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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Ante-ing, a.s., se sídlem Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10, 
na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Opravy 
schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2018
SCHVÁLILA
poskytnutí finančních dotací v souhrnné výši 70 000 Kč pro: 
dětský pěvecký sbor KLÍČEK při FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši 20 000 Kč  
divadlo Glans ve výši 50 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace, a to na základě žádostí o účelové finanční dotace 
na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem Z&D stavební společnost, spol. s r.o., 
se sídlem K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9-Satalice, neboť nabídka tohoto účastníka byla 
dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Z&D stavební společnost, 
spol. s r.o., vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce pod názvem 
Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744
SOUHLASILA
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování studie a analýzy využitelnosti pozemků 
na Slunečním náměstí se společností SPS správa nemovitostí, s.r.o, Perucká 7, 120 00 
Praha 2
SOUHLASILA
s umístěním záměru Západní Město – City Administrativa – Administrativní budova F2 
na pozemcích parc. č. 155/1, 155/91, 155/140, 155/141, 155/269, 155/281, 155/282, 
155/287, 155/288, 155/297, 155/298, 155/300, 155/301, 155/335, 155/359, 157/8, 
157/35, 160/7, 160/656, 160/657, 2184/3, 2184/33, v katastrálním území Stodůlky, 
Praha 5 za podmínky, že parkovací dům plánovaný jižně od umisťovaného objektu bude 
sloužit pro parkování rezidentů Prahy 13 a investor garantuje, že jej vybuduje
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou REVITAL–VRBČANY, spol. s r.o., Pešinova 558/3, 181 00  Praha 8, 
na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce při akci Rekonstrukce SH ve vnitrobloku Ovčí hájek
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou CONEP, s.r.o., Za Zastávkou 578/1, 109 00 Praha 10, na základě 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Revitalizace 
dvou sportovišť na sídlišti Velká Ohrada ve vnitroblocích C a F, Praha 13
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, 
na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce při akci Revitalizace dětského hřiště Kocianova, Stodůlky
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., se sídlem Nepovolená 1320, 107 00 
Praha 10, na základě výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na Revitalizaci vnitrobloku Lýskova-loď
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., se sídlem Nepovolená 1320, 107 00 
Praha 10, na základě výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na Revitalizaci vnitrobloku Fingerova-DH
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem Gardenline, s.r.o., se sídlem 
Šeříková 405/13, Litoměřice a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem na základě veřejné 
zakázky na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem 
Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada
VZALA NA VĚDOMÍ
zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jakuba Lapáčka z důvodu 
rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí, v platném znění a vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soni 
Dóžové, první náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb 
do zastupitelstva obcí v r. 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, v platném znění
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 

na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce při akci Veřejné hřiště pro psy při ul. K Sopce, Praha 13
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou CONEP, s.r.o., se sídlem Za Zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 
na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na Revitalizaci DH ve vnitrobloku Chalabalova
VYHLÁSILA
nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Výkon správy objektů, 
sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu
NESOUHLASILA
s uveřejňováním placené inzerce a prezentace politických stran a hnutí v časopise STOP, 
jehož vydavatelem je MČ Praha 13, z důvodu zachování jeho obsahu jako nepolitického 
periodika nepřístupného přímé politické agitaci konkrétních stran a hnutí, jak vyplývá ze 
statutu tohoto periodika

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
poskytnutí dotace ve výši 3 250 000 Kč pro KD Mlejn, o.p.s.
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
SCHVÁLILO
poskytnutí dotací na rozvoj sportu v souhrnné výši 1 425 000 Kč pro:
Taekwondo WTF klub Praha, z.s., ve výši  210 000 Kč
Sportovní klub Aktis Praha, z.s., ve výši  215 000 Kč
TJ Sokol Stodůlky, z.s., ve výši  1 000 000 Kč
a návrh smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu
SCHVÁLILO
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi hlavním městem Prahou a MČ Pra - 
ha 13 na poskytnutí dotace ve výši 1 120 000 Kč a 480 000 Kč pro MČ Praha 13 jako 
zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje 
související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu 
a denní stacionář
SCHVÁLILO
změnu využití finančních prostředků z prodeje BJ původně určených na akci  
Realizace kamerového systému v celkové výši 5 350 000 Kč, a to
4 400 000 Kč na akci Výstavba kuchyně a jídelny v areálu ZŠ Kuncova 1580
a 950 000 Kč na akci Projektová dokumentace 12 nových kmenových učeben 
a 2 garsoniér pro pedagogické pracovníky ve FZŠ Trávníčkova 1744
SCHVÁLILO
poskytnutí dotací v souhrnné výši 1 967 000 Kč pro:
Sportovní klub Hala Lužiny, z.s. ve výši  253 000 Kč
Sportovní klub Hala Lužiny, z.s. ve výši  194 000 Kč
FK Řeporyje, z.s. ve výši  300 000 Kč
Spolek Flor-in ve výši  60 000 Kč
Judo Davle-Štěchovice, spolek  ve výši  200 000 Kč
SK Motorlet Praha, spolek ve výši   960 000 Kč
a návrh smluv na poskytnutí dotace na rozvoj sportu
SCHVÁLILO
přijetí dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy 
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018
ZÁSADNĚ NESOUHLASILO
s koncepcí tvorby metropolitního plánu, způsobem načasování a formou 
připomínkového řízení, což téměř znemožňuje občanům, aby se v problematice 
zorientovali. Přípravu a návrh Územního plánu hl. m. Prahy považujeme za skandální. 
Požadujeme vrátit MPP do fáze zadání, případně zásadně dopracovat. Pokud by i tak, 
přes odpor většiny účastníků, došlo ke schválení, MČ Praha 13 uplatňuje zásadní 
připomínky, jejichž plné znění najdete na stránkách úřadu www.praha13.cz → 
Samospráva → Usnesení → Zastupitelstvo (číslo usnesení UZ 0364/2018).
 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

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 21. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 19. září 2018 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánKa na Zasedání Zastupitelstva



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2018 3

pŘíMá linKa

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
Ústředna: 235 011 111, bezplatná informační linka: 800 130 000
Informace: 235 011 144, 235 011 228, dotazy@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......................... Zuzana Drhová, předsedkyně klubu, tel. 777 230 356

http://zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

slOvO ŠÉFredaKtOrKy KOntaKty

Vážení a milí čtenáři STOPu,
právě držíte v ruce první poprázdninové vydání, které poprvé v historii STOPu vyšlo v rozsahu 
48 stran. Informací, které vám přinášíme, je opravdu hodně, takže věříme, že si každý z vás 
najde v zářijovém vydání něco, co ho zaujme. Ať už jsou to pravidelné rubriky Přímá linka, 
Informace z radnice nebo Téma STOPu. Protože nás v říjnu čekají volby do Zastupitelstva hl. m. 
Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 13, je věnováno ohlédnutí starosty Davida Vodrážky 
za uplynulými čtyřmi roky. A když už jsem zmínila volby – základní informace najdete na str. 5. 
Strany 11–14 patří šestému ročníku Festivalu volného času Pra  hy 13, který vám také letos 
představí široké spektrum spolků a jiných organizací, které nabízejí nejrůznější volnočasové 
aktivity pro všechny generace. Nabídka akcí, pořádaných na různých místech naší městské 
části, je opět zajímavá a pestrá. Rodiče, kteří hledají pro své ratolesti vhodnou náplň volného 
času, jistě uvítají nejen festi valovou nabídku, ale také nabídku na stranách 22 a 23. Nechybí 
ani rozhovory – například s místostarosty Marcelou Plesníkovou, Petrem Zemanem a Pavlem 
Jarošem. Tradičně velký je i počet článků se sportovní tematikou. Ať už je to gymnastika, 
brännball, pétanque, pole sport, cyklistika nebo obhájený mistrovský titul v hokejbalu.  
Mnozí z vás už netrpělivě čekají na data týkající se přistavení kontejnerů na velkoobjemový, 
biologický a nebezpečný odpad, termíny podzimní údržby komunikací nebo na pozvánku 
na výlet, který tentokrát odstartuje v Českém Brodu. Zářijový STOP vám nabídne 
i čtyřstránkový Kalendář akcí. Určitě nepropásněte Stodůleckého vodníka – akci SDH Stodůlky, 
Koncert pro park, Cestu kolem světa, Psí den s Prahou 13, Ohrada Food Fest, Sousedské 
slavnosti Zažít město jinak, Cyklozvonění 2018... Za celou redakci vám přeji krásné zářijové dny 
a příjemné čtení.  Eva Černá, šéfredaktorka

Vážený pane starosto, budova 
Luka Living je již od října loň
ského roku v provozu, ovšem okolí 
stavby vypadá stále dost neutě
šeně. Směrem k ulici U Jezera je 
místo slibované travnaté plochy 
jen zoraná půda a plevel. Jaký je 
plán úpravy zeleně v okolí Luka 
Living? Zavázal se stavebník ně
jak k tomu dát pozemek do únos
ného stavu, který nebude okolí 
hyzdit, ale zvelebovat, tak jak to 
původně ukazoval ve vizualiza
cích? 
Pozemky vedle domu Luka Li-
ving nejsou ve vlastnictví společ-

nosti Luka Residential, s.r.o., 
ale ve vlastnictví hlavního města 
Prahy. V průběhu stavby je sta-
vebník užíval na základě nájemní 
smlouvy pro potřeby zařízení sta-
veniště a po jeho vyklizení byly 
pozemky uvedeny do původního 
stavu a předány zpět vlastníkovi. 
V současné době je pozemek oset 
travním semenem. Sadové úpravy 
byly stavebním povolením řešeny 
pouze na pozemku Luka Living.      

Při řešení Vašeho dotazu byl 
prostřednictvím Odboru kont-
roly Úřadu městské části Pra-

 ha 13 požádán Magistrát hlav-
ního města Prahy o informace, 
jaké bude další využití pozemku. 
Obdrželi jsme vyjádření, že se 
Magistrátu hlavního města Prahy 
dostalo ujištění od investora, že 
s dokončením terénních úprav 
souhlasí s tím, že budou hotovy 
v průběhu letních měsíců (urov-
nání, doplnění humusu a osetí). 
Poté navrhuje investor svolat 
místní šetření, kterého se zú-
častní zástupci pověřené správní 
firmy Urbia, s.r.o, která v těchto 
záležitostech zastupuje Magistrát 
hlavního města Prahy. Pevně vě-

řím, že na základě 
provedených opat-
ření, dojde ze strany 
vlastníka tohoto po-
zemku k nápravě 
nedostatků. 

Úřad městské 
části Praha 13 se 
musí ke svému nebo 
svěřenému majetku 
chovat s péčí řád-
ného hospodáře. To 
znamená, že se musí 
starat o majetek 

v jeho vlastnictví, nebo majetek 
svěřený do jeho péče. Z toho vy-
plývá, že nemůže vynakládat fi-
nanční prostředky na údržbu ma-
jetku, který nevlastní nebo není 
svěřený do jeho péče. 

Pane starosto, bydlím v ulici Be
llušova. Do schránky nám byl ne
dávno vhozen leták provozova
tele místního parkoviště, který 
informuje o zrušení stávajících 
podmínek parkování. Máme 
obavu, aby parkoviště nebylo uza
vřeno úplně. Celá situace pouze 

podporuje domněnky obyvatel 
o další možné výstavbě. Prosím 
o vysvětlení, jak si celou věc vylo
žit?
Ano, také vedení radnice zazna-
menalo šíření informace o zru-
šení parkoviště v ulici Bellušova, 
a i v jiných lokalitách. Požádali 
jsme tedy vlastníka těchto veřej-
ných parkovišť, kterým je hlavní 
město Praha v zastoupení Tech-
nické správy komunikací (dále 
jen TSK), o vyjádření. 

TSK nám ve svém oficiálním 
dopise potvrdila nepravdivost 
těchto informací. I z jejich strany 
byla zaznamenána informační 
kampaň, která se ve formě letáků 
objevila na některých hlídaných 
parkovištích nejen na území 
Prahy 13. Rada hl. města Prahy 
se na svém zasedání v září loň-
ského roku rozhodla ukončit 
 nájemní smlouvy s nájemci veřej-
ných hlídaných parkovišť 
ve správě TSK a uložila náměst-
kovi za dopravu Petru Dolínkovi 
připravit projekt jednotného sys-
tému provozování veřejných hlí-
daných parkovišť, která jsou 
vlastněna hl. městem Prahou. 
Projekt by měl být součástí šir-
šího a komplexnějšího úsilí ve-
dení hlavního města o zavedení 
digitálních komunikačních tech-
nologií v oblasti optimalizace do-
pravy a sdílení dat pro veřejné 
účely. Parkoviště tak budou, dle 
vyjádření TSK, modernizována 
a postupně napojována na stáva-
jící i budoucí informační systémy. 
Výsledkem by mělo být lepší vy-
užití kapacity volných parkova-
cích míst pro rezidenty a ostatní 
návštěvníky. Podle TSK by zvlášť 

na sídlištích měl ucelený systém 
napojení parkovišť na moderní 
informační systém výrazně napo-
moci dopravě v klidu.

TSK, potažmo hl. město 
Praha, tedy rozhodně nemá 
v úmyslu ukončit provoz hlída-
ných parkovišť, jak se snaží sou-
časný nájemce obyvatelům na-
mluvit formou letákové kampaně. 
Rád bych tedy obavy obyvatel 
ulice Bellušova o případné vý-
stavbě vyvrátil. Jsem si samo-
zřejmě vědom, že se jedná o lo-
kalitu, ve které by byla další 
hmotná výstavba naprosto ne-
vhodná.

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

  Uzávěrka příštího čísla: 10. 9. 2018  Distribuce: 28. 9. – 5. 10. 2018
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INFORMACE Z RADNICE

Inspirativní setkání
Poslední květnový den se v sídle Vodafonu na náměstí Junkových 
ve Stodůlkách uskutečnilo pod záštitou místostarosty Pavla Jaroše 
 setkání organizací neziskového a soukromého sektoru, které působí 
v Praze 13. Cílem setkání, které se konalo v rámci Evropského týdne 
udržitelného rozvoje, byla inspirativní diskuze o projektech z oblasti 
udržitelnosti a společenské odpovědnosti, které v naší městské části 
vznikají. Zároveň šlo o příležitost poznat ty, kteří za projekty stojí, 
a zlepšují tak své okolí nebo městskou část.  Martin Šmíd

MA 21 a společenská 
odpovědnost 
Městská část Praha 13 a Plzeňský Prazdroj uzavřeli 20. června memo-
randum o spolupráci v projektu s názvem Respektuj 18!. Projekt se pri-
márně zaměřuje na prevenci požívání alkoholu nezletilými. Praha 13 
se podpisem memoranda stala teprve druhou pražskou městskou částí, 
která jej veřejně podporuje. Podepsání memoranda iniciovala místní 
Agenda 21. Cílem celého projektu je snaha o změnu dosud poměrně 
tolerantního postoje české veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladist-
vými do 18 let. Projekt se snaží informovat širokou veřejnost o proble-
matice konzumace alkoholu mezi mladými lidmi, upozorňuje na pro-
blémy, které s tím souvisí a v neposlední řadě se snaží apelovat 
na prodejce, kteří podáváním alkoholu nezletilým porušují zákon. 
První akcí, na které byl projekt veřejnosti v rámci Prahy 13 předsta-
ven, byl Den zdraví s Prahou 13, kde za přítomnosti starosty Davida 
Vodrážky a zástupců Plzeňského Prazdroje proběhlo i slavnostní po-
depsání memoranda. Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Poslední rozloučení 
V pátek 3. srpna 2018 ve věku 55 let 
umřel Víťa Panocha. Odešel bez rozlou-
čení a příliš brzo. Jeho životním krédem 
bylo pomáhat druhým. Znal jsem ho léta. 
Byl pro mne víc než kamarád, byl oprav-
dovým přítelem. Benjamin Franklin kdysi 
řekl: „Vodu neoceníme, dokud nám nevy-
schne studna a to platí o všem v životě“.  
Ano, až teď si uvědomuji, co jeho odchod znamená. Budou mi chybět 
jeho názory, jeho optimizmus, jeho hlas, jeho kytara a jeho zpívání, 
jeho pracovní zručnost a třeba i jeho naslouchání lidem a vůbec 
mnoho dalšího. Odešel člověk, který pro mne, a myslím i pro řadu 
z nás, znamenal velice mnoho. Čest jeho památce. 

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Rozloučení s panem Vítězslavem Panochou, který působil dlouhých 12 
let na pozici zastupitele Prahy 13, proběhlo v úterý 14. srpna v obřadní 
síni Krematoria Motol. Slova zármutku a poděkování při posledním roz-
loučení pronesl i starosta David Vodrážka. Městská část Praha 13 tímto 
vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.  -red-

Rodinná politika v Praze 13
Městská část Praha 13 považuje rodinu za klíčovou hodnotu svého 
dalšího rozvoje a snaží se být k rodině a jejím potřebám vstřícná. 
Z toho důvodu byla Zastupitelstvem MČ Praha 13 dne 20. června 
2018 schválena Koncepce rodinné politiky pro městskou část Pra - 
ha 13 na období 2018–2024. Její součástí je rovněž Akční plán 
na  období 2018–2020. Jeho jednotlivé aktivity se MČ Praha 13 snaží 
již realizovat a uspokojuje tak potřeby rodin žijících na svém území. 

Informace o rodinné politice Prahy 13 i obsah Koncepce rodinné 
politiky si mohou občané již nyní vyhledat na webových stránkách 
www.praha13.cz.  Jan Morčuš, koordinátor koncepce rodinné politiky

Veřejné fórum 
V rámci aktivit místní Agendy 21 si vás dovolujeme srdečně pozvat 
na již 7. Veřejné fórum pro občany Prahy 13, které se uskuteční v pon-
dělí 17. 9. 2018 od 17.00 hodin v obřadní síni radnice na Slunečním 
náměstí. Fórum je příležitost vás, občanů, veřejně se vyslovit k téma-
tům, která jsou pro vás důležitá a zaměřit se na ně. Využijte možnost 
přispět k rozvoji naší městské části a aktivně se na něm podílet. Fó-
rum se koná za účasti místostarosty Pavla Jaroše, odpovědného poli-
tika MA 21 Štěpána Hošny a dalších zástupců MČ Praha 13.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Informace k ubytovávání turistů
Pracovníci oddělení daní a poplatků ÚMČ Praha 13, jako správci 
místních poplatků, opakovaně zjišťují při kontrolách zejména webo-
vých nabídek a inzerce k ubytování turistů, že jsou turistům nabízeny 
volné pokoje v domech a bytech, ale i celé byty s doprovodnými služ-
bami.

Povinnost platit místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
(turistický poplatek) se týká všech pronajímatelů, tedy i těch, kteří 
na tuto činnost nepotřebují živnostenské oprávnění nebo mají před-
mětné prostory kolaudované pouze k bydlení. Ubytovatel (ten, kdo 
ubytování poskytuje) je povinen oznámit zahájení ubytovací činnosti 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení ubytování.

Sazba poplatku je 15 Kč za osobu za každý i započatý den, není-li 
tento dnem příchodu. Platí se de facto za přespání.

Ubytovatelé často nedodržují pravidla a neplní své povinnosti s tě-
mito komerčními aktivitami spojené. Vystavují se tak možnosti po-
stihu a udělení finančních sankcí ze strany správce místního poplatku 
a dalších správních orgánů (pokuta za nepřihlášení k poplatku může 
být udělena až do výše 500 000 Kč).

Případné dotazy či přihlášky k poplatku směřujte na Úřad MČ 
Praha 13, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, pí. Romana 
Hrušková, tel. 235 011 408, e-mail: hruskovar@p13.mepnet.cz, Slu-
neční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5.  
 Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků
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Informace pro voliče

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

  Kdo má právo volit

Voličem je občan obce za předpokladu: 
1.  Že jde o státního občana České republiky, u kterého nenastala 

překážka výkonu volebního práva a který alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci při-
hlášen k trvalému pobytu.

2.  Nebo jde o občana Evropské unie, u kterého nenastala překážka 
výkonu volebního práva, dosáhl alespoň druhý den voleb věku 
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu. Cizinec (občan EU) navíc jen pokud požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů (lhůta pro podání žádosti 
o zápis končí 3. 10. 2018 v 16.00 hodin).

  Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou doručovány voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb, tj. do 2. 10. 2018. V této souvislosti prosím, umož
něte pracovníkům úřadu, zajišťujícím roznos hlasovacích lístků, 
přístup ke schránkám a schránky si řádně označte. V případě, 
že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič 
ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hla-
sovací lístek. V rámci naší MČ obdrží voliči hlasovací lístky 
do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
 

  Způsob hlasování

Volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné. Po příchodu 
do volební místnosti prokáže volič okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním pasem České republiky. Cizinec (občan 
EU) prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu. 
Po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

Každý volič si může v úředních hodinách radnice ověřit, zda je 
zapsán ve stálém seznamu voličů, a to v oddělení osobních do-
kladů a evidence obyvatel v přízemí radnice, po předložení prů-
kazu totožnosti u paní Přikrylové nebo Vítkové.

Voliče – státního občana ČR, který není zapsán ve výpisu ze 
 seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním 
okrsku, okrsková volební komise dodatečně po ověření dopíše 
do seznamu a umožní mu hlasování.

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků a po úpravě lístku vloží úřední obálku 
před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů příslušného 
zastupitelstva má být voleno (je uvedeno na hlasovacím lístku).

  Možnosti úpravy hlasovacího lístku

1.  Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem vo-
lební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem 
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. 

2.  Označit křížkem v rámečcích před jmény kandidátů jednot
livé kandidáty, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvo-
leno. 

3.  Zvolit kombinaci obou způsobů, a to tak, že označí křížkem 
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto 
volí předně jednotlivě označené kandidáty a z označené volební 
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze to-
lika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupi-
telstva obce.

  Pozor na neplatné hlasy

Hlas voliče je neplatný, jestliže hlasovací lístek nebyl vložen 
do úřední obálky, jestliže hlasovací lístek není na předepsaném 
tiskopise, nebo je přetržený, je-li v úřední obálce několik hlaso
vacích lístků do téhož zastupitelstva, jestliže volič neoznačil 
na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta, 
jestliže označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v zá-
hlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu, jestliže 
označil křížkem více kandidátů, než má být voleno členů pří
slušného zastupitelstva.
Pozor! Voliči, kteří v minulosti hlasovali v zahraničí, jsou zapsáni 
ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským nebo kon-
zulárním úřadem ČR. Pokud chtějí v těchto volbách hlasovat, 
musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvlášt-
ního seznamu voličů a předložit potvrzení o tomto vyškrtnutí 
obecnímu úřadu, popřípadě v den voleb okrskové volební komisi. 
Bližší informace získáte na tel. 235 011 505 nebo 235 011 516.
Při volbách do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy 
a nelze volit na zastupitelských úřadech.

  Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním ob-
vodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. O návštěvu okrskové volební komise můžete 
proto požádat již nyní na tel. 235 011 314, paní Herychová, 
 herychovap@p13.mepnet.cz.

Podrobné informace najdete na www.praha13.cz – odkazy jsou 
na titulní straně webu v sekci volby. Na vaše případné dotazy já 
i mé kolegyně z občansko-správního odboru rády odpovíme.

Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Na území naší městské části budou probíhat volby  
do Zastupitelstva městské části Praha 13 (dále jen MČ) a do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to v 57 volebních 
okrscích. Území MČ Praha 13 tvoří pouze jeden volební obvod. Hlasování probíhá ve volebních místnostech, 
jejichž seznam je uveden na www.praha13.cz a na úřední desce ÚMČ Praha 13 v sekci volby. Adresu volební 
místnosti budete mít uvedenou na doručovací obálce s hlasovacími lístky. 
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tÉMa stOpu

Jaké bylo uplynulé volební období?
Další z volebních období se nezadržitelně blíží a s ním i volby, které se 
budou konat 5. – 6. října. Nastává tedy čas bilancování, rozvahy nad 
tím, co se nám povedlo, jakým slibům jsme dostáli a na čem je potřeba 
ještě zapracovat.

Věřím, že i vy, občané Prahy 13 vidíte, že naše městská část se stala 
takzvaně dobrou adresou. Myslím, že mohu nepokrytě říci, že o tento 
potěšující fakt se podstatnou měrou zasloužilo také vedení radnice.

Nejvýznamnější investice Prahy 13
Bezesporu nejvýznamnější investicí, která se realizovala v právě kon-
čícím volebním období, je přestavba bývalého sportovního centra 
na Ovčím hájku na zbrusu novou Mateřskou školu U Stromu. Díky 
finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a využití dotace z Operač-
ního programu Praha – pól růstu jsme ji v září 2017 mohli slavnostně 
otevřít a přivítat předškolní děti od dvou let věku. Díky mimořád-
nému úsilí všech zúčastněných získali naši občané pro své děti mate-
řinku, kam bylo zapsáno přes sto žáčků, kterým se věnují odborní pe-
dagogové, ale i chůvy mající na starost ty nejmenší.

Další velmi důležitou stavbou je Domov pro seniory v ulici Za Moto-
technou. Stárnutí populace je neoddiskutovatelným trendem dnešní 
doby. Počty seniorů se neustále zvyšují také v naší městské části. Velká 
část z nich žije osamoceně bez příbuzných nebo jiných blízkých osob, 
které by se o ně v případě potřeby postarali. Na to je samozřejmě dů-
ležité myslet a zohlednit tento fakt při rozhodování o vhodných in-
vesticích. Domov pro seniory vzniknul rekonstrukcí původního ob-
jektu. Přestavba začala 6. února 2017 s plánovaným dokončením 
v říjnu letošního roku. Objekt je kompletně dokončen už nyní – k dis-
pozici je 110 lůžek, místnost pro lékaře a další zázemí. Budova má 
vlastní kuchyň, jídelnu a mimo jiné i prádelnu. Všechny, kdo si chtějí 
nový Domov pro seniory prohlédnout, srdečně zvu na dny otevřených 
dveří  20. a 21. září vždy od 10.00 do 14.00 hodin.

Další investiční projekty
Ve výčtu investic naší městské části mohu dál směle pokračovat. Stále se 
snažíme revitalizovat dětská hřiště a sportoviště, zvelebovat vnitrobloky 
a otevírat nový typ relaxačních míst – tzv. fitparky. V letech 2014–2015 
jsme revitalizovali dvě dětská hřiště a okolní zeleň ve vnitrobloku ulice 
Neustupného, kompletně zrekonstruovali prostor před FZŠ Trávníč-
kova na Lužinách a přetvořili dětské hřiště ve vnitro bloku Fingerova 
na posilovnu. Kompletně revitalizováno bylo také sportoviště, dětské 
hřiště, mobiliář a především zeleň ve vnitrobloku Trávníčkova – Fantova 
a hřiště v ulici Petržílkova. Pozornost jsme věnovali také revitalizaci 
rybníku v Třebonicích, který jsme odbahnili, upravili jeho okolí a záro-
veň dokončili úpravu vedlejšího dětského hřiště. 

V roce 2017 byla, rovněž i díky dotacím přijatým z Magistrátu 
hl. m. Prahy, upravena další hřiště a sportovní plochy. Uvedu zde jen 
stručný výčet – sportovní a dětské hřiště v ulici Zázvorkova a Horá-
kova, revitalizace parku a sportoviště při ulici Hostinského ve Stodůl-
kách, dětské hřiště Borovanského, kde proběhla celková rekonstrukce 
a navíc vzniklo hřiště pro starší děti, dětské hřiště Běhounkova a rov-
něž byl rekonstruován povrch na sportovním hřišti v ulici Za Moto-
technou. Za zmínku jistě stojí také zbudovaná posilovna v ulici Holý-
šovská, kde máte možnost zacvičit si na pěti velkých posilovacích 
strojích dle návodů v podobě QR kódů na nich umístěných. 

Investiční akce v právě probíhajícím roce máme všichni v čerstvé 
paměti. Pro úplnost ale připomeňme stavbu fitparku na Velké Ohradě. 
Podnět vzešel přímo od vás, občanů Prahy 13, v rámci veřejného fóra 
pořádaného místní Agendou 21. Veřejná fóra jsou pro vás, občany naší 
městské části, pořádána pravidelně. V rámci těchto setkání se můžete 
bez problému vyjádřit k tomu, co by mělo být v naší městské části ji-
nak, co bychom měli zlepšit, do čeho primárně investovat. 

Po revitalizaci prostranství před ZŠ Trávníčkova v roce 2014, přišlo 
letos na řadu prostranství před ZŠ Brdičkova. Další zajímavou inves-
ticí byla rekonstrukce sportovního hřiště v Nových Butovicích ve vni-
trobloku Ovčí hájek. Hřiště o rozloze 500 m2 bylo postaveno v 90. le-
tech a absolutně neodpovídalo současným standardům. Vytvořili jsme 
zde bezpečné multifunkční sportovní hřiště, které nyní slouží různým 
věkovým skupinám obyvatel. Rekonstruována byla také dětská hřiště 
v rámci vnitrobloků Fingerova a Lýskova. 

Staráme se rovněž o to, aby žáci navštěvující naše základní školy 
mohli fungovat v plně funkčních prostorech a stravovat se v moder-
ních jídelnách. Nesmíme tedy opomenout naše investice do školních 
zařízení, kterých byla celá řada. Zaměřme se na poměrně nedávné 
otevření sportovního areálu v ZŠ Kuncova, který nyní zahrnuje dvě 
hřiště, běžeckou rovinku na 50 a 60 metrů, atletický ovál o délce 130 
metrů se třemi drahami plus zázemím na skok daleký a vrh koulí. 

Na začátku června skončila také rekonstrukce sportovního areálu 
ZŠ Janského. Vyšla na 7 682 000 Kč, které se podařilo získat od Ma-
gistrátu hlavního města Prahy. Areál bude sloužit nejen žákům školy, 
ale rovněž kroužkům, sportovním klubům i veřejnosti. V současné 
chvíli se intenzivně pracuje na novostavbách školních jídelen v zá-
kladních školách Trávníčkova a Kuncova. V listopadu loňského roku 
byla dokončena kompletní rekonstrukce a modernizace jídelny a ku-
chyně ve FZŠ Brdičkova. Celková investice ve výši 43 milionů korun 
posloužila na vybavení odpovídající současným trendům.

Mateřská škola U Stromu

Domov pro seniory

Otevření hřiště v ulici Běhounkova
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Investujeme ale také do jiných oblastí, než je životní prostředí a škol-
ství. Například v loňském roce jsme uvedli do provozu věž na sušení 
hadic. Tato věž nyní slouží dobrovolným hasičům ve Stodůlkách.

Problematika parkování
Jsme si vědomi toho, že Praha 13, stejně jako jiné okrajové části Prahy, 
se velmi potýká s tzv. dopravou v klidu. Pro mnohé občany je situace 
místy opravdu neúnosná. Podnikáme veškeré možné kroky pro to, aby-
chom mohli tuto neutěšenou parkovací situaci řešit a ulevili naší měst-
ské části od aut, která zde parkují především obyvatelé středních Čech. 
Tito u nás svá auta odstaví a dále do centra Prahy pokračují metrem či 

autobusy. Navrhli jsme koncepční řešení v podobě stavby velkého Ter-
minálu P+R na Zličíně, což je druh záchytného parkoviště, který pojme 
až 4 000 aut. Stále zastáváme názor, že zavedení modrých zón nic zá-
sadního neřeší. Naopak, pouze se tím přesune problém jinam. 

Kromě tohoto velkého projektu se snažíme realizovat i ty menší, 
které uleví daným místům okamžitě po svém dokončení. Zmiňme zde 
například rozšíření parkovacích míst v ulici Kettnerova, kde vzniklo 
dalších 35 šikmých a 15 podélných parkovacích stání nebo rozšíření 
parkoviště v ulici Bellušova. Tato nová parkovací stání budou občané 
moci začít využívat už v říjnu. 

Výstavba v Praze 13
Co opravdu hýbe naší městskou částí, je koncepce budoucí výstavby. 
Už v minulosti jsme bojovali proti některým stavebním projektům, 
které i přes naši výraznou snahu zřejmě dostojí realizace. Snažíme se 
občanům vysvětlit, že děláme vše, co je v kompetenci městské části, 
ale ne vždy je naše snažení úspěšné. Bohužel. V případě, že stavební 
záměr neodporuje územnímu plánu, který je předem daný, a rovněž 
splňuje všechny zákonné podmínky, je jeho realizace možná. Platí ale 
fakt, že se vždy snažíme bojovat všemi dostupnými prostředky, aby-
chom realizaci zvrátili či minimálně pozastavili, jako tomu například 
bylo u kontroverzní stavby Polyfunkčních domů Lužiny. Opravdu 
jsme si vědomi toho, že další zahušťování výstavby v Praze 13 není 
možné. Tento fakt si však bohužel zřejmě neuvědomují autoři Metro-
politního plánu, tedy Institut pro plánování a rozvoj Praha (dále jen 
IPR), potažmo pak Magistrát hl. m. Prahy. Podoba Metropolitního 
plánu tak, jak jej předložili k projednání, je pro nás absolutně nemysli-

telná. Právě Metropolitní plán určuje, jak se bude v příštích letech 
naše hlavní město rozvíjet. Tento plán určuje, kde budou veřejná pro-
stranství, jak bude vypadat zástavba a mimo jiné také určuje výškovou 
regulaci. Zastupitelstvo Prahy 13 projednávalo jeho podobu 20. června 
na svém 20. zasedání. Zásadně nesouhlasíme s celou koncepcí tvorby 
Metropolitního plánu, způsobem načasování a formou připomínko-
vého řízení. Z našeho pohledu celá situace téměř znemožňuje našim 
občanům, aby se v problematice zorientovali. Požadujeme, aby byl 
plán vrácen do fáze zadání, případně byl koncepčně dopracován. Sou-
časná podoba Metropolitního plánu například dovoluje v prostoru 
na Slunečním náměstí postavit budovu až do výšky 12 pater! 

Ve schválených připomínkách zastupitelstva tedy mimo jiné poža-
dujeme, aby byly zachovány plochy stávající veřejné zeleně včetně 
parků bez možnosti zástavby. Připomínka se samozřejmě týká také 
Centrálního parku, kde si stavět zkrátka rozhodně nenecháme. Také 
požadujeme zachovat stávající parkovací plochy s možností výjimky 
pouze za účelem navýšení parkovacích ploch (např. výstavbou parko-
vacích domů). Znění všech ostatních připomínek naleznete na našich 
stránkách www.praha13.cz.

Sociální koncepce Prahy 13
Starost o naše občany je pro nás prioritou. Proto rozvíjíme sociální 
programy pro seniory, matky samoživitelky a celkovou koncepci ro-
dinné politiky. Seniorům jsme také letos uspořádali další ročník popu-
lární Senior akademie, kde strážníci městské policie přednášeli mo-
derní alternativní metodou založenou na principu univerzity třetího 
věku, jak se chovat v krizových situacích, jak předcházet trestné čin-
nosti nebo účinně přivolat pomoc.

V loňském roce jsme ve spolupráci s organizací Život 90 zavedli 
a realizovali tísňovou péči Areion.

Pro komunitu cizinců, která na našem území žije, jsme realizovali 
projekt Společná adresa – Praha 13. Bokem nezůstali ani sociálně slabší 
občané, pro které jsme převzali do nájmu 13 bytů od Magistrátu hl. m. 
Prahy a rovněž vyčlenili několik dalších obecních bytů pro klienty od-
boru sociální péče v krizových situacích. 

Úřad otevřený občanům
Na tomto místě bych rád pronesl slova díků všem zaměstnancům 
úřadu, kteří jsou otevřeni svým klientům, tedy našim občanům. Úřad 
městské části získal v uplynulém volebním období několik význam-
ných ocenění, z nichž si nejvíce ceníme titulu Excelentní organizace 
uděleného v rámci Národní ceny kvality – soutěže, kterou každoročně 
vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. V přeneseném slova smyslu ocenění 
znamená, že náš úřad je otevřený svým klientům a jeho zaměstnanci 
odvádí efektivní práci, čehož si velmi cením. 

Každé volební období má svá specifika, svá úskalí, ale také mnohá 
pozitiva. Z pohledu starosty, který zakončuje své čtvrté volební ob-
dobí, to mohu reálně posoudit. Věřím, že jste s životem v naší městské 
části spokojeni, přeji vám vše dobré a správnou volbu pro nadcházející 
volební období.

 David Vodrážka, starosta Prahy 13

Otevření hřiště ZŠ Kuncova

Lukiáda ve Středisku sociálních služeb Prahy 13

Nové parkoviště v ulici Klausova na Velké Ohradě
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Praha 13 dala prostor realizaci Ideathonu, dvoudennímu maratonu 
myšlenek a nápadů na zlepšení fungování městské části, který probí-
hal v kulturním domě Mlejn od pátku 1. června do soboty 2. června. 
Název vzniknul spojením anglického slovíčka idea (nápad) a maraton. 
Soutěžící vytvořili tříčlenná družstva, jejichž cílem bylo za 24 hodin 
vymyslet efektivní řešení vybraných problémů, se kterými se městská 
část potýká. 

Téměř dvě desítky přihlášených účastníků z celé Prahy vymýšleli 
v kulturním domě Mlejn koncepty řešení těch nejpalčivějších otázek 
Prahy 13, které následně prezentovali před odbornou porotou. Zastu-
pitelé městské části a vybraní odborníci z řad veřejnosti posoudili ná-
pady z pohledu realizovatelnosti, inovativnosti a celkového přínosu 
pro město. 

První maraton nápadů je za námi

Zvítězil nápad týmu s příznačným názvem Stop vajglům. Tým prezen-
toval nápad, jak zábavnou formou přesvědčit kuřáky, aby nedopalky 
od cigaret vhazovali do popelníku a ne na zem. Vytvořili prototyp 
venkovního popelníku v podobě terče, který by byl následně pověšen 
na problematických místech. Kuřáci tak získají motivaci, aby nedo-
palky neházeli na zem, ale strefovali se do terče. Tento nápad byl oce-
něn odbornou porotou v čele se starostou Davidem Vodrážkou jako 
nejlepší a členové týmu získali každý elektrokolo v hodnotě 32 tisíc 
korun. 

 „Rád jsem se zúčastnil tak zajímavého projektu, jakým Ideathon 
byl. Týmy byly skvělé. Za poměrně krátkou dobu vymyslely spoustu 
zajímavých návrhů. Některé z nich by si určitě zasloužily realizaci 
a rozhodně budou zapracovány do Strategického plánu, který mo-
mentálně naše městská část vytváří,“ řekl k Ideathonu starosta Pra-
 hy 13 David Vodrážka. Eva Libigerová
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Červnové ohlédnutí
Nový školní rok právě začíná, ale pojďme ještě krátce zavzpomínat 
na ukončení toho loňského. Městská část Praha 13 sezvala ve čtvrtek 
21. června všechny žáky do Centrálního parku, aby se mohli symbo-
licky rozloučit se školními povinnostmi a prázdninově se naladit. 

Také letošní třetí roč-
ník akce zaštítila mís-
tostarostka Marcela 
Plesníková, která 
 společně se starostou 
Davidem Vodrážkou 
a dalšími zástupci 
Prahy 13 přivítala 
zhruba 750 dětí. Akci 
pořádal Výbor pro vý-
chovu a vzdělávání 
v zastoupení Víta 
Bobysuda. 

Dětem se podařilo 
navodit příjemnou at-
mosféru blížících se prázdnin díky vystoupení, které si pro tento den 
připravily. Na akci dorazil i Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky, kteří 
si s sebou přivezli cisternu plnou vody a v horkém červnovém dni jí 
osvěžovali všechny, kteří se chtěli zchladit. Eva Libigerová



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2018 9

KaleidOsKOp

2X
 FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ

Populární výstava na radnici
Již třetí měsíc probíhá v atriu radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí výstava s příznač-
ným názvem Modely a modeláři. Podle nadšených ohlasů návštěvníků je to výstava velmi 
povedená, ať už svým výtvarným ztvárněním nebo doprovodným programem. V rámci vý-
stavy proběhly doprovodné dny plné zážitků. Účastníci mohli být svědky letecké akrobacie 
s reálnými modely letadel, seznámit se s využitím dronů, vyzkoušet si umění v dálkovém 
ovládání modelů aut a mnohé další. V rámci doprovodných dnů proběhla i soutěž v pouš-
tění vlaštovek. Vlaštovky si samozřejmě účastníci soutěže vyráběli sami a mnozí si to 
vážně užili.

Výstava byla pro velký zájem prodloužena do pátku 12. října, máte tedy ještě dostatek 
času přijít se podívat nejen do atria, ale také do 2. patra radnice, kde jsou vystavené drony 
a dálkově ovládaná auta. V rámci výstavy funguje také interaktivní herna, kde si můžete 
z nekonečného množství dílů populární stavebnice Merkur poskládat jakýkoli model. 
 Výstava i herna budou v září otevřeny i o víkendech. V říjnu to bude od pondělí do pátku 
(v úředních hodinách) – z technických důvodů bez provozu herny. Vít Bobysud, organizátor výstavy

Rekordní účastí ke zdraví
Jednodenní festival Den zdraví, pořádaný v rámci místní Agendy 21, 
se uskutečnil koncem června na prostranství před radnicí MČ Pra-
 hy 13. Jednalo se v pořadí již o třetí ročník této akce, která si klade 
za cíl informovat veřejnost o novinkách v oblasti zdraví a zodpověd-
ného životního stylu a působí v oblasti prevence. Festival svým úvod-
ním slovem zahájil starosta David Vodrážka za přítomnosti místosta-
rosty Pavla Jaroše, předsedy výboru pro MA 21 Štěpána Hošny 

Už čtvrtstoletí uběhlo od založení Fakultní základní školy 
profesora Otokara Chlupa. Zaměstnanci společně se součas-
nými i bývalými žáky oslavili tuto událost ve čtvrtek 
14. června ve velkém stylu. Zavítal mezi ně starosta Pra-
 hy 13 David Vodrážka a prožil tak společně se všemi rodiči, 
žáky a dalšími hosty jeden „obyčejný“ školní den.

O jeho průběh se postarali současní žáci. Ve svižném 
tempu se vystřídaly různé vyučovací hodiny a den zakončila 
porada učitelů s písničkou. Program v atriu vyvrcholil odpo-
čítáváním 25 let, které má škola za sebou. Z oken školy 
se postupně rozbalilo 25 papírových šál, které nazdobily jed-
notlivé třídy. Špalírem žáků pak prošla paní ředitelka, která 
postupně dostala 25 červených růží. Nakonec shrnula zají-
mavou historii školy a popřála jí všechno nejlepší do dalších 
alespoň sta let.

Po ukončení programu v atriu následovaly dvě hodiny 
plné dalších vystoupení, představení, výstav, dílen, promítání 
žákovských filmů a mnoho jiných zajímavostí, kterých byla 
plná škola. Věra Matzenauerová, FZŠ prof. O. Chlupa

pro nás rekordní návštěvnost veřejnosti, která byla složena ze všech 
věkových kategorií. Jsme rádi, že se jí v hojném počtu účastnily přede-
vším maminky s dětmi i senioři, kteří ponejvíce využívali možnost 
měření krevního tlaku, funkce metabolismu či spirometrii. Děti z MŠ 
a ZŠ za doprovodu svých vyučujících využily možnost zapojit se 
do soutěží a odnést si zajímavé a především praktické ceny, jako na-
příklad zubní kartáčky, sportovní doplňky a mnohé další. Všichni ná-
vštěvníci pak mohli v rámci bezplatné nabídky ochutnat zdravé potra-
viny, nápoje, využít služby maséra či zubní hygieničky. Nechyběla ani 
anketa, tentokrát na téma Jak jsme zdraví v Praze 13, a tematicky za-
měřené soutěže. V rámci Dne zdraví byla také vyhodnocena soutěž 
Na kole jen s helmou, jejíž vítěz si mohl odnést hlavní cenu v podobě 
jízdního kola. Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

„Chlupovka“ slavila čtvrt století

a dalších zastupitelů Prahy 13. Akce se konala pod záštitou radního 
hl. m. Prahy pro oblast bydlení a zdravotnictví Radka Lacka.

Zajištěním více než 30 stánků, které návštěvníkům nabídly nespo-
čet informací, ochutnávek, ale i dárků, se letošní ročník zapsal mezi 
nejúspěšnější. Důkazem, že podobné akce máme i nadále realizovat, je 
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V pátek 27. července uspořádala pro veřejnost 
pobočka České astronomické společnosti v Cen-
trálním parku nedaleko Kuželkárny pozorování 
úplného zatmění Měsíce. Na pozvánce stálo, že 
v průběhu večera a noci bude možné postupně 
pozorovat i Slunce a jeho aktivitu, nejjasnější 
planety naší Sluneční soustavy – Venuši, Jupiter 
a Saturn a nakonec i hvězdnou oblohu a jasné 
objekty vzdáleného vesmíru. Hlavním tématem 
ale samozřejmě bylo úplné zatmění Měsíce, 
které začalo přibližně ve 20.24 hodin. 
Tuto výjimečnou podívanou ale bohužel pokazila 
oblačnost, píše ve svém e-mailu autor fotografie 
Viktor Škaroupka. Měsíc se objevil až o půlnoci, 
kdy už stín Země pomalu ustupoval. Nicméně 
nám poslal pár snímků. Fotografii, kterou jsme 
do rubriky Vaším objektivem vybrali, pořídil mi-
nutu před půlnocí. Páteční úplné zatmění trvalo 
1 hodinu, 42 minut a 57 sekund, což z něj dělá 
nejdelší v tomto století. O tři minuty delší bude 
úplné zatmění Měsíce až 9. června 2123.
................................................................................
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do re-
dakce STOPu na stop@p13.mepnet.cz, rádi ji 
zveřejníme.  Eva Černá

vaším objektivem

Jak se skauti postarali o navýšení finanční podpory spolkům v Praze 13
Jedná se vskutku o skautský čin. Poté, co řadu let skauti ze střediska Hia-
watha (i další organizace a spolky) dostávali od místní radnice finanční pod-
poru na celoroční činnost ve výši 3–5 000 Kč, protože jim vedení radnice 
vždy seškrtalo požadovanou dotaci na tuto výši, došla jim trpělivost a otevře-
ným dopisem starostovi a na vědomí všem zastupitelům se vymezili proti 
tomu, jak se finance na podporu volnočasových aktivit na Praze 13 rozdá-
vají. Zpracování žádostí je ve srovnání s jinými městskými částmi náročnější 
a podpora k tomu neúměrně nízká. V roce 2015 tak při 106 organizovaných 
skautech na Praze 13 byla podpora MČ ve výši pouhých 28 Kč na dítě! Pro 
srovnání – podpora MČ Praha 5 pro jejich 80 skautů činila 117 000 Kč 
a v přepočtu 1 462 Kč na dítě. Jsme o tolik chudší městská část? 

Nicméně skauti se rozhodli letos o dotaci na Praze 13 nežádat a zároveň 
přišli s návrhy jak rozdělování peněz administrativně zjednodušit. A výsle-
dek? Administrativa se sice významně nezměnila, ale podle vyjádření pana 
starosty dostaly všechny organizace podporu, o jakou si žádaly (žádosti nebu-
dou seškrtány). Skautům díky! Letos sice od Prahy 13 nic nedostanou, ale 
ostatní se mohou radovat. Podařilo se jim tak alespoň částečně změnit něco, 
o co jsme se opakovaně, ale neúspěšně v minulých letech snažili na zastupitel-
stvu my. Jak se granty schvalovaly, si můžete ověřit na videozáznamech 
na našich webových stránkách (zeleniapiratipro13.cz), které dokládají i to, 
jak se nakládalo s penězi, které se na dotacích ušetřily. Světe div se – byly 
 převedeny do rozpočtu kanceláře starosty a místostarostů pro pořádání před-
vánočních akcí, což kromě Zelených a Pirátů podpořilo celé zastupitelstvo. 
       Zuzana Drhová, zastupitelka, Klub Zelení a Piráti pro 13

Obětavá pomoc mě vrátila do běžného života
Chtěla bych touto cestou poděkovat pracovníkům sociálních služeb Prahy 13 
za obětavou pomoc, kterou mi poskytli po mém těžkém úrazu. Velký dík patří 
sestrám Charitativní služby Stodůlky, které mi svojí obětavou a trpělivou 
péčí umožnily vrátit se do běžného života.  Vilma Bílková

Požár u lesíka 
Ve čtvrtek 16. srpna večer jsem z balkonu svého bytu spatřil za lesíkem jiho-
západně od sídliště Velká Ohrada sloup kouře. V tu chvíli se už k místu po-
žáru sjíždělo celkem šest velkých hasičských aut. Nebylo pochyb o tom, že je zle. 
Chvílemi se oblak kouře zvětšoval, ale po zhruba čtvrt hodině začal mizet. 
Hasiči velmi rychlým a energickým zásahem v náročném terénu louky za-

z vašich dopisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

rostlé hustým porostem trnek, šípků a dalších dřevin zachránili lesík před 
 ohnivou zkázou. Patří jim za to poděkování. Příčina požáru se vyšetřuje. 
Můžeme ale důvodně předpokládat, že se k velkému vedru a suchu přidala 
hrubá lidská nedbalost.  Jan Zeman

Jitko, děkujeme
V lednu 2014 zahájil 
v klubovně v Heranově 
ulici činnost Turistický klub 
seniorů 2 (Klub seniorů 9). 
Už 12. ledna se jeho noví 
členové vydali na první 
výlet – do obory u leto-
hrádku Hvězda a k mohyle 
na Bílé hoře. Dnes máme 
za sebou nejen spoustu 
úspěšně zdolaných kilome-
trů, ale všichni jsme bohatší 
o celou řadu zajímavých 
zážitků. Proto bychom rádi 
touto cestou poděkovali 
dlouholeté vedoucí klubu paní Jitce Chejnové za obětavé a inspirativní ve-
dení klubu a do dalších let jí popřáli pevné zdraví, pohodu, klid a ještě mnoho 
nachozených kilometrů.   Za všechny členy Stáňa Jarešová
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Od soboty 1. září do neděle 7. října bude na různých místech naší 
městské části probíhat další ročník Festivalu volného času Prahy 13. 
Také letos se vám představí široké spektrum organizací, které v naší 
městské části realizují nejrůznější volnočasové aktivity pro děti, 
mládež i dospělé. Festivalová nabídka je tradičně zajímavá a pestrá, 
takže si určitě vybere každý. Na všechny akce jste srdečně zváni.

Program festivalu

sobota 1. 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 vyzkoušet si hokejbal pod dohledem trenérů a zku - 
šených hráčů. V 17.00 začne první zápas extraligy hokejbalu dospělých.

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

neděle 2. září
● 9.00–16.00 Druhý den hokejbalového víkendu 

 Pokračuje turnaj O pohár starosty Prahy 13 včetně doprovodných 
programů. Po 14. hodině se očekává vyhlášení výsledků.

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

pondělí 3. – čtvrtek 6. září 
● Letní kino – Kinobus 2018

 Na Slunečním náměstí v Nových Butovicích bude opět hostovat Ki-
nobus. Promítání začne vždy po setmění. Promítány budou filmy: 
v pondělí Tři billbordy kousek za Ebbingem (kriminální drama – 
USA a Velká Británie), v úterý Padesát odstínů černé (parodie – 
USA), ve středu Loganovi parťáci (krimikomedie – USA) a ve čtvr-
tek Alibi na klíč (komedie – Francie).

úterý 4. září
● 18.30 Koncert skupiny B. Lues

Koncert se uskuteční před projekcí Kinobusu. 

středa 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. Klub zve všechny zájemce včetně nejmenších dětí, 
aby si přišli pod vedením zkušených trenérů tento oblíbený sport 
zcela nezávazně a samozřejmě zdarma vyzkoušet a zahrát. 

● 14.00–17.30 Den otevřených dveří ve studiu Bubec v Řeporyjích
 Studio Bubec (Tělovýchovná 748, Praha 5-Řeporyje) si pro návštěv-
níky připravilo několik výtvarných workshopů pro děti i dospělé.  
Více na www.bubec.cz.

● 18.30 Koncert bluegrassové skupiny Nová Sekce
Koncert se uskuteční před projekcí Kinobusu. 

čtvrtek 6. září
● 14.00–17.30 Badminton – Další den otevřených dveří na Lužinách 

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

●  16.00 Turistické akce – Pochod Hlubočepy trochu jinak a Poznávat 
a chránit
 První akci pořádá ve spolupráci s MČ Praha 13 Klub českých tu-
ristů, oddíl Trilobit Barrandov. Pochod je zařazen do čtvrtečních 
podvečerních pochodů Prahou organizovaných KČT Praha. Start je 
na stanici metra Radlická, cíl pak u radnice Prahy 13 na Slunečním 
nám. v Nových Butovicích. Místní trasu Poznávat a chránit dlouhou 
5 km (vhodnou i pro děti) připravila městská část a má start i cíl 
u radnice na Slunečním nám. 
 Start obou pochodů je možný v době od 16.00 do 18.00, do cíle je 
nutno dojít v době od 17.30 do 20.00. Upomínkové ceny se budou 
losovat v cíli v 17.30, 18.30 a v 19.30.

sobota 8. září
●  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. 

● 14.00–17.00 Kopaná – program pro malé a nejmenší zájemce 
 Na hřišti Sokola Stodůlky (u kostela) připravil oddíl kopané TJ Sokol 
Stodůlky sportovně zábavné odpoledne určené pro všechny začínající 
fotbalisty od nejútlejšího věku. Pod dohledem zkušených trenérů bu-
dou mít možnost vyzkoušet si své předpoklady i dovednosti a dozvě-
dět se vše o možnostech začít s tímto národním sportem.

● 14.00–17.00 Orthodocs Yacht Club na Slunečním náměstí
 Tento jachtařský klub přiveze na Sluneční náměstí jachtařský trena-
žer, na kterém si budou mít možnost mladí zájemci vyzkoušet, jaké  
by to bylo jezdit na skutečné jachtě na vodě. Z technických důvodů  
se akce bude konat jen za příznivého (nedeštivého) počasí.

●  14.00–17.00 Skautské odpoledne v Centrálním parku u Kužel
kárny 
 Skauti ze střediska Vatra budou mít připraven program plný sou-
těží a zajímavostí. Děti se mohou těšit na poznávačku, hlavolamy, 
boj s pěnovými zbraněmi Nerf a ukázku dalších skautských do-
vedností.

neděle 9. 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 související 
duševní rozvoj a tradiční kulturu. Prezentovat se bude i úspěšná již 
rok probíhající Škola sebeobrany pro ženy z Prahy 13.

středa 12. září 
● 10.00–18.00 Den otevřených dveří Domu dětí a mládeže Stodůlky 

 Dům dětí a mládeže připravil ve svém areálu v Chlupově 1800 pro-
hlídku prostorů, ukázku svých činností a další rodinný program: 
• 10.00–11.00 Cvičení rodičů s dětmi
• 11.00–12.00 Divadlo Krapet uvede Příběhy včelích medvídků
•  14.00–18.00 Prezentace tanečních, hudebních, divadelních a spor-

tovních kroužků DDM Stodůlky
• 16.30–17.30 Divadlo Krapet uvede hru Kocour Modroočko
•  17.30–18.00 Vokální pěvecké skupiny CH–TDŽI, Tři tetky a další 

vystoupení kroužků DDM
 Po celou dobu akce se můžete těšit na tvořivé dílny, ukázky aktivit 
a úkolů pro děti na stanovištích s různým zaměřením. Připravena je 
poznávací stezka po celém areálu.

●  16.00–18.00 Kopaná – přiveďme děti ke sportu na hřišti SK Motor
let Praha 
 Oddíl kopané připravil na svém hřišti v Jinonicích program zejména 
pro děti, které by se chtěly v budoucnu tomuto sportu věnovat. Zve 
všechny zájemce od nejútlejšího věku. 

Zveme vás na Festival volného času Prahy 13
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čtvrtek 13. září
● 10.00–14.00 Turnaj v pétanque v Domě sociálních služeb Lukáš

 6. ročník seniorského turnaje v pétanque O putovní pohár starosty 
Prahy 13 a o zvláštní cenu zástupce starosty pro sociální oblast. Pre-
zence účastníků od 9.30.

● 14.00–17.30 Badminton – Den otevřených dveří na Lužinách 
 Akci pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny v hale na Lužinách 
v Zázvorkově ulici. Klub zve všechny zájemce včetně nejmenších dětí, 
aby si přišli pod vedením zkušených trenérů vyzkoušet a zahrát zcela 
nezávazně a samozřejmě zdarma tento oblíbený sport.

● 14.00–18.00 Megabajty – Roboti nastupují
 Spolek TIB a FZŠ Trávníčkova pořádají odpoledne zasvěcené ukáz-
kám a workshopům z oblasti výpočetní techniky s názvem Roboti 
nastupují (programování Baltík a Baltie C#, programování C#, Java 
pro Android, dále robotika Arduino, Micro:bit, Ozoboti a programo-
vání v Sratch). Ukázky – 3D tiskárna, programování Lego robotů. 
Informace o počítačových kroužcích.

pátek 14. září 
● 9.00–17.00 4. ročník Pražského medobraní před radnicí

 Český svaz včelařů, ZO ČSV Řeporyje, Včelín Ořech připravují jed-
norázový trh s medem – prodej čerstvého medu, ochutnávka medů 
a medovin, prodej dalších včelích produktů a výrobků z nich, ukázka 
živých včel v proskleném úlu, mobilní včelí naučná stezka – před-
nášky o včelách, včelaření, přednášky o medu a jeho použití a sklado-
vání, ukázka apiterapie (léčba s pomocí včel a jejich produktů). 

Doplňkový program 
● 9.00–13.00 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 po-
moci určené hlavně dětem. 

● 9.00–13.00 Řemeslné dílničky pro děti – Kutil Junior
 Připravil spolek Šikovné děti, z.s., který zajišťuje volnočasové řeme-
slné kroužky pro děti z I. st. ZŠ a působí i v Praze 13.

● 9.00–17.00 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 života 
zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových 
a rekreačních aktivit. Na našich akcích se pravidelně aktivně účastní 
a bude zde nabízet výrobky své chráněné dílny.

● 14.00–15.00 Ukázky tradičních japonských bojových umění
 Připravil spolek Luční květy/Yamabushi Soin. Bezpečné techniky 
 sebeobrany si budou moci návštěvníci vyzkoušet spolu s instruktory.

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

●  14.00–17.30 Výtvarné workshopy pro děti – studio Bubec z Řeporyj
● 15.30 Vystoupení Taneční skupiny Mirabel (Irské tance)

sobota 15. září
● 11.00–20.00 Zažít město jinak

 V rámci akce Zažít město jinak, která se v naší městské části Pra- 
ha 13 uskuteční poprvé, proběhne v dočasně uzavřené Seydlerově 
ulici v Nových Butovicích sousedské setkání nadšenců a spokojených 
obyvatel této ulice a přilehlého okolí. Jde o občanskou iniciativu, 
která připravuje bohatý program, ve kterém nebude chybět sport ani 
kultura. Těšit se tak můžete na vystoupení hudební kapely Lime 

 Dezert a 20 Minutes. Pro tancechtivé bude připravena lekce Kubán-
ské salsy. Zahrát si budete moci badminton, stolní tenis, šachy, čáru, či 
frisbee. Pro děti jsou připraveny různorodé soutěže a aktivity a ne-
bude chybět ani lego koutek a kadeřnický stánek pro děti. O dobré 
jídlo a pití se postará místní řeznictví, hospoda & bar a restaurace. 
Tuto občanskou iniciativu podporuje i městská část.

● 10.00–17.00 Minigolfový turnaj na hřišti v Centrálním parku
 Rodinná tříčlenná družstva a jednotlivci. Turnaj pořádá Yamka Mini-
golfclub Butovice.

●  13.00–17.00 Judo Bivoj v Centrálním parku
Ukázka výcviku a zápasu v tradičním judu.

neděle 16. září – sportovní program
● 9.30–13.00 Den otevřených dveří ve Sportovní hale na Lužinách

 Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny si připravil na dopoledne pro 
návštěvníky ukázky činnosti jednotlivých oddílů.

●  14.00–16.00 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.

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

●  15.00–18.00 Odpolední program Sportovního klubu Hala Lužiny 
v Centrálním parku u Kuželkárny
 Orientační běh pro děti a rodiče, ukázky cvičení žáků, sportovní hry 
Kubb, lakros, indianaka, nudloball, ringo apod.

●  15.00–18.00 Kultura do ulic – vystoupení hudebních skupin
 V Centrálním parku u Kuželkárny se v rámci koncertu představí 
několik hudebních skupin. 

●  15.00–17.00 Beluška, z.s. – ukázkové masáže zdarma
 Své umění opět předvedou nevidomí maséři ze studia Beluška.

● 15.30–16.00 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. Obsahuje prvky cardio cvičení, posilování, fitness v přírodě, ale 
i společné zážitky maminek. V rámci festivalu bude možné vyzkoušet 
si ukázkovou „hodinu“ zdarma a získat rady a kontakty.

● 16.00–17.00 Prezentace Školy sebeobrany pro ženy Prahy 13
 Ukázky připravil spolek Luční květy/Yamabushi Soin, který školu se-
beobrany provozuje v centru Avaloka. Bezpečné techniky sebeobrany 
si budou moci návštěvníci vyzkoušet spolu s instruktorem.

● 17.00–17.30 FitStation.cz – ukázky sportovního aerobiku
 Spolek FitStation.cz, jehož posláním je poskytování všestranné spor-
tovní průpravy pro děti a dospělé a vytváření podmínek pro rozvoj re-
kreačních i soutěžních forem aerobiku a fitness, působí v Praze 13 již 
řadu let. Pro návštěvníky si připravil zajímavá dětská vystoupení.

neděle 16. září – kulturní program
● 14.00–17.00 Modelářský den před radnicí

 V rámci výstavy Modely a modeláři Prahy 13 si vystavující modelář-
ské kroužky z Domu dětí a mládeže Stodůlky připravily ukázky létání 
modelů, soutěže ve stavbě a létání vlaštovek a modelářská překvapení.

●  16.00–17.30 Odpolední kulturní program Domu dětí a mládeže 
Stodůlky v KD Mlejn
 Od 16.00 autorské představení divadelního souboru Pecka z DDM 
Stodůlky Prostě táta, po něm bude následovat interaktivní divadelní 
dílna Cesta k divadlu. Členové a lektoři divadelních kroužků DDM 
Stodůlky předvedou jednoduché divadelní techniky včetně různých 
improvizací. Aktivity jsou interaktivní a počítají s aktivním zapoje-
ním přítomných diváků.

pondělí 17. září
●  14.00–17.30 Badminton – Další den otevřených dveří (více u data 

13. 9.)

čtvrtek 20. září
●  15.00–19.00 Klubobraní v Klubu JednaTrojka v Centrálním parku
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 Klubobraní připravila Proxima Sociale, o.p.s. Na programu je turnaj 
ve stolním fotbálku o ceny, graffiti workshop s Fogoshem, workshop 
blogingu, workshop tělesných modifikací a kadeřnický workshop 
(barvení křídami a vlasový styling). Celou akci budou hudebně pro-
vázet DJ a moderátor z řad uživatelů. Najdete zde i dětský koutek. 

●  16.00–18.00 Vystoupení pěveckých souborů ve Spolkovém domě 
a divadelní představení
 V 16.00 se představí sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami, 
v 16.45 sbory Kulíšci a Noctuella z FZŠ prof. Otokara Chlupa 
a v 17.30 divadelní soubor ze ZŠ Klausova. 

●  16.30 Taekwondo WTF ukázky cvičení na hřišti FZŠ prof. Oto
kara Chlupa 
Úspěšný oddíl korejského bojového sportu pro děti i dospělé, který 
působí v Praze 13, si připravil ukázky výcviku tohoto sportu.

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

sobota 22. září 
● 9.00 Dvanáctý ročník Pražského cyklozvonění

 Sraz účastníků v 9.00 v Centrálním parku na hrázi Stodůleckého 
rybníka. Odjezd v 9.15. Cíl bude již podruhé v Praze 8, v ulici Křiží-
kova u Karlínského nám. Trasa je dlouhá 20 km, tudíž je vhodná 
i pro rodiny s většími dětmi. Pro všechny účastníky bude připraven 
zábavný program, soutěže a hudební produkce.  
Více na www.cyklozvoneni.cz. 

●  9.00–17.00 Sportovní den SK Velká Ohrada u Nepomuckého ryb
níka 
 Všichni návštěvníci se mohou zapojit do sportování. Připraveny jsou 
disciplíny ryze sportovní, jako je plnění Odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů, i netradiční, sportovně-zábavné, ale i ukázky florbalu. 
Ani letos nebude chybět ukázka flyboardingu – nového adrenalino-
vého sportu. Vystoupení profi letců se předpokládá v 11.00 a v 15.00. 

●  9.30 Badminton – veřejný badmintonový turnaj Liga lužinské 
 mládeže 
 Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny v tenisové hale v Zázvor-
kově ul. na Lužinách.

●  14.00–17.00 Basketbal – otevřený basketbalový turnaj začátečníků 
Boj o Krále Bubliny
 Pořádá Basketbalová akademie Sparta Praha v nafukovací hale 
u ZŠ Kuncova. Turnaj se pořádá pro začátečníky, pokročilé i pro děti 
od 6 do 12 let, které přijdou a projeví zájem. Všichni si budou moci 
vyzkoušet druhou nejoblíbenější hru na světě!

neděle 23. září 
●  10.30 Badminton – veřejný badmintonový turnaj dvojic – rodič 

a dítě 
 Pořádá Badmintonový klub Aktiv Lužiny v tenisové hale v Zázvor-
kově ul. na Lužinách.

● 14.00–16.00 Florbal na invalidních vozících v Centrálním parku
 Ukázkové zápasy v tomto sportu pro hendikepované připravil na hři-
šti u Kuželkárny spolek Flor-In. Všichni zájemci budou mít možnost 
si po skončení zápasů florbal na vozíčku vyzkoušet.

● 14.00–17.00 Lukostřelba v Centrálním parku u Kuželkárny
 Oddíl lukostřelby SK Start Praha připravil program s ukázkami  
sportovní lukostřelby a možností si pod dohledem zkušených mla-
dých lukostřelců z tohoto oddílu střelbu z luku vyzkoušet.

● 15.00–15.30 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. Obsahuje prvky cardio cvičení, posilování, fitnes v přírodě,  
ale i společné zážitky maminek. V rámci festivalu bude možnost 
 vyzkoušet si ukázkovou „hodinu“ zdarma a získat rady a kontakty.

●  16.30–17.30 Veřejný kuželkový turnaj v Centrálním parku v Ku
želkárně 
 Pořádá městská část Praha 13. Soutěžit se bude v kategoriích dospělí 
i děti. Vítáni jsou všichni návštěvníci sportovního odpoledne.

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

ského potoka na táborák
 Svatováclavským NW pochodem vzdají jeho účastnící hold patro-
novi České země Sv. Václavovi. Vychází se v 10.00 od Střediska 
 sociálních služeb Prahy 13. V cíli na účastníky čeká připravený 
 táborák s opékáním buřtů.

pátek 28. září 
● 9.00–18.00 Dobrodružná soutěžní hra Pražské věže s Prahou 13

 Cílem této celopražské hry je přiblížit lidem Prahu v nových pohle-
dech. Vždyť právě věže dělají obraz našeho města. Více informací je 
na www.prazskeveze.cz, kde také můžete od 1. září podávat přihlášky. 
Úvodní i cílová prezence bude u radnice na Slunečním nám. v No-
vých Butovicích od 9.00 do 18.00. Hra zahrnuje věže na území No-
vých Butovic, Jinonic, Stodůlek, Řep, Ořechu, Třebonic a Řeporyj.

● 13.00–17.00 Svatováclavské odpoledne na Slunečním nám.
Připraven je odpolední program pro celou rodinu.

●  Akce Helppes – seznamte se s činností centra výcviku psů pro  
postižené  
Uvidíte, jakým způsobem jsou asistenční psi cvičeni. Jejich asistenti 
rádi odpoví na vaše dotazy, týkající se vašich psích miláčků. Pomoci 
této neziskovce můžete buď formou finančního daru, či zakoupením 
špekáčku, který si můžete na místě opéct.

●  Voříškiáda – soutěž o nej
hezčího voříška Prahy 13
 Neváhejte s sebou vzít 
i toho svého psího miláčka 
a od 14.00 do. 16.00 se zú-
častnit soutěže o Nejhez-
čího voříška – tradiční 
 Voříškiády. 

● Lesy hl. m. Prahy 
 Pro děti bude připraven stá-
nek podniku Lesy hl. m. 
Prahy se stanovištěm o práci 
Záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy hl. m. Prahy.

● PROSAZ
 Nebudou chybět stánky s výrobky chráněných dílen PROSAZu, vý-
roba svíček organizace nevidomých Beluška. Zakoupením jejich vý-
robků podpoříte tyto neziskové organizace.

● Šikovné děti
Řemeslné dílničky pro děti – kutil junior, které připravil spolek 
Šikovné děti, z.s., který zajišťuje volnočasové řemeslné kroužky 
pro děti z I. stupně ZŠ a působí dlouhodobě i v Praze 13.

● Výroba šperků
 Bude zde i stánek s ukázkou výroby šperků s následnou možností  
jejich zakoupení.

● Hudební vystoupení ukázka pole sport a aerobiku
 Od 14.00 zahraje orchestr Šarbilach, od 15.00 skupina Motovidlo, 
 v 16.00 vystoupí písničkář Slávek Maděra. Na závěr je připravena  
ukázka sportovního cvičení u tyče v podání instruktorek ze studia  
Pole Heaven a ukázka cvičení aerobiku v podání FitStation.cz.

sobota 29. 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 na památku legendár-
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AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5 
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž
za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing 
nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené 
kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

   Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo
60 / 100 / 150 tisíc km.

   Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné 
asistence na cestách. 

   Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

    Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

  MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI
 Máte přece
     ŠKODA Předplacený servis!
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ního dvojnásobného olympijského vítěze a rekordmana v maratonu 
Etiopská komunita v ČR ve spolupráci s městskou částí Praha 13. 
Účastnit se mohou všichni zájemci ve věkových kategoriích 7 až 
12 let, 13 až 18 let a starší mládež a dospělí nad 19 let již bez rozdílu 
věku. Základní trasa běhu 2 km, prodloužená cca na 3,2 km. Jde o běh 
pro zdraví a vytrvalost. Prezence od 9.30, start v 10.00 v Centrálním 
parku u Kuželkárny. Doprovodný program:  
Krátce o životě atleta (Abebe Bikila), Běh bosky versus v botách,  
Tajemství talentu Etiopanů pro běh, Trénink versus talent, co je  
víc? Význam vytrvalostního běhu pro zdraví, Má běhání zdravotní  
rizika? 

●  14.00–18.00 Muser Show – kulturně zábavný program na Sluneč
ním nám. v Nových Butovicích
 Na programu jsou hudební vystoupení, taneční vystoupení, autogra-
miáda a soutěže. Hosté: Adam Kajumi, Mína, Naty Hrychová,  
Annie Camel, Terysa, Nachty, Kris, Dejvit, Síma. 

neděle 30. září
●  14.00–18.00 Sportovní program Veřejné sportovní akademie  

v Centrálním parku u Kuželkárny
14.00–15.00 – in-line bruslení pro děti (možnost zapůjčení bruslí 
i chráničů zdarma)
15.00–16.00 – hra Snag golf pro děti (zapůjčení vybavení zdarma) 
 16.00–17.00 – chůze s holemi Nordic Walking pro dospělé (zapůj-
čení holí zdarma)
 Všichni zájemci si budou mít možnost tyto aktivity vyzkoušet a pří-
padně se i přihlásit do dlouhodobých zájmových kroužků na místě.

pondělí 1. října
●   8.30 Mezinárodní den seniorů – Lukiáda ve Středisku sociálních 

služeb Prahy 13
 Lukiáda 2018 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. 

●  14.30–17.00 Den seniorů ve Spolkovém domě
 Nejen pro účastníky Lukiády je připraveno seniorské odpoledne. 
Od 15.00 hodin zazní známé muzikálové a operetní árie a od 16.00 
vystoupí skupina Motovidlo. Pro seniory je připraveno i občerstvení.

neděle 7. 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 seriálu 
veřejných běžeckých závodů pořádaných v městských částech Prahy, 
kdy základní myšlenkou a cílem je podpořit zdravý životní styl Pra-
žanů všech věkových kategorií a podnítit sounáležitost závodníků – 
občanů ke své městské části. Každý účastník závodu od dětí po seni-
ory i handicapované reprezentuje svou městskou část dle místa svého 
trvalého bydliště a svým startem v závodu jí přináší bod. Na konci se-
riálu určí součet všech bodů ze všech závodů pořadí městských částí 
Prahy a nejsportovnější městskou část Prahy. V celkových výsledcích 
je Praha 13 zatím na krásném druhém místě. 

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

Připravil Bohdan Pardubický

INZERCE
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Čtyřem hlavním představitelům vedení Prahy 13 jsme položili pár 
osobních otázek. Jak vidí svůj úspěch v minulém volebním období 
a na co by se rádi zaměřili v případě svého dalšího zvolení? Kdo 
nebo co je jejich inspirací, bez které by se život v politice zvládal 
s menší lehkostí?

  David Vodrážka, starosta
  Na radnici jsem se chtěl vždy těšit 

Máte za sebou další z volebních období v pozici starosty. Jak jej 
hodnotíte?
Hodnocení přísluší jiným. Vždy jsem se však chtěl na radnici ráno tě-
šit. V minulých obdobích se mi to více méně dařilo a v tomto posled-
ním také. A to je mé měřítko.
Co považujete za nejdůležitější projekt, který se podařilo vedení  
Prahy 13 dotáhnout do konce?
Jednoznačný úspěch byla přestavba bývalého sportovního centra 
na novou moderní Mateřskou školku U Stromu. Dokončení další 
velmi důležité stavby, kterou je Domov pro seniory, právě vrcholí. 
Uvědomujeme si nutnost postarat se o naše starší občany a poté, co 
magistrát smetl ze stolu obdobný projekt v Oistrachově ulici, roz-
hodli jsme se postavit zařízení pro seniory na naše náklady v ulici 
Za Mototechnou. Rozhodně bych zde zmínil také park na Malé 
Ohradě a nesmím zapomenout ani na národní ocenění Excelentní 
organizace a mezinárodní ocenění EFQM, což v překladu znamená 
nejlepší úřad v ČR.
Vidíte zde ještě nějaký další prostor pro růst? Jaká otázka je pro Prahu 13 
nejpalčivější? Má tato problematika nějaké jasné řešení?
Vždy je kam růst. Já si ale myslím, že je důležité udržet vysoko polo-
ženou laťku. Jsme totiž jedna z nejlepších čtvrtí v Praze. V tuto dobu 
je nejpalčivější problém parkování. Snažíme se v rámci našich kompe-
tencí dělat maximum, a proto jsme prosadili stavbu velkokapacitního 
parkovacího domu P+R na Zličíně mezi Globusem a Tescem. Řidiči, 
zejména ze středních Čech, budou odstavovat svá vozidla tam, což vý-
razně ulehčí celé situaci. Teď je na tahu hlavní město, které musí před-
stavit koncepční řešení pro celou Prahu. Žádná čtvrť přece nemůže ře-
šit parkování na úkor svého souseda.
Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami 
v Praze 13? Vnímáte zde možnost domluvy?
Na třináctce jsem se vždy snažil, aby náš život ovlivňovaly „stranické 
barvy“ co nejméně. Domluva je o lidech a ne o stranách.
Existuje něco, co vás na práci starosty dokáže překvapit nebo vyvést 
z míry? 
I po šestnácti letech v pozici starosty mne nedokáže přestat překvapo-
vat lidská hloupost.
Byla za dobu působení ve vedení Prahy 13 nějaká situace, která byla 
vyloženě úsměvná a pobavila vás?
Snažím se smát každý den. Nejvíc mě ale pobavilo, když chtělo v mi-

nulosti jedno sdružení zcela vážně zakázat věšení prádla na balko-
nech. Jednou mi také přišel do kanceláře člověk, který měl tuberku-
lózu. Potom jsem musel na vyšetření, ale to jsem se moc nesmál.
Co byste v příštím volebním období udělal jinak?
Jinak bych nedělal asi nic. V příštím období chci nový park za byto-
vým komplexem Rotavská. Chci prosadit do Metropolitního plánu 
absolutní nezastavitelnost Centrálního parku a omezit plány výstavby 
uvnitř zastavěného území. Na základě veřejné diskuze chci představit 
definitivní podobu Slunečního náměstí, a tím zamezit možné masivní 
výstavbě. V novém návrhu Metropolitního plánu je v této oblasti na-
vržena možnost výstavby až 12 patrové budovy, což pokládám 
za zrůd  nost. A hlavně chci udržet fakt, že jsme jedna z nejlepších ad-
res v Praze.
Kde berete inspiraci? Existuje nějaký politik, který je vám sympatický?
Inspiraci beru ve své rodině. Také v našich občanech, se kterými 
jsem v denním kontaktu. Z politiků je mi sympatický Mick Jagger, 
AC/DC a Elvis Presley .

  Pavel Jaroš, místostarosta 
  Pořád je co zlepšovat 

Máte za sebou své první volební období na třináctce ve funkci 
místostarosty. Jak jej hodnotíte?
V politice je to jako v životě. Nemůžete být úspěšní úplně ve všem a je 
dobré uvědomovat si, na čem se ještě dá zapracovat. Je zde stále dost 
věcí, které mě trápí a zatím se mi je nepodařilo dotáhnout do zdár-
ného konce. Nicméně si myslím, že spousta věcí se podařila, výsledky 
se dostavily, a to i díky profesionálnímu přístupu a obětavé práci pra-
covníků úřadu.
Zmínil jste, že člověk nemůže být ve všem úspěšný. Co naopak 
v souvislosti s prací pro Prahu 13 považujete za úspěch?
Ve své gesci mám životní prostředí, sociální oblast a dopravu. Co 
se sociální oblasti týče, jsem rád, že se podařilo získat relativně dost 
 finančních prostředků z magistrátu. Mohli jsme tak zajistit lepší péči 
o naše seniory a financovat jejich aktivity. Naopak mne mrzí, že se 
nám dosud nepodařilo přesvědčit magistrát, aby na pozemku v Oist-

rachově ulici vybudoval sociální zařízení typu Domova s pečovatel-
skou službou. To by případně byl jeden z hlavních cílů pro příští 
 volební období. Faktem je, že se nám za finanční prostředky naší 
městské části podařilo vybudovat jiný typ sociálního zařízení – Do-
mov pro seniory v ulici Za Mototechnou. Myslím ale, že by zde pro 
naše občany našly velké využití oba projekty. 
V současné době řešíme možnost rozšíření kapacity Střediska sociál-
ních služeb Prahy 13, kde bychom chtěli zřídit komunitní centrum. 
To by sloužilo nejen našim seniorům, ale i ostatním sociálním skupi-
nám, např. matkám s malými dětmi nebo mladým lidem z Prahy 13. 
Zkrátka by šlo o místo, kde se setkávají různé sociální skupiny a na-
vzájem se obohacují. Nyní jednáme s magistrátem o poskytnutí 
 finančních prostředků.

Jak to vidí...
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Do mé kompetence spadá také oblast životního prostředí. Mám po-
cit, že když se občané projdou po naší městské části, je jasně patrné, 
že se této oblasti aktivně věnujeme – vznikají nová sportoviště, revi-
talizujeme dětská hřiště i celé vnitrobloky, vznikají populární posi-
lovny pod širým nebem... Je toho zkrátka dost. Co mě mrzí je fakt, 
že některým občanům udržování čistoty a pořádku ve svém okolí 
vůbec nic neříká. Mám na mysli například odhazování odpadků či 
nepořádek kolem kontejnerů. A přitom se ročně z rozpočtu městské 
části Praha 13 proinvestuje na úklid, údržbu a péči o zeleň téměř 
47 milionů korun. 
Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami 
v Praze 13? Je zde možnost domluvy?
Politici by měli jednat a dosáhnout dohody, ovšem ne vždy to jde 
hladce. Ale v zásadě se dá říci, že na zastupitelstvu jsme schopni 
dobře argumentovat i vzájemně si naslouchat. Všem by nám mělo 
v první řadě jít o prospěch obyvatel.
Existuje něco, co vás na práci místostarosty překvapilo nebo vyvedlo 
z míry?
Občas člověka něco trochu zaskočí, co mě ale vadí, jsou věci se kte-
rými ani při nejlepší vůli nemohu téměř nic dělat. Týká se to napří-
klad údržby zeleně a stížností nebo kritiky s ní spojené. Uvedu pří-
klad – jen část pozemků v městské části spadá do naší správy. 
Například v Centrálním parku jsou naše pozemky včas posečeny, 
ale na úseky spadající do správy magistrátu, Technické správy komu-
nikací hl. města Prahy, Dopravního podniku či soukromníků vliv ne-
máme. Stížnosti občanů samozřejmě předáváme dál a žádáme ná-
pravu, ale... Občané chtějí upravené plochy všude, to je pochopitelné. 
Byla za dobu působení ve vedení Prahy 13 nějaká situace, která byla 
vyloženě úsměvná?
V čerstvé paměti mám třeba závody organizované rybáři SDH Tře-
bonice. Bylo to v dubnu a já se tehdy stal novým členem Rybářského 
cechu. A abych si to užil, tak mě ponořili do kádě s vodou přímo 
mezi kapry. Vím, že se všichni skvěle bavili. 
Na co byste se v případě svého zvolení v dalším volebním období 
zaměřil?
Rád bych dotáhl do konce již zmíněný nový projekt Domova s pe-
čovatelskou službou. Myslím, že tento druh sociálního zařízení tady 
chybí. Jde vlastně o malometrážní byty pro ještě soběstačné seniory, 
kteří nepotřebují tak často péči sester a lékařů. Rád bych, aby se zde 
začaly stavět startovací byty pro mladé lidi a matky s malými dětmi. 
A ještě stále tady zbývá dost sportovišť a dětských hřišť k revitali-
zaci.
Kde berete zdroj své inspirace? Existuje nějaký politik, který je vám 
sympatický?
Generál Charles de Gaulle, protože za ním byla vždycky vidět tvrdá 
práce. Zajímavou osobností a pro mě vzorem byl také německý soci-
álně demokratický kancléř Helmut Schmidt.

  Marcela Plesníková, místostarostka 
  Nadcházející volby nám vystaví vysvědčení

Končí pro vás první volební období ve funkci místostarostky Prahy 13. 
Bylo z vašeho pohledu úspěšné?
Nechci se pouštět do hlubokomyslného hodnocení zabaleného 
do  líbivých slov, ale zopakuji, že pomyslné vysvědčení nám vystaví 
občané v nadcházejících volbách. Za sebe mohu říci, že se nám  
v oblasti školství, kterou mám kromě jiného na starosti, řada věcí 
 vysloveně povedla. Na druhou stranu – proč to nepřiznat – jsme 
 neuskutečnili úplně vše, co jsme si v této oblasti předsevzali. Někdy 
věci i přes vaše nesporné úsilí nejdou tak, jak očekáváte.
Co považujete za nejdůležitější projekt, který se podařilo dotáhnout 
vedení Prahy 13 do konce?
O Mateřské škole U Stromu se hovoří jako o jedné z nejmoderněj-
ších školek v České republice. Když jsme ji loni začátkem školního 
roku otevírali, nikdo nemohl uvěřit, že ještě před rokem stála na je-
jím místě depresivně působící zchátralá budova bývalého sportcen-
tra. Podařilo se nám přeměnit stavbu přezdívanou dům duchů 
na dům dětského smíchu. Málo se ví, že výstavba nadčasové školky 

představuje jeden z největších projektů za celou historii městské 
části, a to z hlediska finančního, projekčního i realizačního.
I když výstavba tohoto zařízení rozhodně nebyla bezproblémovou 
záležitostí, nakonec vše vyšlo skvěle. 
Vidíte v oblasti, za kterou zodpovídáte, ještě nějaký další prostor pro 
růst? Co by si zasloužilo větší pozornost? 
Čtenáři by mohli oprávněně namítnout, že se záměrně soustřeďu-
jeme na školku, která představuje výkladní skříň školství v Praze 13. 
 Ovšem také základní školy u nás musí projít nezbytnou moderni-
zací. Nemám na mysli jen vlastní výukové prostory, ale i jídelny, 
šatny, hřiště nebo zahrady a v neposlední řadě také učební pomůcky. 
Reagujeme tak na pokračující nástup informačních technologií. 
Na druhou stranu zapáleného, vzdělaného kantora, chápajícího svou 
práci jako bez nadsázky poslání, nikdo a nic nenahradí. Ani nemůže. 
Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami 
v Praze 13? Je zde možnost domluvy?
Stále jsem přesvědčena, že politické strany mají nebo alespoň by 
měly mít různé názory na stav a směrování naší společnosti, a to jak 
v rámci ČR, tak Evropské unie. Lišit se pochopitelně mohou i prio-
ritami, z nichž může vyplývat různé řešení starých i nových pro-
blémů. Přesto si myslím, že kupříkladu právě v otázce kdy a jak mo-
dernizovat kuchyně v pěti mateřských školkách, by měla jít často 
předpojatá ideologie úplně stranou. 
Existuje něco, co vás na práci místostarostky překvapilo nebo vyvedlo 
z míry?
Pokud jde o školství, po působení na Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity Karlovy a mateřské jsem téměř patnáct let učila ve FZŠ 
Mezi Školami, takže znám školství nejen „z rychlíku“. O to víc si 
 vážím dosud nedoceněné a přitom stále náročnější práce učitelů zá-
kladních škol a jejich dalších zaměstnanců. Úkolem školy přece není 
jen předávat vědomosti, ale žákyně a žáky po všech stránkách dobře 
připravit na svět kolem nás. 
Co byste v příštím volebním období udělala jinak?
V teorii řízení označujeme jako adaptivní takový přístup, kdy neu-
stále vyhodnocujeme svoje kroky a další postup ihned upravujeme 
podle výsledků takového hodnocení. 
Asi mi chybí hroší kůže, protože problémy mám dlouho v hlavě. 
Rodina říká, že jsem do nich tak ponořená, že si je beru z radnice 
domů. Ale i oni vědí, že jiná už nebudu.   
Kde berete zdroj své inspirace? Existuje nějaký politik, který je vám 
sympatický?
Velice uznávám generaci politiků 60. let 20. století, jako byl John 
 Fitzgerald Kennedy, Charles de Gaulle nebo Willy Brandt. Z čin-
nosti těchto v nejlepším smyslu osobností s rozumným chápáním 
světa v mnoha ohledech žijeme dodnes. Řadu věcí, které bereme 
jako naprostou samozřejmost, tehdy musel někdo vymyslet, navrh-
nout, získat pro ně nezbytnou podporu, ověřit a uvést je do praxe. 
Navíc měli pořádnou porci odvahy dělat kroky, které si nikdo jiný 
netroufl ani pomyslet. Občas na tuto zákonitost jaksi zapomínáme. 
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Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

3.9.2018
13.00 - 18.00 hod.

Program: 
Soutěže o Sladké odměny, 
dětSké dílničky, 
Cukrová vata, 
modelování balónků, 
malování na obličej, 
zmrzlina

18-08-21-inzerce-Skola-187x129-01.indd   1 21.08.2018   11:31:47

  Petr Zeman, místostarosta: 
  Není pro mě důležitá politická strana, ale Praha 13

Máte za sebou další 
z volebních období v pozici 
místostarosty. Jak jej 
hodnotíte?
Mám pocit, že subjektivní 
hodnocení není úplně 
 ideální, nicméně ve srov-
nání s tím, jak fungovali 
politici na jiných městských 
částech nebo například 
na pražském magistrátu, 
myslím, že jsme si jako ko-
lektiv nevedli až tak špatně.
Co považujete za nej
důležitější projekt, který se 
podařilo vedení Prahy 13 
dotáhnout do konce?

Vzhledem k tomu, že mám na starosti mimo jiné také oblast investic, 
řekl bych, že nejdůležitější je realizace stavby Domova pro seniory. 
I přesto, že někteří politici, především z opozičních stran, projektu ne-
přáli a snažili se ho znemožnit, budou se nakonec moci senioři, kteří 
potřebují pomoc, ještě letos nastěhovat. A to je z mého pohledu velký 
úspěch. 
V gesci mám i oblast volnočasových aktivit a sportu. Rád bych zmínil 
velmi populární Festival volného času. Z původně jednoduchého ná-
padu se stala pravidelná, hojně navštěvovaná akce. Každý, kdo má ale-
spoň trochu rád pohyb, sport a jiné aktivity, si zde přijde na své. Sdru-
žení a spolky, které se chtějí veřejnosti ukázat a získat nové zájemce, si 
pořádání festivalu velmi pochvalují. 

Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami 
v Praze 13? Je zde možnost domluvy?
Z naší společné spolupráce nemám vůbec špatný pocit, protože pro 
mě není důležitá nějaká politická strana, ale Praha 13 jako celek. 
Mám pocit, že s ostatními jsme se na tom dokázali do jisté míry vždy 
domluvit.
Existuje něco, co vás na práci místostarosty překvapilo nebo vyvedlo 
z míry? 
To, jak sociální sítě a internet dokáží v některých jedincích vzbudit 
pocit geniality. Téměř nikdy se nesnaží získat k problematice další 
běžně dostupné informace, například kdo je vlastníkem pozemku, 
a okamžitě začnou erudovaně radit, co jsme měli udělat a neudělali. 
Takových „odborníků“, kteří dokáží argumentovat jen skryti za svými 
laptopy a chytrými telefony na sociálních sítích, tady máme hned ně-
kolik. Smutné je, že jde vesměs o lidi, kteří vám narovinu do očí ne-
jsou schopni kloudně argumentovat. 
Byla za dobu působení ve vedení Prahy 13 nějaká situace, která byla 
vyloženě úsměvná a pobavila vás?
Pobavilo mě, jak se zastupitelé za Stranu zelených na Magistrátu hl. 
města Prahy snažili prosazovat zastavování volných ploch a výškovou 
výstavbu i přes odpor městské části.
A paní primátorka nás myslím rozesmávala průběžně všechny. 
Na co byste se zaměřil v případě svého zvolení v dalším volebním období? 
Zejména je třeba řešit parkování. Tento problém může zčásti vyřešit 
výstavba Terminálu P+R na Zličíně a výstavba parkovacích domů. 
Rozhodně bych chtěl dál bránit zastavování zeleně a volných ploch.
Kde berete zdroj své inspirace? Existuje nějaký politik, který je vám 
sympatický?
Zdroj inspirace je mé původní povolání, což je jazzrockový kytarista 
a skladatel. Jak v této práci, i při práci na radnici musíte umět uplatnit 
přesnou logiku, ale také improvizovat a obojí vás musí bavit. 
Z politiků je mi jednoznačně nejsympatičtější kalifornský guvernér 
Arnold Schwarzenegger pro jeho úžasný životní příběh a uplatňování 
selského rozumu. Eva Libigerová 

INZERCE
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V průběhu života se setkáme se spoustou lidí. Na některé zapome
neme téměř okamžitě, na další si občas vzpomeneme, ale těch, kteří 
se nám nadlouho nebo napořád vryjí do paměti a někdy i do srdce, 
až tak moc není. Patrik Procházka, s kterým si dnes budeme krátce 
povídat, se narodil na Slovensku. A jeho vstup do života nebyl vů
bec jednoduchý. Od mala od lékařů i od rodičů slýchal, že když ne
bude chodit, nebude samostatný, nebude žít, nebude cestovat, ne
bude si plnit sny, nikdo ho nebude chtít... Ale nic z toho se nestalo. 
Patrik, i když nechodí a jak říká, všude má s sebou svoji vlastní židli 
a chodí tedy trochu jiným způsobem než všichni ostatní, vystudoval 
prestižní gymnázium, poté univerzitu v Americe, nyní přednáší 
ve školách, ve firmách a má vlastní psychologickou poradnu v Luka 
Living. A na setkání s ním se určitě nezapomíná.

Patriku, vy máte úžasný dar nacházet cesty k řešení složitých životních 
situací a jste neskutečně pozitivní člověk.
Vždycky tomu tak nebylo. Když dokola posloucháte, že jste postižený, 
hendikepovaný, invalidní, tak to člověku žádnou chuť do života nepři-
dává. Když se zamyslíme nad významem těch slov, zní to, jako bych byl 
z pohledu společnosti neplatným člověkem. Denně se mne lidé ptají, co 
se mi stalo. „To máš od narození nebo to přišlo během života?“ Připo-
dobňuji to k tomu, jako kdybyste měla všude v papírech napsáno, že jste 
blbá, měla kartičku pro blbé, parkovala na místě pro blbé a lidé se vás 
denně ptali, jestli jste blbá od narození 
nebo se to stalo později. Není to úplně 
příjemné. Vím, jsou to běžně použí-
vaná slova, na první pohled nevypadají 
nijak hanlivě, ale pro ty, kterých se tý-
kají, jsou ve svém důsledku velice dis-
kriminační. No a v pubertě jsem tak 
nějak došel k tomu, že život nemá 
smysl. Měl jsem dvě možnosti. Buď 
skočit z třetího patra, nebo se pokusit 
o změnu. A změna zvítězila. Život pro 
mě přestal být boj, stal se obrovskou 
výzvou. K tomuto mi pomohla i zkuše-
nost ze zahraničí, protože já jsem si 
tam uvědomil, že život jde žít i jinak. 
Že můj život nemusí být „já a moje 
smůla a to hrozný, co se mi stalo“, ale 
„já a moje štěstí“. Štěstí, že jsem tady, 
že se můžu probudit a těšit se z toho, 
co se stane. A to mě naplňuje. To, že 
mám tu židli, mě naučilo řadu věcí. 
Hlavně to, že život není samozřejmost. 
A to je velice potřebné poznání. Pro-
tože jestli ho jako samozřejmost be-
reme, tak ho neprožíváme tak kvalitně 
a do hloubky, jako když víme, že samo-
zřejmostí není. Já tomu říkám výji-
mečný život. Každý z nás je výjimečný; 
když člověk nevidí – „vidí“ jinak, když 
neslyší – „slyší“ jinak, já třeba „chodím“ 
jinak. A to „jinak“ není špatně, protože 
nám to přináší jiné poznatky, které mů-
žeme předat světu. Nejsme invalidní, jsme výjimeční. Dáváme světu ji-
nou znalost, to, co většinová společnost nedokáže pochopit. Cítím jako 
svoji potřebu nebo poslání, smysl toho, že jsem tady, všechno posunout 
někam dál. Lidé mají potenciál na to, aby byli v životě šťastní, a je to 
čistě jen o úhlu pohledu, jak se na věc dívají.
Úhel pohledu se různí. Když se dva lidé dívají na stejnou věc, mohou ji vidět 
každý jinak. Někdo vidí sklenici s vodou poloprázdnou, druhý téměř plnou.
A o tom to je. Naštvanost poloprázdnou sklenici stejně nenaplní. 
Když ji uvidím téměř plnou, tak jsem v pohodě a nic neřeším. Je to sa-
mozřejmě řečeno hodně zjednodušeně. Pro mě jsou určitou kompli-
kací schody. Sám je nezvládnu, takže je beru jako příležitost k sezná-
mení. Samozřejmě se aktivně podílím na tom, aby se přeměnily 
na přístupnější cestu, ale dokud tam ty schody jsou, určitě nezmizí, 
když budu naštvaný.

Když už jste zmínil schody, které dokáží být komplikací, jak se vám žije 
na třináctce? Říká se, že Praha 13 je dobré místo pro život, je to pravda?
S tím musím souhlasit. A také musím říct, že si velmi vážím práce 
pana starosty, protože je znát, že Prahu 13 vede člověk, kterému 
na městské části a na tom, aby tady byli lidé spokojení, záleží. Proto 
jsem ho také navštívil. Zajímalo mě, zda bych mohl nějak pomoci 
a přispět k tomu, aby se zde lidem žilo ještě lépe. Teď domlouváme 
několik možností spolupráce. A protože i lidé na úřadu jsou vstřícní 
a ochotní pomoci, myslím, že by se mohla řada věcí podařit. Funkce 
úřadu je skvělá hned v několika bodech. První je, že lidé spolupracují 
a dokáží poradit a pomoci i v jiných oblastech. Není to prostě o tom – 
tady je moje kancelář, moje agenda a ostatní mě nezajímá. Tato spolu-
práce mi přijde obrovským přínosem. A to se mi líbí, nechci žít 
v městské části, kde úředníci budou autority a budou se tvářit jako ro-
boti. Nevzpomínám si, že bych na radnici viděl uzavřenou kancelář, 
úřední hodiny jsou dost rozšířené. Samozřejmě věřím, že vždy je cesta 
ke zlepšení. Ano, teď je to nejlepší a zítra to bude ještě lepší. 
Existuje tady něco, co byste ze svého pohledu změnil? 
Každá městská část bojuje s provedením bezbariérových přístupů. 
Koncipují je bohužel lidé, kteří s nimi nemají žádnou zkušenost. 
Když dají někam rampu se sklonem 60 nebo 70 stupňů, tak to jsou 
snad lepší ty schody. Pravděpodobnost, že se na nich člověk zabije, 
je menší . Rampy, nadjezdy, plošiny, podjezdy... Tady vidím z po-

hledu člověka, který je každý den vy-
užívá, velkou výzvu. Jsem rád, že mi 
současné vedení umožnilo, abych se 
na odstraňování bariér mohl spolu-
podílet. Připravuje se speciální pro-
jekt, aby „třináctka“ byla přístupnější. 
Vidím opravdovou snahu se touto 
problematikou zabývat, což určitě 
není všude samozřejmé. V tomto 
ohledu bych tedy rád přispěl. A nejen 
v tom. Mohu pomoci i díky své pro-
fesi. Psycholog, to je služba pro kaž-
dého, nejen pro toho, kdo má něja-
kou „poruchu“ – každý jsme něčím 
výjimečný. Nejsem opravář, mám 
za úkol ukázat člověku cestu, aby se 
mu život nekomplikoval nebo ne-
zhoršoval, ale naopak. Život by ne-
měl být boj, ale krásná příležitost dě-
lat svět lepším. 
Vy jste si splnil sen, vystudoval jste, 
viděl jste kus světa, pracujete jako 
psycholog, pořádáte přednášky, založil 
jste skupinu Výjimeční lidé, zapojil jste 
se do řady projektů... Dokonce 
zakládáte církev – církev úsměvu.
Teď mimo jiné spolupracuji na jed-
nom projektu, kde jsem ambasado-
rem, který rozšiřuje mezi lidmi od-
vahu. A přes talismany od osobností 
jim dává k odvaze impulz. Já jsem 
daroval talisman, konkrétně přívěšek 

srdce od neziskové organizace Loono, který pro mě symbolizuje to, 
že nemít srdce, tak nemáme ani odvahu a vlastně ani nejsme. Ten 
přívěšek mne doprovázel všude, tak jsem si říkal, že by mohl pomoci 
k odvaze i jiným lidem. Aby si řekli, jo, udělám to, když to zvládne 
Patrik, tak to zvládnu taky. A církev úsměvu? Víte, já věřím, že 
úsměv má čarovnou moc a dokáže mnohé změnit k lepšímu. Je jed-
ním z přirozených výrazů lidské tváře. V naší republice je to ale po-
malu defekt. Vždyť my se nesmíme usmívat ani na fotce v občan-
ském průkazu. Tam vypadáme všichni jako mrtvoly. Chtěl jsem najít 
cestu k uzákonění přirozeného výrazu a povedlo se. Našli jsme ji 
přes ústavní možnost náboženské svobody. Vždyť úsměv je často je-
diná forma odpovědi na strasti bytí, vyjádřením vstřícnosti a otevře-
nosti. Pomůže nám najít sílu vstát a jít dál. Úsměv není ukazatel 
štěstí, úsměv je cesta.   Eva Černá

Život je to nejkrásnější, co můžeme mít
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Den dětí Prahy 13
Ve středu 30. května slavili malí 
i větší špunti od 14.00 v Centrálním 
parku svůj svátek. Slavnost se spous-
tou zábavy a soutěží se konala pod 
záštitou starosty Davida Vodrážky. 
Během celého odpoledne byla 
 otevřena Sportarena Džungle se 
spoustou disciplín (i v džungli neví-
daných). Na jevišti se postupně vy-
střídalo Divadélko Loudadlo i s ne-
smrtelnými Jů a Hele. Pak skutečně 
mechaničtí Transformers, kteří měli 
obstarat překvapivé proměny. Nako-
nec hudební skupina Maxíci. Pokud 
vám to připomíná kdysi populární 
Maxim Turbulenc, tak dva ze tří 
členů tam dřív působili.   Dan Novotný

Dělají radost malým  
i velkým čtenářům
Obchodní centrum Velká Ohrada se postupem času pro-
měnilo k nepoznání a především lidem žijícím v této loka-
litě dnes nabízí možnost zařídit si téměř vše potřebné 
na jednom místě. Od předposledního květnového dne 

mohou jeho návštěvníci nově využívat také v pořadí již 
sedmou knihobudku, kterou centrum sponzorsky zajistilo. 
Do užívání ji předali zástupkyně obchodního centra Eva 
Krystýnková, zastupitelé Ludmila Tichá a Vít Bobysud 
a děti ze Základní školy Klausova. Knihovnička určitě 
uspokojí nejednoho čtenáře. Po estetické stránce se navíc 
na místo v prvním poschodí, kde je umístěna, skvěle hodí.

Další dvě knihobudky byly otevřeny v srpnu a určitě 
udělají radost především dětským čtenářům. Jednu nově 
najdou návštěvníci v 1. poschodí Domu dětí a mládeže 
Stodůlky. I když největší pohyb knížek začne se začátkem 
školního roku, děti z příměstského tábora pořádaného do-
mem dětí se už s nabídkou nové knihovničky se zájmem 
seznámily. Spolu s ředitelkou DDM Janou Šimánkovou 
a zastupitelem a předsedou výboru pro výchovu a vzdělá-
vání Vítem Bobysudem se také zúčastnily jejího slavnost-
ního uvedení do provozu. 

Devátá knihovnička je umístěna v Základní škole Jan-
ského na velké Ohradě. I její provoz „odstartovaly“ spolu 
s ředitelem školy Janem Havlíčkem, předsedou výboru pro 
výchovu a vzdělávání a jeho místopředsedkyní Yvetou 
Kvapilovou děti z příměstského tábora domu dětí.

„Rád bych touto cestou poděkoval především městské 
knihovně,“ řekl Vít Bobysud. „Díky ní se v našich knihov-
ničkách neustále doplňuje knižní nabídka. Musím ale po-
děkovat také všem čtenářům, kteří dodržují osvědčený 
princip knihobudek přečti-vrať-vyměň. A protože se tyto 
malé knihovničky těší velké oblibě, budou se postupně ob-
jevovat i na dalších místech naší městské části.“  Eva Černá
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Známe vítěze         
V rámci aktivit místní Agendy 21 byla vyhlášena pro děti z Prahy 13 ve věku 
od 3 do 15 let soutěž, jejímž hlavním cílem bylo upozornit na nutnost nošení 
helmy při jízdě na kole, koloběžkách či bruslích. Zájemci mohli přihlásit jakýkoli 
vlastní výtvor znázorňující jízdu na kole s helmou. Ty nejlepší byly 20. června 
v rámci Dne zdraví 2018 odměněny cenami za přítomnosti předsedy výboru 
MA 21 Štěpána Hošny. Hlavní cenu, krásné jízdní kolo od partnera akce Prima-
-kolo, vyhrál pětiletý Filip. Radost byla tak veliká, že kolo má nyní čestné místo 
v jeho pokoji. Potěšila nás aktivní a početná účast v soutěži, která potvrdila, že je 
to jedna ze správných cest jak motivovat děti k zamyšlení nad důležitými věcmi, 
jako je například jízda na kole s helmou na hlavě. Hana Zelenková, koordinátorka MA 21
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Bike Prague a téměř patnáct 
stovek bikerů
Zlatý hattrick Mileny Cesnakové byl největší sportovní událostí 
v rámci 7. ročníku závodu horských kol Bike Prague. Úspěšná bikerka 
zvítězila na 55 km dlouhé trati s časem 2:01:58 hodiny. Mezi muži byl 
nejrychlejší Honza Wolf, který se stal celkovým vítězem s časem 
1:45:15 hodiny. Kratší trať na 35 km ovládl Marek Šroll v čase 1:06:08 
hodiny, mezi ženami byla nejrychlejší Mariana Sopoušková (1:18:05 
hodiny).

Závod ale nebyl jen o vítězích, i když ti si samozřejmě zaslouží náš 
obdiv. Stejně tak jsme v cíli zatleskali všem účastníkům. Těch bylo cel-
kem 1 492, tedy jen osm registrací chybělo do rovných patnácti sto-
vek. Krásné číslo a opět velký zájem o závody Bike Prague, které star-
tovaly v okolí Galerie Butovice. Výsledky a vybrané fotografie najdete 
na www.bike-prague.cz. Richard Valoušek

Turnaj v brännballu 
Na závěr školního roku měli žáci ZŠ Janského možnost prověřit nově 
zrekonstruované hřiště v netradiční pálkovací hře – brännballu. Tato 
hra, která se podobá baseballu, má u nás velkou tradici a žáci v ní 
dosahují vynikajících výsledků. I letos svedly týmy I. a II. stupně o pu-
tovní pohár ředitele školy obrovský souboj. Organizace závodu byla 
postavena na spolupráci dětí a učitelů a principech fair play. 

Po odehrání obou skupin systémem každý s každým po dobu 
2x 7 minut došlo k vyhlášení vítězů klání. Ti získali pohár, medaile 
a každá třída výborný dort na doplnění energie.

Letos byl turnaj pro žáky zajímavý i proto, že ceny předávali zá-
stupci naší městské části – místostarostka Marcela Plesníková a zastu-
pitel Vít Bobysud. Praha 13 letos díky svému dotačnímu programu 
výrazně přispěla k hladkému průběhu turnaje a umožnila zakoupení 
hodnotných cen. Příští rok odpálíme míček ještě dál, vyzveme další 
ZŠ z Prahy 13 a poměříme s nimi síly.   Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského

Extraliga má svého letošního krále 
Sobota 16. června se do kroniky HC Kert Park Praha zapsala zlatým 
písmem. Po pátém finálovém boji, který přinesl atraktivní podívanou, 
stálo na světelné tabuli skóre 5:1, což znamenalo, že se naši hokejba-
listé, stejně jako minulý rok, stali mistry republiky. 

„Utkání jednoznačně splňovalo parametry rozhodujícího zápasu fi-
nále,“ řekl předseda klubu a trenér David Kuna. „Ačkoli výsledek vy-
padá pro Pardubice poněkud děsivě, rozhodně nebyly horším týmem 
a kluci to fakt neměli jednoduché. Začali dobře a vedli – skóre zápasu 
otevřel Petr Danko, ale po druhé siréně byl stav nerozhodný 1:1. 
K tomu jsme ještě v závěru druhé třetiny vyfasovali pětiminutový trest, 
takže do poslední patnáctiminutovky jsme nastupovali se zbytkem 
trestu. To byla samozřejmě šance pro Pardubice, ale naštěstí všechno 
dopadlo jinak. Martin Kruček ve vlastním oslabení dal velice důležitou 
branku a bylo to 2:1. Příznivé skóre ještě vylepšil na 3:1, čtvrtý gól pak 

přidal nejlepší střelec play off Tomáš Fejfar. Pardubice se ještě pokusily 
o nemožné a už osm minut před koncem odvolaly brankáře. Danko 
pak jenom trefil prázdnou pardubickou klec, bylo to 5:1 a zanedlouho 
mohly začít mohutné oslavy zisku mistrovského titulu.“ 

Gratulujeme a do další sezony přejeme hodně úspěchů. Eva Černá

Gymnastika v ZŠ Janského končí
Po více než 15 letech končí v ZŠ Janského gymnastika. Je to možná 
škoda, protože v této tělocvičně vyrostly pod vedením Andrey Kudlič-
kové nejen naše reprezentantky a reprezentanti v gymnastice, ale 
i účastnice ME a MS v kanoistice, účastnice MS v akrobatické gym-
nastice, v Teamgymu nebo v tancích. Gymnastika je skvělým zákla-
dem pro všechny sporty a kdo přípravkou projde, určitě nikdy nelituje.
Naštěstí se nám podařilo najít v Praze 13 pro tento sport jiné prostory, 
a to v Mateřské škole Mezi Školami 2323. Sice menší, ale pro gym-
nastickou přípravku s lepšími sportovními podmínkami. Pokročilé 
gymnastky budou moci trénovat ve stejný čas, jak byly zvyklé. Vzhle-
dem k velkému zájmu otevíráme i skupinu pro děti ve věku 4–5 let. Ty 
se budou scházet vždy ve středu od 17.00 do 17.45. V případě zájmu 
kontaktujte Andreu Kudličkovou, tel. 773 963 651.  -red-
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Holky z gymnázia inspirují ostatní
Studentky Gymnázia Jaroslava Heyrovského se zúčastnily kampaně 
Always #LikeAGirl, která si dala za cíl rozhýbat miliony dívek a žen 
po celém světě a bojovat se stereotypy, jako „tenhle sport není pro 
holky“. My víme, že důležité je se sportem bavit a to holky z gymná-
zia naplňují každý den… Motivací do dalšího sportování je krajské 
1. místo v kampani Always #LikeAGirl a s tím spojená finanční od-
měna 25 000 Kč na sportovní vybavení. Děvčata, děkujeme, že jste 
 inspirací pro ostatní.   Jakub Koráb

Jóga pro všechny věkové kategorie
V říjnu minulého roku jsme v budově ČSOB v ulici Petržílkova 
2589/19 otevřeli pro všechny obyvatele Prahy 13 jógové studio na-
zvané Peace Yoga Studio. Naším cílem je poskytovat zájemcům všech 
věkových kategorií možnost udělat něco dobrého pro svoje tělo i du-
cha. Studio se zaměřuje na různé druhy jógy – jak dynamické, tak 
i jemné. Nabízíme i specializované lekce pro zdravá záda i pro osoby 
pracující v kancelářích. Pro ženy pak máme pravidelné kurzy hormo-
nální jógové terapie, která pomáhá překonávat ženské problémy. Jako 
úplnou novinku v České republice uspořádalo naše studio jako jedno 
z prvních seminář populární Face jógy, pravidelně organizujeme také 
kurz Základy jógy. Nezapomínáme ani na naše nejmenší – pro děti 
předškolního a nižšího věku jsme otevřeli dva běhy kurzu Jóga pro 
děti a rodiče.   
   Vedle jógy se snažíme obyvatelům Prahy 13 zprostředkovat 
i workshopy z oblasti praktické psychologie, a proto jsme uspořádali 
semináře na komunikační dovednosti a typologii osobností.  
   Za minulý rok si k nám našli cestu úžasní lidé a jsme rádi, že jim 
můžeme zpříjemňovat dny stejně, jako je oni zpříjemňují při každé 
návštěvě nám.   Robert Kahofer

Máme mistryni České republiky 
v pole sport 
V samém závěru května se v Praze uskutečnil již 7. ročník Mistrovství 
České republiky v akrobacii na vertikální tyči – v pole sport. Soutěž 
probíhala ve 12 kategoriích rozdělených podle věku, pohlaví i úrovně 
startujících. V kategorii Děti zvítězila osmiletá Ester Prokopová 
z Prahy 13, která startuje za Taneční a pohybové studio Pole Heaven 
a pole dance se věnuje teprve od října 2017. Momentálně se Ester 
 připravuje na říjnové Mistrovství České republiky v Pole Art. Více 
na www.poleheaven.cz.  
 Daniela Čaloudová

Nejsportovnější školy oceněny
V červnu proběhlo na radnici slavnostní vyhlášení výsledků místních 
škol v Poháru pražských základních škol AŠSK za uplynulý školní rok. 
Zdeňka Hiřmanová a ředitelka Jana Šimánková z Domu dětí a mlá-
deže Stodůlky, který soutěže organizoval, předaly společně se staros-
tou Davidem Vodrážkou a místostarostkou Marcelou Plesníkovou di-
plomy a plakety zástupcům nejlepších škol. Do této celoroční soutěže 
v kolektivních sportech se u nás zapojilo celkem 12 škol. V kategorii 
žáků 1. stupně si nejlépe vedly ZŠ Kuncova, FZŠ prof. O. Chlupa 
a FZŠ Mezi Školami. Mezi žáky 2. stupně byly nejlepší týmy ZŠ 
Kuncova, FZŠ Mezi Školami a Gymnázia Jaroslava Heyrovského.

Zdeňka Hiřmanová

V pétanque se našim seniorům daří
V neděli 3. června se v malebném zákoutí Letohrádku Kinských usku-
tečnil již 4. ročník turnaje o putovní pohár v pétanque, zkráceně nazý-
vaný „5P“. Perfektně připravenou akci, která má mezi pražskými seni-
ory velmi kladnou odezvu, tradičně uspořádal spolek AkSen – aktivní 
senior. Za krásného počasí se turnaje zúčastnilo 15 tříčlenných druž-
stev. Putovní pohár si letos odneslo družstvo z Prahy 13, vedené zku-
šeným kapitánem Zdeňkem Madejem.   Jaromír Kyzour
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Září je měsícem, kdy se rodiče i děti rozhodují, jak a kde smysluplně 
využít volný čas. Nabídek kroužků s nejrůznějším zaměřením je celá 
řada. Možná ale bude vašemu pátrání konec, protože využijete někte-
rou z následujících možností.

● Sportovní gymnastika. Od září zahájí v MŠ Mezi Školami 2323 
svou činnost nové družstvo sportovní gymnastiky pro malé holčičky 
a kluky (nar. např. v roce 2012–2013). Cvičení bude probíhat ve středu 
od 17.00 do 18.00 pod vedením Andrey Kudličkové. První cvičení 
bude 12. 9. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 773 963 651.

● Keramika. FZŠ při Pedagogické fakultě UK, Brdičkova 1878, 
nabízí pro začátečníky i pokročilé, pro žáky i dospělé volná místa 
v kurzech keramiky ve školní dílně na I. pololetí 2018/ 2019. Můžete 
se u nás s výrobou keramiky seznámit, zdokonalit se nebo jen v klidu 
pracovat, relaxovat. Kurzy probíhají v pondělí (17.00–18.30, 18.30–
20.00), úterý (14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–18.30), ve středu, 
čtvrtek a v pátek (14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–18.30, 18.30–
20.00). Přihlásit se můžete ve středu 5. 9. na školní burze kroužků 
nebo osobně v keramické dílně. Bližší informace získáte v keramické 
dílně, nebo u vedoucí dílny Zlaty Holé na tel. 728 531 040. Kurzy za-
čínají v pondělí 10. 9. 

● Nábory do SK Aktis Praha. Nábory nových členů (ročníky 2013 
a starší) do oddílu atletiky se uskuteční ve dvou termínech. Pro zá-
jemce o tréninkové dny pondělí a středa proběhnou ve středu 12. 9., 
pro zájemce o tréninkové dny úterý a čtvrtek pak ve čtvrtek 13. 9. 
 Zájemci se dostaví na hřiště FZŠ Mezi Školami vždy v 16.30. S sebou 
sportovní oblečení a obutí. Zájemci plní krátké testy, na jejichž zá-
kladě budou vybíráni a zařazeni do tréninkových skupin.
● Aerobik, zumba. Máte doma holky nebo chlapce ve věku 4–16let, 
kteří rádi sportují, chtějí zažít spoustu legrace a mají zájem být sou-

Ještě jste nenašli to pravé?

částí skvělého kolektivu? Přiveďte je k nám! Sportovní klub FitSta-
tion.cz pro vás ve školním roce 2018/2019 otevírá lekce zumby, ko-
merčního, fitness a sportovního aerobiku. Ti nejmenší se mohou těšit 
na školičku aerobiku, kde děti rozvíjí svoje pohybové dovednosti zá-
bavnou formou. Přijďte navštívit naši ukázkovou hodinu v pátek 
7. nebo ve středu 12. 9. od 16.00 na Ohradské náměstí 1628/7, Velká 
Ohrada. Děti se mohou přijít podívat a trénink rovnou vyzkoušet.  
Pro přihlášení na ukázkovou lekci či získání více informací nás kon-
taktujte na info@fitstation.cz, tel. 605 477 029, www.fitstation.cz.
● Avaloka v Bellušově 72 nabízí nejen bojové umění. Z široké na-
bídky vybíráme: Krav Maga pro rodiče s dětmi – účinná sebeobrana, 
kondiční cvičení i budování společné aktivity s dětmi (čtvrtek 18.00-
19.00). Aikido pro děti již od 4 let – vynikající bojové umění, které dě-
tem prospěje nejen fyzicky a ve smyslu jejich obrany, ale rovněž jim 
pomůže se srovnat v chování a jednání (pondělí, pátek nebo oba dny 
17.00–18.30). 
Víkendové Ninja semináře – cvičení sebeobrany, výchova, zábava, dob-
rodružství, poučení, domácí strava, přespání. 
Příměstské tábory pro děti – cvičení, zábava, dobrodružství, dobré jídlo. 
Dospělým zájemcům nabízíme iaidó, aikido, jiu jitsu, kempo, Krav 
Maga, pilates, jógu, meditace, japonštinu... Více na tel. 777 311 083, 
www.avaloka.cz.
● Výtvarné kurzy pro děti i dospělé. Od září budou probíhat přímo 
v sochařském centru Bubec v Řeporyjích. V tvůrčím prostředí vedle 
samotných umělců se budete moci vy i děti inspirovat k vlastní tvorbě 
a nejen té sochařské. Přijďte si stlouct rám a namalovat obraz. Vy-
tvořte ilustrace k vlastnímu příběhu či oblíbené pohádce. V dílně uži-
tého designu si udělejte návrh vlastního lustru, židle, svojí deskové 
hry, nebo čehokoli, co vás napadne a vyrobte to! Naučte se rozdílné 
techniky grafiky jako je sítotisk či linoryt. Kurzy jsou určené pro různé 
věkové skupiny, otevíráme i odpolední ateliér pro nejmenší – 
od 3 do 6 let. Info na www.bubec.cz, e-mail: kristina@bubec.cz, tel. 
605 276 243 nebo se přijďte podívat na Den otevřeného studia 5. září.
● Dům dětí a mládeže Stodůlky. Nabídka volnočasových aktivit 
DDM je tradičně početná a pestrá. Všechny kroužky najdete na  
www.ddmstodulky.cz. My vám představíme jen pár novinek. 
Dobrodružná školička – úterý a čtvrtek od 13.00 do 17.00 pro děti 
ve věku 3–7 let, které si dokáží hrát bez rodičů a umí si v dobré náladě 
užít dobrodružství. V odpoledním programu děti čeká rozvíjení do-
vedností v přírodě, turistické výpravy, hraní, sportování a objevování 
nových věcí. 
Legorobotika – děti poznají základy mechaniky, fyziky, programování 
a konstrukce jednoduchých strojů – převod, páka, kladka, kolo, osa... 
Začíná se jednoduchými kontrakcemi po složitější ze stavebnice Lego 
NXT. 
Výtvarná dílna pro prarodiče a vnoučata – společně objevíte tajemství 
různých výtvarných technik a materiálů, budete experimentovat, bavit 
se a tvořit.
Šití na šicím stroji – základy šití, nápadité dekorace, užitkové předměty, 
jednoduchý oděv a další. Každý účastník bude mít k dispozici šicí 
stroj.
● 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 přípravky se můžou hlásit dívky 1. – 3. tříd. Tré-
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ninky probíhají ve středu od 16.00 do 17.00 a v pátek od 15.00 
do 16.00 v tělocvičně FZŠ Brdičkova. Kontakt na trenéry: Gavalcová 
Eliška (731 517 456) gavalcovaeliska@seznam.cz nebo Mitáčová Jana 
(604 490 754) jana.drstkova@seznam.cz.

● Kühňata přijímají nové zpěváčky. Kühnův dětský sbor je nejstarší 
a největší dětský sbor u nás. Již více než 85 let se systematicky věnuje 
výchově dětských hlasů už od těch nejmenších dětí a svou kvalitou si 
sbor vybudoval umělecké renomé nejen v České republice, ale doslova 
po celém světě. Sbor přijímá v září nové zpěváčky již od čtyř let věku 
po celé Praze, a tedy i na svou pobočku v Praze 13 ve Stodůlkách. 
Děti se ve sboru naučí nejen zpívat, ale také správně mluvit a dýchat. 
Se sborem navíc mohou zažít, jaké to je stát na prknech Národního 
divadla nebo zpívat v Rudolfinu, ve Stavovském divadle, v rozhlase či 
v televizi. Nábor není vůbec nic složitého, stačí si připravit jakoukoli 
jednoduchou, třeba lidovou písničku. Nábory na pobočce v KC Tři-
náctka Luka (Mukařovského 1986/7) se uskuteční ve čtvrtek 
6. září 2018 v čase 15.30–17.30 (děti ve věku 6–10 let) a v úterý 
11. září v čase 13.00–15.00 (děti ve věku 3–5 let).
Termíny náborů na ostatních pobočkách sboru v Praze a další infor-
mace o sboru najdete na www.kuhnata.cz.
● Tanec a sport zároveň. V týdnu od 17. 9. otevírá Studio Pole Hea-
ven na Smíchově i na Budějovické nové kurzy pro začátečníky i po-
kročilé, pro děti od 6 let i dospělé. Pole dance neboli tanec na tyči se 
pomalu dostává do povědomí jako tanečně sportovní disciplína. Kom-
binuje ladné pohyby se silovou akrobacií a ne nadarmo se říká, že je to 
to nejzábavnější posilování. Přijďte si pole dance vyzkoušet sami a uvi-
díte. Ale pozor, je silně návykový! V našem studiu můžete navštěvovat 
kurzy klasického pole dance, kurzy zaměřující se na využití tyče pro 
posilování problémových partií, ale i další taneční a fitness lekce, jako 
je twerk, orientální tanec nebo bodyshaping. Pro sportuchtivé ma-
minky zajišťujeme hlídání dětí během lekce zdarma. 
Více www.poleheaven.cz, info@poleheaven.cz, tel. 777 800 518.

● Nábor nových fotbalistů. Oddíl kopané TJ Sokol Stodůlky pořádá 
v rámci Festivalu volného času Prahy 13 v sobotu 8. září od 14 
do 17 hodin na svém hřišti (u kostela) nábor nových malých fotba-
listů. Pro děti bude připraveno sportovně zábavné odpoledne. Zveme 
všechny zájemce od nejútlejšího věku.

● Taneční skupina DEMO. Specializuje se na disco dance a art 
dance, navštěvují ji děti od 4 let až po dospělé. Centrálou Taneční 
skupiny DEMO je ZŠ Klausova. Nábor nových členů proběhne 
na ZŠ Klausově v rámci burzy kroužků, zároveň však zájemci mohou 
navštívit první lekci zdarma. Novou taneční sezonu zahajujeme 
1. října! Přijďte si zatančit s námi, těšíme se na vás. Více informací   
na www.tanecniskupinademo.cz či Facebooku TanecniSkupinaDemo. 
V případě dotazů pište na info@tanecniskupinademo.cz.
● Nové kurzy pro páry i jednotlivce. Salsa + bachata – pojďte se na-
učit párovou salsu na kurz pro začátečníky přímo ve Stodůlkách! 
 Můžete se přihlásit v páru ale i samostatně. 
Salsa + latino mix se cvičením pro ženy – milé dámy, pojďte s námi 
roztančit své tělo v energických i romantických latino rytmech a v zá-
věru hodiny si ještě zacvičíme! Kurzy budou probíhat od září v KD 
Mlejn. Více info na www.kamilasalsa.cz nebo na tel. 606 099 571.
● Atletický oddíl TJ Stodůlky Praha přijímá nové členy. Oddíl pů-
sobí v naší městské části od roku 1987 a zahrnuje věkové kategorie 
od přípravky až po dospělé. Pokud sníte o vítězství na příští olym-
piádě nebo jen máte chuť zasportovat si s kamarády, rádi vás přijmeme 
mezi sebe. Nábory probíhají v těchto zářijových termínech: 3. 9. 
v 16.30 minipřípravka (2011 a 2012),  4. 9. v 16.30 přípravka (2008 až 
2010), 11. 9. v 17.00 mladší žactvo (2006 a 2007) a starší žactvo (2004 
a 2005), 10., 12. a 14. 9. v 17.15 dorost, junioři a dospělí (2003 
a starší). Tréninky probíhají na hřišti FZŠ prof. Otokara Chlupa.  
Více na www.tjstodulky.cz.
● Basketbal pro holky a kluky ve Stodůlkách zdarma! BA Sparta 
Praha, největší a nejúspěšnější basketbalový klub dívek i chlapců, po-
řádá nábor do nově vznikajících kroužků a přípravek. Klub se zabývá 
sportovní výchovou všech mládežnických kategorií od první třídy až 
do osmnácti let.
Letos otevírá kroužky v Praze 13 v ZŠ Kuncova – rozvrh tréninků 
bude první týden v září na stránkách klubu. Kroužek je zdarma. Při-
hlásit se můžete i do kroužků v Praze 6 (ZŠ Jana Wericha, ZŠ genpor. 
Františka Peřiny). Na kroužcích probíhá trénink základů basketbalu, 
atletiky a míčových her.
BA Sparta otevírá také přípravku – v nafukovací hale Kuncova 1580 
(po, st, čt od 16.00 do 17.00). První 4 měsíce zdarma, účast na víken-
dových akcích a turnajích basketbalu, následně přechod do organizo-
vaných minižákovských družstev.
Všechny děti a rodiče zveme na náš tradiční sportovní turnaj v míčo-
vých hrách v rámci Festivalu volného času na Praze 13, v neděli 23. 9. 
od 14 hodin v nafukovací hale u ZŠ Kuncova.
Více na www.basparta.cz, info@basparta.cz, tel. 602 333 977. 

● Roboti nastupují. S novým školním rokem si pro děti nachystal no-
vinky i TIB, z.s. Jde o kroužky robotiky s technologií Arduino, Micro:bit 
a Ozobot. Tak jako v ostatních našich kroužcích i zde děti prostřednic-
tvím informačních technologií rozvíjí svou kreativitu a učí se analyzovat 
problémy. Nedílnou součástí je i hravá podpora rozvoje jemné motoriky, 
děti si roboty totiž sestavují vlastníma rukama. Kroužky robotiky jsou 
určeny dětem mladšího i staršího školního věku, v TIBu vám ochotně 
poradí, který kroužek je pro dítě vhodný. Pokud se chcete dozvědět více, 
přijďte 13. září na naši akci Megabajty do FZŠ Trávníčkova, kde můžete 
v rámci ukázkové akce vše na vlastní oči vidět anebo se zeptat přímo 
na místě. Více na https://tib.cz, www.facebook.com/tib.cz.

Připravila Eva Černá
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DĚTI ZÍSKALY SPORTOVNÍ 
 NÁČINÍ. FZŠ prof. Otokara Chlupa 
obdržela od MČ Praha 13 příspěvek 
ve výši 25 000 korun, který směřuje 
do oblasti sportu. Část finančních 
prostředků byla použita na zakou-
pení sportovního náčiní, které bude 
sloužit především při výjezdu 
na školy v přírodě. Část pak na vý-
měnu již nevyhovujících volejbalo-
vých sítí a na zakoupení dresů a do-
plňků pro účely školních soutěží. 
Poslední květnový den převzala 
 sportovní vybavení z rukou starosty 
Davida Vodrážky ředitelka školy 
 Zuzana Majstrová. Finanční krytí šlo 
z prostředků získaných v souvislosti 
s provozem hracích automatů. -dn- 

MODELÁŘSKÝ DEN. V rámci doprovodných programů k výstavě 
Modely a modeláři Prahy 13 připravila firma Domanský Profilmodel.cz 
v sobotu 21. července již druhý modelářský den. Na něm Jiří Jarolí-
mek, mistr republiky v modelářské akrobacii, předváděl létání s akro-
batickým modelem, jízdy s RC modely autíček i létání s dronem. Dět-
ští návštěvníci si také mohli zajezdit s autíčky a zúčastnit se soutěže 
ve stavbě a létání papírových vlaštovek o ceny, které věnovala firma 
Domanský.  Bohdan Pardubický

MELODIKA OPĚT ZÍSKALA ZLATO. Lidový soubor Melodika pů-
sobí ve Fakultní základní umělecké škole Hudební a taneční fakulty 
AMU v Praze již od roku 2002. Zabývá se reprodukcí staré lidové 
hudby. Jeho repertoár sahá od 19. století až ke středověku a čerpá 
z folklorní hudby různých oblastí. Kostýmy jsou proto stylizované 
a nadčasové. V instrumentaci jsou využity kromě klasických hudeb-
ních nástrojů také repliky starých lidových nástrojů, jako je například 
české křídlo, kobza, trumšajt a celá řada bicích nástrojů. Na konci 
května se Melodice podařilo znovu získat první cenu v ústředním  
kole soutěže MŠMT ve hře na lidové nástroje.  Veronika Chudobová

MISTROVSKÁ SEZONA. Taneční skupina DEMO úspěšně ukončila 
svou taneční sezonu 2017/2018. Její tanečnice se mohou pochlubit 
dvěma tituly Mistrů ČR pod Svazem učitelů tance a v rámci turné 
Czech dance tour s choreografií Cosmic v kategorii disco dance profi 
tanečních souborů dětské kategorie a titulem Mistrů Evropy Best 
dance group v profi show disco dance dětské kategorie. Řadu ocenění 
získaly v průběhu sezony i mini, dětské a juniorské týmy nejen se 
svými disco dance formacemi, ale taktéž v art tanečních kategoriích. 
Více na www.tanecniskupinademo.cz nebo na Facebooku 
 TanecniSkupinaDemo.        Jitka Žaloudková

MÁME BRONZ. V ZŠ Klausova se v květnu uskutečnila vědomostní 
soutěž  M.U.Z.O.R, určená pátým ročníkům ZŠ. Zúčastnilo se jí cel-
kem 5 škol – ZŠ Mohylová, ZŠ Chrášťany, ZŠ Ořech, ZŠ Tachlovice 
a ZŠ Klausova. Soutěž, kterou společně s učiteli pomáhala organizo-
vat 8.A, probíhala ve čtyřech disciplínách: výtvarné výchově, matema-
tice, vlastivědě a angličtině. Na 3. místě se umístila naše ZŠ Klausova, 
na druhém ZŠ Mohylová, vítězství patřilo ZŠ Ořech. Děkujeme všem 
zúčastněným školám a gratulujeme vítězům.  Alena Klímová 
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MULTIKULTURNÍ SOUTĚŽ. Koncem května proběhla v ZŠ Klau-
sova premiéra Multikulturní soutěže, do které se mohli přihlásit 
všichni cizinci, jejichž rodným jazykem není čeština. Zúčastnilo se jí 
13 žáků převážně z prvního stupně. Slyšeli jsme básničky a písničky 
ukrajinsky, rusky, čínsky, hindi, moldavsky, vietnamsky a romsky. Sou-
těž se vydařila i přesto, že to byl první ročník a provázely ho drobné 
problémy. Příští rok určitě uspořádáme druhý ročník. Organizátorsky 
se na soutěži podílelo 5 pedagogů.    Alena Klímová

OBRÁZKY K POHÁDCE ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI. Každoročně 
pořádá odbor životního prostředí pro děti z mateřských a základních 
škol Prahy 13 divadelní představení konané u příležitosti Dne Země. 
Tentokrát se divadélko konalo v květnu a také letos ho zahájil mís-
tostarosta Pavel Jaroš, který zároveň vyhlásil výtvarnou soutěž. Mezi 
nejhezčí obrázky ke zhlédnuté pohádce Zvířátka a loupežníci patřily 
ty, které do soutěže poslaly děti z mateřských škol Ovčí hájek a Pod-
pěrova. Těm také 27. června předal místostarosta Pavel Jaroš drobné 
ceny v podobě sladkostí, omalovánek, pastelek a dalších drobností. 

Eva Beránková

PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ. V hraničním městě, v opuště-
ném lomu a jeho okolí proběhlo letní dobrodružství osadníků, kteří se 
setkali s náčelníkem Lidu řeky Velkým Hanem. Pod jeho vedením se 
díky náročným zkouškám stali během jednoho týdne pravými tábor-
níky. Tábornické dovednosti, přespání pod širákem, koupání v lomu, 
hry, společné zpívání, zamyšlení nad důležitými hodnotami... To vše 
zažily děti a vedoucí na stanovém táboře klubu Savana 4.–11. 8. v Du-
benci u Dvora Králové. Více na www.klubsavana.webnode.cz.  
 Martin Prchal, Velký Han

POZNEJ SVŮJ TALENT. 
V posledním týdnu školního 
roku se 8.B ZŠ Mládí vydala 
do Plzně zhlédnout novou 
 expozici Talent v prostorách 
Techmania Science Center. 
Žáci měli možnost pomocí 
experimentů, logických úloh, 
psychomotorických testů 
a různých úkolů najít oblast, 
ve které jsou nadané, nebo na-
opak v čem mají rezervy a kde 
je třeba ještě na „talentu“ za-
pracovat. Všichni se nejen po-
bavili, ale možná o sobě i něco 
nového zjistili. Alena Merhautová 

RUN AND HELP. Děti z FZŠ Trávníčkova se na závěr školního roku 
zúčastnily charitativního běhu. Pro handicapované děti Lukáše, Mi-
chalku, Vašíka a Simonku, které potřebují sportovní protézu dolní 
končetiny (pojišťovny nehradí), jsme vybrali 16 492 Kč. Děkujeme 
všem, kteří přispěli. Marcela Fuglíková

ZÁVODY NA NEPOMUCKÉM. První červnový víkend obsadili břehy 
Nepomuckého rybníka rybáři. Český rybářský svaz, z.s., místní orga-
nizace Jinonice ve spolupráci s ČRS, z.s., MO Hůrka zde pořádaly již 
tradiční dvoudenní rybářské závody. V sobotu patřil rybník zhruba 
třicítce dětí, neděli si rybařením zpestřili dospělí. Těch si přišlo zazá-
vodit asi padesát. Všichni si skvěle zachytali, a protože před závody 
přibylo v rybníku 10 q kaprů, bez úlovku nezůstal vůbec nikdo. 
A nutno dodat, že dospělákům roste tvrdá konkurence, úlovky dětí 
byly úžasné. Ceny pro nejlepší rybáře dodaly MO Jinonice a Hůrka, 
MČ Praha 13 a sponzoři.  -če-
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Multikulturní koutek
Koncem května jsme díky projektu PRIMAS financovaného Evrops-
kou unií za podpory MČ Praha 13 slavnostně otevřeli v naší FZŠ 
Trávníčkova multikulturní koutek. Ten pomůže formou her a výuky 
sblížit různé kultury dětí. Po úvodním slovu pana ředitele ocenila jeho 
přínos i paní místostarostka Marcela Plesníková.

Hudební a taneční vystoupení si připravili čeští žáci i žáci s odliš-
ným mateřským jazykem. O občerstvení se kromě nás postarali i ro-
diče účinkujících. A děti? Ty ihned využily připravené hry, tablety 
a hlavně interaktivní dotykovou obrazovku. Děkujeme všem, též ko-
legům, kteří se do této příjemné akce ochotně zapojili.

Marcela Fuglíková, Magdalena Capková

Medaile za zásluhy  
o duchovní hudbu 
V pátek 15. června, o svátku sv. Víta, převzala naše obyvatelka Miluše 
Wiedermannová z rukou kardinála Dominika Duky medaili biskupa 
Podlahy, udělenou in memoriam profesoru Bedřichu Antonínu Wie-
dermannovi za zásluhy o duchovní hudbu. Paní Wiedermannová je ne-
teří mistra. Jeho jméno nese jedna z ulic Prahy 13 – blízko radnice. 

Bedřich Antonín Wiedermann se narodil 10. listopadu 1883 v Iva-
novicích na Hané v učitelské rodině. Jeho otec i dědeček se mimo 
svého zaměstnání věnovali hudbě, byli sběratelé národních písní, 
takže muzika hýbala životem Wiedermannů celé generace. B. A. 
Wiedermann byl profesorem na konzervatoři, posléze na Akademii 
múzických umění, kde založil zatím chybějící sekci pro duchovní 
hudbu. Za téměř 30 let pedagogické práce vychoval množství zname-
nitých varhaníků. V 50. letech se začal daleko více věnovat skladatel-
ské činnosti. Ta obsahuje na 250 opusů a jsou to nejen varhanní 

skladby, ale i skladby klavírní, úpravy děl např. Antonína Dvořáka, 
která musel přizpůsobit varhanní hře. Dá se říci, že ve své době byl 
nejplodnějším varhanním skladatelem. Byl také expert na stavbu 
a dispozici varhan. U nás asi nejsou žádné, které by neprošly jeho ru-
kama. Bedřich Antonín Wiedermann zemřel 5. listopadu 195l, je po-
chován na Vyšehradě.  -če-

Brožíkova síň patřila sportovcům
V minulém školním roce dosáhli žáci ZŠ 
Kuncova mimořádných úspěchů v kraj-
ských kolech sportovních soutěží, když 
celkem šestkrát stáli na stupních vítězů. 
Kromě dvou vítězství v basketbalu zabo-
dovali i ve stolním tenisu, kde hoši obsa-
dili solidní 3. místo v kategorii mladších 
žáků. V malé kopané se prosadili starší 
žáci, když obsadili pěkné 3. místo v kraji. 
V červnu nakonec přidali kluci 1. místo 
v nohejbalu v kategorii mladších žáků 
a 3. místo v nohejbalu získali i starší žáci. 
Po součtu všech bodů za přední umístění 

v Poháru pražských škol (POPRASK) obsadila ZŠ Kuncova výborné 
5. místo v Praze! Slavnostní ocenění nejúspěšnějších pražských škol 
ve sportovních soutěžích proběhlo 11. června v Brožíkově síni na Sta-
roměstské radnici. Děkuji všem žákům a žákyním, učitelům a trené-
rům za výbornou práci a za skvělou reprezentaci školy a Prahy 13. 
Přeji hodně úspěchů v novém školním roce. Pavel Petrnoušek, ředitel školy 

Pohár 
rozhlasu
Letos proběhl již 50. roč-
ník oblíbených atletických 
závodů Pohár rozhlasu 
a FZŠ Trávníčkova opět 
uspořádala pro Prahu 13 
obvodní kolo. Jubilejní 
ročník byl pro domácí 
družstvo velice úspěšný, 
neboť starší žáci získali 
v družstvech stříbrné 

a starší dívky bronzové medaile. Výborných výkonů jsme dosáhli 
ve vrhu koulí, skoku dalekém a běhu na 60 m. Na medailová umístění 
dosáhli Kristýna Vecková, Petr Čihák, Marek Pokorný, Iva Žemlič-
ková a chlapecká štafeta. Vítězné školy z každé kategorie postupují 
do krajského kola. Soutěž starších ovládla družstva dívek i chlapců 
z Gymnázia J. Heyrovského, mladších žákyně ZŠ Kuncova a mladší 
žáci FZŠ prof. O. Chlupa. Andrea Kelnárová a Helena Vodsloňová

V Ostravě stály na bedně
Sparťanky ze Stodůlek obsadily na Mistrovství ČR v basketbalu 
do 13 let skvělé druhé místo. V konkurenci dvanácti nejlepších dívčích 
týmů se probojovaly až do finále, kde je však zdolaly hráčky Hradce 
Králové. Staly se tak nejúspěšnějším týmem naší akademie, i když 
o cenné kovy bojovala i ostatní naše družstva. Bohužel juniorky ani 
žákyně do 14 a 15 let, které se až na mistrovství ČR rovněž probojo-
valy, na medaile nedosáhly.

Nesmíme zapomenout ani na naše chlapce. I ti měli možnost po-
měřit své síly s nejlepšími týmy v republice. A to hned ve dvou kate-
goriích. Ani jim se však nepodařilo obsadit medailové místo.

I tak naše Basketbalová akademie Sparta Praha letos opět proká-
zala, že patří mezi nejlepší mládežnické kluby v republice.  Ondřej Zajíček
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Sedmnáctý ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce Send a Post-
card, pokračování soutěže Video pohlednice z mého města, opět zor-
ganizovala Základní škola Mládí. Mezi nejúspěšnější snímky letoš-

ního ročníku patřily tři, a to ve 4. kategorii. V té soutěžili žáci 
8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Patří 
mezi ně i snímek ze ZŠ Mládí Through the Centuries of Prague, který 
skončil na třetím místě za video pohlednicemi z Břeclavi a Kolína. 

Sousedské slavnosti na třináctce
Oblíbené sousedské slavnosti Zažít město jinak se letos odehrají 15. září 
na 80 místech v Praze a jedno z nich se objeví i v Nových Butovicích  
v Seydlerově ulici. Přijďte se pobavit a poznat lidi, kteří žijí vedle vás!

Parta sousedů z Nových Butovic si pro obyvatele všech generací připravila 
od 11 do 20 hodin pestrý program. Cíl je prostý – setkat se společně se svými 
sousedy a přáteli nejen z Nových Butovic, poznat se, popovídat si, poslechnout 
si hudbu, zahrát si hry a něco dobrého sníst! Na programu se stále pracuje, ale 
už teď se můžete těšit na hudební vystoupení kapely Lime Dezert, lekce kubán-
ské salsy, badminton, stolní tenis, šachy, čáru či frisbee... Chybět nebude 
workshop, ale ani pivko nebo hotdogy a palačinky.

Organizátoři uvítají, pokud i vy sami něco upečete či připravíte a přijdete se 
podělit s ostatními. Pokud byste měli chuť s čímkoli dalším pomoci (od točení 
piva po úklid), ozvěte se Alešovi na číslo 777 323 065 nebo na e-mailu   
ales@masology.cz.

Více na www.zazitmestojinak.cz. Slavnosti pořádají místní obyvatelé za koor-
dinace spolku Auto*Mat. Jakub Holzer

Byly oceněny poslední soutěžní video pohlednice
Soutěžící vítězných snímků si diplomy a ceny převzali za přítomnosti 
mnoha vzácných hostů, mezi kterými byl i starosta naší městské části 
David Vodrážka, 22. května na ministerstvu školství.

Soutěž, která tímto ročníkem definitivně skončila, si kladla za cíl 
zpopularizovat využívání videokamery při výuce cizích jazyků. 

Tou úplně první video pohlednicí, která v ZŠ Mládí vznikla, byl 
 Video projekt o Praze, který ve školním roce 1992/1993 s tehdejšími 
žáky 8. tříd natočil pan učitel Norbert Tlustý. Na premiéru tohoto 
pětačtyřicetiminutového snímku přijel do školy i tehdejší velvyslanec 
USA v ČR.

Kategorie soutěžících zahrnovaly žáky ZŠ a studenty SŠ, v 13. roč-
níku soutěžily i snímky ve francouzském a německém jazyce. Za 17 let 
trvání soutěže zhlédla porota téměř tisíc snímků ze všech koutů České 
republiky, v některých letech soutěžily i snímky ze Slovenska. 

Od 2. ročníku získala soutěž patronaci Velvyslanectví Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska. Chtěli bychom zde podě-
kovat všem velvyslankyním i současnému velvyslanci, Jeho Excelenci 
panu Nicku Archerovi, současnému starostovi Davidu Vodrážkovi, 
i jeho předchůdci Petru Bratskému za mnohaletou podporu. 

Dá se říci, že soutěž byla také sondou do našeho školství a úrovně 
výuky angličtiny v našich školách. Mnoha žákům a studentům při 
učení pomohla a učitelům dala impulz, jak obohatit metody výuky ja-
zyků. Věříme, že učitelé, kteří se do soutěže se svými žáky a studenty 
pustili, budou videokameru při své výuce používat i nadále.

Jaroslav Vodička, ředitel školy

V Praze 13 si nejsme cizí
I přes nepřízeň počasí se v sobotu 
23. června uskutečnila tradiční 
komunitní akce Nejsme si cizí... 
Smyslem akce, financované z do-
tace od Ministerstva vnitra ČR, 
je podpořit vzájemné soužití 
mezi obyvateli města, bez rozdílu 
národnosti. Program byl tradičně 
pestrý – pódium patřilo kapelám 
The Brownies, Camoes house 
Band, na závěr hrál DJ James 
Wing. Nechybělo divadélko Pru-
hované panenky, výtvarná dílna 
DDM Stodůlky, polytechnická 
dílnička Kutil Junior, workshop 
na bubny Rytmus v nás, uzbecká 
kuchyně... Partnerem akce byla 
pobočka Integračního centra 
Praha, o.p.s., sídlící v Zázvorkově 
ulici na Lužinách.  Daniel Jakeš

Hlavní cena poprvé v Praze
V červnovém celostátním finále 23. ročníku vědomostní 
soutěže  Eurorebus zvítězila v hlavní soutěži škol poprvé 
pražská škola – Gymnázium Jaroslava Heyrovského. Jde 
o celoroční soutěž, jejíž základní část probíhá elektronicky 
za účasti všech přihlášených tříd. Její podstatou je přede-
vším týmový charakter, obsahově pak práce s informacemi 
s důrazem na jejich vyhledávání. K úspěchu je nezbytná 
notná dávka důslednosti a vytrvalosti a zejména zapojení 
soutěžících v co největším měřítku. A toto studentům 
našeho gymnázia nechybělo.      
   Vítězství nad čtyřnásobným obhájcem trofeje, Gymná-
ziem Petra Bezruče z Frýdku Místku, rozhodně nepostrá-
dalo prvky dramatičnosti. V průběhu soutěže došlo k ně-
kolika zvratům, ale soustředěný nápor třídních týmů, 
reprezentujících ve finále naše gymnázium, slavil úspěch – 
prvenství školy v hlavní soutěži. 
   Jen těžko lze jmenovat nejzasloužilejší účastníky a orga-
nizátory. Nicméně vedle vyučujících zeměpisu, na kterých 
ležela hlavní tíha, nutno zmínit podíl třídních profesorů, 
zejména Jakuba Stratílka, Moniky Markové, Evy Girethové 
a  Markéty Solařové. Ze studentů, vedle těch, kteří plnili 
v této soutěži roli správců tříd, zmíním alespoň dva – Petra 
Pecháčka a Jáchyma Staňka. Kuba Koráb
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Je nám 35 let
Naši mateřskou školu Večerníček ve Vlachově ulici 1501 ve Stodůl-
kách jsme slavnostně otevřeli 30. září 1983. Listováním v kronice 
jsme si vybavili předchozí léta. Za 35 let se u nás vystřídalo téměř 
2 300 dětí. Absolvovali jsme mnoho kulturních a sportovních akcí, 

škol v přírodě i výletů. K již zmíněným aktivitám postupem času při-
byly výuka angličtiny, hra na flétnu, plavecký výcvik, účast v různých 
výtvarných soutěžích, na festivalech mateřských škol Mateřinka... 
 Velkou proměnou prošlo i vybavení interiéru školy. 

V září 1997 jsme otevřeli třídu s prodlouženým a celotýdenním 
provozem, abychom pomohli maminkám, které pracují do pozdních 
odpoledních hodin. Postupně jsme podle potřeby rodičů provoz upra-
vili do 18.30 hod.

Srdečně zveme všechny bývalé školáčky, jejich rodiče i zaměstnance 
na společné posezení, které se uskuteční 19. září v 15.30 v areálu ma-
teřské školy. Pětatřicetiletou historii si připomeneme výstavou foto-
grafií a dětských prací. Součástí oslav bude i setkání s představiteli 
naší městské části a se všemi, které život mateřské školy zajímá. Od-
poledne nám zpříjemní i vystoupení DJ Veselá HUBA.

Přijďte, těšíme se na vás! Renata Tichá

Léto a hry
Tyhle dvě potěšitelné věci se vždy harmonicky spojují ve veselé sou-
těžení – Třebonické letní hry. Společně je ve spolupráci s ÚMČ 
Praha 13 a KD Mlejn pořádá SDH Třebonice.  

V sobotu 16. června ve 14.00 odstartovali u rybníka v Tře bonicích 
starosta David Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš už XVIII. ročník 
tradičního sportovního zápolení v netradičních disciplínách. Šest tří-
členných družstev muselo obligátně projít martyriem disciplín v po-
době slalomu na kolečku a stříkání ruční stříkačkou, přeříznutí dřevě-
ného polena ruční pilou, záchranou tonoucího z kanoe, během přes 
plovoucí lávku a zkouškou z nejslastnějších – štafetou v pití piva. 
A léto zamíchalo pořadím tak, že na 6. místě skončilo družstvo jmé-
nem Chlupatý pytlík, na 5. Bez bab yacht a na 4. Čumáčci. Bronz 

Zasloužené ocenění 
Při předávání vysvědčení panuje snad v každé škole vždy velmi pří-
jemná a slavnostní atmosféra. Na konci tohoto školního roku byl však 
tento den pro třídu 7.A v Základní škole Klausova ještě slavnostnější 
a výjimečný, protože tuto třídu navštívila paní místostarostka Marcela 
Plesníková. 

Ta přišla oficiálně ocenit velmi příkladný čin jednoho z žáků této 
třídy – Vojtěcha Hendrycha, který se postaral o spolužáka v bezvě-
domí po pádu z kola a přivolal záchrannou službu. Vyzdvihla Vojtovu 
včasnou, rychlou a perfektní reakci, které by mnohdy nebyli schopni 
ani dospělí.

Filipovi, který byl po hospitalizaci s těžkým otřesem mozku už pro-
puštěn z nemocnice, přejeme rychlé uzdravení! Ať jsou jeho další jízdy 
na kole bez pádů, vždy s dobrým kamarádem po boku a s helmou 
na hlavě (která Filipovi podle lékařů zachránila život). 

Vojtovi děkujeme nejen za pomoc Filipovi, ale také za to, že svým 
činem může inspirovat další mladé lidi.  Jana Nuslauerová, třídní učitelka 7.A

brali Jedna+dva, stříbro družstvo Oholený pytlík a zlato vyhráli Ško-
díci. Už jména družstev dokumentují skutečnou vášeň i sportovní 
úroveň. Čest jim. Dan Novotný
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hasiČsKÉ OKÉnKO

MĚstsKá pOlicie

Z deníKu pOlicie Čr

Hledaná osoba 
Dne 6. srpna provedlo naše obvodní ředitelství 
předvedení mladého muže z Prahy, který měl na-
stoupit do výkonu trestu odnětí svobody. Strážníci 
tohoto muže bez domova sledovali několik týdnů 
na různých místech Prahy 13. Dokonce ho kon-
taktovali k prokázání totožnosti, neboť se dopou-
štěl drobných přestupků proti veřejnému pořádku. Muž byl ale dobře 
připraven. Měl několik totožností a změnil významně i svůj vzhled. 
Prozradilo ho až tetování na krku. Strážníci si na něho počkali 
v místní knihovně, kam často docházel, aby se mohl bezplatně připojit 
k internetu. Poté už byla řešena jen otázka bezkonfliktnosti zákroku, 
s ohledem na občany zdržující se v objektu knihovny. Zasahující 
hlídka hledaného muže následně předala Policii České republiky.  

Opatření na přechodech pro chodce
S účinností od 3. září zahájí strážníci každodenní dohled nad pře-
chody pro chodce v blízkosti základních a mateřských škol. Dohled 
bude zajišťován vždy od 7.20 do 8.05 hodin. Dále bude u předem vy-
braných školských zařízení pravidelně prováděna zvýšená kontrolní 
a hlídková činnost, zaměřená zejména na bezpečnost menších dětí 
opouštějících areál školy. Počet míst se zvýšeným dohledem je omezen 
našimi personálními možnostmi, přesto jde z našeho pohledu o opat-
ření s nejvyšší prioritou. Prosíme tímto všechny občany, zejména ro-
diče dětí, o ohleduplnost při dopravě žáků do školy a všímavost vůči 
závadovým osobám v blízkosti školy. Jakékoli podezřelé chování, pří-
padně konzumaci alkoholických nápojů či jiných návykových látek 
v nejbližším okolí školy neprodleně oznamte na bezplatnou linku 156. 

            Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 27. července ve večerních hodinách došlo v ulici K Za-
hrádkám k zahoření porostu před obytným domem. V dů-
sledku velkého sucha a neopatrnosti kuřáka vzplály 
od odhozeného nedopalku cigarety keře pod okny jednoho 
z bytů a popínavé rostliny, pnoucí se po fasádě domu. Zasahu-
jící policejní hlídka zjistila, že už sami obyvatelé domu vzniklý 
požár hasí. Rozhodnost a pohotový zásah obyvatel domu ur-
čitě zabránil větším škodám, ale zejména škodám na zdraví. 
I tak ale došlo k zakouření několika bytů a popraskání skla 
v okně bytu nad ohniskem požáru. Při příjezdu hlídky už če-
kali na uhašení požáru všichni obyvatelé domu venku na ulici. 
 Pachatel, kterého Policie ČR později zadržela, posprejoval 

fasádu domu bytového družstva Vlachova, čímž družstvu 
způsobil škodu ve výši 20 000 Kč. Tomuto pachateli se poda-
řily prokázat další tři skutky. Po zadokumentování jeho jed-
nání a zjištění škody, bude jeho trestná činnost předána 
službě kriminální policie a vyšetřování. 
 Nezjištěný pachatel odcizil 24. července z předního seda-
dla spolujezdce nezajištěného osobního vozidla, zaparkova-
ného na parkovišti jednoho z obchodních domů, obálku 
s platebními kartami, osobními doklady, mobilním telefo-
nem a hotovostí ve výši 25 000 Kč. Oznamovateli tak způso-
bil škodu ve výši téměř 50 000 Kč. Ke krádeži došlo ve chvíli, 
kdy poškozený přijel s nákupním vozíkem k zavazadlovému 

prostoru svého vozidla, vozidlo odemkl, odložil si obálku 
na přední sedadlo, vrátil se k vozíku a začal překládat nákup 
do kufru vozidla.
 Nezjištěný pachatel v době od 23. do 24. července hodil 
v ulici Hábova proti čelnímu sklu zaparkovaného vozidla prázd-
nou skleněnou láhev. Majiteli tak způsobil škodu 4 500 Kč.   
 Dne 22. července kolem půlnoci využil nezjištěný pacha-
tel nepozornosti oznamovatele a cestou z restaurace na za-
stávku autobusu mu ze zadní kapsy kalhot odcizil 
peněženku s osobními doklady, platební kartou a finanční 
hotovostí. Poškozenému tak vznikla škoda zhruba 500 Kč.

             Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Probojovali jsme se na republikové mistrovství
Od začátku roku do konce srpna byla jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Stodůlky vyslána k celkem 48 případům. Nejvíce, 39 případů, 
byly různé požáry bytů, kontejnerů a osobních automobilů, hořelo 
i na volných prostranstvích. Čtyři případy připadly na odstranění pad-
lých stromů a jinou technickou pomoc. 

Jednotka na své stanici také držela pohotovost, a to když profesio-
nální hasiči z centrály, Holešovic, Strašnic, Krče a Smíchova zasaho-
vali v ulici Mikulandská v centru Prahy. Zde se 17. července zřítila 
klenba v opravované budově a zavalila několik osob. Na místě zasaho-
valy všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Sportovní družstvo SDH mužů si stejně jako vloni vybojovalo účast 
na Mistrovství ČR v požárním sportu v Liberci, které se bude konat 
na konci srpna.  Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Po prázdninách opět začínáme naplno pracovat 
Září je pro nás hodně náročným měsícem, jelikož pořádáme na do-
mácí půdě dva memoriály, zároveň se zúčastníme i Festivalu volného 
času Prahy 13 v Centrálním parku. Také se budeme připravovat 
na podzimní část hry Plamen. Protože je letos 100. výročí založení 

 republiky čekají nás i akce spojené s těmito oslavami. O všech akcích 
budete informováni plakátem. A teď mi dovolte, abych vás pozvala 
do Třebonic na naše sportoviště na již zmíněné memoriály. V neděli 
9. září proběhne ve sportovním areálu 42. ročník Memoriálu Josefa 
Holečka v požárním útoku a štafetách pro mladé hasiče, muže a ženy. 
O čtrnáct dní později, tedy 23. září, proběhne v našem areálu už 
12. ročník Memoriálu Jany Dobiášové v běhu na 60 m s překážkami 
pro mladé hasiče od 4 do 15 let.          Marta Horáková, starostka SDH Třebonice



ZÁŘÍ 2018 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22730

dOprava
 

Komplexní údržba komunikací v roce 2018
Datum  Seznam ulic
17. 9. Drimlova (Janského – slepý úsek), 
 Herčíkova, Janského (Červeňanského –  
 Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště  
 u Janského mezi Drimlova –  
 Červeňanského)

18. 9. Borovanského, Janského (Kurzova
 – Prusíkova), Klausova, Kurzova,  
  Netouškova (pouze rameno do ul. Klausova), 

Přecechtělova (Kurzova – Janského) 

19. 9. Bašteckého (bez úseku kolem parku), 
 Janského (Červeňanského – Prusíkova),  
 Pavrovského (plus 2 parkoviště), 
 Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova –  
 Pavrovského)
    
20. 9. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla,
  Nad Dalejským údolím (část), Raichlova
 (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo 
 náměstí

21. 9. Flöglova, Hábova (plus parkoviště  
 a odbočka k bývalým jeslím), Heranova,  
 Hostinského (plus parkoviště a odbočka  
 k mateřské škole), Kálikova, Klukovická,
 Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448,  
 Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus tři  
 parkoviště), Vlachova

24. 9.  Chalabalova, Kociánova, Kovářova, Kuncova, 
  Lýskova (Chalabalova – Jeremiášova), 

Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách),  
NN 3444 (část), NN 3447 (část)

25. 9. Fantova, Horákova (bez slepého úseku  
 a parkoviště), Kettnerova, NN 1798,  
 Trávníčkova

26. 9.  Bellušova (bez parkoviště u Chlupova –  
  Mukařovského), Holýšovská, Chlupova, 

K Zahrádkám (křiž. Armády se Symfonickou 
až k č. 47), Neustupného, NN 3452 (přední 
část parkoviště), Nová Kolonie

 
27. 9. Archeologická (Mukařovského – NN 3454, 
 Zázvorkova – konec, Bronzová – konec),  
  Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra),  

NN 7260 (spojka Bronzová – Zázvorkova)  
 Sezemínská, U Jezera (plus 2 parkoviště),  
Zázvorkova

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

2. 10. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) 
 Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, 
 Píškova, Zvoncovitá 
  

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

5. 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 upozor
něni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy 
osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je třeba zdůraz-
nit, 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 
zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí 
(mimo zálivy v ulici K Zahrádkám). Je možné na ně 
zaparkovat vozidla z ostatních komunikací. 

Strom Svobody 2018
Stromy Svobody symbolizují vznik Československé republiky. V letech 1918 a 1919 jich lidé 
vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků atd. Stromy byly 
ověšené stuhami a k jejich kořenům se ukládaly pamětní listy. Okolní domy zdobily praporky, 
zpívala se hymna... Stromy Svobody se sázely i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968). Vždy, 
když si lidé chtěli opět připomenout a oslavit význam svobody a demokracie. 

Podobnou velkou oslavu pořádá u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky Nadace 
Partnerství. Do oslav se 27. září od 10 hodin zapojí i MČ Praha 13 výsadbou našeho Stromu 
Svobody – Lípy srdčité. Ta za účasti občanů městské části najde své místo na spodním okraji 
Panské zahrady. 

Akci organizuje odbor životního prostředí a koná se v rámci místní Agendy 21. Nad akcí 
převzal záštitu místostarosta Pavel Jaroš.  
 Dana Céová

Extrémní klimatické jevy vyvolávají otázky, jak se připravovat na situace, které mohou nejrůz-
nějším způsobem omezit či ohrozit chod našich měst. Ve FZŠ Mezi Školami proběhl nový 
projekt Ekocentra Koniklec s názvem Stavitelé města II., v rámci kterého měli žáci 9. ročníků 
za úkol prozkoumat okolí školy a následně navrhnout vhodná adaptační opatření, která by 
projevy změny klimatu pomohla zmírnit.

Projekt byl zahájen simulační hrou, na základě které žáci získali znalosti v problematice 
klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení, v terénu pak realizovali řadu experimentů. 
Společně pak zpracovali projekt úpravy okolí školy, s cílem zvýšit jeho odolnost na dopady ex-
trémních klimatických jevů způsobených změnou klimatu.

V závěrečné soutěži pak svá opatření prezentovali zástupcům veřejné správy. A nutno dodat, 
že slavili velký úspěch. Umístili se na prvním místě a pro školu tak získali finanční prostředky 
na realizaci adaptačního opatření. Velké díky patří především paní učitelce Jarošové, která žáky 
s nadšením projektem provedla. 

Projekt je podpořen z grantového řízení MHMP a je součástí komplexního projektu 
 Adaptace Prahy na změnu klimatu. Více informací najdete na www.ekocentrumkoniklec.cz 
a www.evp.adaptacepraha.cz. Alžběta Škodová, Ekocentrum Koniklec

Žáci navrhli vhodná adaptační opatření
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Michaela Líčková

ŽivOtní prOstŘedí
  

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy 
odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, 
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie 
a akumulátory.

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

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečného odpadu

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

5. máje   6. 9. proti č. 325

Böhmova 10. 9. parkoviště u kotelny

K Sopce 10. 9. zpevněná plocha

náměstí Na Lužinách 11. 9.

Nušlova 11. 9. parkovací záliv proti č. 2289/43

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

Chalabalova 12. 9. parkoviště proti č. 1611/7

Amforová 12. 9. proti č. 1895/24

Janského 13. 9. parkoviště proti č. 2211/69

Volutová 13. 9. parkoviště proti č. 2518/16

Fantova 14. 9. parkoviště před č. 1742/23

Vlachova 14. 9. proti č. 1511/8

Borovanského 17. 9. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

Zázvorkova 17. 9. parkoviště proti č. 2003/14

Husníkova 18. 9. parkoviště u trafostanice

K Fialce 19. 9. plocha u č. 1219

K Řeporyjím 19. 9. křižovatka s ul. K Chabům (u rybníka)

Hábova 20. 9. parkoviště před č. 1564/8

Janského 20. 9. rozšířený chodník u č. 2437

Běhounkova 21. 9. parkoviště proti č. 2463

Bellušova 21. 9. parkoviště proti č. 1804/7

Janského 24. 9. parkoviště proti č. 2370/15

Vstavačová 24. 9. u retenční nádrže

Ovčí hájek 25. 9. parkoviště proti č. 2159/16

Podpěrova 25. 9. před MŠ (u č. 1879)

Drimlova 26. 9. parkovací záliv vedle kontejnerů 
na tříděný odpad

Melodická 26. 9. křižovatka s ul. Operetní

Píškova 27. 9. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

V Hůrkách 27. 9. na chodníku proti ul. Seydlerova

Kettnerova  1.10. proti č. 2053 (parkoviště u trafostanice)

Kodymova  2.10. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

Chlupova  3.10. proti č. 1800 (u MŠ)

Janského  3.10. parkovací záliv u lékárny

Nušlova  4.10. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

Hábova  5.10. parkoviště proti č. 1564/8

Přecechtělova  5.10. křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

datum ulice čas přistavení

12. 9. – st

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

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

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

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

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

křižovatka ul. Operetní 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

20. 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

29. 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

Michaela Líčková

 

datum ulice čas přistavení

15. 9. U Kašny (zpevněná plocha)  9.00 – 12.00

 15. 9. K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu) 13.00 – 16.00

22. 9. K Hájům (křižovatka s ul. Okruhová) 13.00 – 16.00

29. 9. K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku – u rybníka) 13.00 – 16.00

29. 9. náměstí Na Lužinách 13.00 – 16.00

30. 9. Chalabalova (parkoviště u č. 1611/7) 13.00 – 16.00

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

7. 10. K Fialce (plocha u č. 1219)  9.00 – 12.00

7. 10. Srnčí (křižovatka s ul. U Dobráků) 13.00 – 16.00

13.10. náměstí Na Lužinách 13.00 – 16.00

Harmonogram svozu 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
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INZERCE

Restaurace a Pivovar Řeporyje
K tržišti 14 - Praha 5

Jdeme na 
3,14vo?

 
 
 

jak to u nás vypadá a co vaříme najdete na 
www.pivovarreporyje.cz

Facebook: @Pivovarreporyje

Návrh_PIVO_JIDLO_JDEME_NA_PIVO_FINAL.indd   1 10.08.18   19:16

KLUCIUCI
A HOLKY!

KLUB

TRÉNINKY V BLÍZKOSTI METRA
NA PRAZE 5

www.psiden.cz
VSTUPNÉ A STARTOVNÉ JE ZDARMA

8.9.2018  |  11:00 - 18:00
Centrální park Lužiny, Praha 13

Soutěže  

Čipování psů pro občany Prahy 13 zdarma

Ukázky psích sportů

Psí hlavolamy

Nabídka psů z útulku

Celebrity s pejsky

 A mnoho další zábavy…
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pOMáhají druhýM

Finanční pomoc pro rodiny  
s vážně nemocným dítětem
Sedm rodin ze Stodůlek a dalších 547 z celé Prahy již dostalo fi-
nanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, 
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíč-
ním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti 
alespoň po finanční stránce zvládat lépe. Pomozte najít další rodiny, 
které tuto podporu potřebují! „Dětí s vážným onemocněním, jejichž 
rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče 
často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby 
se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakla-
datel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či so-
ciální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacient-
ské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace 
nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?  
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatře-
nými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o on-
kologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, 
těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou 
fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je 
možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocně-
ními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, 
tělesnými). Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, 
v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování 
nadace podpořili dárci více než 5 548 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, 
neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – 
stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.  
Staňte se i vy Dobrým andělem.

Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispí-
vat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního ha-
léře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní 
příběhy rodin, kterým pomáháte.  Markéta Křížová

Klinika vám poskytne komplexní 
urologickou péči 
Na Klinice Jana Leštáka funguje nová urologická ambulance, kde mo-
hou pacienti využívat veškeré ambulantní urologické péče na vysoké 
úrovni. Vedoucí lékař Ivo Minárik je předním českým specialistou 
na problematiku diagnostiky nádoru prostaty. 

Ambulance disponuje nejmodernějším přístrojovým vybavením 
včetně speciálního ultrazvukového přístroje pro včasný záchyt nádorů 
prostaty. Využít můžete zázemí magnetické rezonance s brzkými ter-
míny objednání. Ošetřují klienty všech zdravotních pojišťoven. Kli-
nika sídlí na adrese V Hůrkách 1296/10.

Ordinační doba:
Pondělí 8.00 – 13.00 MUDr. Lucie Teršípová
Úterý 7.30 – 16.00 MUDr. Ivo Minárik 
 16.00 – 18.00 MUDr. Klára Havlová
Středa 7.30 – 16.00 MUDr. Ivo Minárik
Čtvrtek 7.30 – 16.00 MUDr. Ivo Minárik

Více informací získáte na tel. 296 186 111, 607 752 701, e-mail: 
urologie@klinikajl.cz.   -red-

Tamtam a jeho Stodůlecký zvěřinec
Napadla nás bezva věc, vykouzlíme 
zvěřinec, zpívá se v jedné písni 
o zvířátkách. Asi stovce účastníků tra-
diční červnové Zahradní slavnosti ji 
ve znakovém jazyce zazpívaly děti 
z mateřské školy Pipan, kterou provo-
zuje stodůlecké Centrum pro dětský sluch Tamtam v Hábově ulici. 

Letošní ročník slavnosti měl podtitul Stodůlecký zvěřinec a mohli 
jste tu potkat medvěda, berušku, pavouka... 

Po úvodním dětském vystoupení jsme si užili skvělé vokální kvar-
teto Yellow Sisters, Divadlo Na houpačkách nám trochu pocuchalo 
nervy, zda vlk sežere, nebo nesežere prasátka, další nervy drásající po-
dívaná nás ale ještě čekala v podobě netradičního parkúru, kde místo 
koní přes překážky skákali tři zdatní a šikovní mládenci ze skupiny 
In motion academy. Bohatý a pestrý program nabízela i desítka stano-
višť, kde děti určovaly stopy ptáků i šelem, procházely bludištěm, ma-
lovaly si... Ty nejstatečnější dokonce nakrmily medvěda. 

Zahradní slavnost pro neslyšící děti a jejich sourozence připravuje 
Centrum pro dětský sluch Tamtam již přes dvě desítky let. Letos se 
konala za podpory MČ Prahy 13, Magistrátu hlavního města Prahy 
a Nadace umění pro zdraví. 

Poděkování patří i všem pomocníkům i spolupracujícím dobrovol-
níkům ze společnosti KPMG.  Lucie Křesťanová 

Úspěchy mladých zdravotníků
Pátá místní skupina ČČK Praha 1 sdružuje pře-
devším děti a mládež z Prahy 13 a okolí. Ty se 
na našich akcích po celý rok učí poskytovat první 
pomoc. Každoročně je pro ně vrcholem sezony 
účast v soutěži mladých zdravotníků. Letos jsme 
do ní vyslali pětičlenné družstvo druhého stupně.

V květnu se konala okresní soutěž, v níž se 
utkalo 16 mladších a 11 starších pětičlenných družstev. Naše se v „ka-
tegorii starších“ umístilo na třetím místě a postoupilo tak do kraj-
ského kola. Tam se našim zástupcům dařilo a dočkali se velkého úspě-
chu. Družstvo krajské kolo vyhrálo a poprvé postoupilo až do kola 
republikového. To proběhlo 16. června v Ostravě, odkud jsme si od-
vezli šesté místo.

Kromě soutěží se naše skupina tradičně věnuje prezentaci našich 
činností široké veřejnosti. Každoročně se účastníme Bezpečné tři-
náctky na Slunečním náměstí, měli jsme stánek na červnovém festi-
valu Nautis Fest u Písecké brány, podvanácté jsme se zapojili do sbír-
kové akce Ligy proti rakovině, již tradičně jsme také vyslali dvě členky 
na mezinárodní kemp Červeného kříže a Červeného půlměsíce, který 
se každoročně koná v červenci v rakouském městečku Langenlois. 
Dvoutýdenního setkání se účastní desítky mladých lidí z celého světa. 
Krásnou tradicí se stal také náš Společenský večer Červeného kříže, 
který pořádáme v dubnu v Café Kampus. 

V září nás čekají další akce – Rescue Marathon pro děti i pro do-
spělé, Zažít město jinak, sbírka Světluška a samozřejmě také Festival 
volného času Prahy 13. Více na www.patapomoc.blogspot.com.

Šimon Hlinovský, předseda 5. místní skupiny při OS ČČK Praha 1
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1981: Vlaštovičky, kde jste?
Roku 1981 se v Československu konaly tři 
významné vnitropolitické události. Tou 
první bylo 60. výroční vzniku KSČ, druhou 
XVI. sjezd této strany a třetí volby do všech 
zastupitelských orgánů. Do Místního ná-
rodního výboru ve Stodůlkách díky tomu 
nastoupili noví členové, na které čekala 
vskutku nelehká práce. „Jedním z prvotních 
úkolů je usilovat o zachování přijatelného ži-
votního prostředí po dobu výstavby Jihozápad-
ního Města a o harmonické začlenění obce 
do velkoměstské aglomerace,“ píše kronikář 
František Vlasák. Stodůlky se totiž v posled-
ních letech změnily z poklidné vesničky 
na obří staveniště se všemi průvodními jevy 
a problémy.

Mimo jiné docházelo i k velkému úbytku 
zeleně. „V pondělí 26. října byla bagrem roz-
čísnuta lípa při chodníku u školní budovy. 
Stromy, které zde rostly léta, jsou při výstavbě 
šmahem ničeny,“ uvádí kronikář. Ze Stodůlek 
navíc kromě stromů mizela i zvířata, což 
nesl František Vlasák asi velmi těžce. „Ať jsi 
šel v kteroukoli stranu, nespatřil jsi zajíčka ani 
koroptvičku. Křepelku zde není slyšet už něko-
lik let. Zmizely chlévy, a tím i vlaštovičky. 
Rovněž tak zmizel ze silnice chocholouš,“ líčí emotivně. 

Místní obyvatele ale ještě více trápily jiné věci. Všechny zdejší ob-
chody totiž sloužily současně i stavebním dělníkům, takže vázlo jejich 
zásobování. Problémy navíc umocňoval špatný stav silnic a chodníků. 

stalO se v ZáŘí

Barrandovské terasy
Podnikatel Václav Havel se nechal inspirovat restaurací Cliff House 
na ostrohu nad Tichým oceánem u San Franciska. Pověřil architekta 
Maxe Urbana, aby vyprojektoval podobnou restauraci a kulturní pro-
story pro 3 000 osob s výhledem do kraje. Protože ale nebylo moře, 
byl vybrán skalnatý vrch ve výšce 302 metrů nad meandrem Vltavy 
na pražském Barrandově. Bílé Barrandovské terasy, patřící k našim 
nejvýznamnějším stavbám 
funkcionalizmu, stály už 
po 6 měsících a 27. září 
1929 byly na zkoušku 
zpřístupněny. Pár dní poté 
při oficiálním otevření 
sem už přišlo na 50 tisíc 
návštěvníků. V letní se-
zoně se tu v neděli podá-
valo až 3 000 obědů. 
Roku 1937 byl vybudován 
dle návrhu architekta Vla-
dimíra Grégra bar Trilo-
bit. Plavecký stadion pod 
terasami, v místech býva-
lého vápencového lomu 
firmy Barta a Tichý 
v Hlubočepích, s rozměry 
50 x 18 metrů, hloubkou 
až 4,7 m a 10 metrovou 
skokanskou věží navrhl 
Václav Kolátor. Tribuny nabízely místa pro 3 000 lidí. Bazén byl k re-
stauraci připojen schodištěm, které se vinulo po skalních stěnách Ba-
rrandienu a také lanovkou na přepravu jídla a nápojů. V suterénu Te-
ras byla kuchyně se zázemím, v přízemí restaurace, denní bar, velký 
taneční sál a terasa. V 1. patře pak další restaurace, taneční sál, letní 
diskotéka a balkon. Druhé až čtvrté patro tvořila věž s kancelářemi, 

nejvyššímu patru dominovala krytá terasa. Vyhlídková věž měřila 
15 metrů a na úzkém schodišti se číšníci, neustále spěchající nahoru 
a dolů, často sráželi. Kolem skalnaté prohlubně byly rozloženy kavá-
renské terasy. Komplex byl vyzdoben červenožlutými vlaječkami Ba-
rrandovských teras a osvětlen speciálním majákem. Mezi návštěvníky 
převažovala hlavně tehdejší smetánka, častými hosty byli například 

Oldřich Nový, Vlasta 
 Burian, Svatopluk Beneš 
nebo Adina Mandlová. 
Terasy posloužily i jako 
exteriér pro řadu filmů, 
např. k burianovské ko-
medii Tři vejce do skla. 
Orchestr R. A. Dvor-
ského hrával na terasách 
do sedmi večer a pak po-
kračoval v Trilobit baru. 
Řada hostů se bavila až 
do rána – tančili charles-
ton, foxtrot, slow-fox 
i swing – a zůstávali 
na snídani. Po válce se 
sláva Teras na chvilku 
vrátila. Ovšem už v roce 
1948 byly znárodněny. 
Postupně začaly upadat, 
kdysi slavný Trilobit bar 

byl roku 1982 uzavřen. Komplex byl sice v roce 1988 prohlášen 
za kulturní památku, ale to už zániku nezabránilo. Od roku 1997 se 
o Terasy nikdo nestaral a k dovršení zkázy bezdomovci v roce 2001 
podpálili bývalý Trilobit bar. Ale Terasy možná zanedlouho zase za-
září, protože procházejí rekonstrukcí s datem dokončení na Silvestra 
2019. Dan Novotný

„Dne 10. února 1981 nebylo radno chodit 
na nákup. Všechny přístupové cesty do prodejen 
byly přerušeny výkopy a nikdo se nestaral, zda 
jsou zřízeny nějaké lávky nebo schody. Kupující 
tak byli nuceni šplhat po čtyřech do čtyřmetro-
vého svahu,“ stojí v kronice. 

Vozovky ve Stodůlkách byly občas tak 
znečištěny blátem, že přestávaly jezdit i au-
tobusy městské hromadné dopravy. Neustále 
docházelo také k poruchám elektřiny a vody. 
Ta na některých místech netekla hned za-
čátkem ledna, takže občané museli běhat 
po obci s kbelíky. „Po ulicích byly rozestaveny 
cisterny s vodou, které však zamrzaly, takže je 
museli stáhnout. Sotva pak byla závada opra-
vena, došlo k poruše na jiném místě,“ popisuje 
František Vlasák. 

Někdy se v souvislosti se stavbou objevo-
valy i prohřešky, které musela řešit policie. 
„Ve středu 28. ledna odpoledne pracoval opilý 
řidič buldozeru při rovnání terénu u silnice pod 
hřbitovem. V opilosti hrnul zeminu přes silnici 
až k rodinnému domku. Svým počínáním tak 
ohrožoval i dopravu,“ píše kronikář. Okolní 
obyvatelé proto povolali příslušníka SNB, 
na kterého ovšem opilý buldozerista vytáhl 

železný klíč. „Člen bezpečnosti si musel přivolat posily. Společně pak řidiče 
vyzvali, aby vystoupil z kabiny. Muž při slézání ze schodů upadl, čehož 
členové SNB využili a nasadili mu pouta,“ zakončuje František Vlasák.  
 Robert Šimek
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pO KOM se jMenuje

Dnešní výlet začne v Českém Brodu. Od nádraží dojdete po červené 
ulicí Krále Jiřího k náměstím. Na rohu náměstí Arnošta z Pardubic 
stojí dvoupatrová hranolová zvonice z 16. století postavená místním 
kamenickým mistrem Pavlem. V sousedství je kostel sv. Gotharda. 
Původně románský z 12. století byl ve století 18. 
zbarokizován. Uvnitř najdete oltář se sochami 
sv. Petra a Pavla. O několik metrů dál u infocen-
tra je vstup do podzemních chodeb spojujících 
dříve jednotlivé domy a sloužících ke skladování, 
ale i k obraně. Prý jedna z nich vedla i do kostelů. 
Na Husově náměstí naproti je krásný secesní po-
mník Prokopa Holého. V jeho podstavci jsou 
uloženy schránky s prstí z vítězných bojišť čes-
kých legionářů za 1. světové války, s hlínou z kon-
centračních táborů a z bojů na Dukle. Po červené 
dojdete Kouřimskou branou do Jiráskových sadů 
k další zvonici. Vedle stojí utrakvistický kostelík 
Nejsvětější Trojice, postavený za hradbami v le-
tech 1560–62. Když se potom vydáte podél říčky 
Šembery, dojdete k bývalému měšťanskému pivo-
varu. Byl postaven na místě bývalého lomu v roce 
1861 a sloužil až do roku 1968. Dnes prochází 
renovací. Pokračujte po červené kolem sochy Mi-
roslava Tyrše u sokolovny až k rozcestí. Po silnici 
obejdete rybník Podviňák s kempem a na dalším 

Borovanského ulice
Na počest slavného českého anatoma byla pojmenována ulice ležící 
takřka v srdci Velké Ohrady. Vychází východním směrem, křižuje ulici 
Kurzovu a zleva ústí do ulice Janského. I když se La-
dislav Borovanský narodil 1. dubna 1897 v Praze, 
natolik přilnul k jižním Čechám, že se považoval 
za Jihočecha a jeho pražský původ znali jen nem-
nozí. Maturoval v roce 1916, na lékařské fakultě UK 
promoval roku 1922, titul RNDr. získal v roce 1933 
na fakultě přírodovědecké. Mimořádným profeso-
rem anatomie byl jmenován roku 1937, řádným 
pak v roce 1946. V čele anatomického ústavu stál, 
s výjimkou války, od roku 1937 do roku 1970. 
V roce 1946/47 byl děkanem lékařské fakulty. Zde 
obnovil výuku anatomie a vychoval novou generaci 
anatomů. Změnil také pojetí a zaměření anatomie 
jako vědního oboru. Jeho výzkumy novorozenecké 
lebky jsou součástí všech učebnic anatomie na ce-
lém světě. Jeho práce o vlivu svalové práce na růst 

Podél Šembery – středočeská Vydra

a velikost orgánů předběhla dobu o celou generaci. Díky Borovan-
skému je experimentální morfologie a embryologie dodnes hlavním 
výzkumným směrem pražského anatomického ústavu. Ovšem daleko 
větší význam spočívá v práci učitelské. Jeho pečlivě připravené před-

nášky vypadaly jako improvizovaná show a studenti 
je nadšeně přijímali. Denně probíhaly závody po al-
bertovských schodech, aby bylo možné získat v ana-
tomické posluchárně dobré místo. Navíc byl tak zář-
nou osobností, že bylo ctí u něj pracovat. Široce 
vzdělaný, velmi tolerantní s téměř fenomenální a ně-
kdy také nebezpečnou pamětí. Atmosféra v anato-
mickém ústavu byla taková, že se stal badatelským 
centrem, které nám každý záviděl. Díky tomu také 
byli v určitém období všichni šéfové anatomických 
ústavů v Československu Borovanského přímými 
žáky. A ten s neochvějnou jistotou prohlašoval: „Lé-
kař, který neovládá anatomii, podobá se krtku. Oba 
pracují v temnu, oba zanechávají po sobě kopečky 
hlíny.“ Prof. MUDr. RNDr. Ladislav Borovanský, 
DrSc. zemřel v Praze 4. ledna 1971.  Dan Novotný

rozcestí Zahrádky se 
dejte po hrázi Mlýn-
ského rybníka kolem 
opravených muk. 
Po pěšině, ze které 
uvidíte věž tvrze Tu-
choraz, vstoupíte 
do lesa. Na lesním 
rozcestí se vydejte 
vlevo do mírného 
kopce k tvrzi. Toto 
bývalé panské sídlo, 
pocházející z konce 13. století, bylo v 70. letech 15. století přestavěno 
nejvyšším písařem desek zemských Mikulášem Svitákem z Land-
štejna na malý výstavný hrad. V roce 1770 byl palác zbořen, zdivo ro-
zebráno a použito ke zpevnění okolních jezů a hrází. Zachována byla 
pouze mohutná vstupní věž, kolem které se rozprostírá velká upravená 
zahrada. Věž je přístupná, ale je dobré si předem domluvit prohlídku. 
Vraťte se zpět na červenou a pokračujte lesem podél Šembery. Na roz-
cestí Na Šembeře se vydejte do kopce po žluté a dojdete na místo, kde 
kdysi stával hrádek Šember. Ten vystavěli ve 2. polovině 14. století cis-
terciáci z kláštera v Klášterní Skalici. Dnes už po něm zůstal jen pří-

kop a zbytek kamenné hradby. Romantickým le-
sem podél Šembery s korytem plným velkých 
kamenů dojdete k chatičkám. Dějiny trampingu 
přirovnávají říčku Šemberu k šumavské řece Vydře. 
Na rozcestí Na Zámkách se nachází soutok s Láz-
ným potokem a přímo na něm dřevěný srub, kte-
rým končí osada Údolí na Zámkách. Ve stínu 
stromů dojdete na rozcestí sv. Martin s osadou 
 Colorádo. První chatičky tu byly postaveny už 
ve 20. letech minulého století. V roce 1927 se zde 
tak zalíbilo „stanařům“ z Vršovic, že s dalšími tá-
borníky postavili první chatičku nazvanou Kansas. 
Krásné chaty s upraveným okolím jsou tu dodnes. 
Všimněte si různých řezbářských prací osadníků. 
Najdete tu vodníky, mlýnky nebo ptáky. Červená 
vás dovede až na okraj Vyžlovky. Tady zahnete 
vpravo k autobusové zastávce, odkud se dostanete 
zpět do Prahy. Při dnešním výletu jste ušli asi 
15 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 37 
Okolí Prahy východ.
  Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Plavenky pro seniory 
V kanceláři místostarosty Pavla Jaroše (Úřad městské části Praha 13, 
Sluneční náměstí 13, 4. patro, místnost č. 513) si mohou senioři s tr-
valým bydlištěm v Praze 13 vyzvednout vstupenky (2 ks na osobu) 
do areálu R-centra Homolka – bazén, saunu a fitness zdarma. Pro 
vstupenky si přijďte co nejdříve, jejich počet je omezen.  Martina Šimůnková

Retrokavárna také o prázdninách
I přes úmorná vedra se  
10. července sešli v Retro-
kavárně senioři na dobrou 
kávu a kus řeči. V srpnu pak 
ke kávě přidali i zajímavé 
informace o životě někte-
rých živočichů žijících volně 
na území Prahy. O své zá-
žitky se podělil pan Petr 
Kolomazník, který byl 
v rámci fungování zá-
chranné stanice Penthea 
svědkem mnoha netradič-
ních setkání s divoce žijí-
cími zvířaty ve městě. 

Další setkání v Retroka-
várně proběhne 4. 9. v KD 
Mlejn. Přijďte si při kávě 
popovídat o tom, jak jste 

strávili letošní prázdniny. V úterý 2. 10. 2018 se potom můžete přijít 
podívat na malou módní přehlídku, kterou pro vás v rámci programu 
Retrokavárny připraví její vedoucí Anna Kubištová, tel. 723 355 250. 
I vy můžete přispět svým modelem. Iva Dvořáčková 

Senioři na Červené Lhotě
Stalo se již tradicí, že městská část Praha 13 pro své seniory realizuje 
výlety. V červnu se v rámci aktivit sociálního výboru, pod vedením 
Aleše Marečka, uskutečnil další ze série výletů, a to návštěva zámku 
Červená Lhota a za poznáním Jindřichova Hradce. Opět jsme se pře-
svědčili, že o tyto jednodenní výlety je mezi seniory velký zájem a že 
je tato aktivita velmi pozitivně přijímána. Jsme rádi, že můžeme ta-
kové zpestření všedních dnů seniorům nabídnout. I pro další období 
připravujeme další zajímavé návštěvy krásných míst naší země.   
 Hana Zelenková 

Senioři patří do centra zájmu 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 nabízí seniorům, ale nejen jim, 
řadu zajímavých poprázdninových akcí. 

„Už 13. září se v rámci Festivalu volného času Prahy 13 uskuteční  
v Lukáši 6. ročník turnaje v pétanque O putovní pohár starosty Pra- 
hy 13 a o zvláštní cenu zástupce starosty pro sociální oblast,“ uvádí Jiří 
Mašek, ředitel střediska. „Ve středu 26. září bude v Lukáši zahájena 
podzimní výuka seniorů na PC. Následující den, ve čtvrtek 27. září,  
se uskuteční Svatováclavský pochod, samozřejmě s holemi na Nordic 
Walking. A vzápětí po oslavě sv. Václava, v pondělí 1. října se bude ko-
nat 5. ročník olympiády pro seniory – Lukiáda 2018. Ta se stala již 
tradicí a postupně přerostla v největší sportovní klání seniorů v naší 

městské části. Vedle procvičování těla je dobré pěstovat i duševní po-
hyb. A proto je tu studium v rámci virtuální univerzity třetího věku 
(VU3V) a nabídka kurzů cvičení paměti. Univerzita třetího věku má 
na programu dva semestrální kurzy. První na téma České dějiny 
a jejich souvislosti II., zahajuje v úterý 2. října a druhý kurz na téma 
Hudební nástroje o týden později, tedy v úterý 9. října. Seriál deseti 
lekcí oblíbeného cvičení paměti pod názvem Trénuj hlavu, trénuj tělo 
odstartuje ve čtvrtek 4. října. 

Více informací na www.sssp13.cz, www.praha13.cz nebo u paní 
Hrabětové na tel. 725 393 061, e-mail: sekretariat@sssp13.cz. 

„Senioři patří dlouhodobě do centra našeho zájmu, a to i s přihléd-
nutím k demografickému vývoji, který ukazuje na rychlé stárnutí po-
pulace v našem regionu,“ dodává Aleš Mareček, předseda Sociálního 
výboru. „V současné době podporujeme činnost 12 klubů seniorů, 
z nichž tři nově vznikly v letech 2015–2017. Ve stejném období byly 
pro kluby seniorů realizovány přibližně dvě desítky výletů, přednášky, 
dotovaná hudební a divadelní představení v KD Mlejn. V roce 2016 
byla otevřena i Retrokavárna s pravidelným programem, podporova-
ným městskou částí, který je přístupný i neorganizovaným seniorům.
V roce 2017 byla zavedena tísňová péče Arion ve spolupráci s organi-
zací Život 90, z.ú., která je zprostředkována potřebným žadatelům 
městské části Prahy 13. Mezi priority Sociálního výboru ale patří také 
bezpečnost v Praze 13, usilujeme o posílení kapacity bytového fondu 
určeného pro sociální účely a podporu nezastupitelné role rodiny.“ -red-

Další vydařený výlet
Ve dvou květnových dnech se senioři Prahy 13 zúčastnili výletu na zá-
mek Nelahozeves, který se uskutečnil pod záštitou a s účastí místosta-
rosty Pavla Jaroše. Zdejší zámek je jednou z nejkrásnějších renesanč-
ních staveb v Čechách. Narodil se zde také hudební skladatel Antonín 
Dvořák, jehož rodný dům mohli senioři také navštívit. Všichni účast-
níci byli výletem nadšeni. Soňa Vítková
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Zapište si do kalendáře
V září se pro seniory naší městské části, kteří nejsou členy klubů se-
niorů Prahy 13, uskuteční hned dva zájezdy.

 11. září na zámek Jemniště – zájemci se mohou přihlásit ve středu 
5. 9. od 8.00 hodin na telefonním čísle 235 011 271.
 25. září na zámek Kozel – zájemci se mohou přihlásit ve středu 
12. a ve čtvrtek 13. 9. od 8.00 hodin na telefonním čísle 235 011 271. 
Počet míst na oba zájezdy, které se konají pod záštitou místostarosty 
Pavla Jaroše, je omezen.  Soňa Vítková

prOgraM Klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 3. 9. Jaké to bylo o prázdninách
10. 9. Video Muzea a hornictví ve středních Čechách 
 František Kundrát                  
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                              
17. 9. O své práci hovoří zastupitel Miloš Drha                                                                                                             
24. 9. Zrada v Mnichově  František Kundrát 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                              
Přijmeme nové členy do našeho klubu.      
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 4. 9.  Popovídáme si o prožitých prázdninách a osla- 

víme 91. narozeniny emeritní vedoucí klubu  
paní Tomašovičové a dalších tří členek

11. 9.   Povídání u kávy a čaje nám zpříjemní
         spolumajitelka zámku Lnáře paní Zralá 
18. 9.   Povídání u kávy a čaje, zacvičíme si 
         a procvičíme si i paměť 
25. 9.   Oslavíme narozeniny čtyř členů klubu
         (87, 85, 82 a 77 let), zahrát nám přijdou 
         děti ze ZUŠ Škola pro radost  
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 5. 9.  Setkání po prázdninách při kávě a čaji
12. 9.   Na klávesy zahraje našim jubilantům  

Miloš  Procházka
19. 9.  Hrajeme Bingo 
26. 9.  Na piano nám zahraje Josef Skalička

Do našeho klubu III přijímáme nové členy. Přijďte mezi nás, 
 nebudete litovat.
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.
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.
 5. 9. Vzpomínky na prázdniny
12. 9. New York – socha Svobody
19. 9. Československé legie
26. 9. Významné osmičky
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
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Hledáme vedoucí klubů seniorů
 Klub seniorů 9 (turistický) hledá nového vedoucího – seniora  
z Prahy 13, který by měl vztah k turistice a byl ochotný věnovat svůj 
čas přípravě výletů a dalších aktivit pro seniory.
 Městská část Praha 13 plánuje od ledna 2019 zahájit činnost no-
vého, v pořadí již třináctého klubu seniorů. Místem setkávání bude sa-
lonek v Restauraci pod radnicí. Bez pomoci vás, seniorů, však zůstane 
jen u plánů. Pokud máte čas a chuť se aktivně podílet na veřejném ži-
votě v městské části Praha 13, můžete se stát vedoucím nově vznikají-
cího klubu seniorů. Pro bližší informace kontaktujte Ivu Dvořáčkovou 
na tel. 235 011 443 nebo e-mailem na dvorackovai@p13.mepnet.cz. 
                                                      -red-

Radnici na zdraví seniorů záleží
Jak jsme již informovali v červnovém STOPu, od 4. září startují 
lekce cvičení pro seniory ve sportovním centru JEREMI, která jsou 
vhodná pro muže i ženy od 60 let. Cílem tohoto projektu je zame-
zení vzniku křečí a bolestí, stabilizace kloubů, zamezení špatného 
držení těla, svalových dysbalancí a vzniku osteoporózy. Cvičení, 
které je pro seniory zajištěno za zvýhodněnou cenu 30 Kč za hodinu, 
napomáhá i k odstranění bolestí nohou a páteře. Lekce budou pro-
bíhat 3 měsíce, a to vždy v úterý od 10 do 11 hodin. Rezervace 
místa předem u Hany Zelenkové na tel. 235 011 615 je nutná. Akce 
probíhá pod záštitou předsedy sociálního výboru Aleše Marečka.

Hana Zelenková
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INZERCE

 o Dne 6. září 2018 slaví manželé Mária a Vilém 
Dandovi diamantovou svatbu – 60 let společného 
života. Za všechnu lásku, starostlivost, porozumění 
a obětavost jim ze srdce děkují a přejí ještě mnoho 
let společného života – syn Vilém, dcera Zuzana  
s rodinami, vnoučata Šárka, Martin, Zuzana  
s rodinami, pravnoučata Michálek, Gituška, Adinka, 
Martínek a Terezka.

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

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FERMET, 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,  
email: 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 PŮJČOVNA, SERVIS, PRODEJ STAVEBNÍCH STROJŮ A NÁ-

ŘADÍ, tel. 800 888 020, www.diamec.cz, www.e-bosch.cz.
 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 

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

Tel. 606 662 223.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 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 Mytí oken včetně rámů, žaluzií a parapetů od úklidové 

firmy. Nechte tuto práci na nás, nelezte už po štaflích. 
Používáme vlastní náčiní a čistící prostředky.  
Tel. 724 006 275, info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz.

 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  
tel. 602 937 117. 

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

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

 o 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 Vyčistíme Váš koberec, sedačku a křesla přímo u Vás 
strojem na vlhko extrakční metodou. Zbavíme Vás prachu, 
nečistot a roztočů. Slušné jednání a zkušenosti.  
Tel. 724 006 275, info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz.

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

 o TČM, LIPOSUKCE, DEPILACE, MASÁŽE -  
TEL. 724 530 051, JEREMI SPORT.

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

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

 o Seřízení plastových oken a balkonových dveří. Montáž 
klik s dětskou pojistkou. Tel. 733 720 950.

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

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

 o Řežeme živé ploty a keře, sekáme trávu, čistíme  
zarostlé pozemky. Máme vlastní motorovou techniku  
a odvezeme odpad. Tel. 724 006 275, info@pvj-group.cz, 
www.pvj-group.cz.

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

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

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

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

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

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

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

 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 STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, BLÍZKO  
U METRA LUKA. OBJEDNÁVKY NA TEL. 739 029 625.

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

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

 o Nabízíme služby, jako je mokrá pedikúra, kterou dělá 
pí Valová – tel. 608 214 469, masáže, Dornova metoda, 
Brreusova masáž, relaxační, reflexce plosek, těhotenské, 
sportovní, které dělá pí Valová, tel. 608 214 469 a pak  
je to kosmetika. Najdete nás na ul. Trávníčkova 1,  
Praha 13 – Luka.

 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. 

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

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

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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše
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 o SBĚRATEL koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragensia. 
Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

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

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

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

 o Vyučuji hře na klavír v N. Butovicích, děti  
i dospělé – od září. Tel. 730 652 260, 732 465 227.

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

 o Výuka klavíru – docházím za žáky. Tel 737 190 761.
 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 PRAKTIK a INTERNISTA, s.r.o., přijímají do své 
ordinace na Lukách nové pacienty. Pro objednání 
volejte na tel. číslo 251 615 588 nebo na 607 567 818.

 o Hledáme volejbalisty do týmu rekreačních hráčů. 
Hrajeme každé pondělí. ZŠ Kuncova 18.00 – 20.00.  
Cena 60 Kč, zuzapolakova@seznam.cz, tel. 721 216 108.

 o Hledám svoji sestru Annu Janákovou, narozenou 
v roce 1948, rozenou Jiráskovou a její děti – informace 
prosím na tel. 776 366 202 – M. Jirásko.

 o Potkali jsme se v metru – od N. B. do Luka, po-
chválil jsem vaše bílé boty, ozvěte se. Díky. Usmívající se, 
krásná, příjemná, blonďatá, martin.simecek1@seznam.cz.

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

www. .cz

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

 o Nabízím k pronájmu parkovací stání v nadstan
dardní velikosti 18 m2 v bytovém domě Prokopský vrch, 
Praha 13– Lužiny, na rohu ulic Jeremiášova a Archeologic-
ká, v blízkosti metra Lužiny. Cena 2 200 Kč. Tel. 603 584 747. 

 o Prodám garáž na V. Ohradě, ulice Bašteckého,  
tel. 604 920 854.

 o Dne 31. 8. 2018 vzpo
meneme již 10. výročí 
odchodu Jany Pechové  
ze Stodůlek. Nikdy 
nezapomeneme na její 
úsměv. Rodiče, sestře
nice, strýc s tetou, ha
siči, Michal Kratochvíl, 
Smíchovské uzeniny  
a kamarádi.

Anatomická zdravotní obuv, dámské kabelky 
Anekke, Hedgren a pracovní tašky Roncato 

nová prodejna
Rondo Lužiny 

  
Bronzová 24/2

www.obuvgrubin.cz

RŮZNÉ

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

 HOMEOPATICKÁ PORADNA V ŘEPORYJÍCH
Řešení fyzických, mentálních i emočních potíží,  

akutních i chronických.
hela.holubcova@seznam.cz , tel. 723 163 888  

NOVĚ
OTEVŘENO

Prodejna látek a galanterie GRANDUM 
Široký sortiment oděvních látek, metráže, 
textilní galanterie, pletacích přízí a vyšívání.

1. podlaží OC Luka Living
www.latky-grandum.cz

vzpomínáme

Nově otevřená indická restaurace
 Petržílkova 1436/35 - 200m od metra Hůrka 

www.oceanspice.cz, rozvoz jídla - 223 001 416
 

INTERNET
DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI

Sm
louva bez  

závazku a bez pokut

TELEFON
1 minuta do všech sítí 

INTERNET
100 mbps

300 Kč
měsíčně

TELEVIZE
40TV programů, HD

0,99 Kč
měsíčně

65 Kč
měsíčně

MOBIL DATA
LTE 3GB FUP

200 Kč
měsíčně

www.internetpokabelu.cz

AXONLINE, s.r.o.
Tel.: 774 355 335

Internet v Praze 13

Rychlý a levný

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 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

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
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REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

H L E D Á  
A U T O M E C H A N I K A ,  

L A K Ý R N Í K A  A  K L E M P Í Ř E .

Požadujeme: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost.

Nabízíme: stabilní pracovní dobu, zázemí prestižní 
státní organizace, příspěvek na stravování, místo 
pracoviště Stodůlky.

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

Bezpečnostní  
informační  
služba

 o Hledám pronájem v Praze 13. Tel. 737 480 132.
 o KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ DŮM, VILU, pozemek 

jakkoli velký i spoluvlast. podíl s právní vadou, exekucí, 
nežádoucím nájemníkem. Formality vyřídím. I na dožití. 
Tel. 603 420 013.

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

 o Hledám menší byt do 14 tisíc nebo větší do 20 tisíc jen 
pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie výhodou, 
ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení na dohodě. 
RK nevolat. Děkuji. tel. 605 845 088.

 o RESTAURACE PIVOVAR ŘEPORYJE – Do nově otevřené 
restaurace s minipivovarem v Praze 5-Řeporyjích přijme-
me milé a spolehlivé kolegy na pozici ČÍŠNÍK/SERVÍRKA. 
Požadujeme spolehlivost, samostatnost a časovou 
flexibilitu. Nabízíme přátelský kolektiv a domácí prostředí. 
Pokud máš zájem u nás pracovat zašli svoje CV na adresu 
info@pivovarreporyje.cz nebo se u nás můžeš zastavit.

 o Sportovní centrum JEREMI přijme paní na úklid  
v ranních a dopoledních hodinách. Nástup možný 
ihned. Tel. 603 845 175.

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

 o TPI Česká republika, s.r.o., dodavatel stab. hasicího zař., 
hledá samostatného skladníka–zásobovače pro zajištění 
chodu menšího skladu v areálu Mototechny, Bavorská 856.  
Prac. úvazek plný/částečný (dopoledne) sml. na dobu 
neurčitou. Stravenky, 5 týdnů dovolené. Nástup ihned. 
Kontakt: Jana Egyházi, tel. 602 727 709,  
e-mail: j.egyhazi@tpicr.cz, www.tpicr.cz.

 o Školní jídelna FZŠ Mezi Školami 2322/1 přijme  
od září 2018 vyučenou, zaučenou, případně pomocnou 
kuchařku na plný pracovní úvazek. Informace na  
tel. 733 647 214, e-mail: jidelna@fzsmeziskolami.cz.

 o Středisko sociálních služeb Prahy 13 přijme řidiče pro 
rozvoz obědů a přepravu klientů. Práce na dohodu o prove-
dení práce (DPP) – jako zástup za nemoc nebo dovolenou. 
Vhodné i pro aktivní seniory. Podmínkou je bezúhonnost, 
dobrý zdravotní stav a řidičské oprávnění skupiny B (řízení 
dodávky). Nutná praxe řízení dodávky o hmotnosti do 3,5 t. 
Informace podá paní Hrabětová – tel. 222 543 021.

 o ZŠ Kuncova, Praha 13, Stodůlky – škola s rozšíře-
nou výukou matematiky, jazyků, výtvarné a tělesné 
výchovy  přijme od konce srpna 2018 kvalifikované  učitele 
s aprobací  M-Z a M-Pč s možností ubytování. Do 1 roku 
možnost přidělení nové garsoniéry přímo ve škole. Více 
o škole na www.zskuncova.org nebo na tel. 235 520 991, 
235 520 975 nebo na tel. 604 953 992.

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

ZAMĚSTNÁNÍ

byty

 
 

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

září 2018 – leden 2019

Zápisy
4. a 11. 9. 2018 v 19.30 - 20 hod. 

 v bazénu N. Butovice, 
Mezi Školami 2475, Praha 13 

Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Cena 3 600 Kč

Platba osobně na zápisech  

nebo bankovním převodem  

po tel. rezervaci na 602 805 633

zahájení 11. 9. 2018
www.klublinie.cz

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ
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víKendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

Zoopark s největší kolekcí chameleonů
V první poprázdninové rubrice Víkendy bez nudy vás pozveme 
do Zooparku Zájezd – poměrně malé soukromé zoo nedaleko 
od Prahy.

Její rozloha je zhruba jeden hektar, což není mnoho, nicméně mi-
lovníkům zvířat a přírody má opravdu co nabídnout. Je rozdělena 
do dvou částí. V jedné jsou zvířata, která mohou být venku celoročně 
– kozy kamerunské, ovce, největší králíci na světě, je zde výběh za-
krslých prasat, uvidíte ale i velbloudici Áju, poníka Cipíska nebo lamy. 

Ty jsou velmi přátel-
ské, ale pozor na ně – 
plivou. A moc se jim 
to líbí . Je tady také 
kontaktní koutek pro 
děti – místo, kde se 
ke zvířatům dostanou 
opravdu hodně blízko.

„Hlavně dětem se 
moc líbí také Emu 
hnědý – samec z Aus-
trálie, který dokáže vy-
vinout ohromnou 
rychlost – až 50 kilo-
metrů v hodině,“ říká 
vedoucí vzdělávání 

a výzkumu Daniel Koleška. „Je krásný a také soutěživý. Když zde pro-
jíždí cyklisté, tak má tendenci s nimi závodit. Mezi zvířecí celebrity 
určitě patří i rys ostrovid, jmenuje se Blonďák a je mu něco ke třem 
letům. Naší pýchou je ale hlavně druhá část zoo umístěná v obci, kde 
jsou k vidění exotičtější druhy zvířat včetně pravděpodobně největší 
veřejně přístupné kolekce chameleonů na světě. Ty mohou návštěvníci 
vidět ve venkovních voliérách, ale také ve vloni otevřeném pavilonu 

s terárii. Chameleonů máme 19 druhů, což ale není konečné číslo, 
protože další k nám přicestují z jižní Afriky. Zmíním také kriticky 
ohrožený druh leguánů modravých z Kajmanských ostrovů, které se 
nám jako prvním v ČR podařilo rozmnožit, surikaty, karakaly i s le-
tošními trojčaty, dravce, papoušky, drápkaté opičky, oceloty... Obecně 
chováme asi 96 druhů zvířat – něco okolo 400 kusů.“

Zoopark je rok od roku atraktivnější a cestu sem nachází stále více 
návštěvníků. Jejich počet se teď pohybuje okolo 40 000 ročně. A není 

divu. Zdejší zoo není jen o zvířatech, ale také o zážitcích, mezi které 
patří například komentovaná krmení, prohlídky s průvodcem, můžete 
se na jeden den stát ošetřovatelem, ale i adoptivním rodičem, bez zají-
mavosti není ani pořádání příměstských táborů.  

Otevřeno je denně po celý rok. Konkrétně v září od 9.00 do 18.00. 
Více na www.zoopark-zajezd.cz. Eva Černá
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KalendáŘ aKcí

Pondělí 18. 6. – pátek 12. 10.
Modely a modeláři z Prahy 13
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13,  
Nové Butovice
Zveme na výstavu, kterou byste si určitě neměli nechat ujít. 
V atrium a 2. poschodí radnice uvidíte modely stavebnice 
Merkur lanovky a tramvaje, modely aut, lodí, letadel, 
 vrtulníků, ale také drony...  
Aktuální informace najdete na www.praha13.cz

Sobota 1. 9. 
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. 
Více na www.fdpstodulky.eu.

Sobota 1. – pátek 7. 9.
Zde nakupuji 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Každý měsíc vždy od 1. do 7. vybíráme náhodně v různých 
časech 7 automobilů zákazníků se samolepkou Zde naku-
puji. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou kartu na nákup 
v Globusu v hodnotě 500 Kč.

Sobota 1. 9. – neděle 7. 10.
Festival volného času Prahy 13
Září a začátek října bude v naší městské části 
ve znamení již šestého ročníku Festivalu volného času Pra - 
hy 13. Opět se představí řada organizací, sdružení, klubů 
a spolků, které pro všechny generace nabízejí opravdu ši-
roké spektrum volnočasových aktivit. Více na str. 11–14.

Neděle 2. 9.  • 10.00
Vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky
Start a cíl – Kolovečská ulice (stadion)
Délka vyjížďky, která je součástí akce Sport ve Stodůlkách, 
je cca 60 km. Trať: Stodůlky – Řeporyje – Zadní Kopanina – 
Ořech – Chýnice – Kuchař – Karlík – Dobřichovice – Lety – 
Mořinka – Mořina – Hlásná Třebaň – Karlštejn – Hlásná 
Třebaň – Mořina – a dále po tradiční trase přes Kuchař. 
 Vyjížďka není pořádána jako závod! Podrobnosti k akci, 
 jejímž pořadatelem je Cyklistický spolek Stodůlky, získáte 
na www.csstodulky.cz/sks/.

Neděle 2. 9.  • 14.00
Koncert pro park
Centrální park Prahy 13 (před MŠ 
v Bronzové ulici)

Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 
prázdnin. Na letošním Koncertu pro park, který se koná pod 
záštitou starosty Davida Vodrážky, vystoupí například sku-
piny Mirai, Laura a její tygři, Anička Slováčková, kapely 
České srdce, Queenie. Letošní Koncert pro park bude opět 
kulturním zážitkem, který potěší všechny generace. 
 Občerstvení je zajištěno.

Pondělí 3. 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. Letos je přijde podpořit koník 
Little Pony se svými kamarády. Budeme soutěžit, vyhrávat 
a hlavně se bavit. Pan starosta přiveze kopec úžasných 
dárků a zkrátka nepřijdou ani rodiče. 

Pondělí 3. 9.  • 12.00 – 17.00 
Cesta kolem světa
Centrální park (start v ul. Pod Hranicí)
Přijďte si zpříjemnit první školní den. Městská část Praha 13 
ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství zvou všechny 
děti i jejich rodiče na Cestu kolem světa. Na trase v délce 
2 km (kolem rybníka) čekají originální hry, herci v krásných 
kostýmech a v cíli i dárky. Akce se koná pod záštitou starosty 
Davida Vodrážky a místostarostky Marcely Plesníkové.

Pondělí 3. 9.  • 21.40 
Slavnostní ohňostroj
Základní škola Kuncova
Nenechte si ujít slavnostní ohňostroj k 35. výročí otevření 
ZŠ Kuncova (sraz ve 21.30 u školy). Srdečně zveme všechny 
bývalé i současné žáky, učitele, rodiče a přátele školy.

Úterý 4. 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. 

Úterý 4. 9.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Přijďte si při kávě popovídat o tom, jak jste strávili letošní 
prázdniny.

Úterky 4. a 11. 9.  • 19.30 – 20.00 
Zápis do kurzů aqua aerobiku – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie 
září 2018 – leden 2019 před vstupem do bazénu. Kurzy 
budou probíhat každé úterý od 20 do 21 hod. Cena celého 
kurzu je dle přesného počtu lekcí 3 600 Kč. Kurz je možné 
zaplatit při zápisech nebo po telefonické domluvě ban-
kovním převodem. Zahájení v úterý 11. 9. ve 20.00 hod. 
 Podrobnější informace Hanka Jenčová, tel. 602 805 633, 
www.klublinie.cz.

Středy 5., 12., 19. a 26. 9.  • 17.00
Hra Scrabble
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Srdečně zveme všechny věkové kategorie do naší pobočky 
každou středu v měsíci na hru všech generací Scrabble. Ví-
táme začátečníky i pokročilé. Přijďte se pobavit a současně 
rozhýbat mozkové buňky. Kromě scrabblů je možné zahrát 
si i jiné hry, např. šachy.

Sobota 8. 9.  • 10.00 – 18.00 
Psí den s Prahou 13
Centrální park 
Tato akce má za cíl návštěvníka a jeho psa nejen pobavit, 
pomoci ostatním pejskům v nouzi, ale také šířit nezbytně 
nutnou osvětu v oblasti psů. Těšit se tak můžete na opravdu 
pestrý program. I letos se pokusíme o psí rekord ve skoku 
do výšky, poběžíme dostihy a chystáme i jednu novou sou-

těž. Nebudou chybět psi k adopci, prodejní stánky, agility, 
psí herna a mnoho dalšího. Více na www.psiden.cz.

Sobota 8. 9.  • 10.00
Beach Cup 100 +
Beachvolejbalové kurty areálu  
JEREMI sport, Ovčí hájek, Nové Butovice 
Městská část Praha 13 pořádá celodenní otevřený turnaj 
smíšených družstev v plážovém volejbalu určený pro veřej-
nost – amatérské hráče. Turnaje se mohou zúčastnit páry, 
jejichž věk musí letos v součtu dosáhnout minimálně 
100 let. Přihlásit se můžete na matysekj@p13.mepnet.cz.

Neděle 9. 9.  • 9.00
Tachlovický trojúhelník – 41. ročník
Tachlovice 

Doslova za humny naší městské části se koná veteránská 
akce celostátního významu. Vidět automobily a motocykly 
staré 60 a více let na uzavřené závodní trati, to je skutečně 
zážitek!
Program: 9.00 – 12.00 výstava historických automobilů 
a motocyklů, od 12.00 – jízda pravidelnosti. Výstava, start 
i cíl jízdy jsou v Tachlovicích, automobily a motocykly projíž-
dějí po trojúhelníku silnic mezi Tachlovicemi, Nučicemi 
a Dobříčí. Srdečně zve Veteran Car Club Tachlovice. 

Středa 12. 9.  • 19.00 
Tohle je má píseň: Tóny z Terezína doznívají ještě dnes
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1 
Ve 40. letech je mladý židovský hudebník Rafael Ullmann 
poslán do nacistického koncentračního tábora. V 70. letech 
žije jeho dcera, mladá Anna Ullmannová, osamělý život 
v kanadské prérii. O tři desetiletí později si Joe Hawker 
neumí poradit se životem až do doby, kdy objeví píseň, kte-
rou před 60 lety napsal jeho dědeček. Šest desetiletí, tři 
kontinenty a příběh jedné písně. Knihu australského autora 
Richarda Yaxleyho představí literární redaktorka Katarína 
Belejová, vybrané úryvky z knihy přednese Jan Kačer. Kniha 
bude na místě k prodeji. Vstup volný.

Čtvrtek 13. 9.  • 9.00 
Den pro zdraví
Areál Aritmy, Nad Lávkou 5, Praha 6
Nenechte si ujít den plný zajímavých aktivit – Den pro 
zdraví. K Mezinárodnímu dni seniorů ho pořádá Senior 
 fitnes, z.s. Těšit se můžete na turnaje ve fotbalu nebo 
 beachvolejbalu pro seniory, ukázku lukostřelby nebo mis-
trovských kousků s jojo, pétanque, ale i ochutnávku a prodej 
exotického ovoce nebo sýrů... Vzhledem k předpokládané 
návštěvnosti je nezbytné se závazně přihlásit předem! 
Za závaznou je však přihláška považována až po zaplacení 
účastnického poplatku 40 Kč (do 1. září převodem na účet 
Senior fitnes: 3754463339/0800, osobně v recepci Senior 
fitnes, z.s., Uralská 6, Praha 6, tel. 281 910 522 nebo osobně 
v areálu Aritmy Praha).  
Více na seniorfitnes@seznam.cz, recepce@seniorfitnes.cz,  
www.seniorfitnes.cz.
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Sobota 15. 9.
Pátý Ohrada Food Fest 
Ohradské náměstí, Velká Ohrada

Zveme vás na již tradiční kulinářský festival, který svou veli-
kostí připomíná vesnická posvícení a nabízí jedinečné gast-
ronomické zážitky. Můžete se těšit na restaurace Kastrol, 
Wine Food Market a Gao Den, dále na streetfood z Route 
Food Truck, Pivovar Lužiny, Vinařství Nechory a prezentaci 
bourbonu z Kentucky – Bulleit Bourbon. Chybět nebudou 
foie gras nebo-li bílá husí játra a další husí a kachní specia-
lity. Čokoládová cukrárna představí své čokolády a pralinky. 
Připravena bude „dětskou zóna“ ve které bude skákací hrad 
či malování na obličej. Záštitu nad festivalem přebral sta-
rosta městské části Praha 13 David Vodrážka.

Sobota 15. 9.  • 11.00 – 20.00
Sousedské slavnosti Zažít město jinak 
Seydlerova ulice v Nových Butovicích 
Přijďte se pobavit a poznat lidi, kteří žijí vedle vás! Parta 
sousedů z Nových Butovic si pro obyvatele všech generací 
připravila pestrý program. Cíl je prostý – setkat se společně 
se svými sousedy a přáteli nejen z Nových Butovic, poznat 
se, popovídat si, poslechnout si hudbu, zahrát si hry a něco 
dobrého sníst! Pokud byste měli chuť s čímkoli pomoci 
(od točení piva po úklid), ozvěte se Alešovi na číslo 
777 323 065 nebo na ales@masology.cz. Slavnosti pořádají 
místní obyvatelé za koordinace spolku Auto*Mat. Více 
na www.zazitmestojinak.cz a na str. 27. 

Pondělí 17. 9.  • 17.00                     
Veřejné fórum 
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice 
V rámci aktivit místní Agendy 21 si vás dovolujeme srdečně 
pozvat na již 7. Veřejné fórum pro občany Prahy 13. Fórum 
je příležitost pro vás, občany, veřejně se vyslovit k tématům, 
která jsou pro vás důležitá a zaměřit se na ně.

Úterý 18. 9.  • 9.00 
Konference projektu PRIMAS Praha 13 
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice 
Zveme vás na 1. konferenci pořádanou v rámci projektu „PRI-
MAS Praha 13“ (Porozumění, Respekt, Inkluze, Multikultura, 
Aktivita, Spolupráce), který je spolufinancován prostřednic-
tvím OP PPR z ESF a rozpočtu městské části Prahy 13.  
Více informací u Lucie Heinzové na lheinzova@itveskole.cz, 
tel. 777 294 831. 

Čtvrtek 20. 9.  • 16.00 – 18.00
Herní odpoledne
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Herní odpoledne plné deskových her pro děti, mládež, pro 
všechny hravé človíčky. Přijďte si zahrát různé deskové hry 
s kamarády, např. citadela, ledová škola, milostný dopis, 
šachy, scrabble, žížaly, patchwork, pexeso a další. Můžete 
přinést i nějakou svoji oblíbenou hru a seznámit s ní ostatní. 
Těšíme se na hravé zápolení. Vstup zdarma.

Čtvrtek 20. 9.  • 17.00
Vzděláním k zotavení 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Kdo jsou lidé s duševním onemocněním a jak uvažují o ži-
votě? Co jim přináší naději a čím vším mohou společnosti 
prospět? Jsou všichni umělci tak trochu šílenci? Pojďte spo-
lečně s námi hledat odpověď a zúčastněte se některé 
z přednášek nebo besed. Tentokrát na téma: Sociální sítě 
aneb základní pravidla bezpečí při komunikaci na internetu. 
Jak bezpečně komunikovat na internetu a jak rozvíjet svůj 
společenský život nad rámec internetových diskuzí.  
Vstup zdarma.

Čtvrtek 20. 9.  • 17.15
Módní přehlídka
Obchodní centrum Luka Living
Látky a textilní galanterie Grandum vás zve na zajímavou 
módní přehlídku. Vstup zdarma.

Pátek 21. 9.  • 15.00
Zahradní slavnost Diakonie
Středisko Diakonie Praha, Vlachova 1502/20,Stodůlky 
Na programu je slavnostní předání nového transportního 
vozidla pro stacionář Diakonie Praha a automobilu pro te-
rénní službu Rané péče. Chybět nebude ani živá hudba,  
občerstvení a bohatý doprovodný program včetně prohlídky 
našeho pracoviště. Partnerem akce je Únětický pivovar.  
Těšíme se na Vás!

Sobota 22. 9.  • 9.00
Pražské Cyklozvonění 2018
Centrální park, hráz Stodůleckého rybníka 

Přijměte opět naše pozvání na tradiční cyklojízdu v pelo-
tonu žlutých triček s odpoledním programem pro celé ro-
diny. Hlavním pořadatelem bude letos hl. m. Praha spolu se 
zájmovým sdružením NaKole. Akce, které se účastní přes 
26 městských částí, je součástí Evropského týdne mobility 
a Festivalu volného času Prahy 13. Trasa, která je vhodná 
spíše pro rodiny s většími dětmi, je dlouhá asi 20 km. V cíli 
v Křižíkově ulici v Praze 8 bude připraven bohatý program 
pro děti i dospělé. Můžete se těšit na různé soutěže, exhi-
bice, hudební čísla a nebude chybět ani občerstvení. Záštitu 
nad naším pelotonem převzal místostarosta Pavel Jaroš. 
Více na www.cyklozvoneni.cz.

Pondělí 24. 9.  • 14.00 – 18.00 
Veletrh sociálních služeb Prahy 13
Před budovou radnice, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice
Přijďte se seznámit s poskytovateli sociálních a návazných 
služeb.

Čtvrtek 27. 9.
Svatováclavský pochod
Středisko sociálních služeb Prahy 13 (Lukáš),  
Trávníčkova 1746 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 a Městská část 

Praha 13 zvou seniory, ale i všechny ostatní, kteří ještě ne-
dosáhli důchodového věku, na letošní předposlední výšlap 
s holemi Nordic  Walking. Sraz účastníků 3 km dlouhého po-
chodu je v 9.30–10.00 hodin před jídelnou střediska, start 
je v 10.00. Cílem je ohniště v západní části Motolského 
údolí, kde uctíme památku a vzdáme hold sv. Václavu, 
 patronovi České země. Pak nás čeká opékání buřtů.

Úterý 2. 10.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Přijďte se podívat na malou módní přehlídku, kterou pro vás 
v rámci programu Retrokavárny připraví její vedoucí Anna 
Kubištová, tel. 723 355 250. I vy můžete přispět svým mo-
delem.

Středa 3. 10.  • 17.00
Beseda ...a vlk je za dveřmi
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Srdečně zveme všechny věkové kategorie na besedu s paní 
Helenou Jahelkovou. Těšit se můžete na povídání o oprav-
dových vlcích a jejich zvyklostech, značně odlišných od po-
hádek. Setkáte se i s fenou vlčáka, která má ráda pohlazení. 
Dostanete odpovědi na mnohé otázky – Jak žijí vlci? Koho 
přijmou do smečky? Jak spolu rozmlouvají? Jak velký pro-
stor kolem sebe potřebují? Vstup zdarma.

Čtvrtek 18. 10.  • 17.00
Divadýlko O Budulínkovi
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme všechny, ale samozřejmě především děti, na po-
hádku Divadla Koník. Uslyšíte i pěkné písničky a dozvíte se, 
jak je důležité plnit sliby. Vstup zdarma. 

 
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–čt 13.00–21.00, pá–ne a svátky 11.00–21.00.

Úterý 19. 6. – neděle 30. 9.  • 9.00 – 20.00
Výstava afrických soch – Venkovní expozice, Stráň,  
Výstavní sál 
Letošní léto patří africkému umění a kultuře. Těšit se můžete 
na výstavu afrických soch. Po pěti letech se sochy zimbab-
wských sochařů vrátily na velkou výstavu do pražské bota-
nické zahrady v Troji. Sochy jsou vystaveny na spodní hraně 
expozice Stráň na rozhraní původních areálů zahrady Sever 
a Jih. Výstava je prodejní.

Neděle 8. 9.  • 14.00 a 16.00  
Procházky zahradou s odborníkem 
Vinice sv. Kláry – Martin Beránek, Vlaďka Egertová – poví-
dání o vinici sv. Kláry, sraz u pokladny v ul. Nádvorní.

KalendáŘ aKcí
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Neděle 8. – neděle 30. 9.  • 9.00 – 17.00
Výstava historických fotografií – Výstavní sál
Seznamte se s historií Troji, Podhoří a botanické zahrady 
na fotografiích. Výstava se koná ve spolupráci s Nadací 
Quido Schwanka.

Sobota 15. – neděle 16. 9.  • 11.00 – 19.00
Vinobraní sv. Kláry
Na vinici sv. Kláry se opět uskuteční oblíbené vinobraní. 
Přední vinaři nabídnou to nejlepší ze svých sklípků, dojde 
i na burčák a rozhodně nebude chybět ani víno z vinice 
sv. Kláry. Zveme vás k posezení, k poslechu hudebních vy-
stoupení i k tanci na terasu viničního domku, kde jsme pro 
vás opět připravili bohatý doprovodný program. Pro zá-
jemce bude také možnost navštívit expozici výroby vína 
s průvodcem. 

Sobota 22. 9. – neděle 21. 10.  • 9.00 – 19.00
Dýňový podzim – Venkovní expozice
Podzim je nejbarevnější období roku. Příroda má svoji škálu 
barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř, ale botanická 
zahrada vám její paletu přiblíží na oblíbené výstavě dýní.

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 15. 8. – neděle 16. 9. 
Oldřich Škácha: Okupace 1968

Ve velké výstavní síni se představí soubor fotografií ze sbírky 
Knihovny Václava Havla, která je spolupořadatelem výstavy. 
Expozice bude doplněna o autorovu stylizovanou fotoko-
moru s původním zařízením a fotografiemi jeho atelieru, 
které pořídil fotograf Petr Šálek. Zároveň bude v expozici 
promítán film Zmatek od Evalda Schorma, který zapůjčí 
 Národní filmový archiv. Padesáté výročí vpádu vojsk Varšav-
ské smlouvy do Československa je jedinečnou příležitostí 
k uspořádání výstavy uceleného souboru fotografií připo-
mínajících jeden z nejtragičtějších okamžiků našich, ale 
i evropských dějin druhé poloviny 20. století. 

Středa 15. 8. – neděle 16. 9. 
Československo – fotografie roku 68
V malé výstavní místnosti galerie se návštěvníkům před-
staví výsledky soutěže pro amatérské i profesionální foto-
grafy s názvem Československo – fotografie roku 68. Hlavní 
téma? Každodenní život roku 1968. 

Středa 19. 9. – neděle 7. 10.
Oleg Homola a Honza Homola – Homoloviny
Více informací již brzy na stránkách www.czechphoto.org.

Středa 19. 9. – neděle 7. 10.
Miroslav Stingl – Fotografie

Vstupné zahrnuje také vstup na vedlejší výstavu ve velké 
síni. 

Doprovodné akce v galerii 
Více informací k  doprovodným akcím galerie naleznete 
na www.czechphoto.org. 

Více na www.czechpressphoto.cz nebo na Facebooku. 
Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme na všechny 
akce o potvrzení účasti na cp@czechpressphoto.cz, 
tel. 608 875 556 nebo na www.czechphoto.org.

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

Středa 1. 8. – neděle 30. 9. 
Mýma očima: Srpen 1968 – refektář  
Zveme vás na výstavu dosud nezveřejněných fotografií Jaro-
slava Vašíčka z období okupace naší republiky vojsky Varšav-
ské smlouvy. 

Neděle 2. 9.  • 15.30 
Krajanka Václava Hlaváčka – zahrada Domova
100 let Československa – 100 let české dechovky. Pořad 
k výročí republiky složený z nejkrásnějších písniček, které 
provázely vznik Československa a celých 100 let jsou 
s námi.

Neděle 9. 9.  • 14.00 
Vinobraní v klášteře – zahrada Domova
Jožka Šmukař a cimbálová muzika, Valašský folklorní spolek 
Krušpánek a Cimbálová muzika Kyčera, Lidová muzika 
 Osminka, Živý Jukebox – Honza Roušar a Václav Tobrman, 
kapela Jauvajs – tradiční irská hudba s folkovými prvky. 
Stánky s občerstvením a dárky, zábava pro děti.

Čtvrtek 13. 9.  • 15.30 
Vokální společenství Cantio – refektář 
Na programu je česká a latinská středověká a renesanční 
hudba.

Pondělí 17. 9.  • 16.00
Setkání s Jaroslavem Vašíčkem – refektář
Setkání s autorem výstavy Mýma očima: Srpen 1968. 

Neděle 30. 9.  • 15.30 
Drobnosti mistrů – refektář
Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová a Ondřej Ma-
courek – flétna, Michal Macourek – klavír). Na programu:  
J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, R. Schumann, C. Debu-
ssy, G. Bizet a S. Rachmaninov.

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.  
Neníli uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800
 
Středa 12. 9.
Domeček s příchutí…
Dům dětí společně s Prahou 13 vás v rámci Festivalu volného 
času Prahy 13 společně zvou na celodenní akci určenou 
nejen dětem. V průběhu dne vás čeká cvičení rodičů 

s dětmi (10.00–18.00), Divadlo Krapet s Příběhy včelích 
medvídků (11.00–12.00), vystoupení tanečních, hudeb-
ních, divadelních a sportovních kroužků DDM (14.00–
18.00), Divadlo Krapet a jeho Kocour Modroočko 
(16.30–17.30) a vystoupení pěveckých skupin CH-TDŽ!,  
Tři tetky a další vystoupení kroužků DDM (17.30–18.00). 
Po celou dobu akce se můžete těšit na tvořivé dílny, 
ukázky aktivit, úkoly pro děti na stanovištích s různým za-
měřením, poznávací stezku... Zároveň budete mít mož-
nost přihlásit se na volná místa v kroužcích.

Nabídka domu dětí z oblastí táborů
Pátek 26. – úterý 30. 10.
Barevný podzim na horách
Podzimní putování přírodou, hraní, tvoření, dobrodružství 
v Rokytnici nad Jizerou a blízkém okolí. Ubytování – cha-
lupa Benátecká.

Pondělí 29. – úterý 30. 10.
Domečkový barevný podzim
Příměstský tábor v prostorách domu dětí.

Neděle 10. – neděle 17. 2.
Prknaři – lyžaři aneb Hurá na hory
Zimní tábor s výukou a zdokonalováním sjezdového lyžo-
vání a snowboardingu v době zimních prázdnin. Ubytování 
– chalupa Benátecká.

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

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

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

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice          
 
Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy od  
8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i cizinců) 
ve věku 2–6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, komuni-
kaci v angličtině a němčině.

Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka 
 získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304,  
info@hlidanimalinka.cz, www.hlidanimalinka.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.
  2. 9. Jak šel Venda do světa – Divadlo Kapsa 
  9. 9. O statečném tygříkovi – Divadlo matky Vackové
 16. 9. Haló, Jácíčku! – Divadelní spolek Kejklíř
 23. 9. Ulhaná princezna – Divadlo ŠUS
 30. 9. Nebojsa – Bářino toulavé divadlo
 7. 10. Aladinova kouzelná lampa – Dřevěné divadlo
14. 10.  Bedřich a jeho tetička (klauniáda) – Divadlo Bořivoj
21. 10. Princezna se zlatou hvězdou – Eva a Jan
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RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
 
Herna je otevřena po–čt 9.00 – 12.00.  
Začínáme 10. 9. Týden od 10. do 13. 9 je ukázkový, informa-
tivní a vstup je zdarma. Běžné vstupné je 70 Kč pro rodinu 
na dopoledne (příp. 630 Kč/10 vstupů). Přihlášení předem 
není nutné.

Pondělky a úterky – tématem měsíce budou veškeré 
 aktivity – říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Při povídání vám představíme lektorky, centrum i Třináctku.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti, 10.30 – kon-
verzační angličtina pro dospělé. Cena je 1 200 Kč/pololetí 
(18 lekcí) nebo jednorázově 100 Kč. Hlídání dětí zajištěno.

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

Sobota 6. 10.  • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou
Sraz u Baumaxu (poblíž je zastávka 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. Pravidelné schůzky začínáme 10. 9. 
Pozvánky na akce, fotky z tábora a dalších výprav a kontakty 
na www.klubsavana.webnode.cz.

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

Pátky  • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení, od 10.00 jeho 
lehčí forma. Cena 50 Kč. Začínáme hned 7. září.  
Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 

Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let.  
Začínáme 14. září. Fotky z tábora a další info na  
www.klubrobinson.cz. 

Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

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

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

Komentovaná krmení a setkání –  probíhají o víkendech 
a státních svátcích. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejak-
tivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblí-
benými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají 
po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá 
jen za hezkého počasí.

Hudební vycházky – každou neděli ve 13.00 v Gočárových 
domech.
 2. 9. – Pražské dechové kvinteto (A. Rejcha, W. A. Mozart)
 9. 9. –  Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, G. Gershwin)
16. 9. –  Antonín Rejcha kvintet (J. Haydn, L. van Beethoven, 

D. Milhaud)
23. 9. – Parnas kvartet (W. A. Mozart, Anonym)

Seznámení se sklípkany – každou neděli (od 16. 9.) 
 speciální komentování zaměřené na životní cyklus a zajíma-
vosti o sklípkanech

Večerní prohlídky s průvodcem – každý pátek a sobotu 
od 21.00 vás zveme na procházku po zoo po zavírací ho-
dině. Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Krmení velbloudů – každý den, vždy od 13.30, se můžete 
setkat s velbloudy a nakrmit je. Na prohlídku je nutné se 
předem objednat. 

Výstavy 
Galerie Gočár – Achatiny (do 2. 9.) 
Galerie Gočár – Sklípkani (od 8. 9.)
Jurta – Koně Převalského

Pondělí 3. 9.
Prvňáčci jdou do zoo
Vstup za 1 Kč pro žáky prvních tříd základních škol.

Sobota 8. 9.
Slavnostní otevření výstavy Sklípkani 
Výstava bude v Galerii Gočárovy domy otevřena za účasti 
autorů.

Sobota 8. – neděle 9. 9. 
Pavoučí víkend 
Workshop zaměřený na pletení sítí, vázání různých uzlů 
a výrobu lapačů snů. Těšit se můžete i na výtvarnou dílnu  
nebo vědomostní kvíz o zajímavé ceny.

Sobota 15. 9. 
Den Jižní Ameriky
Hudební a taneční vystoupení, výuka latinskoamerických 
tanců, ochutnávka speciálních pokrmů, výroba šperků 
a další. 

Sobota 22. 9. 
Mezinárodní den goril
Kurátor chovu primátů Vít Lukáš představí naši skupinu goril 
a ochranářské aktivity Zoo Praha v Kamerunu.

Pátek 28. 9. 
Výroční slavnost 2018 
Oslava 87. výročí založení Zoo Praha.

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

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

Tentokrát vás pozveme 
do  Fajnparku v Chlumci nad 
Cidlinou – zábavního parku 
pro celou rodinu. TAJENKA... 
Park je otevřený třetím rokem 
a najdete tu spoustu atrakcí 
pro celou rodinu. Při budování 
parku jsme mysleli na všechny 
věkové kategorie, takže atrakce 
jsou opravdu různorodé. Zapo-
meňte, že jste už třeba velcí a přijeďte si se svými dětmi zaskákat na bungee trampolíny, 
vyřádit se s vodními a vzduchovými děly, svézt se vláčkem, zajezdit si na autodromu, za-
hrát si bubble fotbal nebo se podívat na film interaktivním 10D kině. Mají ale také Dino-
prales plný pohybujících se prehistorických ještěrů, Zvířátkov s oslíky, lamami, klokánky, 
ovečkami... Na výběr je toho opravdu hodně. Více na www.fajnpark.cz, tel. 603 589 007.
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Křížovka pro děti: V sobotu 8. září ovládnou Centrální park čtyřnozí mazlíčci. Koná se již 
tradiční a jedna z největších akcí pro pejskaře ...TAJENKA. 

Červnová tajenka: OCHUTNAT VÝBORNÁ PIVA
Výherci:  František Cejnar, Velká Ohrada; Martin Průša, Praha 6;  

Tereza Macková, Stodůlky 
 

Připravila Petra Fořtová

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 15. 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 – STODŮLECKÝ VODNÍK 

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Markéta Zelenková, Stodůlky
v hodnotě 258 Kč – Matěj Oliva, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Jasmína Bédová, Stodůlky
Viktorie Bočková, Nové Butovice
Filip Strejček, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Tereza Hallová, Stodůlky
Jarmila Palová, Praha 5
Martina Zelmat, Stodůlky

Soutěžní otázky září:
1) Vyjmenujte alespoň tři účinkující na Koncertě pro park?
2) Jak dlouho bude trvat Festival volného času? 
3) Kdy se bude konat turnaj smíšených družstev v plážovém volejbalu Beach Cup 100+?

Správné odpovědi na červnové otázky:
1) Patronem charitativního běhu byl Daniel Krejbich.
2) Strom Olgy Havlové byl vysazen ve stodůleckém parku poblíž ulice U Kašny.
3) Výtěžek z akce Halda 2018 byl věnován na podporu sociálně hendikepovaných dětí.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Alena Vavřačová, Velká Ohrada   

KŘíŽOvKa    ČtenáŘsKá sOutĚŽ    
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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

SPORTOVNÍ 
ODPOLEDNE

• prezentace sportovních oddílů s možností 
zapojení dětí do soutěží

• opékání buřtů od pana Kvardy

ve středu 19. 9. 2018 16:00–18:00 hod.

V CENTRU VELKÁ OHRADA

Prusíkova 2577/16, Praha 13

ŠKOLA,
KTERÁ DÁVÁ SMYSL,
OD 3. 9. 2018
V CENTRU VELKÁ OHRADA!

Přijímáme děti od 1. do 6. třídy a přestup z jiné školy je mnohem 
jednodušší, než si myslíte: vše mezi sebou vyřeší školy za vás. 
Přihlášky i další informace najdete na www.praha13.scioskola.cz.


