkové ceny pro účastníky 
místní trasy Poznávat a chránit se budou losovat v cíli v 17.30, 
18.30 a v 19.30.

●  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, kadeřnický 
workshop (barvení křídami a vlasový styling), tradičně nebudou 
chybět ani parkouristé se svým vystoupením. Celou akci budou 
 hudebně provázet DJ a moderátor z řad uživatelů. Vše doplněno 
o dětský koutek s plackovačem. 

sobota 9. září
●  9.00–17.00 Sportovní den SK Velká Ohrada u Nepomuckého 

rybníka 
 Připraveny jsou disciplíny ryze sportovní – plnění Odznaku vše
strannosti olympijských vítězů i netradiční – sportovně–zábavné. 
Ani letos nebude chybět ukázka nového adrenalinového sportu 
 flyboardingu. Vystoupení profi letců předpokládáme v 11.00 
a 15.00 hodin. 

●  9.00 –15.00 Beach volejbal – Veterán cup 100+ na kurtech v ul. 
Ovčí hájek v Nových Butovicích 
 Veřejný beach volejbalový turnaj smíšených dvojic, podmínkou 
účasti je součet letos dosaženého věku dvojice 100 a více let. 

●  14.00 Kopaná – program pro malé a nejmenší zájemce o kopanou 
 Na hřišti Sokola Stodůlky (u kostela) připravil oddíl kopané TJ So
kol Stodůlky sportovně zábavné odpoledne, určené pro všechny za
čínající fotbalisty od nejútlejšího věku. Budou mít možnost vyzkou
šet si své předpoklady i dovednosti a dozvědět se vše o možnostech 
začít s tímto národním sportem.

●  16.00 Šipkový turnaj – zahrada za Spolkovým domem, K Vidouli 727
 Všichni příznivci tohoto sportu se mohou zapojit do propagační 
akce, při které špičkoví hráči z klubu Renegades předvedou ukázky 
a poskytnou další informace. Zájemci se mohou zúčastnit i turnaje. 

neděle 10. září
●  9.00–13.00 Den otevřených dveří v centru Avaloka v Bellušově 

ul. na Lužinách
 Připravil spolek 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. 

●  14.00–17.00 Skautské odpoledne v Centrálním parku u Kuželkárny 
 Skauti ze střediska Vatra budou mít připravený program plný sou
těží a zajímavostí. Děti se můžou těšit například na poznávačku, 
hlavolamy, boj s pěnovými zbraněmi Nerf a ukázku dalších skaut
ských dovedností.

●   14.00–17.00 Lukostřelba v Centrálním parku u Kuželkárny
 SK Start Praha – lukostřelba připravil program s ukázkami spor
tovní lukostřelby a možností si střelbu z luku vyzkoušet.

●  14.00–16.00 Dětská atletika v Centrálním parku na hřišti u Ku-
želkárny
 Lehkoatletický sportovní klub Aktis Praha připravil ukázky dětské 
atletiky, kterou si bude moci každý vyzkoušet. Na okolních cestách 
a cestičkách budou probíhat běžecké závody dětí všech věkových 
kategorií.

●  14.00–15.00 FitMAMI – ukázkové cvičení pro maminky s dětmi 
Program FitMAMI je outdoorové cvičení pro maminky s dětmi 
od 6 týdnů, které v průběhu roku pravidelně probíhá v Centrálním 
parku. Společná cvičení obsahují prvky cardiocvičení, posilování, 
fitnes v přírodě... V rámci festivalu bude možnost vyzkoušet si 
ukázkovou hodinu zdarma.

●  15.00–16.00 Ukázky tradičních japonských bojových umění, cvi-
čení pilates a jógy v Centrálním parku u Kuželkárny
 Ukázky připravil spolek Luční květy/Yamabushi Soin. Všechny 
bezpečné techniky boje a cvičení pilates a jógy si budou moci ná
vštěvníci vyzkoušet.

●  16.00–18.00 Florbal na invalidních vozících v Centrálním parku
 Ukázkové zápasy v tomto sportu pro hendikepované připravil 
na hřišti u Kuželkárny spolek FlorIn. Všichni zájemci budou mít 
možnost si po skončení zápasů florbal na vozíčku vyzkoušet.

●  16.00–18.00 Kultura do ulic – vystoupení hudebních skupin 
 V Centrálním parku u Kuželkárny se v rámci koncertu, který zajiš
ťuje agentura Exclusive Production, představí několik hudebních 
skupin. 

Pestrá nabídka Festivalu volného času Prahy 13
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pondělí 11. září
●  14.00–17.30 Badminton – druhý Den otevřených dveří 

 Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny v tenisové hale na Luži
nách v Zázvorkově ul. (více viz 5. 9. 14.00–17.30).

●  16.00–18.00 Kopaná – přiveďme děti ke sportu na hřišti  
SK Motorlet Praha 
 Oddíl kopané připravil na svém hřišti v Jinonicích program ze
jména pro děti, které by se chtěly v budoucnu tomuto sportu věno
vat. Zve všechny zájemce od nejútlejšího věku. 

středa 13. září
●  10.30–14.30 Turnaj v pétanque v Domě sociálních služeb Lukáš 

 5. ročník seniorského turnaje v pétangue O putovní pohár starosty 
Prahy 13 a o zvláštní cenu zástupce starosty pro sociální oblast.

●  14.00 – 18.00 Výpočetní technika ve FZŠ Trávníčkova
 Spolek TIB a FZŠ Trávníčkova pořádají odpoledne zasvěcené 
ukázkám a workshopům z oblasti výpočetní techniky.  
Více na str. 12–13 a na http://tib.cz, www.facebook.com/tib.cz/. 

●  16.30–18.00 Den otevřených dveří v klubovně pionýrského od-
dílu Rondel
 Pionýr – středisko Rondel zve všechny zájemce k návštěvě své klu
bovny v Amforové 1886/42, vchod z vnitrobloku od MŠ U Bobříka. 

pátek 15. září
●  9.00–17.00 3. ročník Pražského medobraní před radnicí

 Český svaz včelařů, ZO ČSV Řeporyje, Včelín Ořech připravuje 
největší jednorázový trh s medem – prodej a ochutnávka medů 
a dalších včelích produktů, ukázka živých včel v proskleném úlu, 
mobilní včelí naučná stezka – přednášky o včelách, včelaření, před
nášky o medu a jeho použití a správné skladování, ukázka apiterapie 
(léčba s pomocí včel a jejich produktů). 

●   10.00–17.00 Den zdraví – doplňkový program 
– Český červený kříž – ukázky první pomoci
 V rámci doplňkového programu medobraní bude 5. místní skupina 
Českého červeného kříže při OS Praha 1 předvádět ukázky první 
pomoci určené hlavně pro děti. 
– Program FasTracKids pro nejmenší děti
– Naturální kulturistika
 Představení sportovního odvětví Naturální kulturistika, průběhu 
a pravidel soutěže, ukázky z předchozích soutěží, zdravý životní 
styl, poradenství. Seznámení s činností klubu Naturální kulturistika 
Praha a pozvání na letošní Pražský pohár ICN (7. 10. v Galerii Bu
tovice). Ve 12.00 uvidíte exhibici soutěžících v kategorii Mr. Phy
sique a Bikini Fitness.

●  14.00–15.00 Ukázky tradičních japonských bojových umění, cvi-
čení pilates a jógy
 Připravil spolek Luční květy/Yamabushi Soin. Všechny bezpečné 
techniky boje a cvičení pilates a jógy si budou moci návštěvníci vy
zkoušet. 

●  9.00–17.00 BENU lékárna – informační stánek – poradenství 
●  10.00–16.00 Prodej výrobků chráněné dílny PROSAZ, z.ú.

 Organizace PROSAZ sídlící a dlouhodobě působící v Praze 13 má 
za cíl pomáhat zdravotně postiženým. Zapojuje je do běžného ži
vota zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočaso
vých a rekreačních aktivit. Na akci bude nabízet výrobky své chrá
něné dílny.

●  14.00–17.00 Beluška, z.s. – ukázkové masáže zdarma
 Své umění předvedou nevidomí maséři ze studia Beluška z ul. Neu
stupného.

●  15.00 FitMAMI – ukázkové cvičení pro maminky s dětmi  
od 6 týdnů
Program – viz 10. 9. 14.00–17.00. 

sobota 16. září
●  10.00 Abebe Bikila – Memoriál Run – běh pro zdraví a vytrvalost 

Centrálním parkem  
Záštitu nad memoriálem převzala Česká lékařská společnost Jana 
Evangelisty Purkyně, z.s. Memoriál organizuje Etiopská komunita 
v ČR ve spolupráci s městskou částí Praha 13. Účastnit se mohou 
všichni zájemci ve věkových kategoriích děti 7 až 12 let, mládež 
13 až 18 let a starší mládež a dospělí nad 19 let již bez rozdílu 
věku. Základní trasa běhu 2 km, prodloužená cca 3,2 km. Jde o běh 
pro zdraví a vytrvalost. Prezence od 9.30, start v 10.00 v Centrál
ním parku u Kuželkárny. Pestrý doprovodný program, organizátoři 
jako post program nabízejí možnost přátelského setkání se zakla
datelem UNESCO Clubu v Restauraci Trifot u stanice metra 
Nové Butovice. 

neděle 17. září
●  8.00 Tradiční Pražské cyklozvonění – sraz účastníků v Centrál-

ním parku na hrázi Stodůleckého rybníka
 Jedenáctý ročník Pražského cyklozvonění pořádá letos městská část 
Praha 8 v Kaizlových sadech na Invalidovně. Odjezd účastníků 
z Prahy 13 bude asi v 8.30 hod. Trasa je cca 20 km dlouhá a vhodná 
pro rodiny s většími dětmi. V Kaizlových sadech bude pro všechny 
účastníky připraven zábavný program, různé soutěže a exhibice. 
Akce je součástí Evropského týdne mobility.  
Více na www.cyklozvoneni.cz. 

●  9.00 Veřejný turnaj v malé kopané v Centrálním parku u Kužel-
kárny 
 Pořádá městská část Praha 13 pro družstva 4+1, 2x 10 minut. Při
hlášky předem na sport@p13.mepnet.cz.

●  15.00–18.00 Hasičské odpoledne v Centrálním parku u Kužel-
kárny
 Společně pořádají SDH Třebonice a SDH Stodůlky. Zejména pro 
děti mají naši hasiči připravenou ukázku hasičské techniky a řadu 
soutěží v zábavných hasičských disciplínách.

●  16.30 Veřejný kuželkový turnaj v Centrálním parku v Kuželkárně 
 Pořádá městská část Praha 13. Soutěžit se bude v kategoriích do
spělí i děti. Vítáni jsou všichni návštěvníci sportovního odpoledne.

úterý 19. září
●  15.00–18.00 Den otevřených dveří Domu dětí a mládeže Stodůlky 

 Dům dětí a mládeže připravil ve svém areálu v Chlupově 1800 pro
hlídku prostorů i pestrou ukázku svých činností. Program je zdarma 
a návštěvníci mají nejen možnost vyzkoušet si tradiční i netradiční 
aktivity, ale i přihlásit se na volná místa v kroužcích a klubech. Pře
hled ukázkových lekcí bude před akcí k dispozici na webových 
stránkách www.ddmstodulky.cz. 



ZÁŘÍ 2017 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22710

středa 20. září 
●  9.15 Zahájení podzimního cyklu výuky seniorů v práci na PC – 

Dům sociálních služeb Lukáš 
 Tentokrát se mohou senioři seznámit i s geocachingem, což je hra 
na rozhraní sportu a turistiky, spočívající v použití navigačního sys
tému GPS při hledání skryté schránky (tzv. kešky) – více na webu 
https://cs.wikipedia.org/wiki/geocaching. 

čtvrtek 21. září 
●  10.00–15.00 Tichá cesta 2017 – 3. ročník tradiční akce věnované 

elektromobilitě – Sluneční nám. v Nových Butovicích
 V rámci Evropského týdne mobility pořádá městská část Praha 13 
ve spolupráci s Asociací elektromobilového průmyslu soutěžní 
přehlídku elektrokol, elektromobilů a související techniky z oblasti 
tohoto rychle se rozvíjejícího průmyslového odvětví. Elektromo
bily a elektrokola zde návštěvníkům předvede řada výrobců. Pro 
posádky elektromobilů a plugin hybridů a pro školní družstva 
z našich škol je připravena zajímavá soutěž.

●  14.00–17.30 Badminton – Den otevřených dveří v hale na Lužinách 
 Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny v tenisové hale na Luži
nách v Zázvorkově ul. (více viz 5. 9. 14.00–17.30).

●  17.00 a 18.00 Vystoupení pěveckých souborů v KD Mlejn 
 V 17.00 se představí sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Ško
lami, v 18.00 sbory Kulíšci a Noctuela z FZŠ prof. Otokara 
Chlupa. 

●  17.00 Atletické odpoledne na hřišti FZŠ prof. Otokara Chlupa 
 Atletický oddíl TJ Stodůlky, z.s., připravil spoustu sportovních 
soutěží pro děti a mládež. Zúčastnit se mohou i ti, kdo se dosud 
atletice nebo sportu vůbec nevěnovali.

sobota 23. září
●  9.30 Badminton – veřejný badmintonový turnaj Liga lužinské 

mládeže 
 Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny v tenisové hale v Zá
zvorkově ul.

●  14.00 Voříškiáda 2017 na Slunečním nám. v Nových Butovicích
 Pátý ročník zábavného soutěžního programu pro majitele všech 
voříšků, tedy pejsků bez PP. Odborným garantem soutěže je ky
nologická organizace Haf Bez Obav, s.r.o., ze Zbuzan, která 
v průběhu soutěžního programu představí také výcvik pejsků. 
 Organizace nevidomých Beluška předvede práci vodících psů. 
Podmínky soutěže a přihlášky na www.praha13.cz. 

neděle 24. září
●  9.00–12.30 Dopolední program ve Sportovní hale Lužiny – 

ukázky činnosti jednotlivých oddílů SK Hala Lužiny (více na str. 
12–13) a na www.skhalaluziny.wz.cz. 

●  15.00–18.00 Odpolední program Sportovního klubu Hala Lu-
žiny v Centrálním parku u Kuželkárny – 14.30–17.30 Orientační 
běh Medvědí stezkou – Centrálním parkem, 15.00–17.30 ukázky re
kreačních sportů pro děti a rodiče. 

●  10.30 Badminton – veřejný badmintonový turnaj dvojic – rodič 
a dítě 
 Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny v tenisové hale v Zá
zvorkově ul. na Lužinách.

●  14.00–18.00 Basketbal – otevřený basketbalový turnaj začáteč-
níků Boj o Krále Bubliny
 Pořádá Basketbalová akademie Sparta Praha v nafukovací hale 
u ZŠ Kuncova. Turnaj je pro začátečníky, pokročilé i pro děti 
od 6 do 12 let, které přijdou a projeví zájem. Všichni si budou 
moci hru vyzkoušet.

●  16.00 a 18.00 Divadlo v KD Mlejn 
 Dům dětí a mládeže Stodůlky zve v 16.00 na představení divadel
ního souboru a autorský muzikál Letního hudebně dramatického 
tábora pro děti 11–20 let. V 18.00 je na programu divadelní před
stavení souboru Vulkán při ZŠ Klausova. Děti z divadelního sou
boru si pro letošní rok nastudovaly hru Pražské pověsti.

středa 27. září  
●  10.00 Svatováclavský NW pochod z Lukáše k prameništi Motol-

ského potoka
 Vychází se v 10.00 od Střediska sociálních služeb Prahy 13. V cíli 
na účastníky čeká připravený táborák s opékáním buřtů. 

●  14.00–17.30 Badminton – Den otevřených dveří v hale na Lužinách 
Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny v tenisové hale na Luži
nách v Zázvorkově ul. (více viz 5. 9. 14.00–17.30). 

čtvrtek 28. září – státní svátek
●  9.00–18.00 Dobrodružná soutěžní hra Pražské věže s Prahou 13

 Více na www.prazskeveze.cz, kde také můžete od 1. září podávat 
přihlášky. Úvodní i cílová prezence bude u radnice na Slunečním 
nám. v Nových Butovicích od 9.00 do 18.00. Hra zahrnuje věže 
na území Nových Butovic, Jinonic, Stodůlek, Řep, Ořechu, Třebo
nic a Řeporyj.

●  13.00–17.00 Svatováclavské odpoledne na Slunečním nám.
 Program pro celou rodinu. Program pro nejmenší si připravil 
FasTracKids, nebudou chybět stánky s výrobky chráněných dílen 
PROSAZu – zakoupením výrobků podpoříte tuto neziskovou or
ganizaci postižených. Organizace nevidomých Beluška, z.s., před
vede výrobu svíček, které bude možné si zakoupit. Bude zde i stá
nek s ukázkou výroby šperků s následnou možností jejich zakou  
pení. Od 14.00 zahraje orchestr Šarbilach, od 15.00 skupina Moto
vidlo. V 16.30 je na závěr připravena ukázka sportovního cvičení 
u tyče v podání instruktorek ze studia Pole Heaven.

neděle 1. října
●  16.00–18.30 Představení místních tanečních souborů v KD Mlejn

 V 16.00 vystoupí Folklorní soubor Lučinka, od 17.00 Taneční stu
dio Mirabel – Irské tance a od 17.45 Hudební a taneční studio Du
kát, o.p.s.

středa 4. října
●  8.30 Mezinárodní den seniorů – Lukiáda ve Středisku sociálních 

služeb Prahy 13
 Lukiáda 2017 je olympiáda pro seniory ve sportovních i nesportov
ních disciplínách. Letos se uskuteční již 4. ročník. Zápis účastníků 
8.30–9.00. Ukončení akce do 14.00. Odpoledne se budou vítězům 
předávat ve Spolkovém domě ceny. Pak propukne bujaré seniorské 
veselí s hudbou a tancem. 

neděle 8. října
●  9.15–12.00 Běh Metropole v Centrálním parku u Kuželkárny

 Prezence účastníků 9.15–9.45, start v 10.00. Závod je součástí se
riálu veřejných běžeckých závodů pořádaných v městských částech 
Prahy. Cílem je podpořit zdravý životní styl a podnítit sounáležitost 
závodníků – občanů ke své městské části. Každý účastník závodu 
reprezentuje svou městskou část a svým startem v závodu jí přináší 
bod. Na konci seriálu určí součet bodů ze všech závodů pořadí 
městských částí a nejsportovnější městskou část Prahy. V celkových 
výsledcích je Praha 13 zatím na krásném druhém místě. 

●  18.30 Koncert žáků Fakultní základní umělecké školy Stodůlky 
v KD Mlejn 
 Představí se žáci všech oddělení FZUŠ Stodůlky. Tímto koncertem 
bude letošní ročník Festivalu volného času Prahy 13 slavnostně 
ukončen.

    Připravili Bohdan Pardubický a Eva Černá
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Na pochvalu není nikdy pozdě
Protože STOP v červenci 
a v srpnu nevychází, vyjde mé 
poděkování tak trochu se zpož-
děním. Myslím ale, že na po-
chvalu není nikdy pozdě. 

Požádal jsem odbor život-
ního prostředí, zda by bylo 
možné umístit do ulice Šafrán-
kova stojan se sáčky na psí ex-
krementy. Ulice slouží k ven-
čení pejsků a tak pomoci naučit 
páníčky, aby použili sáček a ne-
nechali poklad svého čtyřnohého 
miláčka v trávě, se zdál jako 
dobrý nápad. Během krátké 
doby byl stojan nainstalován 
a já tímto děkuji za rychlou re-
akci. Moje přání teď je, aby byly 
sáčky také využívány.  Petr Weber

Jsem ráda, že bydlím právě v Praze 13 
Asi nedostáváte moc pochvalných dopisů. Je v lidské povaze spíš si stěžovat 
než chválit. Ale já bych ráda poděkovala za dobrou práci radnice Prahy 13 
i podřízených organizací. Cokoli jsem potřebovala zařídit, dopadlo k mé 
plné spokojenosti nebo se mi alespoň dostalo odpovědi s vysvětlením. Pra- 
ha 13 zajišťuje i dostatečnou péči o děti (dětská hřiště, fungování školek 
přes prázdniny atd.) a celkový vzhled MČ. Mám srovnání s fungováním 
Prahy 1 a Prahy 14, kde je jednání s obyvateli jen formální a nikdo se nes-
naží o lidský přístup.

Mám v pěstounské péči synovce, který má trvalé bydliště v Praze 9. Váš 
OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) nám pomohl při řešení 
naší situace. Pravidelně navštěvuji semináře a tam jsem došla k závěru, že 
pracovnice OSPODu Prahy 13 jsou na vysoké profesionální i lidské úrovni 
– asi nejlepší z Prahy. Rovněž MŠ Balónek má výborné učitelky, pro které 
práce s dětmi není jen zaměstnání. Jsem ráda, že bydlím právě v Praze 13 
a doufám, že tu vše bude i nadále fungovat stejně. Radana Myslbeková

Z vaŠich dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Předpověď počasí na červenec 
slibovala, že tento první prázd
ninový měsíc bude reklamou 
na léto. A nutno říci, že dnů, kdy 
teplota překročila třicítku, bylo 
opravdu dost. Výjimkou nebyl 
ani předposlední červencový 
den. 30 °C ukazovala rtuť teplo
měru ještě v sedm večer. Slunce 
ten den zapadlo ve 20.51. Pan 
Roman Dušek pořídil tuto foto
grafii o deset minut dříve. 
To už začal foukat silný vítr, 
na některých místech Prahy pa
daly kroupy, zkrátka přišla po
řádná bouřka. A přitom nebe 
na fotografii vypadá tak úžasně. 
No, zdání někdy klame. 
...................................................

Podaříli se i vám udělat zajíma
vou fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme.   
 -če-  

vaŠím Objektivem

Nadšení pro práci s dětmi
Ráda bych touto cestou poděkovala za velmi milou a laskavou péči paní 
učitelce Kláře Bromové z FMŠ Sluníčko pod střechou, která odchází působit 
jako ředitelka nové MŠ U Stromu v Praze 13. Chtěla bych ocenit předev-
ším její laskavý, kladný a trpělivý přístup k dětem. Děkuji jí za všudypří-
tomný úsměv na rtech, nadšení pro práci s dětmi a umění hrát si s nimi. Je 
to velmi výjimečná paní učitelka. Ráda bych jí též popřála mnoho štěstí 
a úspěchů na novém působišti. Ať si jí všechny děti zamilují tak, jako naše 
Marjánka a Madlenka. Ještě jednou za vše mnohokrát děkuji.

Kateřina Maroušková Lejdarová

Zábavná pyrotechnika jen dva dny v roce
Používání zábavné pyrotechniky je spojeno předev
ším se závěrem roku. Z dopisu pana Miloše P. ale 
vyplývá, že tento mnohdy nebezpečný způsob zá
bavy se zejména v okolí starých Stodůlek nevyhýbá 
ani jiným měsícům. 

Používání zábavné pyrotechniky v Praze bylo upra
veno vyhláškou hlavního města Prahy č. 42/1999 
Sb., o omezujících opatřeních k zabezpečení míst
ních záležitostí veřejného pořádku při užívání py
rotechnických předmětů, ve znění pozdějších před
pisů. Z této vyhlášky vyplývá, že zábavná pyro  
technika I. a II. třídy nebezpečnosti se v hlavním 
městě nesmí používat jindy než 31. prosince  
a 1. ledna. Výjimku tvoří pouze místa uvedená v obecně závazné vy
hlášce č. 11/2008 Sb. Městská část Praha 13 zde uvedena není. Použí
váním zábavné pyrotechniky mimo zmíněné dva dny dochází k naru
šování veřejného pořádku, za který může být pachatel sankciono  
ván. Kontrola je v pravomoci Městské policie hl. m. Prahy. Proto 
v případě, že bude kdekoli v Praze 13 docházet používáním zábavné 
pyrotechniky k narušování veřejného pořádku, oznamte neprodleně 
tuto skutečnost operačnímu středisku Městské policie hl. m. Prahy 
na bezplatnou linku tísňového volání 156, které zabezpečí okamžité 
vyslání hlídky strážníků na místo a řádné zadokumentování protipráv
ního stavu.                                  -red- 
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● SK Aktis Praha rozšiřuje své řady. Nábory nových členů do oddílu 
atletiky proběhnou v úterý 12. 9. (pro zájemce o tréninkové dny úterý 
a čtvrtek) a ve středu 13. 9. (pro zájemce o tréninkové dny pondělí 
a středa), vždy od 16.30 na hřišti FZŠ Mezi Školami. Přijímáme roč
níky narození 2012 a starší. Sportovní oblečení a obutí s sebou, 
 budeme provádět krátké testy. Podrobnější informace k náborům 
na www.skaktis.cz. 

● Kühňata přijímají v Praze 13 nové zpěváčky! Kühnův dětský sbor 
je nejstarší a největší dětský sbor u nás. Již 85 let se sbor systematicky 
věnuje výchově dětských hlasů už od nejútlejšího věku a svou kvalitou 
si vybudoval umělecké renomé na české, evropské i světové scéně. 
Sbor přijímá v září nové zpěváčky již od čtyř let věku na svou pobočku 
v Praze 13 – 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 Stavov
ském divadle, v rozhlase či v televizi. Nábor není vůbec nic složitého, 
stačí si připravit jakoukoli jednoduchou, třeba lidovou písničku. Ná
bory v pobočce v KC Třináctka Luka se uskuteční v úterý 5. a 12. 9. 
od 13.15 do 14.45 (děti ve věku 4–6 let) a ve čtvrtek 7. 9. od 15.00 
do 17.00 (děti ve věku 6–10 let). Termíny náborů na ostatních poboč
kách sboru v Praze a další informace najdete na www.kuhnata.cz. 
● Pojďte si zaplavat. Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Ško
lami 2475/29, nabízí možnost zakoupení permanentek na plavání 
na období od 11. září do 22. prosince. Cena jedné hodiny je 70 Kč. 
Prodej permanentek do bazénu proběhne 4. 9. od 15.00 do 17.00 
v budově gymnázia. Bližší informace získáte na www.gymjh.cz nebo 
u paní Šimkové na tel. 251 050 212.  

● Sportovní gymnastika. Dvě družstva gymnastické přípravky jsou 
již zcela naplněná, ale nevěšte hlavu. Pro velký zájem jsme otevřeli 
ještě družstvo třetí, kde zbývá pár volných míst. V případě zájmu kon
taktujte hlavní trenérku Andreu Kudličkovou, tel. 773 963 651. Před

Ještě jste se nerozhodli?
Opět je tady čas, kdy především pro své ratolesti vybíráme vhodnou 
volnočasovou aktivitu. Možná vám při rozhodování pomůže násle-
dující nabídka.

nostně budou přijata děvčátka ročníku 2010–2011. První gymnastický 
trénink bude v pondělí 11. 9. od 17.00 do 18.30 hodin v tělocvičně ZŠ 
Janského. 
● 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 fle
xibility. 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 17 – út 16.30–17.30, čt 16.30–17.30; ZŠ Mlá  
dí 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. 

● BA Sparta pokračuje už desátou sezonu. Basketbalová Akademie 
Sparta Praha je mládežnický basketbalový klub, který působí ve Sto
důlkách a je jedním z mála basketbalových klubů v České republice, 
jenž sdružuje týmy dívek i chlapců od 7 let až do dospělosti. Ve škol
ním roce 2017/18 vyhlašuje BA Sparta nábor pro dívky a chlapce roč
níků 2007 a mladší do kategorií nejmladšího minižactva a přípravky. 
Tréninky probíhají v nafukovací hale v ulici Kuncova vždy v pondělí, 
úterý a ve čtvrtek od 16.00 a jsou otevřené všem zájemcům. Noví zá
jemci mají navíc první měsíc tréninků na zkoušku zdarma. Součástí 
přípravek a minižactva BA Sparta jsou také turnaje o Krále Bubliny, 
na kterých si začínající baskeťačky a baskeťáci mohou přibližně jednou 
do měsíce vyzkoušet basketbalové zápasy. První turnaj se koná v ne
děli 24. 9. od 14.00 v nafukovací hale. Více na www.basparta.cz. 
● SK Hala Lužiny. Po II. etapě rekonstrukce fungujeme v nových 
a upravených prostorách. A jaká je naše nabídka? Dopolední cvičení 
rodičů a dětí 18 měsíců – 3 roky (út, st a čt 10.00–11.00), odpolední 
cvičení rodičů a dětí – sourozenci 2–7 let s jedním rodičem (čt 16.00–
17.00), cvičení předškolních dětí 3–5 let (st 16.30–17.30), všestranně 
zaměřené cvičení nejmladšího žactva 5–7 let (st 17.30–18.30), ryt
mická gymnastika – dívky 3–6 let (út 16.00–17.00), moderní a vše
obecná gymnastika, tanečně pohybová příprava na veřejná vystoupení 
– dívky i chlapci 5–10 let (út 17.00–18.00), všestranně zaměřené cvi
čení – sportovní hry pro školáky 6–14 let (po 16.00–17.00), orientační 
běh a pobyt v přírodě pro dívky i chlapce 6–14 let (po 17.30–18.45), 
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speciální míčové hry zaměřené na obratnostní a rychlostní cvičení 
s různými druhy míčů (zápis 1. polovina září vždy út a čt 18.00–20.00, 
st 14.15–16.15 děti 9–10 let, st 15.15–16.15 děti 6–8 let, info  
na ikockova@seznam.cz.   
Bližší informace o náplni jednotlivých cvičení a celkové činnosti vše
sportovního oddílu SK Hala Lužiny na www.skhalaluziny.wz.cz. 
 Případné dotazy zodpoví vedoucí cvičení dětí Dáša Kolandová, 
tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz.  
● Volejbal PVK Olymp Praha. Extraligový volejbalový klub pořádá 
pod záštitou hlavního trenéra žen Stanislava Mitáče nábor dětí 
do přípravek zaměřených na všesportovní přípravu s prvky barevného 
minivolejbalu. Do mladší přípravky se můžou hlásit dívky i chlapci 
ročníků 2010–2011 a starší přípravka je pro dívky nar. 2008–2009. 
Tréninky jsou každé úterý a středu od 15.30 do 17.00 v tělocvičně 
FZŠ Brdičkova, mladší ve středu od 15.00. Ukázková hodina se usku
teční 13. 9. od 16.00 do 17.00 ve FZŠ Brdičkova. Kontakt na trenéry: 
Gavalcová Eliška (731 517 456) gavalcovaeliska@seznam.cz nebo 
Mitáčová Jana (604 490 754) jana.drstkova@seznam.cz.  
● Hudební škola Renesance. Ve školním roce 2017/18 otvíráme 
kurzy: Hudebněpohybová výchova pro předškolní i školní děti; Hraje 
celá rodina (společné muzicírování pro děti a rodiče); Kapela pro 
školní děti; Kytara, zobcová flétna pro předškoláky, školáky i dospělé. 
Více na www.fikovnik.com/renesance. 

● Studio Dukát. Taneční studio Dukát – taneční přípravka se scé
nickým a moderním tancem pro děti 6–15 let pod vedením Julie An
talové a Denise Môťovského, profesionálních tanečníků pražských 
muzikálů. Výuka 2x týdně (po, st) 15.00–16.00 mladší sk. (6–10 let), 
16.00–17.00 starší sk. (10–15 let) v Jeremi sport, Jeremiášova 2. 
Hudební studio Dukát – výuka hry na klavír pro děti 6–15 let růz
ných stupňů pokročilosti pod vedením Vsevoloda Tokmakova, profe
sionálního pianisty. Individuální hodina 1x týdně. Výuka v odpoled
ních hodinách ve FZŠ Mezi Školami. 
Termíny zápisu: 4., 6., 11. a 13. 9. od 16.00 do 17.00 ve vestibulu 
 Jeremi sport. Více informací – Irena Tabachová, tel. 603 553 279, 
 dukatops.blogspot.cz, dukatops@gmail.com, Facebook Dukát, ops.
● Lekce jógy v KD Mlejn. Od dubna probíhají v KD Mlejn, Ková
řova 1615/4 lekce jógy (pod vedením zkušené lektorky). Nyní máte 
možnost přihlásit se do 2 nových kurzů – pro začátečníky a mírně po
kročilé, které začnou 19. 9. Jde o sérii 8 lekcí (délka lekce 60 min.). 
Můžete si předplatit celek nebo (budeli místo) jednotlivé lekce. Ter
míny 8 podzimních lekcí: 19. a 26. 9.; 3., 10., 17., 24. a 31. 10. a 7. 11. 
Kurz pro začátečníky je v úterý 18.30–19.30, lekce pro pokročilé 
v úterý 19.35–20.35. Více informací a přihlašovací formulář najdete 
na www.jogastodulky.cz, informace také na info@jogastodulky.cz, 
tel. 773 227 833. 
● 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, zdokonalují 
své dovednosti a znalosti o přírodě. Chceš se přidat? Tak doraz kte
roukoli zářijovou středu v 16.30 ke stanici metra Hůrka! Další po
drobnosti o nás najdeš na www.filistini.cz. 

● Chcete jezdit na koni? Jezdecké středisko Zmrzlík DDM hl. m. 
Prahy přijímá od 6. 9. nové členy do svých zájmových kroužků pří
pravky, začátečníků i pokročilých. Přihlašování je možné pouze pro
střednictvím emailové adresy zmrzlik@ddmpraha.cz. Více informací 
naleznete na www.ddmpraha.cz/zmrzlik nebo je získáte na telefonním 
čísle 222 333 808. 
● Výtvarné studio Bubec v Řeporyjích. Výtvarné ateliéry v zimním 
semestru 2017: úterý 14.00 – 15.45 Art Studio in English pro děti 
od 5 do 8 let, 16.00–18.00 Výtvarný ateliér pro děti od 9 let, 18.00–
20.30 Základy výtvarných technik pro dospělé; středa 15.00–17.00 
Mámaklub pro maminky s dětmi do 2 let; čtvrtek 15.30–17.15 Vý
tvarný ateliér pro děti od 5 do 8 let, 17.30–20.00 Základy výtvarných 
technik pro dospělé; pátek 14.00–16.00 Výtvarný ateliér pro děti 
od 9 let. Zářijová zkušební lekce, kterou je nutné předem rezervovat, 
je zdarma. Více na www.bubec.cz nebo u Jitky Hvězdové na emailu 
jitka@bubec.cz, tel. 603 163 482. 
● Přijďte programovat legoroboty. V druhé polovině září startují 
v TIB (FZŠ Trávníčkova) celoroční kroužky programování pro děti 
a mládež. Z naší bohaté nabídky upozorňujeme na novinky. Webové 
stránky – pro žáky od 6. třídy, Legorobotika WeDo – pro žáky 
od 2. třídy. V naší nabídce samozřejmě nechybí již tradiční Programo
vání s Baltíkem. Zájemce zveme nejenom na naše pravidelné kroužky, 
ale i na den otevřených dveří Megabajty, už víme, jak na ně, který se 
koná 13. 9. Zde si mohou cokoli z bohaté nabídky vyzkoušet.  
Více na http://tib.cz www.facebook.com/tib.cz/. 

● Salsa a cvičení. Nové kurzy pouze pro ženy – Spolkový dům, 
K Vidouli 727. Kurzy pro začátečnice a pokročilé pod vedením lek
torky Kamily Kaucké. Část hodiny bude věnována sólovému tanci 
(salsa, merengue, bachata, reggaeton, kizomba, zouk) a druhá část po
silování problémových partií, uvolnění zad a protažení celého těla – 
velmi oblíbené spojení příjemného s užitečným. Začátečnice 
(od 5. 10.) – čtvrtek 18.00–19.00, pokročilé (od 14. 9.) – čtvrtek 
19.00–20.00. Přihlášky na info@kamilasalsa.cz, tel. 606 099 571.  
Více na www.kamilasalsa.cz.

     Připravila Eva Černá
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INZERCE

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

V rámci prohlídky provedeme pečlivou kontrolu 
technického stavu Vašeho vozidla a zkontrolujeme:

- brzdovou soustavu, kola a pneumatiky
- chladící systém, klimatizaci včetně doplnění média
- stěrače a ostřikovače + doplnění kapaliny do ostřikovačů
- stav akumulátoru
- klínový/rozvodový řemen
- světla včetně správného nastavení

+ BONUS reflexní vesta pro řidiče ZDARMA

nabídka je platná do 30. 9. 2017

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

Letní servisní nabídka za 999 Kč 

LETNÍ SERVISNÍ 
NABÍDKA 2017 

Untitled-295   1 28.7.2017   10:11:06

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!

21.9.2017 
14:00-17:00 

Prodej oblečení na burze podléhá registraci  
(do 8.9.2017 nebo do naplnění kapacity), 
bez registrace není možné na burze cokoliv 
prodávat. Místo konání: pasáž obchodního centra. 
Více informací naleznete na www.ocluziny.cz, 
na fb nebo na marketing@ocluziny.cz

Tak přijďte nakoupit 
od jiných maminek 
hezké oblečení 
za rozumné ceny!

Milé maminky, 
rostou vaše 
děti také 
jako z vody?

Bazárek s děTskýM oBlečeníM
0-10 let

PODZIMNÍ

17-08-03-inzerce-BazarekPodzim-187x129-01.indd   1 8/4/2017   12:43:44 PM
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Finanční pOradna

Cestovní pojištění
Při sjednání cestovního pojištění je potřeba si uvědomit zdali cestu
jeme do zahraničí pouze jednou do roka nebo několikrát (lyžování 
v zahraničí, pobyt u moře, víkendy v Evropských metropolích a další 
cesty nejen po Evropě). Pokud cestujeme pravidelně, je dobré zvážit 
celoroční pojištění, které se vám může vyplatit oproti jednorázově 
sjednávaným pojištěním, které navíc často řešíme den před odletem/
odjezdem a nevěnujeme výběru dostatečnou pozornost. U celoročních 
pojištění je zpravidla širší pojistné krytí, levné připojištění pro děti 
a příznivá cena za důležité pojištění odpovědnosti za škodu na dosta
tečný limit. Pojištění odpovědnosti vnímám jako velmi důležité. Po
kud např. při lyžování někomu způsobíte škodu na zdraví, na majetku 
(náklady na léčbu, převoz do nemocnice), může se jednat o milionové 
částky.

Pokud využíváte prémiový typ běžného účtu, např. účet Erste Pre
mier nebo ČSOB Premiant, můžete mít kvalitní cestovní pojištění 
pro celou rodinu zdarma v rámci balíčku služeb k běžnému účtu.

Pro sjednání jednorázového cestovního pojištění je ideální porovnat 
si ceny na internetu. Z důvodu větší objektivity doporučuji porovnání 
více webových portálů. V poslední době se snaží nabídnout konkuren
ceschopné podmínky také zdravotní pojišťovny (např. OZP, VZP). 
Sjednání je také možné přes internet – aniž byste museli osobně na
vštívit pobočku některé pojišťovny. Sjednat lze také doplňková připo
jištění, např. zavazadel, storna zájezdu, přerušené cesty, veterinární 
léčby či rozšířené asistenční služby. Online cestovní pojištění 
na poslední chvíli zaplatíte platební kartou a smlouvu s kartičkou 
 pojištěnce obdržíte emailem. 

Jaké zvolit limity cestovního pojištění?
Při sjednávání cestovního pojištění se vždy zajímejte o výšku pojist

ných limitů, o země, na které se vztahuje, i o krytí veškerých rizik spo
jených s plánovanou činností. Logicky více vydají za pojistku napří
klad horolezci, potápěči nebo paraglidisté. V těchto případech určitě 
nevolte nejlevnější variantu, ale nechte si doporučit od poskytovatele 
zájezdu specializovanou pojišťovnu, která je třeba dražší, ale kryje 
opravdu všechna požadovaná rizika.

Odborníci doporučují sjednat si při cestování minimální pojistné li
mity od 1 milionu korun na léčebné výlohy, na odpovědnost za škody 
na zdraví a životě a také na majetkovou odpovědnost.

V reálných situacích pak berte ohled na to, že pojišťovna nemusí 
proplatit ošetření na soukromé klinice – většina institucí totiž hradí 
jen léčbu ve veřejných nemocnicích.

Kromě porovnání ceny je vhodné také zkontrolovat pojistné pod
mínky. Málokdo má v dnešní uspěchané době čas pročítat kompletní 
podmínky, ale zkuste se zamyslet, jaká rizika vám reálně hrozí a tyto 
případy vyhledat v pojistných podmínkách.

Příznivé pojistné podmínky a dobré ceny celoročního cestovního 
pojištění i na vysoké pojistné limity má např. ERV Evropská pojiš
ťovna.

Zdravotní rizika v Chorvatsku
Chorvatsko je stále pro české turisty nejoblíbenější přímořský cíl. 
Nutnou a neodkladnou zdravotní péči v Chorvatsku jistí Evropská 
karta zdravotního pojištění (kartička zdravotní pojišťovny). Vše nad 
její rámec ale musí odsouhlasit příslušná česká zdravotní pojišťovna.

Smluvních lékařů je v Chorvatsku většina, avšak účtují si přibližně 
10 HRK za každý zdravotní úkon. Pokud tedy cestujete, byť po EU, 
jen s kartičkou pojišťovny (což se nedoporučuje), připravte si dostateč
nou hotovost.

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

Gymnazisté se opět vyznamenali
Velmi úspěšnou reprezentaci naší městské části zajistili studenti 
Gymnázia Jaroslava Heyrovského, když se viditelně zapsali v několika 
soutěžích. V soutěži Asociace amatérských sportů (Hejtmanův pohár) 
obhájili loňské 1. místo v kraji a vyhráli tak 10 000 Kč na nákup spor
tovního vybavení. Další úspěch zaznamenali v soutěži Sportuj ve škole, 
kterou vyhlásila Asociace školních sportovních klubů. Soutěž spočí
vala v natočení videoklipu k její hymně. Natáčení videa se účastnilo 
přes padesát studentů napříč ročníky a jejich úsilí bylo odměněno 
3. místem a 20 000 Kč na sportovní vybavení. V soutěži Ministerstva 
průmyslu a obchodu pro vzdělávací instituce Přeměna odpadů 
na zdroje, jejímž cílem bylo kreativní a originální využití odpadu, ob
sadili gymnazisté 2. (Oděvy z odpadového materiálu) a 3. místo (PET 
květiny) a vyhráli vzdělávací výlet do Techmánie v Plzni. Všem 
studentům a vyučujícím, kteří se na aktivitách podíleli, gratulujeme.

          Kuba Koráb 

Jak Sluníčko slavilo své třicátiny
Ve středu 21. června jsme na zahradě FMŠ Sluníčko pod střechou 
společně s dětmi, rodiči, absolventy, zaměstnanci, a to i bývalými, osla
vili 30 let od otevření mateřské školy. To bylo 1. září 1987. Slavnost 
uvedlo komorní kvarteto profesionálních hudebníků – rodičů našich 
dětí. Za vynikající práci i dobré jméno školy poděkovala všem zaměst

Michaela jede na mistrovství světa
Členky Taneční skupiny D.A.R. se letos opět zúčastnily mezinárod
ních soutěží. Tereza Dostalíková se na Mistrovství světa v Hip Hopu 
umístila při svém prvním startu v mezinárodní soutěži na 87. místě  
ze 117. Michaela Farabauerová se umístila na Mistrovství Evropy 
v Disco Dance a Disco Dance Freestyle na 16. místě z 32 a postoupila 
na mistrovství světa, které se bude konat na podzim. Držte nám palce.

  Michaela Gaydošová

nancům místostarostka Marcela Plesníková. Největší dík patřil ředi
telce Heleně Zdrubecké, která mateřskou školu vede od samého po
čátku. Ta pak společně s hosty vypustila vzhůru k rozesmátému slunci 
30 žlutých balonků. Po společném zpěvu dětí i zaměstnanců a stužko
vání předškoláků se všichni pustili do obřího narozeninového dortu, 
samozřejmě ve tvaru sluníčka.     Petra Ristič
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Fotbalový klub Motorlet Praha 
Největší sportovní klub jihozápadní části metropole oslavil 18. června 
významné jubileum. Fotbalový oddíl SK Motorlet Praha sfouknul 
z pomyslného dortu už 105. svíčku. 

Klubová základna skýtá přes pět set mládežníků, kteří bojují v nej
vyšší pražské soutěži na poli přípravek a v nejvyšší soutěži, a to 1. Čes 
ké lize, v žákovských a dorosteneckých kategoriích.  
   Tento klub si v polovině června připravil velkolepou párty. Vše za
čalo turnajem přípravek, který vystřídalo utkání týmu Motorlet proti 
charitativnímu celku Real Top Praha, za který nastoupili mj. okresní 
přeborníci Leoš Noha a Ladislav Hampl, sporťáci Jaromír Bosák, 
 Robert Záruba či Michal Hrdlička nebo bývalí fotbaloví reprezentanti 
Radek Šírl a Jan Rajnoch. Za Motorlet si premiérový start připsal 
 Jakub Kohák. 

Pak už přišlo na řadu ocenění všech mládežnických týmů včetně 
mužů „B“, kteří vyhráli Pražský přebor. Pohár a medaile předávali sta
rosta Prahy 13 David Vodrážka a místopředseda fotbalového svazu 
Michal Fischer. Jinonickému „áčku“ bohužel unikla ČFL o pouhý 
bod. 

Po celý den bylo tréninkové hřiště zastaveno všemožnými dětskými 
atrakcemi. K večeru vystoupily na hlavním hřišti dvě kapely (B.lues 
a Kix), které roztančily nejen dospělé obecenstvo. Areálem se tak pro
točily stovky spokojených návštěvníků, kteří přispěli k dobré náladě 
tohoto nedělního odpoledne.  

 
„Oslavy a dětský den nás stály spousty času, ale vyplatilo se. Areálem 
proteklo na tisíc lidí, kteří se rozhodně bavili. Chtěli jsme touto akcí 
opět připomenout, že je v této lokalitě nějaký Motorlet, který se do
káže postarat a spoluvychovávat dnešní mládež,“ svěřuje se fotbalový 
předseda JUDr. Blažek. 
   Motorlet Praha ovšem neznamená jen 105 let historie, především je 
to více než pět set mládežníků do osmnácti let, kteří věnují svůj volný 
čas aktivnímu sportování na nejvyšší české úrovni.  
   Pokud se chcete stát hráčem Motorletu, pište či volejte Jaroslava Ma
chače, klubového šéftrenéra (tel. 775 152 165, jmachac@fkmotorlet.cz). 
Neustálý klubový nábor probíhá po celý školní rok. 

                                               Dominika Říhová

Olympijské hry Saint Stepfan 2017
Krásných 9 dnů plných sportovních her a soutěží připravili pro 
45 dětí ve věku 5–14 let vedoucí, instruktoři a praktikanti z SK Hala 
Lužiny. 

Tábor na již tradičním místě v blízkosti rybníka Svatého Štěpána 
na Rokycansku byl zahájen tak, jako každé olympijské hry – zapále
ním olympijského ohně. Kromě individuálních sportů byly pro děti 
připraveny i oddílové turnaje sportů rekreačních. V každém oddíle 
bylo integrováno 1 dítě se zdravotním znevýhodněním. I tyto děti 
zvládly celý táborový program a jako všechny ostatní odjížděly domů 
s medailí a diplomem.

Velikou pochvalu zaslouží všichni organizátoři, kteří po celý rok 
náplň tábora připravovali do posledního detailu.

Dáša Kolandová, hlavní vedoucí tábora

Prázdninový streetfočus
V úterý 8. srpna proběhl na hřišti u Kuželkárny v Centrálním parku 
prázdninový streetfočus, pořádaný terénním programem pro děti 
a mládež Proxima Sociale, o.p.s., v Praze 13. 

Terénní program pracuje s dětmi a mládeží ve věku 12–19 let 
z Prahy 13. Zúčastnily se dva čistě chlapecké týmy. Účastníci si hned 
zkraje akce připomněli několik pravidel – bez alkoholu, bez drog, bez 
agrese a také pravidla fair play. Tým starších kluků hrál v oslabení přes 
velkou snahu je mladší kluci porazili velkým rozdílem 9:2. Pro oba 
týmy byly připraveny hezké ceny, vítězové si odnesli také malý zlatý 
pohár. V rámci streetfočusu proběhl úklid okolí hřiště. Všichni 
přiložili ruku k dílu a zasloužili se o to, že okolí hřiště je opět příjem
ným místem. 

Vendula Hrabánková, terénní sociální pracovnice terénního programu v P13, Proxima Sociale, o.p.s.

Přijďte fandit našim fotbalistům
Milovníci fotbalu a příznivci týmů Sokola Stodůlky by si měli už nyní 
poznamenat do kalendáře nejbližší termíny domácích zápasů. 

Muži A přivítají na svém hřišti 3. 9. (14.30) Libuš, 10. 9. (17.00) 
Radotín, 17. 9. (14.00) celek 1999 Praha, 8. 10. (13.30) Vltavín B  
a 22. 10. (13.00) mužstvo Cholupic. Muži B budou mít následující 
soupeře: 3. 9. (17.00) Aritmu B, 17. 9. (16.30) Bohnice B, 8. 10. (16.00)  
Podolí B a 22. 10. (15.30) Čechii. 

 Václav Sailer
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Předávání cen hráčům Motorletu
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Nejsportovnější školy oceněny
V červnu proběhlo na radnici slavnostní vyhlášení výsledků místních 
škol v Poháru pražských základních škol AŠSK za uplynulý školní rok. 

Michaela Gaydošová a Zdeňka Hiřmanová z Domu dětí a mládeže 
Stodůlky, který soutěže organizoval, předaly společně se starostou 
 Davidem Vodrážkou diplomy a plakety zástupcům nejlepších škol. 
Do této celoroční soutěže v kolektivních sportech se zapojilo celkem 
12 škol. V kategorii žáků 1. stupně si nejlépe vedly ZŠ Kuncova, 
FZŠ prof. O. Chlupa a ZŠ s Rvj Bronzová. Mezi žáky 2. stupně byly 
nejlepší týmy ZŠ Kuncova, Gymnázia Jaroslava Heyrovského a FZŠ 
Brdičkova.    Zdeňka Hiřmanová                                             

Štěpáne, držíme palce 
Ve čtvrtek 18. 5. se ve sportovním areálu Podvinný mlýn konalo kraj
ské kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Zde nás 
reprezentoval pouze jeden zástupce, Štěpán Adam, jehož jméno zná 
ve škole snad každý. 

Štěpán ke skvělým studijním výsledkům přidává jeden sportovní 
úspěch za druhým. Mezi ty poslední patří krajské kolo OVOV, kam se 
probojoval z okresního kola. Musel absolvovat celkem 6 disciplín – 
běh na 60 m, skok do dálky, shyby, sedylehy, hod kriketovým míčkem 
a alternativní disciplínu běh na 1 000 m. Celkem získal 3 431 bodů 
a zaslouženě vyhrává krajské kolo. 

Naši ZŠ s RVJ Bronzová bude reprezentovat v celorepublikovém 
finále OVOV, které se koná 8.–10. září v Brně. Gratulujeme a děku
jeme za skvělou reprezentaci naší školy.   
 Markéta Seifertová, vychovatelka

World Masters Games 2017
Na přelomu dubna 
a května se v novo
zélandském Aucklandu 
konaly World Masters 
Games, což je určitá 
obdoba veteránské 
olympiády. 

Sjelo se tam přes 
25 000 sportovců, z če
hož bylo přes 2 000 at
letů. Své síly změřili 
ve 28 sportovních od
větvích. 

Tohoto sportovního 
podniku se díky laska
vému přispění městské 
části Praha 13 mohl 
zúčastnit také atlet Ak
tisu Praha Radek Bártl. 
Reprezentoval tak ne
jen Českou republiku, ale i naši městskou část. A reprezentace to byla 
úspěšná. Radkovi se podařilo ve skoku o tyči, jeho hlavní disciplíně, 
získat stříbrnou medaili. Ve vrhu koulí, což je pro něj jeho disciplína 
doplňková, se mu dokonce podařilo nečekaně zvítězit! -red-

Z Centrálního parku na osmičku
V neděli 17. září se už pojedenácté koná akce Pražské cyklozvonění. 
Přijměte proto pozvání na tradiční cyklojízdu ve žlutém pelotonu. 
Sraz účastníků je v 8.00 v Centrálním parku na hrázi Stodůleckého 
rybníka. Cílem je tentokrát Praha 8, Kaizlovy sady poblíž Invalidovny. 
Trasa je dlouhá asi 20 km a je vhodná pro rodiny s většími dětmi. 

Hlavním pořadatelem je le
tos Praha 8 spolu se zájmo
vým sdružením NaKole, 
Hlavním městem Prahou a 24 
městskými částmi. V Kaizlo
vých sadech bude pro všechny 
účastníky připraven zábavný 
program, různé soutěže a ex
hibice, hudba a další. 

Akce je součástí Evrop
ského týdne mobility a Festi
valu volného času Prahy 13. 
Záštitu nad naším pelotonem 
převzal zástupce starosty Pa
vel Jaroš. 
Více na www.cyklozvoneni.cz. 
 Dana Céová 
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ŽivOtní prOstŘedí

dOprava

Za bylinkami do Třebonic 
Koncem června navštívili žáci 
3.B ZŠ Mohylová bylinkovou 
zahrádku. Ale ne jen tak leda
jakou. Tahle, u Magdaleny 
Dobromily Staňkové v Třebo
nicích, byla asi tak trochu kou
zelná. Přivítal je totiž skřítek 
Jitrocílek, který se pak stal 
průvodcem a na zahrádce uká
zal dětem devatero bylin. Za
dal jim i úkoly, které s jeho 
pomocí splnily. Nakonec si 
v indiánském teepee děti vyro
bily váček naplněný sušenými 
bylinkami. Petra Jiránková

Malí malíři soutěžili 
Každoročně pozve odbor životního prostředí děti z ma
teřských a základních škol Prahy 13 na divadelní předsta
vení konané u příležitosti Dne Země. 

 

Datum  Seznam ulic
18. 9. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, 
 Nad Dalejským údolím, Raichlova (bez   
 dvou slepých úseků), Švejcarovo náměstí

19. 9.  Drimlova (Janského –  slepý úsek), 
  Herčíkova, Janského (Červeňanského –  
 Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště  
 u Janského mezi Drimlova –  
 Červeňanského)

20. 9. Borovanského, Janského (Kurzova – 
 Prusíkova), Klausova, Kurzova,  
 Netouškova (pouze rameno do ul.  
 Klausova), Přecechtělova (Kurzova  
 – Janského)
  
21. 9. Bašteckého (bez úseku kolem parku),
 Janského (Červeňanského – Prusíkova),  
 Pavrovského (plus 2 parkoviště), 
 Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova –  
 Pavrovského) 

22. 9. Flöglova, hábova (plus parkoviště  
 a odbočka k jeslím), Heranova,  
 Hostinského (plus parkoviště a odbočka  
 k mateř. škole), Kálikova, Klukovická,
 Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448,  
 Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus  
 3 parkoviště), Vlachova

25. 9.  Chalabalova, Kociánova (část),  
 Kovářova, Kuncova, Lýskova (Chalabalova  
 – Jeremiášova), Mládí (Kovářova –  
 nám. Na Lužinách), NN 3444 (část),  
 NN 3447 (část)

26. 9. Fantova, horákova (bez slepého úseku  
 a parkoviště), Kettnerova, NN 1798,  
 Trávníčkova

27. 9.  Bellušova (bez střešního parkoviště  
 u Chlupova – Archeologická),  
 Holýšovská, Chlupova, Neustupného,  
 NN 3452 (přední část parkoviště)
 
29. 9. Archeologická (Mukařovského – NN 3454, 
 Zázvorkova – konec, Bronzová – konec),  
 Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra),  
 Sezemínská, spojka Bronzová –  
 Zázvorkova, U Jezera (plus 2 parkoviště),  
 Zázvorkova
 
2. 10.  Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),
 Kolovečská (vč. parkovišť – mimo  
 2 soukromých  parkovišť u Mukařovského),  
 Podpěrova
 
3. 10. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) 
 Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, 
 Píškova, Zvoncovitá 

4. 10. Husníkova (včetně otočky – parkoviště)
 NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý   
 vršek, V Hůrkách 
  
5. 10. Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část)
 Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod 
 Hranicí), Seydlerova, Volutová  
 (plus parkoviště)

6. 10.  Běhounkova, Blattného, Dominova, 
 Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí),
 Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední 
 oddíl parkoviště), Nušlova 

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni 
přenosnými dopravními značkami, které budou vždy 
osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je třeba 
zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje (zejména 
slepé úseky komunikací), budou umístěny přenosné 
dopravní značky IZ 8a, b „Zóna s dopravním omezením“, 
které vymezují rozsah platnosti zákazu stání pouze touto 
jedinou značkou umístěnou na začátku dotčeného úseku 
(IZ8a-B28) a stejně tak jediná značka (IZ8b-B28 konec) 
tento úsek ukončuje. Pokud řidiči nebudou v uvedených 
dnech respektovat přenosné dopravní značky používané 
při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň 
budou jejich vozidla odtažena.  
Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňova-
cích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné 
na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.

Komplexní údržba komunikací – podzim 2017

V Centrálním 
parku řádil vandal 
V době víkendu 22.–23. července 
zničil neznámý vandal v Centrál
ním parku novou výsadbu dvou ly
rovníků tulipánokvětých (Lirio
dendron tulipifera). Nevíme, jakou 
„radost“ mu tento čin mohl při
nést. Pro normálního slušného člo
věka je takové jednání nepochopi
telné.  
 Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Dubnové pohádkové dopoledne zahájil zástupce starosty 
Pavel Jaroš a zároveň vyhlásil výtvarnou soutěž. Mezi 
 nejhezčí patřily obrázky, které do soutěže poslaly děti 
z mateřských škol Husníkova a Hostinského. Těm také 
1. června předal zástupce starosty drobné ceny v podobě 
omalovánek, pastelek a dalších drobností. A protože byl 
právě Den dětí, nechyběly ani nějaké ty sladkosti.   
  Eva Beránková
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ŽivOtní prOstŘedí
 

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
Sezemínská   6. 9. parkoviště u trafostanice
Běhounkova   7. 9. parkoviště proti č. 2463
Mládí   8. 9. parkoviště proti č. 824/14

Pavrovského  8. 9. křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená 
plocha u kontejnerů na směsný odpad)

Böhmova 11. 9. parkoviště u kotelny
K Fialce 11. 9. plocha u č. 1219
Janského 12. 9. parkovací záliv proti č. 2211/69
Lýskova 12. 9. chodník u Grafotechny u č. 1594
Petržílkova 13. 9. parkoviště u č. 2267/12
U Jezera 13. 9. parkoviště proti č. 2039
Borovanského 14. 9. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Melodická 14. 9. křižovatka s ul. Operetní
Fantova 15. 9. parkoviště u č. 1742/23
Nušlova 15. 9. parkovací záliv proti č.2289/43
K Řeporyjím 18. 9. křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

Ovčí hájek 18. 9. parkoviště proti č. 2159/16

Janského 19. 9. parkoviště proti č. 2370
Amforová 20. 9. proti č. 1895/24
Píškova 20. 9. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

ulice datum stanoviště
Kodymova 21. 9. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Hábova 22. 9. parkoviště před č. 1564

Pod Viaduktem 22. 9. křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště 
na tříděný odpad)

Jarosl. Foglara 1333/8 25. 9. parkovací záliv
K Sopce 25. 9. zpevněná plocha
Vstavačová 26. 9. u retenční nádrže
Chlupova 27. 9. proti č. 1800 (u MŠ)
V Hůrkách 27. 9. na chodníku proti ul. Seydlerova
Bellušova 29. 9. parkoviště proti č. 1804/7
Červeňanského 29. 9. nástupní ostrůvek BUS
Trávníčkova  2.10. u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)
Podpěrova  2.10. před MŠ – u č. 1879

Drimlova  3.10. parkovací záliv vedle kontejneru na tříděný 
odpad

Husníkova  4.10. parkoviště u trafostanice

náměstí Na Lužinách  4.10.

5. máje  5.10. proti č. 325/55
Bronzová  5.10. chodník proti č. 2016/13
Janského  6.10. rozšířený chodník u č. 2437

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

datum ulice čas přistavení
10. 9. U Kašny 13.00 – 16.00

24. 9. K Sopce (zpevněná plocha)  9.00 – 12.00

24. 9. Vstavačová (u retenční nádrže)  9.00 – 12.00

 8. 10. K Fialce (plocha u č. 1219) 13.00 – 16.00

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

15. 10. náměstí Na Lužinách (odstavná plocha) 13.00 – 16.00

21. 10. Chalabalova (parkoviště u č. 1611/7)  9.00 – 12.00

21. 10. K Řeporyjím (křižovatka s ul. K Chabům)  9.00 – 12.00

22. 10. 5. máje (plocha proti č. 325) 13.00 – 16.00

28. 10. K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu) 13.00 – 16.00

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

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

Michaela Líčková

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy od-
padů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací pří-
pravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, od-
straňovače plísní), zářivky a výbojky. 

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

datum ulice čas 
přistavení

13. 9. – st

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

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

K Sopce  (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 x 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

21. 9. – čt

5. Máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20
křižovatka ul. K Fialce x Živcových 15.30 – 15.50

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

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

30. 9. – so
křižovatka ul. K Řeporyjím x 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
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INZERCE

Otvíráme novou moderní italskou 
restauraci s obchodem

Ozvi se nám na: HR@coloseum.cz 
nebo na tel.: 725 772 103

Pojď s námi do toho: 

KUCHAŘ / KUCHAŘKA / PIZZAŘ / 
ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / BARMAN / 

PRODAVAČKA

www.coloseum.cz

–    mzda vždy a včas
–    směny dle domluvy
–    možnost ubytování

–    možnost týdenních záloh
–    více než 20 let na trhu
–    náborový příspěvek

COLONIAL COLOSEUM & PIZZA
u stanice metra Luka

Je to tady!
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hasičské OkénkO

mĚstská pOlicie

Z deníku pOlicie čr

Opilec za volantem  
Dne 6. července po deváté hodině večerní prováděla 
autohlídka městské policie v ul. Běhounkova běžnou 
hlídkovou činnost. Při ní si povšimla podezřelého 
vozidla tovární značky Škoda s pražskou registrační 
značkou, jehož řidič se projížděl po sídlišti se zhas
nutými světly. Strážníci vozidlo zastavili, aby řidiče 
upozornili na spáchaný přestupek. Při následné kon
trole ovšem vyšlo najevo, že auto řídí asi třicetiletý 
muž, ze kterého je silně cítit alkohol, chová se zma
teně a špatně artikuluje. Řidič byl neprodleně vyzván, 
aby se podrobil dechové zkoušce. Muži bylo namě
řeno více než dvě promile alkoholu v dechu. Bezprostředně po tomto 
zjištění byl řidič pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky předán policistům z místního oddělení 
Košíře. 

Zvýšený dohled u základních škol
Počátkem září zahájí strážníci v blízkosti základních 
a mateřských škol pravidelný dohled nad přechody 
pro chodce. Dohled na přechodech bude prováděn 
vždy v době od 7.20 do 8.05 hodin. Stejně jako v loň
ském školním roce budeme u vybraných školských 
zařízení provádět každodenní speciální zvýšené do
zory, zaměřené zejména na bezpečnost dětí navštěvu
jících první stupeň. Rozsah opatření bude limitován 
technickými a personálními možnostmi našeho ob
vodního ředitelství. Přesto plánujeme  trvale kontrolo
vat až desítku škol denně. Zabezpečení zvýšeného 

dohledu nad bezpečností u škol považujeme za jednu z priorit. 
Opakovaně tímto žádáme všechny řidiče, aby byli při jízdě v okolí 
škol tolerantní a ohleduplní – jak vůči dětem, tak i zasahujícím stráž
níkům.   Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Nezjištěný pachatel využil 29. července v podvečer nepozor-
nosti muže a mezi stanicemi Luka a Jinočany ho během jízdy 
v autobusu MHD okradl. Ze zadní kapsy batohu, který měl po-
škozený na sobě, mu odcizil pánskou peněženku s osobními do-
klady a finanční hotovostí, čímž muži způsobil škodu 1 000 Kč.
 Neznámý pachatel vypáčil 27. července večer uzamče-
nou šatní skříňku v pánské šatně fitcentra. Odcizil z ní pe-
něženku s finanční hotovostí, platební kartou a dalšími 
osobními doklady. Majiteli způsobil škodu 4 000 Kč.
 Na naše policejní oddělení se dostavil muž, kterému byl 
před třemi lety odcizen občanský průkaz. Od té doby si 

na tento odcizený doklad sjednává nezjištěný pachatel fi-
nanční půjčky. Naposled se jednalo o částku 18 000 Kč, která 
ale sankcemi za neúčinné vymáhání vzrostla na 25 000 Kč. 
Tuto částku společnost poskytující půjčky po našem ozna-
movateli požaduje. Tento případ samozřejmě není ojedi-
nělý. Uvádím ho proto, že je nutné hlídat si své osobní 
doklady a pokud dojde k jejich ztrátě, řešit tuto událost ne-
prodleně s příslušným úřadem. 
 Internet má široké využití a samozřejmě ho využívají 
i podvodníci nabízející zboží, které nakonec nedodají. Pokud 
už musíte za vybrané zboží, které vám někdo slibuje po za-

placení dodat, platit předem, buďte opatrní. Jde-li o pro-
dejce, který je pro vás nový, nevyzkoušený, najděte si o něm 
na internetu reference. Teprve potom, když prodejce nena-
bízí jinou možnost platby a nenajdete jeho negativní hod-
nocení, peníze zašlete. Většinou se volí opačný postup. 
Zaplatí se a hodnocení se hledá, až když zboží není dodané 
a prodejce je nekontaktní.
 Neznámý pachatel v době mezi 17. až 18. červencem po-
psal červenou a hnědou barvou fasády dvou domů v Britské 
čtvrti. Společenství vlastníků obou domů způsobil škodu 
30 000 Kč.    Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra 

Náročná příprava přinesla své ovoce
Po celoroční náročné přípravě zvítězilo družstvo dorostu SDH Sto
důlky ve složení Knobloch Pavel, Vítek Vojtěch, Brynda Jan, Buřil 
Petr, Jakub Rotrekl, Vojta Ondřej, Filip Bureš a Helmich Václav 
v městském kole dorostu v požárním sportu a postoupilo na Mistrov
ství ČR v požárním sportu, které se konalo ve Zlíně. K co nejlepšímu 
výkonu pomohl zličínský Jaroslav Žalud, který na trénincích s druž
stvem dopiloval nedostatky.

Na „mistrák“ kluci vyrazili připraveni utkat se s nejlepšími 15 druž
stvy v republice. Po slavnostním nástupu to vypuklo. Testy z požární 
ochrany, které jsou velkým strašákem, družstvo zvládlo bez chyby, 
po běhu na 100 m překážek to bylo slušné 7. místo. Druhý den se po
kračovalo štafetami na 4x100 m, po kterých to bylo 8. místo. Následo
vala konečná královská disciplína – požární útok a 5. místo. Po loň
ském 13. místě to letos bylo po součtu všech disciplín konečné 
6. místo. 

Věříme, že příští rok družstvo obhájí titul mistrů Prahy a na „mist
ráku“ už skončí na bedně. 

Děkujeme trenérovi Janu Koutkovi za jeho skvělou celoroční pří
pravu a dobrou atmosféru v týmu. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Čeká nás Plamen, soutěže i festival
Pomalu, ale jistě se blíží podzim. Já teď ale plním daný slib a nabízím 
kratičké ohlédnutí za předprázdninovými akcemi a soutěžemi.

Děti soutěžily v konkurenci celé Prahy ve hře Plamen. Po velikém 
boji, i s tropickými teplotami, skončily z celkových 17 družstev na krás
ném 7. místě. Týden nato svedla boj naše přípravka v soutěži O pohár 
starosty Prahy 13 v disciplínách přiměřených jejich věku. Opět máme 
putovní pohár, a to neznamená nic jiného, než první místo.

V červnu náš sbor zajišťoval připravoval každoroční Mezinárodní 
den dětí a poslední víkend před prázdninami Třebonické letní hry, 
o kterých si můžete přečíst v Kaleidoskopu na stranách 6–7. Ani přes 
léto jsme nezaháleli a pomáhali zajišťovat Mistrovství ČR v požárním 
sportu ve Stromovce. 

A co nás čeká teď? Nový ročník hry Plamen, soutěže a Festival vol
ného času Prahy 13. O tom zase v příštím vydání.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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ZAHRADNÍ SLAVNOST V „TRÁVĚ“. V polovině června se v atriu 
FZŠ Trávníčkova konala zahradní slavnost. V úvodu se představil pě
vecký a taneční sbor, následovala družná zábava doplněná občerstvením 
a vůní grilovaných dobrot. Sešli se hosté z místního úřadu i okolních 
škol a školek, rodiče, děti i bývalí žáci. Zájemci si mohli v Modrém klu
 bu pohovořit se speciálním pedagogem i dětskými psychology. A slu
níčko ten den dvornímu společenskému mumraji víc než přálo. -dn-

SBORY OSLAVÍ VÝROČÍ. Koncem června se v obřadní síni radnice 
uskutečnil koncert sborů Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami. Ten 
se jako vždy těšil velkému zájmu zejména rodičů účinkujících dětí. Při 
příležitosti koncertu předala zástupkyně Českomoravské stavební spo
řitelny sbormistryni Aleně Panochové jako sponzorský dar symbo
lický šek na 12 300 Kč. Tato částka byla vybrána při speciální akci 
ČMSS Pečeme pro Klíček a bude použita na nové oblečení, které si 
sbory chtějí pořídit k 20. výročí svého založení.  Alena Panochová

TŘI V JEDNOM. Na závěr školního roku se žákům 2.B ZŠ Mohylová 
splnily hned tři věci, které jim během roku slíbili paní učitelka a ro
diče. Zvířecí den, kdy si děti vzaly do školy své živé mazlíčky, spaní 
ve škole a společně strávené odpoledne s opékáním buřtů na školní 
zahradě. Setkání to bylo velice příjemné, rodiče se dostavili v hojném 
počtu a děti si do pozdních hodin užily řádění na zahradě a hřišti. Pak 
už přišlo na řadu hromadné nocování, které bylo hezkým zakončením 
akce, kterou bychom mohli klidně nazvat Tři v jednom. Míša Houšková 

NA STÁRNUTÍ NENÍ ČAS. V roce 1999 zahájil svoji činnost Klub 
seniorů II. Od roku 2002, tedy už patnáct let, je jeho vedoucí paní 
Milada Tomašovičová, která v létě oslavila významné životní jubileum. 
Oslava jejích devadesátin, které by jí nehádal opravdu nikdo, se konala 
9. srpna v Domě sociálních služeb. Mezi gratulanty nechyběli ani zá
stupce starosty Pavel Jaroš nebo předseda sociálního výboru Aleš 
 Mareček.  -če-

TÁBORY PRO STOVKY DĚTÍ. Dům dětí a mládeže Stodůlky nabídl 
o letošních prázdninách dětem a mladým lidem osm výjezdních let
ních táborů, na kterých se během léta vystřídalo cca 230 dětí a mlá
deže od 5 do 25 let. Ani v Praze však nemusí být o prázdninách nuda. 
Letní příměstské tábory nabízejí dětem převážně z 1.–5. tříd celo
denní program v Praze. Pět táborů bylo připraveno i pro děti těsně 
předškolní. Za červenec a srpen se 26 táborů zúčastnilo více než 
650 dětí. Michaela Gaydošová 

SOUSTŘEDĚNÍ V ITÁLII. Letos dosáhly gymnastky Prahy 13 skvě
lých gymnastických i teamgymových úspěchů. Protože určitě ne
chceme usnout na vavřínech, není možné celé léto zahálet. Je potřeba 
nejen zregenerovat celé tělo, ale samozřejmě i trochu prázdninového 
tréninku. Letos jsme poprvé s našimi závodnicemi vyrazili k moři 
do slunné Itálie. Celá prima parta si užila skvěle vybavenou tělocvičnu 
pod širákem, moře i bazén kousek od ubytování. Bylo to moc fajn.

Trenérky Andrea Kudličková a Karolína Mrázová 
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NEJSTARŠÍ SBÍRKOVÁ AKCE. Koupí žlutého kvítku měsíčku lékař
ského mohl i letos každý z nás podpořit boj proti rakovině. Ve středu 
10. května, kdy se uskutečnil už 21. ročník této nejstarší sbírkové akce 
v ČR – Český den proti rakovině, se do nabídky kytiček zapojili 
i všichni členové pionýrského oddílu Rondel. Dobré věci tak letos po
mohli prodejem 1 366 kytiček a vybranou částkou 37 998 Kč. Všem 
dobrovolníkům a ochotným dárcům patří naše velké poděkování.  
 Petr Kubů

BĚHÁNÍ, KTERÉ POMÁHÁ. Druhé červnové pondělí se na školním 
hřišti FZŠ prof. Otokara Chlupa konal další ročník charitativního 
běhu pro Konto bariéry Run and Help. Zúčastnilo se ho 140 spor
tovců, kteří dohromady uběhli neuvěřitelných 491 kilometr. Ani vy
braná částka není zanedbatelná, činí 12 655 korun. Kromě dětí 
a rodičů se do letošního ročníku zapojilo i několik učitelů a mnoho 
bývalých žáků. Akci organizoval parlament 2. stupně. Petra Rajtrová 

ČTVRTSTOLETÍ MĚSTSKÉ 
POLICIE. Za 25 let se mnohé 
změnilo k nepoznání a „měš
ťáci“ se stali nedílnou součástí 
bezpečnostního systému hlav
ního města. V rámci oslav byla, 
mimo jiné, uspořádána putovní 
výstava věnovaná tomuto vý
znamnému jubileu. Expozice 
zachycující na velkoformáto
vých deskách klíčové okamžiky 
z historie Městské policie hl. 
m. Prahy byla v atriu radnice 
přístupná celý červen.  -dn-

KINOBUS PODEVÁTÉ. V červnu přijel na Sluneční náměstí v No
vých Butovicích Kinobus a na své první letošní zastávce nabídl divá
kům čtyři filmy. V pondělí 19. června byl na programu český film 
Instalatér z Tuchlovic, o den později to byl rovněž český film – skvěle 
obsazená oddechová komedie z loňské produkce Bezva ženská 
na krku. Další večer se mohli diváci podívat na akční komedii z roku 
2010 KickAss. Poslední film, americký scifi thriller Příchozí (Arri
val), se bohužel kvůli prudkému dešti nedohrál. Kinobus se také letos, 
i přes drobnou nepřízeň počasí, těšil velkému zájmu diváků.

Bohdan Pardubický

NA PALUBĚ JITŘNÍHO POUTNÍKA. Děti z klubu Robinson strávily 
první polovinu července u rybníka Myslív. Užili jsme si vodní hrátky, 
táborničení, puťák, bojovky ve dne i v noci. Vše na motivy knihy Leto
pisy Narnie britského autora C. S. Lewise. Pravidelné páteční schůz ky 
v Praze nám začínají zase v polovině září (www.klubrobinson.cz).  
 Vítek Bilbo Malý

VZHŮRU K VÝŠINÁM. Žáci 4.B ze ZŠ Mohylová se nebojí opravdu 
ničeho. To dokázali i v samém závěru června, kdy se zúčastnili kurzu 
v lanovém centru PROUD. Pestrý program odstartovalo zdolání níz
kých lanových překážek, pak následovala zkouška jištění na trenažéru. 
Pak už to bylo opravdu napínavé, protože na řadu přišly vysoké lanové 
překážky. Odvážlivci si zkusili i lezení na nejrůznějších lanových pře
kážkách v osmimetrové výšce. Moc děkujeme lanovému centru, bylo 
to skvělé.      Veronika Pijáková
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INZERCE

Sportovní odpoledne ve 
vašem Centru Velká Ohrada
ve středu 13. 9. 2017 od 16:00 do 18:00 hod., Prusíkova 2577/16, Praha 13

pro děti
prezentace sportovních oddílů 
s možností zapojení vašich dětí

zápis do sportovních oddílů 
a klubů (fotbal, � orbal, softbal, 
gymnastika, volejbal, 
basketbal, bojové sporty)

skákací hrad

pro dospělé
moravský burčák

občerstvení na grilu

ukázka nově 
zrekonstruovaných 
kanceláří

partneři akce

NOVÁ FANTAZIE
VINOTÉKA

každou středu od 8 do 18 hodin
vedle vchodu do prodejny AlbertFarmářské trhy

každou středu
ulice Prusíkova 2577/16, Praha 13

Marcel Šíma

tel.: 603 516 726

Vladislav Houška
tel.: 602 298 555

houskavladislav 
@seznam.cz

sídliště Velká ohrada

KLUCIUCI
A HOLKY!

KLUB

TRÉNINKY V BLÍZKOSTI METRA

NA PRAZE 5

Kontaktujte nás přímo v obchodě nebo na 
  720 958 965
  14212dir@cz.tesco-europe.com

hledáme:

Pro Tesco expres 
Praha 13 – Petržílkova

Pracovníky obchodního 
provozu  až 20 260 Kč

19229_Tesco_IK_inzerce_STOP_88x123_v01.indd   1 15.08.17   10:28
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pOmáhají druhým

Auto pro čtyřnohé pomocníky 
V červenci byl občanskému sdružení Helppes předán k ročnímu uží
vání Ford Transit Van L3, jehož karosérii zdobí stovky psích tlapek. 
O tom, že bylo předání vozu, které se uskutečnilo v Ořechu, opravdu 
slavnostní, svědčí i přítomnost Marty Kubišové, Marty Jandové nebo 
Patricie Solaříkové.

„Asistenční pes pomůže lépe začlenit handicapované lidi do naší spo
lečnosti, dělá je samostatnější a tím i spokojenější,“ řekla zpěvačka 
Marta Jandová. „Život se psem je sociálnější. Pes nezklame, nezávidí, 
nepomlouvá, neopustí vás, raduje se a mnohdy dokáže zachránit i ži
vot. Je nejvěrnější kamarád a proto si život bez psa už nedovedu před
stavit.“ 

Posláním organizace Helppes je integrace osob se zdravotním po
stižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, 
zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností 
při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, bezpečí... To vše pomocí 
speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlap
kách. Společnost Helppes již vychovala přes 220 asistenčních psů, 
kteří lidem s postižením pomáhají. -red- 

Dobrý anděl nepomáhá jen dětem 
Nadace Dobrý anděl pomáhá nejen 
dětem, ale také onkologicky nemoc
ným rodičům. V současné době jich 
dárci jejím prostřednictvím podpo
rují 439. Každý měsíc nadaci Dobrý anděl zažádá o finanční příspěvek 
více než 20 nových rodin s nezaopatřenými dětmi, v nichž onemocněl 
jeden z rodičů rakovinou. Finanční pomoc jich však potřebuje mno
hem více. Ne každý o této možnosti ví.

S vážnou diagnózou přichází pokles příjmu rodiny a zároveň se ob
jevují nové výdaje spojené s léčbou. 85 % rodin, v nichž onemocní ro
dič, se neobejde bez finanční pomoci rodiny, přátel, neziskových orga
nizací či zadlužení. 

Dobří andělé pomáhají rodinám, které zasáhla vážná nemoc, pravi
delně každý měsíc v průběhu léčby i určitou dobu po jejím ukončení. 
Vše, co v jednom měsíci nadace vybere, rovnoměrně rozdělí mezi po
čet rodin. Ty z příspěvků hradí jak výdaje spojené s léčbou, tak i běžný 
chod domácnosti.

Máte ve svém okolí rodinu, které by Dobří andělé mohli pomoci? 
Doporučte jim, aby se na nadaci obrátili. Pravidelné příspěvky usnadní 
rodině zvládnout těžkou situaci a minimalizovat dopad nemoci na je
jich děti. Více informací o pomoci rodičům najdete na webové adrese 
www.dobryandel.cz/pomahamerodicum.

„V Praze 13 Dobří andělé pomohli například rodině pana Františka 
a Šárky, kteří se potýkali s onkologickým onemocněním,“ říká Mar
kéta Křížová z nadace Dobrý anděl. „Pravidelná pomoc zamířila už 
ke 4 rodinám z třináctky. Zároveň odhadujeme, že více než 100 oby
vatel této městské části prostřednictvím Dobrého anděla pravidelně 
přispívá na pomoc rodinám v tísni. Velmi za to děkujeme“. -red-

Nedělní bohoslužby
V chrámu sv. Kříže a sv. Heleny ve Stodůlkách (při železnici nad 
zastávkou autobusu 142 Bílý Beránek) se každou neděli od 9.00 
hodin koná bohoslužba sv. Jana Zlatoústého v církevně slovanském 
jazyce. Zpíváme ukrajinsky. Bližší informace podá o. Leo Salvet, 
tel. 601 209 050, kaple.sv.krize@seznam.cz. -red-

Pomoc při náročné životní situaci 
Již druhým rokem pomáhá krizová služba dospělým lidem se zkuše
ností s duševním onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Krizovou 
službu poskytuje Centrum Břevnov, Fokus Praha. Nabízí telefonické 
konzultace a po domluvě také osobní konzultace v prostorách centra. 
Pro obyvatele Prahy 5, 6, 7, 13, 17 nabízí výjezdy do domácího pro
středí.

Krizovou službu nejčastěji vyhledají lidé, kteří se nachází v psy
chické krizi (rozpad partnerství, ztráta blízkého člověka nebo exis
tenčních jistot, probíhající akutní fáze duševního onemocnění...), ale 
také rodiny a blízcí nemocného.

Krizovou službu je možné kontaktovat každý všední den od 16.00 
do 20.00 na tel. 778 736 364 a po telefonické dohodě osobně na ad
rese Meziškolská 2, Praha 6Břevnov. Na službu je možné se obrátit 
také prostřednictvím emailu krize.brevnov@fokuspraha.cz.  -red-

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

KURZY ALFA
Od 5. 10. 2017 na Třináctce www.13ka.cz

Více v Kalendáři akcí www.kurzyalfa.cz

NA CO BY SES 
ZEPTAL BOHA, 
KDYBY BYL?

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

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

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

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

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

1971: Výročí strany i vzpomínka na zvony
Na rok 1971 připadlo jedno velké výročí. Po celé republice se slavilo 
50 let od založení KSČ, ani Stodůlky proto nemohly být výjimkou. 
Místní výbor strany svolal za tímto účelem slavnostní schůzi, na které 
promluvil náměstek ministra školství Josef Havlín a pozváni byli i bývalí 
členové Jednoty proletářské tělovýchovy. „Rozesláno bylo 220 pozvánek 
a dostavilo se 128 účastníků,“ píše kronikář František Vlasák. „Sešli jsme se, 
mnozí už báby a dědkové, mnozí však ještě plni pracovního elánu,“ doplňuje.

A práce bylo opravdu dost. Dokonce tolik, že hned 3. ledna byla 
nařízena pracovní neděle. Děti šly normálně do školy, nakonec se v ní 
ale dlouho nezdržely. „Už ve čtvrt na devět byl pro celou obec vypnut 
elektrický proud,“ píše kronikář. „Během dopoledních hodin byly pak 
všechny děti pro zimu postupně posí-
lány domů, protože se ukázalo, že 
ústřední topení po dobu vánočních 
svátků zamrzlo,“ dodává. 

Aby toho nebylo málo, dostaly se 
Stodůlky tento rok hned dvakrát 
do černé kroniky. „Při práci s autoje-
řábem na staveništi národního podniku 
Mototechna ve Stodůlkách byli zasa-
ženi elektrickým proudem z vysokého 
napětí dva muži. Oba byli na místě 
usmrceni,“ píše František Vlasák. 
V potoce na katastru obce Stodůlek 
byla pak v neděli 21. února nalezena 
utonulá Marie Nováková. „Ve značně 
podnapilém stavu přecházela můstek 
přes potok, do kterého spadla,“ stojí 
v kronice.

stalO se v ZáŘí

Svatý biskup Gorazd II.
V pátek 4. září 1942 ve 14 hodin 35 minut pohlédl Vladyka Gorazd 
do tváře popelavé smrti. V té době ho mnohé noviny označovaly 
za jednoho z největších zločinců, které kdy tato země zrodila, za Be
nešovu stvůru, trapného pastýře, padoucha 
v biskupském rouchu či zrádce křesťanské víry. 
O tři roky později mu byl udělen in memo
riam válečný kříž. A po dalších pětačtyřiceti 
letech, v pátek 4. září 1987 byl v Olomouci 
pravoslavnou církví posmrtně svatořečen – 
kanonizován a stal se tak svatým. Především 
to byl čestný statečný člověk. Jmenoval se 
Matěj Pavlík. 

Narodil se 26. května 1879 na moravském 
Slovácku v Hrubé Vrbce. Studoval s vyzname
náním na katolickém arcibiskupském kon
viktu (gymnáziu) v Kroměříži. S vyznamená
ním absolvoval i Římskokatolickou bohoslo  
veckou fakultu v Olomouci a 5. července 1902 
byl vysvěcen na kněze. 

Od počátku byl Matěj Pavlík nadřízenými 
vnímán jako potížista. Odsuzoval římskokato
lický centralismus, obhajoval jazyková a ná
rodní práva věřících. I proto působil až 
do 1. května 1920 jako zpovědník v psychiat
rické nemocnici v Kroměříži. Studoval psy
chologii a psychiatrii. Tady sepsal instrukce, 
které byly roku 1913 uznány pro práci duchovních v ústavech duševně 
nemocných jako dosud nejlepší a byly zavedeny v celé Evropě. 
Na podzim 1918 po založení Československé republiky opouští okolo 
půl milionu katolíků, kněží i věřících římskokatolickou církev a 80 % 
jejího duchovenstva žádá zásadní reformy. Za své radikální názory, 
např. revizi nuceného celibátu a také za bohoslužbu v češtině, byl Ma
těj Pavlík 3. září 1920 z římskokatolické církve exkomunikován. Poz
ději, což se snad v dějinách katolické církve ještě nestalo, nepřijal na

bídku vrátit se do jejích řad. Veřejně se vyslovil pro pravoslaví a v roce 
1921 byl v Bělehradě vysvěcen pravoslavným biskupem a přijal jméno 
Gorazd. Díky jeho úsilí bylo u nás tehdy postaveno 14 chrámů. 
Po atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942 poskytli členové 

pravoslavné církve Janu Kubišovi, Jozefu Gabčí
kovi, Josefu Valčíkovi, Adolfu Opálkovi a dal
ším třem výsadkářům úkryt v kryptě chrámu sv. 
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Vladyka 
Gorazd, který byl jeho správcem, o výsadkářích 
vůbec nevěděl. Dozvěděl se o nich až v den vy
hlazení Lidic, večer 11. června. Ve čtvrtek 
18. června ráno už měli být výsadkáři odvezeni 
jinam. Pozdě. Sedmnáct důstojníků, sedm set 
čtyřicet dalších příslušníků standarty SS 
„Deutsch land“ a praporu SS „Prag“ a čtyřicet 
členů gestapa ten den od čtvrt na pět ráno ob
kličuje kostel. Po těžkém sedmihodinovém boji 
sedmi československých výsadkářů proti téměř 
800 esesákům a gestapákům jsou naši zabiti, 
anebo spáchali sebevraždu. 

Den poté vladyka Gorazd v dopise protekto
rátní vládě bere veškerou vinu za ukrývání vý
sadkářů na sebe. Je zatčen a 3. září odpoledne 
odsouzen k trestu smrti zastřelením. A společně 
s ním také jedenáct hlavních představitelů Pra
voslavné církevní obce v Praze 2, z toho pět dí
vek a žen. Odmítne podat žádost o udělení mi

losti. Veškeré pravoslavné kněžstvo bylo deportováno do Německa, 
majetek církve zkonfiskován, chrámy zapečetěny, bohoslužby zakázány 
a církev rozpuštěna. Pravoslavné bohoslužby směla sloužit jen skupina 
věřících v ruské jurisdikci, založená v 19. století. Ta však byla zase 
hned po osvobození, v květnu 1945, odvlečena sovětskými osvobodi
teli do ruských gulagů. K družině dávných českých svatých – vedle 
Cyrila a Metoděje, Václava a Ludmily, Ivana a Prokopa a svého jme
novce Gorazda byl povolán Matěj Pavlík jako Gorazd II.  Dan Novotný

Udály se ale i radostnější věci. Koncem února se v domě Pionýrů sešli 
účastníci hry Cesta za Rudou hvězdou. Přišili i zástupci lidových mi
licí, kteří dětem vysvětlovali, jak se zachází se zbraněmi. „Radost ne-
brala konce, když si někteří z chlapců mohli v zahradě i vystřelit,“ komen
tuje kronikář. 

Ještě větší pozdvižení vzbudily automobilové závody, které se 
v obci konaly 28. října. Skvělý sportovní den měl ale málem tragic
kou dohru. „V zatáčce z náměstí Lužiny po silnici na Jinonice ne-
zvládl závodník vozu číslo 16 řízení a spadl s vozem do hlubokého 
příkopu. Přitom porazil na chodníku jdoucí manžele Kačabovy, kteří 
utrpěli těžká zranění,“ líčí František Vlasák. Závodníkovi se nic ne
stalo a oba manželé se nakonec z nemocnice také vrátili, i když 

paní Kačabová chodila už stále 
o berli.

Poslední věcí, kterou kronika 
tento rok připomíná, jsou místní 
zvony. Kdysi bývaly slyšet z několika 
stran a určovalo se podle nich do
konce počasí. „Když byly slyšet zvony 
z Jinonic, říkalo se, že bude hezky. 
Když byly slyšet od Krtně, povídalo se, 
že bude pršet,“ vzpomíná kronikář. 
Později byla ale většina zvonů od
straněna a tyto svérázné předpovědi 
skončily. „Dnes jsou na vesnici nejvíce 
slyšet rachotící motory nebo výzvy 
z místního rozhlasu, kam se má jít 
na brigádu,“ dodává trochu ironicky 
Vlasák. 

  Robert Šimek
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tOulky

pO kOm se jmenuje

Tentokráte vás zveme na procházku po Praze 12. Začíná u Polikliniky 
Modřany, kam se dostanete autobusem ze Smíchovského nádraží. 
Dáte se dolů podchodem a Modřanskou roklí a dojdete až na hráz 
nádrže. Za ní jděte vpravo do kopce, polní cestou dojdete k plotu 
a podél něj stále rovně přes rozcestí až do Cholupic. Ty byly společně 
s Točnou připojeny k hlavnímu městu roku 1974. Cestou můžete 
v ohradách obdivovat koně a na návsi se občerstvit v hospodě 
U Čámrse. Od ní se dáte vlevo ulicí Ke Kálku až k rybníčku Kálek. 
Tady doprava na kraj přírodní památky bývalé Cholupické bažantnice. 
Důvodem k jejímu vyhlášení byla snaha o zachování přirozeného luž
ního lesa s porosty starých stromů, hlavně dubů. Ale rostou zde i lípy, 
jasany, habry a několik vzácných rostlin – např. lecha jarní, dymnivka 
dutá. Projdete jí rovně a na jejím rohu zabočíte doleva, kde rostou dva 
památné duby letní. V roce 2001 byly pro nadprůměrný vzrůst a věk 
vyhlášeny za památné. Obvody kmenů jsou 441 a 443 cm, koruny sa
hají do výšky 31 a 23 m. Jsou nejmohutnějšími památnými stromy 

v Praze 12. Hranici bý
valé bažantnice ukazují 
odhadem 260 let. 
Od nich se dáte na roz
cestí s křížkem. Za ním 
doleva přes most nad 
Pražským okruhem 
a stále rovně až vyjdete 
u odpočívadla. Tady 
polní cestou vpravo. 
V poli uvidíte další pa
mátný dub letní. Z vy
právění původního ma
jitele pozemku pana 
Marvala se dozvídáme, 
že zdejší lán se původně 
skládal z mnoha políček 
a luk. Rostla zde sku
pina tří mladých dubů. 
V roce 1947 sem přišel 
z Rumunska za prací 

Pitrikej Kalistrát, národnosti Lipovan. Chtěl pokácet všechny tři, ale 
nakonec na přímluvu majitele pozemku nechal růst ten nejhezčí a ten 
se tak mohl stát krajinnou dominantou. Dub přežil úspěšně i kolekti
vizaci pozemků a dnes má jeho obvod 240 cm. Koruna esteticky pěk
ného tvaru sahá do výšky 14,5 m a její šířka je 18 m. Od něj půjdete 
rovně na silnici, kde odbočíte vlevo a dojdete do Točné, která si jméno 

Ulice Vlasákova
Vychází severním směrem z ulice K Zahrádkám, přetíná ulice 
Na Dolnici a Armády a slepě končí. Jména ulic, tříd, náměstí jsou 
svým způsobem historickou pamětí národa a jeho země. Vojevůdci, 
vládci, spisovatelé, vědci, skladatelé, hrdinové, ale 
i prostí lidé jsou tak s úctou připomínáni i dalším 
generacím. Nestává se příliš často, aby ulice nesla 
jméno po místním kronikáři. Možná tak Dalimil 
nebo Kosmas, jejichž dílo přesáhlo věky i kraje. Pro 
Stodůlky má však stejnou ryzost historického kovu 
jméno místního kronikáře Františka Vlasáka. Naro
dil se 26. února 1902 ve Stodůlkách do zednické 
rodiny prodchnuté láskou ke knihám. Školního 
vzdělání se mu dostalo v místní pětitřídce. Miloval 
dějepis a také pěkně maloval. Přestože rád četl, sám 
přiznal, že nikdy nevnikl do tajů mluvnice a pravo
pisu. Vyučil se malířem pokojů u J. W. Chlada 
na Malostranském náměstí, kde pak pracoval 
a po smrti svého mistra roku 1934 firmu vedl až 

Za energií starých stromů

do jejího začlenění do „komunálu“ v roce 1950. Profesi zůstal věrný 
dál. Kroniku Stodůlek začal psát bez jakýchkoli zkušeností v roce 
1956, když se k tomu nikdo jiný neměl. Po ročním úporném snažení 

celou práci spálil a začal znovu. Skvělým krasopi
sem a osobitým stylem popisoval dění ve Stodůl
kách až do roku 1990, přičemž čerpal z historic
kých pramenů, tisku i literatury. Prokázal velký 
rozhled a velké výtvarné nadání, protože proložil 
krasopisný text stovkami zdařilých barevných ilu
strací. Díky kronikáři Františku Vlasákovi se dnes 
může Praha 13 pochlubit unikátní kronikou obrov
ské kulturní hodnoty. Vzhledem k historické hod
notě třísvazkového originálu kroniky s dvěma tisíci 
stran rozhodla rada městské části o pořízení digi
tální faksimile. Kronika Stodůlek je zcela jedineč
ným fenoménem dějin Prahy 13. Proto má stodů
lecký kronikář František Vlasák právem svou ulici. 
Letos by se dožil 115 let.  Dan Novotný

vysloužila svými pově
trnostními podmín
kami. Při bouřkách se 
totiž nad Točnou srážejí 
okluzní fronty ze tří 
různých stran. Dojdete 
na náměstí s kruhovým 
objezdem. Dáte se do
leva dolů ulicí Brani
šovskou až k dalším 
dvěma památným du
bům letním. Vraťte se 
zpět na náměstí a ulicí 
Branišovskou do hos
půdky Na Točné. Té
měř na konci u domu 
se zdí z červených 
bloků zahněte do lesa. 
Po pěšině vystoupáte 
k dalšímu památnému 
hraničnímu dubu. Zpáteční cestou po silnici dojdete na konec Točné. 
Po silnici pak ke křižovatce s cedulí Nad Šancemi a zde pokračujete 
doleva za závoru. Na lesním rozcestí opět vlevo. Nikam neodbočujte 
až k ceduli Přírodní rezervace. Zde vlevo a stále rovně za závoru a při
jdete k hlavní silnici. Tady ulicí Pod Lesem a Krupnou a vyjdete 
na semaforech. Vydáte se k hospodě U Bukačů a ulicí Na Šabatce až 
ke Komořanskému zámku. Vznikl barokní přestavbou roku 1742 
z původní tvrze na letní sídlo zbraslavských opatů. Není přístupný, vy
užívá ho Český hydrometeorologický ústav. Proti němu vystoupáte 
k mohutné, asi 200 let staré památné lípě, která roste za plotem 
na soukromé zahradě. Obvod kmene má 382 cm a větví se v krásnou 
široce rozložitou korunu, která se jako dlouhé ruce rozpíná do okol
ního prostoru. Koruna má výšku 22,5 m. Za památný strom byla vy
hlášena v roce 1998 kvůli svému nadprůměrnému vzrůstu a věku. Řadí 
se k nejmohutnějším lipám metropole. A jak si vysvětlujeme starou 
lípu na tomto místě? Původně byla před komořanským zámečkem za
hrada, ve které bylo vysazeno několik lip. Parková úprava byla v prů
běhu let zrušena a do dnešních dnů se zachovala jen tato jediná, která 
připomíná úpravu okolí zámečku v dřívějších dobách. V ulici Na Ša
batce stávala panská hospoda, kde se do 18. století vybíralo mýtné 
z lodí a vorů. Zmínka je v listině krále Václava IV. z roku 1383. Touto 
ulicí se vrátíte zpět na semafory a na konečnou autobusů Komořany. 
Ušli jste asi 12 km.

Přejeme krásný zážitek a načerpání energie, kterou nám nejen staré 
stromy předávají.  Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan      
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Hostinského 1533
(v budově polikliniky) 

pondělí–pátek 7.30–17.00
Otevírací doba

* Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept předepsaných pro seniory nad 60 let, děti do 15 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Sleva je poskytována po 
předložení Karty výhod Dr.Max na základě ověření údajů o věku pacienta, který je uveden na receptu, či předložení průkazu osoby se zdravotním postižením; poskytuje se ve formě neuplatnění maximální obchodní 
přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by 
prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů. Úplná 
pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Otevíráme pro Vás novou  
lékárnu Dr.Max na Stodůlkách

Inzerce_Hostinskeho_187x129.indd   1 9.8.2017   14:25:03

PRO NAŠE PRODEJNY BILLA 
V PRAZE-LUŽINY A STODŮLKY 
PŘIJMEME NOVÉ KOLEGY/NĚ NA POZICE:

  VEDOUCÍ ÚSEKU
  PRODAVAČ/KA – POKLADNÍ
  PRODAVAČ/KA LAHŮDEK
  PRACOVNÍK/CE ÚSEKU PEČIVA

S DALŠÍMI BENEFITY VÁS RÁDI SEZNÁMÍME. 

V případě zájmu kontaktujte pana Josefa Kliera na tel.: 606 670 653
nebo na e-mailu: j.klier@billa.cz. 
Můžete se také osobně zastavit přímo v prodejně.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
  Práci na plný nebo zkrácený 
úvazek či brigádu.
  Pravidelnou mzdu do 15. dne 
v měsíci.

 Stravenky v hodnotě 60 Kč.
  Čím déle u nás budete, tím více 
získáte (dovolená navíc, pří-
spěvek na penzijní připojištění, 
odměny při pracovním výročí).

LLA_Luziny_Stodulky_91.5x129.indd   1 08.08.17   12:38

• 2 krát do roka velké taneční vystoupení, 
• sobotní a víkendové soustředění 
• Letní taneční soustředění

ZŠ MOHYLOVA, PRAHA 5-LUŽINY, tel. 737 380 579, 
email: ptcmartina@seznam.cz, www.ptcmartina.cz

Pohybové 
a Taneční Centrum MARTINA

NABÍZÍME:

POŘÁDÁME:

TANEČNĚ EXPRESIVNÍ TRÉNINK
PRO DOSPĚLÉ
• Výuka techniky moderního tance
•  Práce s výrazem těla a vnitřním výrazem

TANEČNÍ RYTMIKA
PRO PŘEDŠKOLÁKY 3-5let
• Základy správného držení těla
• Huděbně pohybová průprava
• Základy tanečních technik

MODERNÍ VÝRAZOVÝ TANEC
PRO ŠKOLÁKY, STŘEDOŠKOLÁKY, DOSPĚLÉ
• Výuka techniky moderního tance
•  Choreografie na filmovou a muzikálovou hudbu



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2017 29

víkendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

Farma park Soběhrdy
Ještě před pár lety byste na místě, kam vás tentokrát chceme pozvat, 
viděli jen řepková pole. Dnes je tam úžasná farma, přesněji Farma 
park Soběhrdy.

„Majitel tento park původně budoval pro radost svých dětí a zná
mých,“ prozradil Jan Svoboda, který nám po jedno dopoledne dělal 
průvodce. „Na začátku bylo dětské hřiště, které mělo být využíváno 
hlavně soukromě. Když ale lidé začali mít zájem jezdit si sem odpoči
nout, projít se krásnou přírodou, začalo se toto místo formovat do po
doby, kterou vidíme dnes. Farma park je místem, kde můžete strávit 
celý den v krásném a klidném prostředí, přijít do styku se zvířaty, 
takže na své si přijdou hlavně děti. Ty se tady určitě nenudí, protože 
mají k dispozici dvě tubingové dráhy, hřiště, vzduchové trampolíny, 

 lanová centra, traktůrky, pro menší děti máme vláček, ale i vnitřní 
hernu o velikosti 1 500 m2. Zkrátka pro rodiny s dětmi je to ráj.“
Na rozloze 250 000 m² toho ale najdete a zažijete mnohem víc. Jsou 
zde piknikové loučky, restaurace, v odpočinkové části si můžete leh
nout do sítě nebo si jen tak rozložit deku. Velkou atrakcí je krmení 
zvířat, kterého se můžete aktivně účastnit. 

Vidět tu můžete zhruba 60 druhů více či méně známých zvířat 
z celého světa, z nichž některá jsou ochočená a kontakt s člověkem 
doslova vyhledávají. Rari
tou je nejmenší srneček 
muntžak, nově také nej
větší žijící hlodavec kapy
bara, pozornost budí 
i krávy Watusi s rozpětím 
rohů až 2 metry. Sice vy
padají nebezpečně, ale ne
chají se pohladit a jsou 
velmi milé. 

„V areálu, který je celý 
bezbariérový, je možné se 
pohybovat také pomocí 
našeho Farmataxíku,“ do
dává náš průvodce. „Ná
vštěvník zavolá a my pro něj dojedeme. Problém tady nemají ani ma
minky s nejmenšími dětmi. V restauracích jsou mikrovlnné trouby, 
kde jim jídlo pro dítě ohřejí, na většině toalet je přebalovací pult.“

Tvář parku se mění téměř každým dnem. Pořád se něco staví, sází 
se stromy, objevují se nové herní prvky i vodní atrakce... Na podzim 
vás tu čeká např. Zapomenutá Šmoulí vesnice a spousta dalších akcí. 
Ostatně, zajeďte se podívat. Otevřeno je denně kromě pondělí 
od 10.00 do 18.00.

Více na www.farmapark.eu, www.facebook.com/farmaparksobehrdy.
Eva Černá
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             Sledujte nás a pište komentáře!          www.CHIRS.cz

Hůrka, ul. Husníkova                                              
Prodej bytu 2+kk s lodžií a sklepem, 
51m2. Původní stav. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Svěřte nám prodej svého bytu!

Napište, zavolejte nebo se rovnou

zastavte u nás v kanceláři. 

ul. Bronzová a okolí              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výhodou, ne 
přízemí. Cena 4 až 5  mil Kč, dle stavu bytu.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
ve 

Stodulkách

ul. V Hůrkách a okolí             
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena až 4 mil Kč.

Stodůlky, ul. Karla Kryla                                        
Prodej bytu 1+kk s balkonem, 25m2, 
k bytu patří gar. stání.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

V. Ohrada, ul. Klausova                                             
Prodej bytu 3+kk/L, 125m2, 2x gar.
stání. Výhled do Prokop. údolí.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Kettnerova                                                
Prodej bytu 1+1, 55m2, s lodžií, 
komorou a sklepem. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

V. Ohrada, ul. Bašteckého                                       
Prodej bytu 2+kk s garáž. stáním, 
45m2. K bytu patří sklep.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Raichlova                                        
Prodej bytu 3+kk s lodžií, 91m2. 
K bytu patří sklep a gar.stání.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. V Hůrkách                                        
Prodej bytu 3+1 s lodžií, 79m2. 
K bytu patří sklep. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Mládkova                                             
Prodej pozemku 7030m2. V nádherném 
prostředí pro výstavbu vily. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. Melodická                                        
Investiční byt 1+kk, 39m2, s terasou 
a garáží, v komplexu Harmonie. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Stodůlky, ul. Raichlova                                      
Prodej mezonetového bytu 5+kk, 
155m2, terasa, balkon, 2x  gar.stání.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Tlumačovská                                        
Prodej ateliéru 1+kk, 36m2, 
v komplexu Prague Towers. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. Běhounkova                                        
Prodej bytu 2+kk, 43m2, v původním 
stavu.  K bytu patří sklep. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

 Expert na prodej bytů a domů na Praze 5, kterou dokonale známe.
 Pobočka v NC Galerie Butovice

Váš byt prodáme výhodně

Hůrka, ul. Volutová                                         
Prodej bytu 2+1, 84m2 + 7m2 
lodžie, v 9. NP cihlového domu.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Pob. N.Butovice  Tel. 604 133 108

KOUPÍME BYT
Praha 5 nebo 6 
ZA HOTOVÉ

Vyřešíme exekuce, dluhy
a složité právní situace.
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 o Tatínkovi, manželovi  
a dědečkovi Ladislavu Vocílkovi  
k jubilejním 70 narozeninám,  
přejí vše nejlepší dcery a vnuci  
s manželkou. 

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

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

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.
 o Malování, štukování, kompletace nábytku  

a drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,  
e-mail: f.seher@seznam.cz.

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

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

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 602 938 399.
 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

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

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

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

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy za rozumnou 
cenu a kvalitně. Mám dlouholetou praxi. Tel. 725 562 738, 
www.ucetnipraha13.cz.

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

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

 o ŘEZ dŘEVIN, RIZIKOVÉ KÁCENÍ, CERTIFIKÁT ETW.  
Ing. Vojtěch Kuchař, tel. 728 217 957.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Čistíme koberce, sedačky, židle, matrace ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher v domácnostech  
i firmách. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme vás prachu, roztočů, alergenů a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA.  
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

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

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

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

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

Restaurace ŘEPORYJSKÁ SOKOLOVNA
Jáchymovská 613/1, Řeporyje • www.reporyjskasokolovna.cz •  731 484 493

AKCE Sledujte s námi televizi O2 Sport 
a přijďte si vsadit na terminálu BetX.

AKCE
PIVNÍ SLAVNOSTI  23.-24.9. od 12 h.

Rekl_STOP.indd   1 18.8.2017   14:11:29Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

SLUŽBY

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

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

        ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ

Platby kartou ANO.                Přijďte nás vyzkoušet.
Věrnostní karty ANO                           www.cistirna.info

Také nás najdete ve vestibulu metra A, st. Bořislavka
                                                                  tel: 608 047 918

                                  AKCE NA ZÁŘÍ
                             3+1 kus,ten nejlevnější
                                                  ZDARMA

    OTEVŘENO: Po-Pá 9:00-20:00, So-Ne 9:00-19:00.
                                                               tel: 776 556 790

OC LUŽINY, 1 patro, VEDLE ALZY

Šetrně Vás vyhladíme 
unikátním tyrkysovým gelem
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ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 14ti letou tradicí

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

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

SERVIS OKEN A ŽALUZIÍ
firma: Dakaservis

tel. 732 961 398
 seřízení oken 
 oprava žaluzií 
www.dakaservis.cz

 
 

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

září 2017 – leden 2018

 zahájení 12. 9. 2017 
 v bazénu N. Butovice, 

Mezi Školami 2475, Praha 13 

Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Cena 3 800 Kč

Zbývající volná místa můžete rezervovat  

na tel. 724 639 948
Platba osobně 12. 9. v 19.45 hod.

nebo bankovním převodem

www.klublinie.cz

 o  Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK,  

světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné 
desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

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

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

 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 vážnému poškození. Tel. 601 236 957,  
jirasek.servis@seznam.cz. 

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

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

 o Úklid kanceláří, domácností, malování, údržby. 
Tel. 731 829 623.

 o Ucházíte se o zaměstnání a chcete uspět  
v pracovním pohovoru nebo ve výběrovém řízení na vybra-
nou pracovní pozici? Využijte možnost vyzkoušet si reálné 
výběrové řízení a pohovor na „nečisto“. Projdete si různá 
cvičení a otestujete svoje dovednosti, takže při skutečném 
výběrovém řízení nebo u pohovoru budete klidní, sebejistí 
a přesvědčiví. Bližší informace na info@cz-exipo.com,  
tel. 732 878 733, Iva Buršová.

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

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

www. .cz

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

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

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

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

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

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

MUDr. Rastislav Roško
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

ve vaší blízkosti

REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY

KVALITNÍ OŠETŘENÍ 
BEZ ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ

telefon: 251 618 155
email: info@praktikpraha.cz
Kodymova 4/2525, Praha 5

www. praktikpraha.cz

www.praktikpraha.cz/registrace

Samoobslužná prádelna a nově mandl Quickwash Stodůlky
        Rozbila se Vám pračka, máte doma malou anebo žádnou pračku! 
            Využijte služeb prádelny, nově Vám můžeme i vymandlovat.
             Máte málo času a nechcete čekat, využijte službu drop-off.

Hábova 7, 150 m od stanice metra Stodůlky, Po - Pá 8.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 20.00
Tel. 735 752 555 (poradíme, pomůžeme Vám s praním), www.quickwash.cz

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

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

RAZÍTKA • KROUŽKOVÁ VAZBA 
KOPÍROVÁNÍ • DIGITÁLNÍ TISK 
LAMINOVÁNÍ • OFSETOVÝ TISK

PIP_STOP-10-2016.indd   1 17.8.2017   8:58:00

SLUŽBY
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

 o Tiskárna Grafotechna Plus (Stodůlky), hledá  
spolehlivého řidiče dodávkového vozu na rozvážení tisko-
vin, na hPP. Bližší informace na tel. 725 962 601, p. Severa 
nebo na e-mail severa@gtplus.cz.

 o Přijmeme telefonního operátora/rku do malého 
kolektivu Centra péče o klienty u metra Nové Butovice. 
Plat až 27 000 Kč vč. bonusů + benefity. Vyřizování tele-
fonických a e-mailových požadavků klientů společnosti. 
Požadujeme SŠ s maturitou, práce na PC. Pracovní doba 
po–pá 8.30 – 17.00 h. Životopis zašlete na info@bcas.cz. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

 o Antikvariát Nika se přestěhoval na: Sluneční  
nám. 2583/11. Tel. 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz.

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

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

 o Hlídání dětí, doprovod na kroužky. Vyzvednutí z MŠ, 
příprava do školy. Tel. 607 510 795.

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

 o Gymnázium J. Heyrovského – soukromé kurzy  
Ing. Mgr. Jaroslavy Žaludové. Angličtina a němčina pro děti 
a dospělé. Informace na tel. 311 670 786. Volejte 9–12 hod.

 o NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE PŘIJÍMÁ PACIENTY,  
máme smlouvy s pojišťovnami, www.fimodent.cz,  
tel. 734 145 075. 

 o Lekce jógy – Eva Šimánková.  
Hatathajóga v Avaloce (Bellušova 2759/72), každou 
středu 19.00 – 20.30 hod., začínáme 6. 9. Permanentky  
(10 lekcí – 1 600 Kč), jednorázový vstup (210 Kč). Víkendo-
vé semináře Hormonální jógové terapie pro ženy dle 
Dinah Rodrigues – Praktikování sestavy HJ vyrovnává 
hladinu hormonů v těle a výrazně blahodárně působí 
při bolestivé menstruaci, PMS, neplodnosti, cystách, 
polycystických vaječnících, symptomech v menopauze, 
osteoporóze, depresi, nespavosti, nedostatečné funkci 
štítné žlázy, inkontinenci, nízkém libidu, atd. Sestavu se 
naučíte během 1 víkendu. Vhodné i pro ženy, které nemají 
žádnou zkušenost s jógou. Termíny: 14. a 15. 10.,  
18. a 19. 11. v DDM Stodůlky. Cena 2800 Kč za víkend. Infor-
mace a rezervace – E.Simankova@seznam.cz, 608 109 743.

 o Hledám pomoc s úklidem bytu – invalidní 
důchodce. Tel. 722 949 718. 

 o Prodám tříkolový el. skútr v záruce. Cena 25 000 Kč.  
Tel. 728 515 587.

 o Hledáme zkuš. řidiče s vozem na krátké cesty v dopo-
ledních hodinách. Tel. 251 627 686 – dopoledne.

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

BYTY

Zaměstnání

 

 

 

 

 

 

 

„Kvalitně, profesionálně a levně“ 
 

 rekonstrukce „na klíč“ 
 řemeslnické a drobné stavební 

práce 
 prodloužená záruka 

 
 

www.levnerekonstrukcebytu.cz  
 

RŮZNÉ

Bezpečnostní informační služba hledá 
pracovníky úklidu, kuchaře a elektrikáře.
Požadujeme: státní občanství ČR, trestní 

bezúhonnost.
Nabízíme: stabilní pracovní dobu, zázemí pres-
tižní státní organizace, příspěvek na stravování.

Kontakt: personal@bis.cz, tel. 224 235 496
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Ing. Norika Šlachtová
Dental Division Manager 

JPS s.r.o.
Velichovská 14

155 00  Prague 5, Czech Republic

www.jps.cz

 mobile:  +420 601 356 541

 phone:  +420 235 518 936

 fax: +420 251 612 616

 e-mail: slachtova@jps.cz

Přijmeme ASISTENTKU OBCHODNÍHO
  ODDĚLENÍ DENTÁLNÍ TECHNIKA

Velichovská 14, Praha 13 - Malá Ohrada  

Více informací na www.jps.cz/kariera

 o PRODEJ PODZEMNÍCH GARÁžOVÝCH STÁNÍ V ULICI 
BAŠTECKÉHO 2542, PRAHA 5. TEL. 257 328 798,  
e-mail: info@sbdpraha5.cz. 

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

 o Hledám pro 2 osoby (pár) pronájem menšího čistého 
bytu v Praze u MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tisíc, 2+kk nebo 
2+1 do 13 tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce.  
Za případnou nabídku děkuji. Tel. 605 845 088.

 o SOLIDNÍ ZÁJEMCE koupí byt do 70 m2 v Praze, případně 
chatu v okrese Praha – východ/západ. Nezávazně nabíd-
něte. Případné dluhy vyplatím. Tel. 605 264 958.

 o Hledám byt 3+kk nebo 3+1 do ceny 16 tisíc  
i s poplatky, jedná se o rodinu, nekuřáky. Zařízení  
na dohodě, výhodou lodžie, ale nemusí být, preferujeme 
dobrý a čistý stav. Děkujeme. Tel. 603 789 381.

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

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Helena Veselková 
přijímá nové pacienty. Ordinace Luka, s.r.o.,  

Mukařovského 1985/5 - stanice metra Luka. Bezbariérový přístup,  
možnost objednání, ošetření i bez objednání, odběry v ordinaci,  

ošetří vás vždy stejný lékař. Tel. 235 510 662.
    

Středisko sociálních služeb Prahy 13 hledá  
na příležitostnou výpomoc vhodného kandidáta  
na pozici Řidič dodávky. Brigáda vhodná nejlépe  

pro řidiče z povolání, aktivní seniory flexibilní v čase  
se zkušenostmi s řízením dodávky. Bližší informace  

získáte na tel. 222 543 021 – p. Cveklová, p. Hrabětová.
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Cílem byl barokní 
zámek v Loučni 
Ve dvou květnových dnech se senioři 
Prahy 13 zúčastnili výletu na zámek 
Loučeň, který se uskutečnil pod zášti
tou a s účastí zástupce starosty Pavla 
Jaroše. Romantický barokní zámek je 
obklopen rozlehlým anglickým parkem, 
kterým seniory provázel kastelán pan 
Zákoutský. Provedl je také dvanácti labyrinty, které se v parku nachá
zejí. Tento celoevropský unikát byl příjemným zpestřením procházky. 
Následovala kostýmovaná prohlídka zámku s ochutnávkou několika 
druhů čokolády. Všichni účastníci byli výletem nadšeni. Soňa Vítková

Výlet pro seniory do Německa
Pravidelné výlety pro seniory patří již mezi stálé aktivity městské části. 
Nebylo tomu jinak i koncem června, kdy jsme opustili hranice České 
republiky a 48 seniorů pod záštitou Sociálního výboru Zastupitelstva 
městské části Praha 13 mělo možnost navštívit Německo, a to město 
Míšeň. Hlavním cílem cesty byl však barokní zámek Moritzburg, 
který je u nás známý především díky populární pohádce Tři oříšky pro 
Popelku. Výlety jsou mezi seniory stále žádané a vždy se těší velkému 
zájmu. Cesty se účastnili také zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda 
sociálního výboru Aleš Mareček.  Hana Zelenková

Cenné vítězství
Na Stadionu mládeže Na Kotlářce v Dejvicích se poslední květnový 
den konal již 5. ročník Sportovních her seniorů, organizovaných z.s. 
Buď Fit Seniore! Zahrnoval široké spektrum seniorských aktivit 

od lehkoatletických disciplín 
přes Nordic Walking po jógu. 
Do turnaje tříčlenných druž
stev v pétanque nastoupili 
za účasti téměř 80 týmů i čle
nové Pétanque klubu Lukáš 
z Prahy 13. A reprezentovali 
opravdu skvěle. Ve složení 
Zdeněk Adamec, Hana a Jan 
Bucki zvítězili. Svědkem je
jich úspěchu byl také Imrich 
Bugár, několikanásobný mistr 
světa a stříbrný olympionik 
v hodu diskem.  Jiří Lexa

Na nudu není čas
Doba prázdnin a dovolených skončila, to ale neznamená, že nastal čas 
nudných dnů. Středisko sociálních služeb Prahy 13 může seniorům, 
ale nejen jim, nabídnout řadu zajímavých akcí. Už 13. září se v rámci 
Festivalu volného času Prahy 13 uskuteční v Lukáši 5. ročník turnaje 
v pétanque O putovní pohár starosty Prahy 13 a o zvláštní cenu zá
stupce starosty pro sociální oblast. O týden později, tedy ve středu 
20. září, bude v Lukáši zahájena podzimní výuka seniorů na PC. 
Hned další středu 27. září se uskuteční Svatováclavský pochod, samo
zřejmě s holemi na Nordic Walking. A je tady říjen a s ním Lukiáda, 
olympiáda pro seniory, jejíž konání se stalo tradicí. Letos se tato nej
větší sportovní akce, pořádaná pro seniory z naší městské části, bude 
konat 4. října. A protože nestačí procvičovat jenom tělo, je tady na
bídka z jiného soudku – Univerzita třetího věku. Opět budou probíhat 
dva semestrální kurzy: Cestování – co jste možná nevěděli (první před
náška se bude konat 26. 9. od 10 hodin) a Život a dílo Michelangela 
Buonarroti (začátek kurzu je 3. 10. v 10.00). V říjnu (5. 10. v 10.00) 
budou zahájeny také oblíbené kurzy cvičení paměti. Více informací 
na www.sssp13.cz, www.praha13.cz nebo u paní Hrabětové na tel. 
725 393 061, sekretariat@sssp13.cz. Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Oslavencům je dohromady 373 let
Jedno z posledních předprázdninových setkání členů Klubu seniorů I se 
neslo ve znamení oslav. A to ne ledajakých. Všichni oslavenci se letos 
dožívají úžasného věku – 90+. Společná oslava vypukla v pondělí 
19. června a klubovna Domu sociálních služeb Lukáš praskala 
ve švech. Mezi gratulanty, kteří přišli popřát třem dámám – Ireně 
Šístkové, Libuši Fořtové, Miluši Fořtové a panu Bohumilu Fořtovi 
všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, byli nejen členové klubu 
a přátelé, ale také představitelé radnice a pracovníci úřadu Prahy 13. 
S kytičkou a dárečky přišli starosta David Vodrážka, jeho zástupce 
 Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš Mareček a řada dalších. 
Všem oslavencům gratuluje také redakce STOPu. -če-
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prOgram klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 4. 9.  Vzpomínáme na prázdniny František Kundrát                              
11. 9.  Takový byl náš život  Jaroslava Felchländerová       
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                                                                    
18. 9.  Mnichov Petr Baubín
25. 9.  Svaz důchodců České republiky Miloslav Mrština                                                     
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát              
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 5. 9.  Povídání u kávy po prázdninách, cvičení,  

společenské hry 
12. 9.  Oslavíme svátky a narozeniny, zahraje nám  

pan Miloš Procházka
19. 9. Cvičení a společenské hry
20. 9. Výlet na zámek Dobříš
26. 9. Procvičíme si paměť, oslavíme narozeniny dvou členů
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 6. 9.   Setkání po prázdninách 
13. 9.   Na kytaru nám zahraje Zbyněk Pastrňák,
         zazpívá Renáta Vlasáková
20. 9.   Hrajeme Bingo                                                              
27. 9.  Novinky v psychologii PhDr. Josef Vaško     
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 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 6. 9.  Česko – krajina snů
13. 9. První světová válka   
20. 9. Petrohrad 
27. 9. Naše houby – Miroslav Smotlacha
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Retrokavárna prázdniny neměla
Program oblíbené Retrokavárny pokračoval i v průběhu prázdnin. 
Druhé červencové úterý se návštěvníci Retrokavárny netradičně sešli 
ve Středisku sociálních služeb Prahy 13, kde v klubovně seniorů pro
běhla přednáška o dravcích. Ta byla na přilehlé zahradě obohacena 
o ukázky jejich letu. Srpnovou Retrokavárnu poznamenala úmorná 
vedra, která odradila řadu pravidelných návštěvníků. Ti, kteří přece jen 
dorazili, určitě nelitovali. Domů si totiž odnášeli vlastnoručně vyro
bené bytové dekorace. 

První poprázdninová Retrokavárna se uskuteční 5. září od 14.00 
v KD Mlejn. Přijďte si popovídat s Karlem Deylem a Milošem 
 Drhou.  Iva Dvořáčková

Zájezd na zámek Dobříš
Dne 21. září se uskuteční zájezd na zámek Dobříš pro seniory z Pra 
hy 13, kteří nejsou členy klubů seniorů MČ Praha 13. Zájezd se koná 
pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše. Zájemci se mohou 
ve dnech 11.–13. 9. hlásit na tel. 235 011 271. Počet míst omezen.   
 Soňa Vítková

Komorní předpremiéra pétanque
Velmi úspěšnou sportovní činnost Pétanque klubu Lukáš podpořil 
Úřad MČ Praha 13 rozšířením hřiště v areálu Domu sociálních služeb 
Prahy 13. Během několika jarních týdnů se dílo podařilo. A tak mohl 
22. června zahájit starosta David Vodrážka na rozšířeném hřišti zku
šební provoz, a to nultým ročníkem turnaje Lukáš Open 2017. V ko
morní atmosféře klubo
vého turnaje zvítězilo 
družstvo Lukáš 2 ve slo
žení Magda Sjögren, Vla
dimír Papoušek před dvoji
cemi Věra Poláčková, Láďa 
Krejčík a Jana Kamberská, 
Alena Nováková. V září 
odstartuje plný provoz 
na vylepšeném hřišti nejen 
slavnostní křest, ale přede
vším 5. ročník veřejného 
turnaje O pohár starosty 
Prahy 13.                             Jiří Lexa 

Zdravotní cvičení Senior fitnes
Nová sezona zdravotního cvičení je termínově rozložena až do počátku 
října. Ceny cvičení jsou stále stejné, tedy 40–60 Kč za hodinu, vybrané 
společenské a sportovní aktivity v Kulturním komunitním centru Se
nior fitnes jsou zdarma. Úplný přehled aktuálních termínů všech cvi
čení a aktivit, pořádaných společností Senior fitnes, z.s., získáte 
na www.seniorfitnes.cz, seniorfitnes@seznam.cz, tel. 281 910 522, 
nebo 777 778 760 (Bára Kašparová), 732 926 846 (Iva Vaňkátová). 
Buďte vítáni mezi lidmi, kteří chtějí být fit. Zdeněk Hostinský
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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 

FESTIVAL VOLNÉHO ČASU PRAHY 13 VE MLEJNĚ
21. 9. čt 17.00, 18.00  VYSTOUPENÍ PĚVECKÝCH SBORŮ

Od 17.00 se představí sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami, v 18.00 vystoupí sbory 
 Kulíšci a Noctuela z FZŠ prof. Otokara Chlupa.

24. 9. ne 16.00  DDM STODŮLKY – TANEC A DIVADLO
Dům dětí a mládeže Stodůlky zve na představení divadelního souboru a autorský muzikál 
Letního hudebně-dramatického tábora pro děti 11–20 let.

24. 9. ne 18.00  PRAžSKÉ POVĚSTI 
Divadelní představení souboru Vulkán při ZŠ Klausova. Uvidíte hru, kterou děti nastudo-
valy pro letošní rok.

1. 10. ne 16.00, 17.00, 17.45   PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍCH SOUBORŮ 
Z PRAHY 13

Od 16.00 vystoupí Folklorní soubor Lučinka, od 17.00 uvidíte irské tance v podání 
 Tanečního studia Mirabel a od 17.45 vystoupí Hudební a taneční studio Dukát, o.p.s.

KONCERTY
4. –  6. 9.  SKUTEČNÁ LIGA

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

 8. – 10. 9.  SKUTEČNÁ LIGA

23. 9. so 14.00  STODŮLECKÝ HUDEBNÍ MINIFESTIVAL
Stodůlecký minifestival – folk, country, bluegrass...  
Více informací na http://stoduleckyminifestival.weebly.com.

Spolkový dům, K Vidouli 727.

DĚTI 
 8. 10. ne 15.00  SVĚTOVÁ POHÁDKA – VOCAĎ POCAĎ

Gabča a Kvído si ze všeho nejraději hrají. Jenže co dělat, když čas na hraní se nepříjemně 
krátí a za chvíli si je jejich rodiče vyzvednou ze školky? 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
 3. 10. 9.00, 10.30  KOCOUR V BOTÁCH – TOYMACHINE

Veselý loutkový příběh na motivy známé pohádky bratří Grimů. 

Když jeden bratr dostane mlýn a druhý osla, zdá se, že dostat kocoura je smůla. O to víc, 
když je to vegetarián a myši má za kamarády. Přátelství je ale někdy mnohem víc než 
půlka království a princezna k tomu.

Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 
představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů pro školy.

RŮZNÉ
 5. 9. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

KURZY
Od října opět pokračují hudební, výtvarné i pohybové kurzy. Na volná místa se můžete 
 přihlásit na mlejn.webooker.cz.

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

Koncert tří Carmin
V květnu se z podnětu předsedkyně sboru Jarmily Křečkové uskuteč
nil ve Zlatých Moravcích na Slovensku dlouho připravovaný společný 
koncert tří sborů stejného jména: Carmina Vocum Zlaté Moravce, 
Carmina Vocum Kyjov a Carmina Vocum Praha. 

Naši hostitelé nám, abychom poznali i jejich město a okolí, připra
vili nádherný program. Navštívili jsme vinařství a zámek v Topoľčian
kách a také jsme byli slavnostně přivítáni na radnici primátorem 
města Zlaté Moravce.

V podvečer jsme vystoupili v půvabném kostele sv. Michala. Publikum 
nás na závěr odměnilo bouřlivým potleskem. Měli jsme velkou radost 
nejen z úchvatného zážitku při provedení společných skladeb, ale také 
z vřelé odezvy publika. Tato kulturní událost byla pro místní obyvatele 
o to významnější, že jí oslavili i 100. výročí zjevení Panny Marie 
ve Fatimě.

Pobyt ve Zlatých Moravcích zakončily všechny tři sbory sobotní ve
černí oslavou, společným zpíváním a nedělní prohlídkou městského 
muzea. Doufáme, že se ze společných koncertů našich sborů stane 
příjemná a vzájemně obohacující tradice.  Denis Jerie a Věra Dvořáčková

Ladislav Šolc vystavoval Diptychy
O prázdninách byla v galerii Czech Photo Centre k vidění výstava fo
tografií s názvem Diptychy – Mezi nebem a zemí. Její autor, fotograf 
a publicista Ladislav Šolc, bydlí už tři desítky let v Praze 13. Ačkoli se 
narodil v Chebu, na což je také patřičně hrdý, hlásí se k naší čtvrti 
a například do svých knížek, které loni a předloni vydal ze svých 
„chebských“ fotografií ze 70. let 20. století, se v úvodu s lehkou nad
sázkou podepisuje jako Ladislav Šolc z Chebu a Nových Butovic.

Diptychy – tedy dvojice fotografií doprovázených vtipnými texto
vými příběhy – vytváří autor už mnoho let a připravil z nich nejen vý
stavu, ale k ní také publikaci. Podpořil ji také starosta naší městské 
části David Vodrážka.

Vy, kteří jste nestihli výstavu navštívit, máte šanci získat v galerii 
Czech Photo Centre katalog nebo se můžete podívat na autorovy 
webovky ladislavsolc.cz nebo aktivfoto.cz. -red-

Jeden z Diptychů Ladislava Šolce obsahuje i tuto momentku z dokončova-
cích prací v okolí skoro před rokem otevřené galerie Czech Photo Centre.



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2017 39

KALENDÁŘ AKCÍ

Pátek 1. 9.
Zde nakupuji
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5 
Od 1. 9. opět začíná akce Zde nakupuji. Vždy od 1. do 7. dne 
v měsíci náhodně a v různých časech vybíráme 7 automo-
bilů zákazníků se samolepkou Zde nakupuji. Tito zákazníci 
od nás obdrží dárkovou kartu na nákup v Globusu v hod-
notě 500 Kč. Samolepku si můžete vyzvednout v informač-
ním centru.

Pátek 1. 9.  • 13.00 – 18.00
Den otevřených dveří v nové  
mateřské škole U Stromu
Ovčí hájek 2174/46, Nové Butovice

Městská část Praha 13 vás co nejsrdečněji zve na Den ote-
vřených dveří v novotou vonící mateřské školce U Stromu.

Sobota 2. 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.

Neděle 3. 9.  • 10.00
Vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky
Start a cíl – Kolovečská ulice (stadion)
Délka vyjížďky, která je součástí akce Sport ve Stodůlkách, 
je cca 60 km. Trať: Stodůlky – Řeporyje – Zadní Kopanina – 
Ořech – Chýnice – Kuchař – Karlík – Dobřichovice – Lety – 
Mořinka – Mořina – Hlásná Třebaň – Karlštejn – Hlásná 
Třebaň – Mořina – a dále po tradiční trase přes Kuchař. Vy-
jížďka není pořádána jako závod! Podrobnosti k akci, jejímž 
pořadatelem je Cyklistický spolek Stodůlky, získáte na  
www.csstodulky.cz/sks/.

Neděle 3. 9.  • 14.00
Koncert pro park
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici)
Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební udá-
lost konce prázdnin. Na letošním Koncertu pro park, který 
se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky, vystoupí 
Country Band, Horváth Band, rocková kapela Keks, Turbo 
a Janek Ledecký. Při přestavbách scény vystoupí na half-
play back Kamila  Nývltová. Můžete se těšit na kulturní záži-
tek, který potěší všechny generace. Občerstvení je zajištěno.

Pondělí 4. 9.  • 10.00       
Třináctka prvňáčkům
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici)
Můžete se těšit na zábavné dopoledne na přivítanou pro 
všechny prvňáčky Prahy 13 s písničkami, klauny, soutěžemi 
a dárky. 

Pondělí 4. 9.  • 12.00 
Strašidelný pohádkový les
Centrální park (vstup z ul. Pod Hranicí)
Přijďte si zpříjemnit první školní den. Zveme všechny děti 

i jejich rodiče do strašidelného lesa. Na trase v délce 2 km 
(kolem rybníka) na všechny čekají herci v krásných kostý-
mech, originální hry, řada překvapení. A v cíli? Tam jsou sa-
mozřejmě přichystané dárky. Vstupné se neplatí. Akce se 
koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky a jeho zástup-
kyně Marcely Plesníkové.

Úterý 5. 9.  • 8.00 – 11.00
Seniorské úterky
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5 
Při nákupu nad 299 Kč obdrží senioři (zákazníci nad 60 let), 
kteří se přihlásí se slevovou kartičkou na informačním cen-
tru, dárkový balíček a kupon na slevu 20 % na 1 kus vaku-
ově balených uzenin z řeznictví Globus. O kartičku si můžete 
zažádat v informačním centru.

Úterý 5. 9.  • 14.00 – 16.00
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retrokavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 vždy první 
úterý v měsíci. Protože je počet míst omezen, doporučujeme 
rezervovat si místo u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Středy 6. a 13. 9.  • 16.00
Aerobik pro děti od 4 let
Sportovní klub FitStation.cz, Ohradské náměstí 1628/7, 
Velká Ohrada
Sportovní klub FitStation.cz pro vás ve školním roce 

2017/2018 připravil mnoho lekcí. Ti nejmenší se mohou 
těšit na sportovní průpravu hrou, která je základem pro po-
hybové dovednosti dítěte nebo na školičku aerobiku. Dále 
otevíráme specializované kurzy jako zumba, komerční, fit-
ness a sportovní aerobik. V těchto kategoriích získal náš 
klub v minulém roce mimo jiné titul mistrů ligy. Přijďte na-
vštívit naši ukázkovou hodinu. Děti mohou trénink rovnou 
vyzkoušet. Pro přihlášení na ukázkovou lekci či získání více 
informací nás kontaktujte na www.fitstation.cz, telefonním 
čísle 605 477 029.

Čtvrtek 7. 9.  • 19.00
Sen o Rudolfově Praze
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Koncert souborů Victoria Ensemble a Concerto Aventino, 
které se zaměřují na evropskou hudbu 15. – 18. století. 
Na programu jsou díla autorů rudolfinské Prahy – mezi nimi 
Orlando di Lasso, Hans Leo Hassler, Jakob Handl Gallus, 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Campanus Vodňan-
ský a další. Vstupenky – v předprodeji v Maiselově syna-
goze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselo- 
va 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách 
ŽMP. Vstupné 230/150 Kč.

Sobota 9. 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: Soutěže – pokus o překonání rekordu 
ve skoku do výšky, čipování psů zdarma, psí hernu, nabídku 
psů z útulku, ale také na celebrity se svými pejsky a mnoho 
další zábavy a zajímavostí. Vstupné ani startovné se neplatí. 
Více na www.psiden.cz.

Neděle 10. 9.  • 14.00
Den otevřených dveří a oddílové závody
Jezdecké středisko Zmrzlík DDM hl. m. Prahy,  
Na Zmrzlíku 3, Praha 5

Na programu budou oddílové závody, kde se mezi sebou 
utkají naši členové o věcné ceny, proběhne prohlídka stájí 
a na závěr zdarma svezeme vaše ratolesti na koních. 

Úterý 12. 9.  • 20.00
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Začínají kurzy aqua aerobiku Dámského klubu Linie – září 
2017 – leden 2018. Pololetní kurzy jsou každé úterý od 20 
do 21 hod. Cena celého kurzu (září – leden) je dle přesného 
počtu lekcí 3 800 Kč. Platba je možná osobně 12. 9. před 
 zahájením kurzu nebo po telefonické rezervaci platebním 
převodem. Informace o zbývajícím počtu míst podá Hana 
Jenčová na tel. 724 639 948. Více na www.klublinie.cz.

Středa 13. 9.  • 16.00 – 18.00
Beseda s pracovníky OSPOD
Obřadní síň ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13,  
Nové Butovice
V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 
Prahu 13 a Řeporyje zveme širokou veřejnost a pracovníky 
ve školství na besedu se zástupci oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD). Téma: Spolupráce s rodinou, vazba 
na školu, rodinu, spolupracující organizace.

Čtvrtek 14. 9.  • 15.00 – 18.00 
Den otevřených dveří 
Soukromé jesličky Babysmiling, V Hůrkách 2145/1
Přijďte nahlédnout do našich prostor se svými dětmi, které 
si mohou pohrát a vy získat bližší informace.

Sobota 16. 9.  • 11.00 – 18.00
Ohrada Food Fest
Ohradské náměstí, Velká Ohrada
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Zveme vás na 4. ročník kulinářského festivalu Ohrada Food 
Fest, který nabízí jedinečné gastronomické zážitky. Jde 
hlavně o dobré jídlo a přátelskou atmosféru. Mezi hlavními 
účastníky se představí přední pražské restaurace, street-
food, pivovar, vinařství nebo medovinárna. Těšit se můžete 
na foie gras nebo-li bílá husí játra a další husí a kachní spe-
ciality, čokolády a pralinky, ale také na dětskou zónu se ská-
kacím hradem či malováním na obličej. Záštitu nad 
festivalem převzal starosta David Vodrážka.

Sobota 16. 9.  • 12.00
Oktoberfest 
Německá škola v Praze, s.r.o., Schwarzenberská 1/700
Zveme na akci VIP Launch a tradiční Oktoberfest Deutsche 
Schule Prag – vzdělání „Made in Germany“. Další informace 
na www.dsp-praha.cz nebo je obdržíte v pozvánce.

Neděle 17. 9.  • 8.00
Pražské cyklozvonění 2017 
Centrální park, hráz Stodůleckého rybníka
Už pojedenácté se koná akce Pražské cyklozvonění. Sraz 
účastníků je v 8.00. Cílem je tentokrát Praha 8. Trasa je asi 
20 km dlouhá a vhodná pro rodiny s většími dětmi. Akce je 
součástí Evropského týdne mobility a Festivalu volného času 
Prahy 13. Záštitu převzal zástupce starosty Pavel Jaroš. Více 
na str. 17 a www.cyklozvoneni.cz.

Neděle 17. 9.  • 13.00 – 18.00  
Butovická pouť
U Galerie Butovice

Dopřejte sobě a hlavně dětem pravou pouťovou zábavu.  
Už teď se na všechny těší Jů a Hele, hudební skupina Ready 
Kirken nebo westernový jezdec na koni Jimmy Magura. 
Na programu je také Albertíkova show, taneční vystoupení 
– zumba, pouťové soutěžní klání, chybět nebudou ani pou-
ťové atrakce. 

Pondělí 18. 9.  • 17.00            
6. Veřejné fórum 2017
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
MČ Prahy 13 si Vás v rámci Agendy MA 21 dovoluje pozvat 
na již 6. Veřejné fórum. Každý občan se zde může vyjádřit 
k tématům, která jsou palčivá a zaslouží si tak pozornost 
a změnu. Pokud vám není lhostejné, co se děje, přijďte 
s námi pohovořit na témata, která vás zajímají a přispět tak 
k rozvoji naší městské části.

Čtvrtek 21. 9.  • 14.30 – 15.30
Bibliobus Oskar přijede za vámi 
U FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186 
Během školního roku bude každý sudý čtvrtek (od 21. 9.) 
v čase od 14.30 do 15.30 přijíždět ke škole bibliobus Oskar 
městské knihovny v Praze. V pojízdné knihovně si můžou 
děti i dospělí vypůjčit knížky, CD, DVD či komiksy. Stejně, 
jako v jakékoli jiné pobočce městské knihovny. Nebo, pokud 
ještě nejste čtenářem, můžete se v bibliobuse do knihovny 
i zapsat. Přijíždění pojízdné knihovny je přizpůsobeno har-

monogramu školy – když bude mít škola prázdniny, biblio-
bus Oskar nepřijede.

Čtvrtek 21. – sobota 23. 9. 
Volba české chuťovky
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5 
Globus opět nominuje některé své masné výrobky na čes-
kou chuťovku. Přijďte i vy ochutnat nominované výrobky 
z našeho řeznictví a vybrat si svého favorita.

Sobota 23. 9.  • 17.00
Velká doktorská pohádka – premiéra
Divadlo Na Manoušce, Řeporyje
Divadelní ochotnický spolek Divadlo a jiné (DiAj), který exis-
tuje od roku 2009, vás zve na Velkou doktorskou pohádku, 
kterou nově nastudoval podle předlohy Karla Čapka. Soubor 
za dobu své existence uvedl třináct divadelních her různých 
autorů a získal několik ocenění na přehlídkách po celé ČR.

Neděle 1. 10.  • 10.00
Jubilejní Dráček
Tělocvična ZŠ Janského, Velká Ohrada
Srdečně zveme všechny příznivce gymnastiky na 10. ročník 
závodu v gymnastickém dvojboji Dráček. Závody proběhnou 
za podpory vedení školy, Pražského gymnastického svazu 
a MČ Prahy 13. Ve čtyřech věkových a dvou výkonnostních 
kategoriích budou závodit děti ve věku od 4 do 11 let. Účast 
přislíbili i Martin Konečný a dvojnásobná olympionička Kris-
týna Pálešová. Přijďte se podívat, co všechno malé gym-
nastky dovedou, povzbudit je a odměnit potleskem. 

Pondělí 2. – pátek 13. 10.
Výstava poskytovatelů sociálních služeb Prahy 13 
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Zveme vás na již tradiční výstavu, která občanům představí 
aktuální činnost poskytovatelů sociálních a širokou škálu 
doprovodných služeb pro seniory, děti a mládež, rodinu 
nebo zdravotně postižené.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja

Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–19.00, skleník 
Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–18.00, vinotéka 
sv. Kláry po–pá 13.00–21.00, so, ne a svátky 11.00–21.00.

Čtvrtek 7. 9.  • 17.00
Procházky zahradou s odborníkem – areál Sever
Z Ameriky do naší kuchyně – užitkové rostliny Nového světa 
– sraz u pokladny Sever (z ulice K Pazderkám). 

Neděle 10. 9.  • 14.00 – 17.00
Malování s Lucií Crocro – Ornamentální zahrada 
Dříme ve vás umělecký duch? Probuďte jej pod vedením 
akademické malířky Lucie Crocro na uměleckém kurzu pod 
širým nebem. Cena kurzu je 390 Kč dospělý a 90 Kč dítě 
do 15 let. Více informací a rezervace na e-mailové adrese 
crocrolucie@seznam.cz nebo na tel. 773 247 227.

Sobota 16. – neděle 17. 9.  • 11.00 – 19.00
Vinobraní sv. Kláry – vinice sv. Kláry, Ornamentální 
zahrada
Ani letos nebude na vinobraní chybět prezentace produkce 
z vinice sv. Kláry. Zábavu zaručí doprovodný hudební pro-
gram. Pro tuto akci platí zvláštní vstupné.

Do neděle 17. 9.  • 9.00 – 20.00 
Botanické cesty tam a zase zpátky – venkovní expo-
zice a prostor před skleníkem Fata Morgana
Součástí Amerického léta je i fotografická výstava zaměřená 
na expedice – služební cesty na americký kontinent. 

Sobota 23. 9. – neděle 22. 10.  • 9.00 – 19.00
Dýňový podzim – Ornamentální zahrada
Dvanáctá podzimní výstava dýní v botanické zahradě vám 
již tradičně představí bohatý sortiment plodů z čeledi 
 Cucurbitaceae. Uvidíte stovky dýní ve zhruba čtyřiceti dru-
zích. Obdivovat můžete od malých 10 cm velkých dýní až 
po 25 kg krásky.

Do neděle 24. 9.  • 9.00 – 20.00
Americké léto – venkovní expozice 
Americké léto nabídne ukázky skvostů tamní přírody, zvyky 
původních obyvatel i malý náhled do kuchyně tohoto konti-
nentu.

Do neděle 24. 9.  • 17.00
Hudební toulky – Ornamentální zahrada 
Vždy v neděli se můžete zaposlouchat do klasické hudby 
pod širým nebem, obklopeni zelení a pestrobarevnými 
květy.

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

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Středa 16. 8. – neděle 3. 9.
Výstava fotografií – Czech Nature Photo (velká vý-
stavní síň)
Již více než dvacet let se organizuje prestižní soutěž Czech 
Press Photo, která sdružuje nejlepší české a slovenské foto-
grafy. Letos jsme otevřeli její novou „sesterskou“ soutěž 
Czech Nature Photo, prostřednictvím které chceme ukázat 
přírodu celého světa tak, jak ji vidí naši fotografové. Přijďte 
si prohlédnout oceněné a vybrané fotografie nultého roč-
níku soutěže.

Středa 16. 8. – neděle 3. 9.
Výstava fotografií – žena/Woman Strakonice 2015 
(malá výstavní síň)
Na výstavě budou prezentovány nejlepší fotografie z po-
sledního 15. Mezinárodního fotografického bienále.

17. 9. 2017, 13:00 - 18:00 h

JŮ a HELE

Hudební skupina READY KIRKEN

Westernový jezdec na koni JIMMY MAGURA

 ALBERTÍKOVA SHOW

TANEČNÍ vystoupení - ZUMBA

Pouťové soutěžní klání

Pouťové atrakce

CBUTOVI KÁ POUŤ
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Středa 6. 9. – neděle 8. 10. 
Výstava fotografií – Our world is beautiful 2017 
Přijďte se podívat na oceněné a vybrané snímky evropské 
fotografické soutěže společnosti CEWE. Země je bohatá 
na fascinující fotografické motivy.

Čtvrtek 21. 9. 
Workshop – EIZO – praktické ukázky kalibrací 
Metody kalibrace monitorů spojené s praktickými ukázkami.

Více na www.czechpressphoto.cz. Výstavy jsou k vi-
dění (není-li uvedeno jinak) út-pá od 11.00 do 18.00, 
so-ne od 10.00 do 18.00. Vzhledem k omezené kapa-
citě sálu prosíme na všechny akce o potvrzení účasti 
na cp@czechpressphoto.cz nebo tel. 608 875 556.

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

Pátek 1. – sobota 30. 9. 
Hrátky s drátky – refektář
Prodejní výstava drátěných plastik Ladislava Lokajíčka. 

Neděle 3. 9.  • 16.00 
Hudba v rodině Macourků – refektář

Na programu koncertu jsou Jan Křtitel Vaňhal, J. S. Bach,  
D. Scarlatti, W. A. Mozart, Harry Macourek.

Neděle 10. 9.  • 14.00
Vinobraní v klášteře – zahrada Domova
Představí se Eva Pilarová, Jožka Šmukař s cimbálovou muzi-
kou, kapela Motovidlo, folklorní taneční soubor Mateník, 
pěvecký sbor a taneční soubor Makotřaské Stařeny. Nebu-
dou chybět stánky s občerstvením, drobnými dárky, zábava 
pro děti. Výtěžek akce zdvojnásobí Nadace Divoké husy. 

Neděle 17. 9.  • 17.00 
Slavné muzikálové písně a šansony – refektář
Písně a šansony zazní v podání zpěvačky a herečky Markéty 
Martiníkové.

Neděle 24. 9.  • 15.30 
Koncert Gwiwer Avedisyan – refektář
Kapela zpívá a na klavír doprovází zhudebněnou duchovní 
poezii Miroslava Matouše.

Neděle 8. 10.  • 17.00 
Letś Go! – kostel sv. Rodiny
Koncert mezinárodní akapelové skupiny, na programu 
 afro-americké spirituály.

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Zápisy do kroužků a klubů  
Zápisy na volná místa stále pokračují. Nabízíme zájmové ak-
tivity pro rodiče s dětmi na mateřské dovolené, předškolní 
děti, školáky, mládež i dospělé zájemce. Ve 178 kroužcích 
najdete činnosti hudební, pohybové, taneční, jazykové, tvo-
řivé, technické a další speciální nabídky. Volná místa v době 
uzávěrky STOPu jsou v těchto zájmových útvarech: Dětský 
pěvecký soubor Stodůláček, bubny, ukulele, flétna, kytara, 
divadlo, keramika, tajemství bylinek, taneční kroužky pro 
děti, mládež i dospělé, břišní tance, irský tanec, karata, 
kutil, papírové modelářství, elektro-radio amatéři, dětská 
televize. Aktuální informace najdete na našem webu nebo 
je získáte na tel. 605 920 279, 251 620 266.

Úterý 19. 9.  • 15.00 – 18.00
Den otevřených dveří 
Připravili jsme pro vás pestrou ukázku činností i prostorů 
k tomu určených. Program je zdarma. Máte nejen možnost 
vyzkoušet si tradiční i netradiční aktivity, ale také se přihlá-
sit na volná místa v kroužcích a klubech. Přítomni budou 
všichni vedoucí zájmových oddělení a někteří lektoři, kteří 
rádi zodpovědí vaše otázky.

Neděle 24. 9.
Autorský muzikál
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 4
Srdečně vás zveme na odpolední představení divadelního 
souboru a autorský muzikál Letního hudebně dramatického 
tábora pro děti 11–20 let. Podrobnější informace najdete 
na našem webu.

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

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

FasTracKids nabízí interaktivní programy vhodné pro děti 
od půl roku do 10 let. Zápis po celý rok. 

Čtvrtek 14. 9.  • 15.00 – 18.00
Den otevřených dveří
Přijďte se k nám podívat. Rádi uvítáme v našem centru roz-
voje dětí, které nabízí program v režimu školky a také kurzy 
pro děti od 6 měsíců do 10 let, nové kamarády. 

Více o našich programech, letních příměstských  
táborech a rezervace termínů ukázkových hodin 
na tel. 604 815 472, www.fastrackids.cz/praha5.

Klub JEDNATROJKA
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám

Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (IK – in-
dividuální 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 brigády a na-
bídka doučování).  
Téma měsíce: Nízkoprahové služby a jejich význam aneb Víš, 
jakou službu využíváš?

Z programu vybíráme: 7. 9. – Klubobraní – muzika, graffiti, 
fotbálek, tanec, soutěže…, zkrátka odpoledne plné zábavy, 
18. – 21. 9. Týden otevřených dveří – klub bude přístupný 
všem, promítání fotek, výtvarné dílny, turnaj o ceny…,  
28. 9. – zavřeno (státní svátek).

Změna programu vyhrazena.  
Více na tel. 277 007 284, Facebooku ProximaSociale.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo  
mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ 
 MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice     

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i 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.

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 3. 9.  Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Divadlo Martin  Matějka
10. 9. Jak šel Zápecníček do světa – Divadlo Kapsa
17. 9. Jak na obra – Divadlo z pytlíčku
24. 9. Jak se Jíra mlynářem stal – Divadlo Dokola
1. 10  O Sněhurce – Malé divadélko Praha
8. 10. Bedřich a jeho tetička (klauniáda) – Divadlo Bořivoj

RODINNÉ CENTRUM HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky

Od září nabízíme pro vás a vaše děti kroužky zdarma (va-
ření, fotografický kroužek, divadelní kroužek atd.), pravi-
delné přednášky na zajímavá témata také zdarma, Školní 
klub pro děti z 1.–5. tříd také zdarma!
Otevíráme nové kurzy Mortimer angličtiny! Výuka již 
od 2 let. Ve školce máme poslední volná místa.

Více informací na www.rc-hvezdicka.cz. 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY         
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

herna je otevřena po–čt 9.00 – 12.00. První týden (11. – 
14. 9.) je ukázkový, informativní a vstup je zdarma. Běžné 
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vstupné je 70 Kč pro rodinu na dopoledne (příp. 630 Kč 
za 10 vstupů). Přihlášení předem není nutné.

Pondělky a úterky – tématem měsíce je léto a cestování  
– 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 2 let. 
Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Cena je 1 300 Kč/pololetí (19 lekcí) nebo jednorázově 
100 Kč. Děti pohlídáme v herně. 
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti

Sobota 7. 10.  • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou
Sraz u Baumaxu (poblíž zastávky autobusu 225 – Bavor-
ská), s sebou cokoli na opékání. Během cesty k ohništi spl-
níme pár úkolů. V případě špatného počasí se akce ruší.

 Více se o nás 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, výpra-
 vy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 
Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz. 

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

Čtvrtky  • 19.00 – 20.30
Setkání klubu „Starší mládež“
Pro mladé duchem 20+.  

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. Video 
z tábora, fotky a další na www.klubrobinson.cz.

Čtvrtky 5. 10. – čtvrtek 7. 12.  • 19.00 
Kurzy Alfa 
Na co by ses zeptal Boha, kdyby byl? Příležitost během de-
seti týdnů prakticky prozkoumat křesťanskou víru v příjem-
ném prostředí. Setkání začíná lehkou večeří, která dává 
příležitost seznámit se s účastníky kurzu, následuje pro-
mluva na téma večera. Pak můžete v diskuzi vyjádřit svůj 
názor, na cokoli se zeptat nebo jen naslouchat ostatním. 
Kurzy se konaly již v 169 zemích, prošlo jimi 23 mil. účast-
níků. Vstup volný, ale je třeba se přihlásit. Více na webu 
www.kurzyalfa.cz, www.13ka.cz/index.php/kurzy_alfa.

Více informací najdete na www.13ka.cz. 

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

Zoologická zahrada je v září a v říjnu otevřená od 9.00 
do 18.00. 

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

Komentovaná krmení a setkání – v září každý víkend 
na více než 12 místech v zoo. Aktuální přehled na webu zoo.

Výstavy
Galerie Gočárovy domy – Úspěšná sedmdesátá 
Jurta – Příběh posledního divokého koně 

Hudební procházky – koncerty pod širým nebem každou 
neděli ve 13.00 v Gočárových domech
 3. 9. –  Prague Brass Quintet (J. I. Linek, J. horowitz,  

G. Gershwin)
10. 9. – Musica Incognita (J. Vent, W. A. Mozart – Salieri)
17. 9. – Pražské dechové kvinteto (A. Rejcha, W. A. Mozart)
24. 9. – Trio Iuventa (J. Ibert, F. X. Dušek, W. A. Mozart)

Sobota 2. 9. 
Svátek supů a kondorů
Akce pořádaná u příležitosti Mezinárodního dne supů. 
 Komentované krmení a povídání o supech bude probíhat 
v 11.00 a 15.00. Akce tradičně proběhne u voliér se supy.

Pondělí 4. 9. 
Začíná školka a škola
Akce pro děti od předškolního věku po prvňáčky, kteří jdou 
poprvé do školky a do školy.

Sobota 9. 9. 
Kam létají kvakoši
Informační stánek věnovaný ptačí migraci. Proč a kam táh-
nou ptáci, jak se orientují, metody výzkumu tahu, ukázky 
vědeckých metod výzkumu, kroužkování.

Sobota 23. 9. 
Den chovatelů želv
Tradiční cyklus přednášek, chovatelská poradna. Přednášky 
budou probíhat od 10 do 15 hodin.

Čtvrtek 28. 9.                 
Výroční slavnost 2017
Od 11.00 oslava 86. výročí založení Zoo Praha.

Bližší informace o prázdninových programech zís-
káte na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.

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

Již pátým rokem je v zářijovém vydání sponzo-
rem křížovky papírnictví Šali, které najdete 
na tržišti Rondo – Lužiny. Úzce... TAJENKA, 
proto přesně vědí, čím mají být děti do školy 
vybaveny. Nakoupíte ve velmi příjemném pro-
středí, kde se vám dostane osobního a profesi-
onálního přístupu. Pomohou také s obalením 
sešitů a učebnic. Na nový školní rok své dítě zaručeně dobře vybavíte. Tři výherci získají 
poukaz na odběr zboží v hodnotě 300 Kč. Papírnictví ŠALI, Bronzová 2/24, Praha 13 – trži-
ště Rondo – Lužiny, směr na Centrální park. Otevřeno: po–pá 9–18 hod., so 9–12 hod.

STOP – Ročník XXVII. – září 2017 · Vychází měsíčně kromě července a  srpna · Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158  00 Praha 13 · Registrace:  
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Křížovka pro děti: Začátkem září se bude konat... TAJENKA, kde si možná vyberete 
nový kroužek.

Červnová tajenka: ZÁBAVA PRO  CELOU RODINU
Výherci:  Dana Lhapová, Lužiny; Petra Macháčková, Stodůlky; Miloš Mach, Lužiny
 

 
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 – UŽIJTE SI PRÁZDNINY

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Martin Hub, Nové Butovice
v hodnotě 238 Kč – Víťa Pálka, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Johana Lounová, Stodůlky
Emílie Slívová, Lužiny
Sandra Lópezová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jana Vognarová, Nové Butovice
Filip Mainzer, Stodůlky
Barbora Supová, Luka

Soutěžní otázky na září:
1) V září se v Praze 13 otevírá nová mateřská škola, víte kde?
2) Kdy se uskuteční akce s názvem Psí den s Prahou 13?
3) Co je posláním organizace Helppes?

Správné odpovědi na červnové otázky: 
1) České medobraní se konalo 25. června v areálu včelína a lanového centra v Ořechu.
2) Pražskou muzejní noc pořádaly Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města 
Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi.
3) Festival volného času bude od 2. září do 8. října.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Jitka Jindráková, Praha 5
 Připravila Petra Fořtová
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

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

Prodáno 77 % bytů. Dostupné byty v nabídce od 3,1 mil. Kč s DPH. 
PENB: B. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz.

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

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