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ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13
schválilo bez výhrad
závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2021 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13  
za rok 2021) a roční účetní závěrku MČ Praha 13 za rok 2021

schválilo
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2022 a účetní závěrku MČ Praha 13  
za 1. čtvrtletí 2022

schválilo
poskytnutí dotace pro: 
Petra Škábová – plavecká a sportovní škola Bubble Trouble ve výši 70 000 Kč 
BA Sparta Praha, z.s., ve výši 240 000 Kč 
Římskokatolickou farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha – Stodůlky  
ve výši 200 000 Kč
a návrhy smluv o poskytnutí dotace

schválilo
poskytnutí dotací na rozvoj sportu v celkové výši 1 500 000 Kč pro:
SK Hala Lužiny, z.s., ve výši 800 000 Kč
SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 450 000 Kč
HC Kert Park Praha, z.s., ve výši 250 000 Kč
a návrhy smluv o poskytnutí dotace

vzalo na vědomí
že dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 491/2021 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, tvoří území městské části Praha 13 jeden volební 
obvod
a schválilo
dle ustanovení § 88 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, počet 35 členů Zastupitelstva městské části Praha 13 pro volební 
období 2022-2026

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi hlavním městem Prahou a městskou 
částí Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši 1 258 000 Kč pro MČ Praha 13 jako 
zřizovatele příspěvkové organizace - Střediska sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje 
související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na realizaci pečovatelské 
služby a denního stacionáře

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvýhodnější nabídky
a schválila
smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 
Praha 6, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvýhodnější  
pro potřeby zadavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce 
dětského hřiště U Jezera, Praha 13 

schválila
poskytnutí dotace v sociální oblasti pro organizace:
Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Praha – západ, z.s., ve výši 50 000 Kč
DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s., ve výši 50 000 Kč
a návrhy smluv o poskytnutí dotace

pověřila
starostu Ing. Davida Vodrážku podat odvolání proti rozhodnutí –  
stavebnímu povolení – na záměry s názvem:
a) polyfunkční centrum Lužiny – Bytový dům Alfa,  spis. zn. OUR 50779/2021/Hl  
ze dne 2. 6. 2022
b) polyfunkční centrum Lužiny – Bytový dům Beta, spis. zn. OUR 50775/2021/Hl  
ze dne 2. 6. 2022                         

 

                                    Zpracovala Helena Šlitrová

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 ZASTUPITELSTVA A RADY

Platba platební kartou na Czech POINT a Ověřování
Úřad městské části Praha 13 poskytuje desítky služeb a na většině pracovišť lze platit 
platební kartou. Dalšími místy, na kterých mohou klienti úřadu nově kartu použít, 
jsou Czech POINT a Ověřování.
Na Czech POINTu si občané mohou vyřídit výpis z katastru nemovitostí, výpis z ob-
chodního, živnostenského či trestního rejstříku nebo také výpis z bodového hodnocení  
řidiče. Na pracovišti Ověřování si občané mohou nechat ověřit podpisy na různých  
dokumentech a probíhá zde i ověřování listin samotných.        -red-

Oprava lávek pro pěší
Z důvodu rekonstrukce budou do 31. 10. 2022 uzavřeny lávky pro pěší nad ul.  
Petržílkova a u Mototechny nad ul. Rozvadovská spojka a Bavorská.  
Od 1. 9. bude z důvodu opravy úplně uzavřena také lávka nad ul. Pod hranicí.  
Její oprava bude ukončena 30. 11. 2022.          -red-

Kontejnery na bioodpad až v říjnu
V měsíci září nebudou přistavovány kontejnery na bioodpad. Harmonogram  
na říjen bude zveřejněn na webu městské části Praha 13 www.praha13.cz   
Životní prostředí  Bioodpad.          Jitka Zámorská, OŽP

Organizace školního roku 2022/2023
• Začátek školního roku – čtvrtek 1. září 2022
• Podzimní prázdniny – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 
• Vánoční prázdniny – pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.  
   Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
• Konec prvního pololetí – úterý 31. ledna 2023
• Pololetní prázdniny – pátek 3. února 2023
• Jarní prázdniny – pondělí 13. března – neděle 19. března 2023
• Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2023 je tzv.  
   ostatním svátkem
• Konec druhého pololetí – pátek 30. června 2023
• Hlavní prázdniny – sobota 1. července – čtvrtek 31. srpna 2023, vyučování začne  
   v pondělí 4. září 2023
• Zápis do 1. třídy – čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2023
   Zápis do MŠ – středa 3. května 2023
• Ředitelské volno – není stanoveno  
Údaje jsou aktuální pro městskou část Praha 13.
Aktuální informace k organizaci výuky najdete na webových stránkách jednotlivých 
škol.             Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Řidičské průkazy 
Standardní lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dnů. V Praze tuto 
agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy. Žadatelé musí navštívit Odbor  
dopravně správních činností Magistrátu hl. m. Prahy na adrese: Na Pankráci 1685, 
Praha 4 (administrativní budova Business Centre Vyšehrad), tel. 236 005 490.  
K návštěvě přepážky registru řidičů se můžete objednat také přes internet  
(www.praha.eu) a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností. -red-

Hlášení poruch veřejného osvětlení
Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink společ-
nosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., (THMP) na bezplatné telefonní lince  
800 404 060 nebo na mailové adrese poruchyvo@thmp.cz. Vždy nahlaste číslo lampy 
uvedené na identifikačním štítku na stožáru veřejného osvětlení.              
                            Tomáš Círus, pověřený vedením odboru dopravy

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  
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PŘÍMÁ LINKA

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

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

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

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

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

Zelení a Piráti pro 13........................................................Václav Hrdlička, tel. 603 404 991
 www.zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com
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Uzávěrka příštího čísla: 12. 9. 2022  Distribuce: 30. 9. – 7. 10. 2022

Pane starosto, z naší městské části 
zmizely lavičky a já jako důchod-
kyně mám cesty k lékaři i za náku-
pem velmi zkomplikované.  
Obzvlášť teď v létě opravdu ne-
mohu o holi stát na zastávce auto-
busu s těžkou taškou. Kdy budou 
lavičky opět na svých místech?
Je to velmi nepříjemná situace  
a neuvěřitelné na celé věci je,  
že magistrát nezajistil okamžitou  
náhradu laviček po demontáži.  
Ze zastávek MHD, z okolí ná-
kupních center a dalších veřej-
ných prostor nejen naší městské 
části zmizely lavičky a obyvatelé 
si oprávněně stěžují. Magistrát  
totiž ukončil smlouvu s firmou 
AD-Net, která v ulicích Prahy  
na lavičkách s reklamními plo-
chami vydělávala. Více než tisíc  
reklamních kaviček teď z ulic 
Prahy zmizelo a je logické, že li-

dem chybí. Z mého pohledu je to 
ze strany magistrátu bezohledné 
vůči lidem, odstranit lavičky ze 
zastávek MHD a dalších stovek 
míst bez okamžité náhrady. Je to 
jasný signál, že vedení Prahy na 
obyvatele nebere ohledy, což 
ostatně není novinkou a proje-
vuje se to i v ostatních oblastech 
veřejného života. Chápu, že ka-
ždá smlouva jednou skončí, na to 
se ale jistě dalo prakticky připra-
vit. Připravit logicky navazující 
harmonogram, který by zajistil 
dostatečnou výrobu a okamžitou 
instalaci laviček místo těch, které 
musely být odstraněny, přece 
není žádný velký problém.

Ihned jsme kontaktovali ma-
gistrát i TSK, abychom zajistili 
řešení, které bude dávat smysl  
a vrátí lavičky do míst, kde je lidé 
nejvíce potřebují! Naše poža-

davky jsme již předali a inten-
zivně jednáme s TSK o harmo-
nogramu dodání laviček nových. 
Záviset to bude také na rychlosti 
dodávek, protože TSK v sou-
časné době disponuje pouze 
omezeným počtem laviček. Za-
čátkem září by se mohly lavičky 
začít vracet na ta nejexponova-
nější místa.

Začalo září a tím i nový školní rok, 
rád bych se zeptal, jestli kapacita 
škol a školek stačila a pokryla po-
třeby dětí z naší městské části.
Nový školní rok začal bez ja-
kýchkoliv komplikací a velice si 
vážím faktu, že se nám podařilo 
vše zařídit tak, aby každé dítě  
s trvalým bydlištěm v Praze 13 
bylo přijato do místních školních 
nebo předškolních zařízení, což 
je naše priorita. Radnice je zřizo-
vatelem deseti základních a dva-
advaceti mateřských škol. Pravi-
delně s řediteli a ředitelkami 
projednáváme aktuální otázky  
a podle situace přijímáme pří-
slušná řešení. Přes léto proběhly 
ve většině školních budov pravi-
delné opravy, malování, výměna 
světel, podlahových krytin  
a mnoho dalších prací, které  
je třeba udělat, než se děti vrátí  
z prázdnin. Mnohé učebny zís-
kaly nové vybavení a probíhá  
i rozsáhla přístavba prostoru  
v DDM Stodůlky. Jsem si jistý,  
že pro děti je připraveno skvělé 
prostředí jak pro výuku, tak pro 
volnočasové aktivity. Letos v naší 
městské části nastoupilo do škol 
823 prvňáčků a do mateřinek 
bylo přijato 651 dětí. Celkový 

počet dětí v základních školách 
letos přesáhne 5800 žáků a v ma-
teřských školách 2250 dětí. Při-
jaty byly všechny děti z naší 
městské části, a navíc ještě i část 
těch nejmenších, kterým ještě 
nebyly 3 roky. Přeji všem krásný 
nový školní rok!

Závěrem touto cestou děkuji 
všem, kteří se podílejí na kvalitě 
života a rozvoji naší městské 
části. Prosím, přijďte volit a dát 
tak najevo svůj zájem o naší 
městskou část. Radnice tu vždy 
byla, je a bude pro vás.
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INFORMACE Z RADNICE

Zářijový Ideathon v KD Mlejn 
Ve dnech 16. – 17. září pořádáme již šestý Ideathon městské části  
Praha 13. Velmi uvítáme nápady, jak zlepšit naši městskou část, tentokrát 
v těchto oblastech: školství, bezpečnost, volnočasové aktivity, životní 
prostředí. Za vítězný nápad získá soutěžní tým cenu v hodnotě  
50 000 Kč. Registrace a bližší informace na www.idea13.cz.   Libor Hakl 

Odměny pro soutěžící
Jménem místní Agendy 21 poděkoval její předseda Vít Bobysud spolu 
s radní Anetou Ečekovou Maršálovou a starostou Davidem Vodráž-
kou těm, kteří se i během pandemie covid-19 účastnili akcí a soutěží, 
které MA 21 pořádala. 

V pondělí 31. května v obřadní síni radnice předali zúčastněným 
také upomínkové předměty. Mezi akce, které byly pro občany Pra- 
hy 13 uspořádány, patřilo například dekorování stomických sáčků  
s cílem zvýšit povědomí o existenci stomie. Dále probíhalo malování 
na kamínky pro podporu činnosti Ligy proti rakovině, vyšívání obrazu 
radnice naší městské části a v neposlední řadě se uskutečnila soutěž  
o nejhezčí velikonoční přání. Akcí se účastnili spoluobčané napříč  
generacemi, od školek, škol až po kluby seniorů. Všem patří ještě jed-
nou naše velké poděkování.  Andrea Říčková    

Třetí setkání řídícího výboru MAP III
V pondělí 13. června se uskutečnilo v Obřadní síni MČ Praha 13 již 
třetí setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu III rozvoje 
vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje. Pozváni byli mimo členy také  
vedoucí pracovníci všech aktérů zapojených do projektu.

Na programu byly představeny nejen aktivity podporující pražské 
mateřské a základní školy (NPI, PF UK, iKAP), ale především jsme 
nabídli možnosti současných dotací, o které si mohou školy zažádat - 
OP JAK - Šablony, IROP 2021-2027 apod. Schůzka vedená ve velmi 
přátelském duchu byla přínosná pro všechny zúčastněné.   
 Lenka Weignerová

Novinky z knihovny Lužiny
Vážení čtenáři,

na podzim se do knihovny vrací akce a pořady, na které jste byli 
v knihovně zvyklí. Konkrétně se jedná o pravidelné knižní swapy,  
literární hrátky, workshopy koláže, klub pletení, kreativní dílničky  
pro děti, setkávání s pracovníky nízkoprahového klubu JednaTrojka  
i doučování s Novou školou. Pro školní skupiny připravily kolegyně 
novou nabídku besed. V dětském oddělení rovněž byla vyhlášena  
výtvarná soutěž Co jsem dělal o prázdninách, kam stále můžete  
svá díla přihlásit. Pro více informací sledujte naše webové stránky 
www.mlp.cz/luziny a případně náš instagram @Knihomolnice.  
Budeme se těšit na viděnou při vaší příští návštěvě.  Lucie Šebelová

Peníze pomůžou vybavit posádky 
sanitních vozů
Záchranná služba Asociace samaritánů ČR – Praha západ je spolek, je-
hož posláním je pomáhat lidem v nouzi. Zajišťuje dopravu raněných, 
nemocných či rodiček na území Prahy a Středočeského kraje a drží stá-
lou lékařskou službu na mezinárodním letišti Václava Havla. Nezastu- 
pitelnou roli hrál také v době covidu, kdy se jeho členové zapojili do  
antigenního testování nejen v Praze, ale i na dalších místech republiky. 
Záslužnou činnost nestátní organizace se proto radnice rozhodla pod-
pořit dotací, která pomůže vybavit posádky sanitních vozů. Šek v hod-
notě padesát tisíc korun předal začátkem srpna starosta David Vodrážka 
zástupkyním samaritánské záchranné služby. Andrea Říčková

Užitečná spolupráce
Prahu 13 a organizaci Dejme dětem šanci pojí dlouholetá spolupráce. 
Podle slov starosty Davida Vodrážky jsou dětské domovy velké spole-
čenské téma, a tak podpora této organizace je více než samozřejmá. 

Proto vedení Pra- 
hy 13 předalo pa-
desát tisíc korun  
na podporu nejen 
každodenních čin-
ností těch, kteří 
pomáhají dětem 
z dětských domovů 
při vstupu do sa-
mostatného života, 
ale také na pod-
poru knihy Znáte 
jejich příběhy.  

Tato unikátní publikace přibližuje osudy dětí a mládeže, jež z různých 
důvodů našly útočiště v dětském domově, poskytuje základní infor-
mace o rodinné a ústavní péči a seznamuje veřejnost s činností organi-
zace.  Andrea Říčková
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Informace pro voliče  
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 23. 9. 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  
24. 9. 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Na území naší městské části budou probíhat volby do Zastupitelstva městské části Praha 13  
a do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to v 58 volebních okrscích. Území MČ Praha 13 tvoří pouze jeden volební obvod (Praha 13). 
Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž seznam je uveden na www.praha13.cz v sekci VOLBY a na úřední desce ÚMČ Praha 13. 
Adresa volební místnosti je rovněž uvedena na doručovací obálce s hlasovacími lístky.

   Voličem (tj. osobou s právem hlasovat) je:
1. Státní občan České republiky, u kterého nenastala překážka výkonu  
volebního práva a který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně  
18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městské části Praha 13. 
2. Státní občan jiného členského státu Evropské unie, u kterého nena-
stala překážka výkonu volebního práva, dosáhl alespoň druhý den voleb 
věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu popř. 
přechodnému pobytu v městské části Praha 13. Další podmínkou je zá-
pis tohoto voliče do dodatku stálého seznamu voličů, a to do 21. 9. 2022 
do 16.00 hodin. Dodatek stálého seznamu voličů vede odbor osobních 
dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 13. Občané ji-
ných členských států EU, kteří již jsou u ÚMČ Praha 13 na základě své 
dřívější žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů, zůstanou  
v tomto dodatku zapsáni i pro volby v roce 2022, ledaže by sami požádali 
o vyškrtnutí. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit, zda je  
zapsán ve stálém seznamu voličů či v dodatku stálého seznamu, a to  
u odboru osobních dokladů a evidence obyvatel v přízemí úřadu, u paní 
Magdaleny Přikrylové po předložení průkazu totožnosti. Telefonické 
ověření této skutečnosti není možné. 
   Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky jsou doručovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb, tj. do 20. 9. 2022. V rámci naší MČ obdrží volič v jedné obálce 
hlasovací lístek do Zastupitelstva MČ Praha 13 a hlasovací lístek do Za-
stupitelstva hl. m. Prahy (ten je označený barevným pruhem). Pokud by 
se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve schránce nenajde, lze je ve 
dnech voleb získat ve volební místnosti. V případě, že dojde k poškození 
nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti rovněž 
požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

V této souvislosti prosím, abyste umožnili pracovníkům úřadu, kteří 
zajišťují roznos hlasovacích lístků, přístup ke svým domovním schrán-
kám a schránky si řádně označili.
   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. Státní občan jiného 
členského státu EU prokáže státní občanství průkazem o povolení k po-
bytu, potvrzením o přechodném pobytu nebo osvědčením o registraci.  
Po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží volič prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. 

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů či  
ve výpisu z dodatku stálého 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, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování 
umožněno. Po úpravě vloží lístky do úřední obálky a tuto obálku pak 
před okrskovou volební komisí vloží do volební schránky.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů příslušného za-
stupitelstva má být voleno (toto číslo je uvedeno na hlasovacím lístku),  
tj. do Zastupitelstva městské části Praha 13 může volit nejvýše 35 kandi-
dátů a do Zastupitelstva hl. m. Prahy nejvýše 65 kandidátů.
   Volič může upravit hlasovací lístek těmito způsoby: 
1. Pokud chce volič volit pouze jednu volební stranu, označí křížkem  
ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany tuto volební 
stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí  
dle hlasovacího lístku.  
2. Pokud chce volič volit jednotlivé kandidáty z různých volebních stran, 
označí křížkem v rámečcích před jmény kandidátů tyto kandidáty, nej-
výše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. 
3. Volič může zvolit kombinaci obou způsobů, a to tak, že označí kříž-
kem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty z jiných volebních stran. Takto volí předně jednotlivě 

označené kandidáty a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí  
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu vo-
lených členů zastupitelstva obce.

Příklad: Na hlasovacím lístku je 11 volebních stran, do zastupitelstva 
může být zvoleno 35 kandidátů. 

Volič označí křížkem ve čtverečku před názvem strany volební stranu 
„A“ a u této strany dále označí ve čtverečku 6 kandidátů, dále označí  
 ve čtverečku před kandidátem u volební strany „B“ 3 kandidáty 
 ve čtverečku před kandidátem u volební strany „C“ 5 kandidátů 
 ve čtverečku před kandidátem u volební strany „D“ 2 kandidát 
 ve čtverečku před kandidátem u volební strany „E“ 1 kandidáta

K označeným kandidátům volební strany „A“ se nepřihlíží. Volič tedy 
označil 11 jednotlivých kandidátů v ostatních volebních stranách. Pokud 
může být do zastupitelstva zvoleno 35 kandidátů, obdrží zbývajících  
24 hlasů kandidáti volební strany „A“ označeni pořadovým číslem 1-24. 
   Hlas voliče je neplatný, jestliže  
 hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky 
 hlasovací lístek není na předepsaném tiskopise 
 hlasovací lístek je přetržený 
 v úřední obálce je několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva 
 volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného 
kandidáta 
 volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce volební strany více než jednu volební stranu 
 volič označil křížkem více kandidátů, než má být voleno členů pří-
slušného zastupitelstva.

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho plat-
nost, pokud jsou z něj patrny potřebné údaje.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lís-
tek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové 
volební komise), který může hlasovací lístek za něho upravit a vložit  
do úřední obálky, a popřípadě úřední obálku i vložit do volební schránky.

Volební místnosti se uzavírají v pátek 23. 9. 2022 ve 22.00 hodin  
a v sobotu 24. 9. 2022 ve 14.00 hodin s tím, že se předtím umožní odvo-
lit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní.
Při volbách do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy  
a nelze volit na zastupitelských úřadech. Rovněž nelze volit ve zdravot-
nickém nebo obdobném zařízení, pokud se toto zařízení nachází mimo 
okrsek, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. 
   Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad  
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, ve 
kterém je přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.  O návštěvu 
okrskové volební komise můžete požádat na tel. 235 011 314, paní He-
rychová, nebo můžete žádost zaslat na e-mail HerychovaP@praha13.cz. 
V žádosti uveďte jméno, příjmení, adresu a tel. spojení, vaše žádosti bu-
dou předány okrskové volební komisi, která se s Vámi v době voleb spojí 
a domluví případné další podrobnosti. Žádosti zašlete co nejdříve, aby-
chom je mohli připravit pro komisi. V době voleb přijímá žádosti již pří-
slušná okrsková volební komise, telefonní spojení do okrskových voleb-
ních komisí budou zveřejněna na webových stránkách.
   Informace ve volební místnosti 
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon, infor-
mace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky a infor-
mace o případném vzdání se kandidatury či odvolání kandidáta, resp.  
o tiskových chybách hlasovacího lístku.

Vážení voliči, doufám, že poskytnuté informace jsou dostačující.  
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na odbor občansko-správní, 
tel. 235 011 313, e-mail MaskovaS@praha13.cz. Potřebné informace zís-
káte i na webových stránkách úřadu.       Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru
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Městskou část zdobí další murály
Radnice Prahy 13 dokončila další projekty, které přináší barvy do ulic. 
Průběžné opravy betonových zdí v blízkosti dětských a sportovních 
hřišť jsou doplněny velkoplošnými malbami a do té poslední ve vnit-
robloku ulice Trávníčkova se zapojily i děti z DDM Stodůlky.

Vnitrobloky mají svá specifika, kolem hřišť je velké množství beto-
nových zdí, které je třeba udržovat v dobrém stavu a mohou také při-
nášet radost veřejnosti. Barvy do sídlišť patří a podle reakce obyvatel 
se těší podpoře. Do malby v Trávníčkově ulici se nám podařilo zapojit 
i místní děti, které se v DDM Stodůlky účastnily výtvarně zaměře-
ného příměstského tábora. Spolu se zkušeným autorem Radkem  
Slabým vytvořily malbu na téma Francie. Zbývá věřit, že se jejich dílu 
vandalismus vyhne a noční sprejeři tak vyjádří respekt k autorům.

„Velmi jsme přivítali možnost toto téma v rámci příměstského sou-
středění zpracovat, navíc pod vedením nadšeného mladého umělce. 
Na soustředění se sešlo dvacet dívek ve věku od sedmi do šestnácti let, 
a přestože jsme zažili týden vysokých teplot, rozpálená zeď postupně 
dostávala nový kabát. Dívky byly opravdu nadšené, že se dostaly k ta-
kovéto tvorbě a Radkovi na památku věnovaly koláž, kde vyjadřuje 
každá své osobní poděkování či vzkaz. Ještě jednou děkujeme městské 
části za uskutečnění tohoto projektu,“ sdělila za DDM Stodůlky 
Zdeňka Hiřmanová.

„Jsem rád, že jsem mohl být součástí unikátního projektu. Maluji  

už přibližně 20 let, ale něco podobného jsem ještě nezažil. Zapojit do 
malby 20 metrové zdi děti byl skvělý nápad, který bych sám od sebe 
asi nikdy nerealizoval. Přiznám se, že ze začátku jsem se toho trochu 
bál, jak to všechno dopadne, ale ony to zvládly až nečekaně dobře  
a bylo znát, že je to hodně bavilo. Je super, že radnice myslí na své  
občany a postupně opravuje a předělává nehezké zdi kolem dětských 
hrišť. Dává prostor umělcům dokázat, že graffiti nebo street art je 
umění, které, když je udělané v určité kvalitě a formě, tak ho mohou 
ocenit i běžní občané. Ale nápad zapojit do malby děti tuto myšlenku 
dostal úplně na jinou úrověň. V dětském podání jednotlivé obrázky 
vypadají jinak, autenticky. Děti si tím samy dokážou, čeho jsou 
schopné a dodá jim to motivaci na sobě dále pracovat. A hlavně svým 
uměním ovlivní i děti ze sídlišť. Dodám příklad, který hovoří za 
všechno. Během práce, kdy jsem dodělával Eiffelovku, se za mnou  
zastavilo několik dětí a začaly vyzvídat, protože vše pozorovaly z bal-
konu. To byl pro mě důkaz, že tento projekt opravdu zapůsobil. Tímto 
bych chtěl radnici Praha 13 poděkovat a konstatovat, že lidé, kteří 
tam pracují, to mají promyšlené velmi dobře a mohli by být inspirací  
i pro další úřady v České republice,“ řekl Radek Slabý, autor návrhu  
a malby.

Druhým projektem, který se podařilo během léta dokončit, je revi-
talizace sportovního hřiště v ulici Böhmova. Opravené zdi opět zís-
kaly nový vzhled a k pohybu návštěvníky povzbuzují hvězdy našeho 
sportu.  Lucie Steinerová

Rekonstrukce DDM Stodůlky 
Budova Domu dětí a mládeže ve Stodůlkách prochází rozsáhlou  
rekonstrukcí. Radnice zahájila stavební práce začátkem prázdnin. 
Vzniká zde nová přístavba, kde bude umístěna centrální recepce  
a zvýší se tak bezpečnost provozu DDM. Dům dětí a mládeže Sto-
důlky poskytuje širokou škálu volnočasových aktivit dětem i dospělým 
z Prahy 13, a to již desítky let. V současné době vedou do budovy tři 
vchody a není tak prakticky možné sledovat pohyb osob v objektu. 
Přístavba vznikne zastřešením dnes nevyužitého venkovního prostoru 
a vnitřní prostory budou upraveny tak, aby děti i dospělí bezpečně 
vcházeli i odcházeli z budovy jedním vchodem. Stávající budova  
ve tvaru do U přímo vybízí k využití volného prostoru mezi 

jednotlivými částmi objektu. Probíhají bourací práce, následně bude 
postavena ocelová nosná konstrukce a zastřešení. Po vyzdění vnějších  
i vnitřních prostor a instalaci rozvodů proběhnou povrchové úpravy  
a v říjnu budou moci děti i dospělí vejít do DDM pohodlnou a bez-
pečnou recepcí. 

Zastřešením a dalšími úpravami v části mezi stávajícím žlutým  
a zeleným pavilonem vznikne nový foyer, kde budou mít možnost  
rodiče, čekající na své dítě, relaxovat či vyřizovat své pracovní záleži-
tosti. Předpokládá se také využití tohoto předsálí k prezentaci činnosti 
DDM Stodůlky a pořádání vhodných příležitostných akcí, videopro-
jekcí apod. Zajištěním bezpečí účastníků tak v kontextu s úpravou  
a modernizací stávajících prostor určitě přispěje k lepšímu komfortu 
všech návštěvníků.  Lucie Steinerová
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Den dětí v Centrálním parku
Ve středu 1. června připravila radnice Prahy 13 v Centrálním parku 
Pohádkový dětský den s bohatým programem, nejrůznějšími soutě-
žemi a spoustou dárků, který potěšil oslavence z místních mateřských 
i základních škol. 

„K dětskému dni patří radost a smích a ten se nám dnes podařilo 
vykouzlit na tvářích stovek dětí z naší městské části. Děkuji všem, 
kteří se na této akci podíleli,“ řekl starosta David Vodrážka. Den dětí 
se na třináctce slavil na mnoha místech celé odpoledne. „Některé 
školy a školky si připravily zábavné hry přímo ve svých prostorách, 
program byl připraven také v Domě dětí a mládeže ve Stodůlkách, 
dobrovolní hasiči pak připravili program pro děti na celou neděli  
5. června. Věřím, že si všechny děti svůj den užily,“ dodala místosta-
rostka Marcela Plesníková. -red-

Komunitní zahrada 
Městská část Praha 13 připravuje komunitní zahradu na Velké 
Ohradě. V současné době jsou dokončeny stavební práce a podle kli-
matických podmínek dojde k výsadbě stromů a keřů. Zahrada bude 
sloužit k aktivnímu odpočinku místním obyvatelům. Pozemek o roz-
měru 5 tisíc m2 je součástí areálu Základní školy Janského a nabídne 
aktivní relax široké komunitě. Komunitní zahradu radnice připravo-
vala již delší dobu, ale jako každá městská část v Praze, řešila nejprve 
majetkové vztahy. V první řadě pozemek musí být v majetku městské 
části a dostupný dostatečnému počtu obyvatel, kteří by se mohli do 
komunitní zahrady zapojit. Tento pozemek je dost veliký pro všechny 
zájemce o komunitní zahradničení. Projekt se těší velkému zájmu 
 veřejnosti. Školní pozemek byl dlouho nevyužitý a vzhledem k jeho 
velikosti přináší možnost velkorysého řešení. Komunitní zahrada po-
skytne zapojené skupině obyvatel prostor pro společné pěstování pře-
devším ovoce, zeleniny, bylinek a vytvoří zde funkční místo pro 
odpočinek a sousedské setkávání. Radnice celý pozemek vyčistila od 
starých keřů, upravila celý prostor, zasadila první keře, připravila vyvý-
šené záhony a dokončuje poslední úpravy. Na pozemek radnice umístí 
také potřebné zázemí. Uživatelé zahrady budou mít k dispozici sklad 

nářadí i kompostér. Již ve fázi úpravy pozemků začala vznikat komu-
nita a první zájemci o komunitní zahradu se tak začali podílet na sta-
vebních úpravách pozemku. „Kam přesně budou umístěny lavičky, 
posezení, ohniště či pískoviště nebo houpačky pro děti bude už na 
rozhodnutí těch, kteří se na užívání a provozu komunitní zahrady bu-
dou podílet. Zahrada na velké Ohradě je pilotním projektem a věříme, 
že bude úspěšným příkladem pro další, které mohou vzniknout  
i v jiných částech Prahy 13,“ řekl starosta David Vodrážka. V červnu 
proběhlo dotazníkové šetření a oslovení místních obyvatel, který zajis-
til společensky prospěšný podnik Kokoza. Pomáhá také zájemcům 
zformovat spolek, který ji bude oficiálně provozovat. První sousedské 
setkání zájemců o zapojení se do komunitní zahrady na Velké Ohradě 
proběhlo na konci června a dorazila téměř stovka zájemců. Druhé se-
tkání se uskutečnilo v polovině července, kde se diskutovalo o kon-
krétních projektových detailech s úzkou skupinkou zájemců, kteří již 
aktivně formují organizační skupinu komunitní zahrady. Jakmile bude 
oficiálně založen spolek a schválen provozní řád, radnice je připravena 
zahradu komunitě vypůjčit k užívání, a to zcela zdarma.  Lucie Steinerová
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Rozhovor se starostou 
S končícím volebním obdobím přinášíme rozhovor se starostou Davidem Vodrážkou, 
aby zhodnotil minulé čtyři roky a čtenářům STOPu přiblížil svůj pohled na život  
v Praze 13.
 

Pane starosto, je nutno říci, že poslední roky přinesly do života nás všech 
velmi vážné krize. Jak hodnotíte předešlé čtyři roky očima starosty 
 třinácté městské části?
Toto volební období bylo nejtěžší, které jsem zažil. Pandemie způso-
bila ochromení celé společnosti v šíři, se kterou se nikdo z nás nesetkal 
a radnice nebyla samozřejmě výjimkou. Dva roky jsme se potýkali  
s mnoha omezeními, která bylo nutné přijmout a museli jsme opustit 
mnoho činností. Z klišé „přeji mnoho zdraví“ se stalo ze srdce míněné 
přání a my jsme z pohledu radnice veškerou pozornost upřeli na za-
chování chodu škol, sociálních služeb a investic do projektů, které bu-
dou dlouhodobě udržitelné. Velmi zásadní otázkou bylo zachování 
kvality vzdělávání, které se ze dne na den muselo přesunout ze tříd  
do on-line světa a nebylo to jednoduché. Vybavili jsme školy note-
booky a další technikou, zajistili jsme jim veškeré hygienické pomůcky 
a je více než na místě všem lidem ve školách a školkách poděkovat  
za skvěle odvedenou práci. Nebyla to jednoduchá doba ani pro rodiče 
a děti samotné. Omezení kontaktů, zájmových aktivit i kulturních 
akcí způsobilo mnoho škod v mezilidských vztazích a doufám, že nás 
nic podobného, v takovém rozsahu, nepotká. Z druhé strany je třeba 

říci, že jsme během let prozřetelně investovali především do  
veřejného prostoru, jako jsou parky, zeleň, sportovní a dětská hřiště, 
odpočinkové zóny a tato místa nabídla během omezení obyvatelům 
místa na relax, procházky, sport bez tělocvičen a více kilometrů uje-
tých na kolech. Dalejský park nabízí velkorysý prostor k odpočinku  
v blízkosti Prokopského údolí, revitalizujeme vnitrobloky, dětská 
i sportovní hřiště, obnovena byla také krteňská alej. Speciální pozor-
nost jsme věnovali seniorům a pravidelně jsme do Lukáše a Domova 
Zity Kabátové dodávali potřebné pomůcky a další podporu. Snažili 

jsme se maximálně pomoci i místním podnikatelům, ať už to bylo 
prominutím poplatků nebo nezvyšování nájemného ani o inflaci. 
Když pandemie ustoupila, začala krize na Ukrajině a opět jsme řešili 
situace, které nikdo z nás nezažil. Na příchod tisíců uprchlíků před 
válkou jsme sice nebyli připraveni, ale zvládli jsme i tuto vlnu. 
 Aktuálně prožíváme historicky jednu z nejvyšších inflací a připravu-
jeme nová úsporná opatření v rámci provozu budov. Velmi si cením 
faktu, že rozpočet městské části zůstává bez úvěrů a veškeré kompli-
kace jsme operativně vyřešili. Nenecháváme příštím generacím žádné 
dluhy a systematicky se věnujeme budoucímu rozvoji.
 

Která z investic tohoto volebního období je z Vašeho pohledu ta nejzásadnější?
Z mého pohledu jsou to určitě nové byty pro seniory. Na jaře v roce 
2021 jsme zahájili zásadní investici – Přístavbu Domu sociálních slu-
žeb Praha 13 – „Lukáš“, ve kterém sídlí Středisko sociálních služeb 
Prahy 13.  Přístavba představuje výstavbu čtyřpodlažního objektu, kde 
je ve třech podlažích umístěno deset malometrážních bytů pro seniory 
a v přízemí se pak nachází dva víceúčelové klubové sály pro setkávání 
seniorů. Během měsíce března 2021 se započalo s přípravou staveniště 
a vlastním zahájením výstavby. Podle plánu byla hrubá stavba dokon-
čena na jaře letošního roku. Přestože stavba byla, zejména v minulém 
roce, provázena problémy s dodávkami materiálů, vše se nakonec po-
dařilo zdárně překonat a během letošního léta byly dokončeny inte-
riéry všech bytů a společenských sálů. V současné době probíhají po-

slední úpravy, administrativní činnosti a následně kolaudace. Nová 
část bude plně v provozu letos v říjnu.  Péče o seniory a s tím spojená 
přístavba Lukáše je jednou z priorit naší městské části. Ta představuje, 
dle mého soudu, velmi efektivní a ekonomicky velmi výhodné řešení, 
jak v Praze 13 rozvíjet a zkvalitňovat další služby určené našim senio-
rům. Děkuji všem kolegům, kteří se na přístavbě podíleli, stejně také 
zaměstnancům Střediska sociálních služeb Prahy 13, zaměstnancům 
zhotovitele a všem dodavatelům. V říjnu najde v nové části budovy 
Lukáše nový bezpečný domov další desítka seniorů, celková kapacita 
celého Lukáše tak dosáhne 30 bytových jednotek. Přízemí objektu  
se stane stabilním a moderně vybaveným zázemím pro kluby seniorů. 
Těch v naší městské části působí třináct a jejich členové svými aktivi-
tami dokazují, že je pořád co dělat a lze se bavit i v pokročilém věku. 
Ať se Lukáši daří a přeji všem lidem v něm pevné zdraví! 

Praha 13 se neustále rozrůstá, co to pro Vás znamená?
Nová výstavba je jasným signálem, že naše městská část je atraktivní 
místo pro život, jednoduše dobrá adresa a velice si toho vážím. Rozvoj 
je ale třeba systematicky a dlouhodobě plánovat. Praha je jedno z nej-
krásnějších měst na světě a je logické, že roste a obyvatelé přibývají. 
Dnes na třináctce trvale bydlí téměř 70 tisíc obyvatel, další tisíce tu 
žijí v nájmech a je nutné zajistit potřebnou infrastrukturu. Pečlivě plá-
nujeme dostatečné množství škol a školek, všechny děti z naší městské 
části mají své místo v lavicích i v předškolních zařízeních jisté. Vedle 
aktuálních potřeb mateřských a základních škol se věnujeme také bu-
doucnosti. Důrazně trváme na tom, aby při plánování nové výstavby 
byla zajištěna i kapacita školních zařízení a kvalitní veřejný prostor. 
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Aktuálně tuto otázku řešíme v Západním městě, v lokalitě určené pro 
bydlení. Je to jeden příklad, jak lze zajistit dostatečný rozvoj nových 
čtvrtí, včetně potřebné infrastruktury a služeb. S investorem je již po-
depsaná smlouva o spolupráci, která zajišťuje výstavbu nové mateřské 
školy, kterou následně předá městské části k provozu. Připravujeme již 
další podobnou spolupráci a intenzivně řešíme také vznik nové zá-
kladní školy. Dalším tématem je zdravotnictví, za poslední čtyři roky 
se zde otevřely desítky nových ordinací specializovaných lékařů. Těmi 
největšími jsou například poliklinika Hůrka nebo Diagnostické cent-
rum pro matky a děti. Maximálně podporujme rozšiřování lékařské 
péče tady u nás, aby obyvatelé třináctky nemuseli jezdit přes celou 
Prahu k lékaři. Naši velkou podporu mají také vzdělávací, kulturní  
i sportovní spolky a kluby. Je důležité, aby obyvatelé mohli kvalitně 
trávit svůj volný čas v blízkosti svých domovů. 
 
Co je největší „Achillovou patou“ naší městské části?
Největším tématem je samozřejmě parkování a doprava, s tím pocho-
pitelně bojují i jiné městské části. Sídliště nebyla koncipována na 
dnešní počet automobilů ani na zahuštěnou dopravu, kterou zažíváme 
dnes. Z komplexního ohledu na dopravu je nutné dokončit Radlickou 
radiálu, aby se ulevilo tranzitu přes Prahu 13 a také dokončení rozva-
dovské spojky. Bez strategického řešení průjezdu se Praha neobejde,  
a to je alfa a omega i problémů s parkováním v rezidenčních oblas-

tech. Logika věci je jasná – jakmile bude fungovat tok transitní do-
pravy, budou zřejmá i místa, kde je třeba postavit velkokapacitní par-
koviště, aby dojíždějící mohli zaparkovat na kraji města u metra a do 
práce dojet MHD. V našem případě je strategické prosadit velkoka-
pacitní parkoviště na Zličíně a ulevit tím našim obyvatelům. Na lo-
kální úrovni jsou řešením parkovací domy. Na úkor zeleně nelze vy-
tvářet několik míst pro parkování. Za prvé v sídlištích není prostor  
a například deset nových míst místo jednoho trávníku nic nevyřeší. 
Proto jsme přistoupili k systematickému plánovaní parkovacích domů 
a opravdu se podařilo zahájit stavbu. Právě se staví nový parkovací 
dům v Petržílkově ulici v Nových Butovicích, který nabídne téměř 
400 míst již příští rok. V přípravné fázi ale máme i další záměry. Do-
prava a parkování je velmi důležitá infrastruktura celého města, inten-

zivně tlačíme magistrát k systematickému řešení a u nás doma reali-
zujeme lokální projekty. Je to běh na dlouho trať, ale stále věřím,  
že lze dojít k řešení, které má hlavu a patu a ve kterém půjde přede-
vším o kvalitu života místních obyvatel.
 

Co Vás osobně za poslední roky nejvíce potěšilo a naopak?
Poslední dobou mám pocit, že lidé tak nějak více drží spolu, a i noví 
občané berou třináctku jako své město a svůj domov. Daří se sportu  
a různým formám volnočasového vyžití. V různých částech třináctky 
si lidé sami pravidelně organizují sousedská setkání, kulturní a spor-
tovní aktivity a já si toho velmi vážím. Jsem velmi rád, že se nebojí  
na radnici přijít, prodiskutovat své návrhy a požádat o podporu. Cí-
tím, že kvalita komunitního života stoupá a obyvatelé se sami zapojují 
do různých aktivit. Opravdu veliký zájem je o komunitní zahradu, 
kterou připravujeme na Velké Ohradě. Z naší strany dokončujeme 
stavební práce a již teď se formuje komunita, která se aktivně do pří-
pravy zapojila. Těším se na její otevření. Daří se nám nejrůznější pro-
jekty spojovat s realizací velkoplošných maleb ve veřejném prostoru. 
Barvy do ulic patří a do každé opravy zdí, především u hřišť, se sna-

žíme zakomponovat právě i street art. Hřiště a vnitrobloky tak získá-
vají hezčí kabát a do malby samotné zapojujeme i místní obyvatele. 
Radnice je otevřená všem, kteří se chtějí do zlepšování naší lokality 
zapojit. Jsme obklopeni zelení a do přírody vyráží stále víc lidí a oce-
ňují polohu třináctky s možností vyrazit pěšky či na kole do okolí. 
Jestli mě něco opravdu mrzí, tak je to nepochopení faktu, že starosta 
a vedení městské části má jen omezené možnosti v regulaci nové vý-
stavby, ty jsou striktně určeny zákonem. V maximální míře se snažíme 
s investory domluvit na citlivém přístupu k lokalitě, nutíme je k pod-
poře infrastruktury a realizaci pro městskou část prospěšných pro-
jektů. Avšak pokud vlastník splní všechny zákonné normy, tak zkrátka 
stavbu nakonec realizuje i za cenu soudního rozhodnutí. Pokud je ov-
šem reálná šance na úspěch, tak vynakládáme veškeré úsilí, abychom 
právními prostředky dosáhli nápravy. Primárním cílem vedení městské 
části je, aby se nám všem na třináctce hezky žilo. Lucie Steinerová
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Ani tentokrát jsme neutekli
První červnovou sobotu se Centrální park rozzářil barvami a rozezněl 
smíchem. Konal se zde jedinečný běh Barvám neutečeš. Již podruhé 
měli obyvatelé Prahy 13 a nejen oni možnost strávit netradiční odpo-
ledne, společně se pobavit a načerpat mnoho nezapomenutelných zá-
žitků. Účastnit běhu se mohl opravdu každý, stačilo se vyzbrojit pouze 
dobrou náladou. Trasu dlouhou pět kilometrů mohli závodníci zdolat 
během či chůzí. Jejím cílem bylo proběhnout pět barevných zón a ne-
chat se zasypat barvami. Součástí akce byl bohatý doprovodný pro-
gram a tombola. Není proto divu, že v závěru odpoledne se zvesela 
vraceli domů nejen duhoví běžci, ale i přihlížející návštěvníci. Děku-
jeme za rekordní účast a těšíme se na příští ročník. -red-

Mezigenerační deskové hry  
opět na radnici
Kdo si hraje, nezlobí! bylo heslo dne, který tentokrát zaujal více než še-
desát účastníků. Již posedmé spolu v rámci Mezigeneračních her sou-
peřili členové Klubů seniorů Prahy 13, děti z našich základních škol  
a zájemci z řad veřejnosti. Strávit společný čas u stolů plných desko-
vých her a změřit své vědomosti, důvtip a logické myšlení bavilo 
všechny věkové skupiny. Každý si v závěru setkání odnesl drobný  
dárek a štěstí přálo hráčům i v tombole, kde hlavní cenou byly vědo-
mostní deskové hry. Oblíbené zápolení opět pořádala místní Agenda 21 
ve spolupráci s pobočkou Městské knihovny Kovářova. Do akce  
se aktivně zapojilo i vedení městské části v čele se starostou Davidem 
Vodrážkou, radní Anetou Ečekovou Maršálovou, předsedou výboru 
místní Agendy 21 Vítem Bobysudem, paní zastupitelkou Yvetou  
Kvapilovou a Ludmilou Tichou.

Všem účastníkům děkujeme a velice nás těší, že se těmito setkáními 
daří propojovat generace a budovat tak vzájemný respekt. MA21

Milé setkání před zaslouženými 
prázdninami
Ještě než se zavřely dveře deseti základních a dvaadvaceti mateřských 
škol, jejichž je Praha 13 zřizovatelem, sešli se jejich ředitelé a ředitelky 
na radnici, aby se jim dostalo osobního poděkování. Vřelá slova sta-
rosty Davida Vodrážky a místostarostky Marcely Plesníkové nepatřila 
samozřejmě pouze jim, ale všem pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům, kteří na území naší městské části působí. Starosta vy-
zdvihl profesionalitu všech zúčastněných zejména během posledních 
dvou náročných let a místostarostka mimo jiné vyjádřila hrdost na 
ocenění národními certifikáty, které mnohé školy v průběhu roku zís-
kaly. Oba svorně s úctou poděkovali všem zaměstnancům škol a ško-
lek a popřáli jim zasloužené, klidné prázdniny. Andrea Říčková

Roboti a Robotika
Atrium radnice od 7. července hostí unikátní výstavu Roboti a Robo-
tika. K vidění jsou zde menší i rozměrnější modely, představují se zde 
roboti jak ve statické pozici, tak i v pohybu. Oblíbenou součástí vý-
stavy je kopie Bratislavského mostu s funkční železnicí, která je sesta-
vená z legendární stavebnice Merkur. S touto stavebnicí se můžete 
blíže seznámit a zkusit si něco sami sestavit v herně Merkur, která je 
umístěna v obřadní síni radnice. Je otevřena za předpokladu, že se 

v síni nekonají jiné 
akce úřadu. Každou 
červencovou neděli 
byly součástí výstavy 
také tematické 
workshopy, kde si ná-
vštěvníci mohli vy-
zkoušet programování 
a sestavování robotů 
pod vedením odbor-
níků. Výstavu dosud 
shlédlo mnoho rodičů 
s dětmi a stala se také 
vítaným zpestřením 
programu příměst-

ských táborů nejen z naší městské části. Navštívit kouzelný svět robotů 
a nostalgicky zavzpomínat na dětství se stavebnicí Merkur máte mož-
nost ještě do 10. září. Andrea Říčková

Czech Photo Junior
Soutěž Czech Photo Junior je fotografická soutěž pro mladé fotografky 
a fotografy na základních a středních školách. Soutěž probíhá  
paralelně s Czech Press Photo a má i stejné kategorie jako například 
sport, každodenní život nebo portrét. Snímky je možné poslat do sou-
těže do 30. září 2022. Výstava vítězných snímků bude v Národním 
muzeu, kde snímky juniorů jsou k vidění po boku profesionálních fo-
tografů. Podrobnosti a pravidla najdete na webu www.czechphoto.org.
 Anna Vacková
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Chlupíkovo divadelní léto aneb 
Spolu to zvládneme
Ke konci školního roku proběhl ve Fakultní základní škole profesora 
Otokara Chlupa již třináctý ročník Chlupíkova divadelního léta, ve 
kterém žáci i učitelé dokazují, že divadlo patří ke škole a k základ-
nímu vzdělání. Do festivalové přehlídky se zapojily děti z prvních až 
devátých ročníků. Není snadné domluvit se na společné hře, rozdělit  
si role, naučit se texty, vyrobit kulisy, naučit se mluvit srozumitelně  
a nahlas, vzájemně si naslouchat a nebát se vystoupit. Avšak nakonec 
všechno dopadlo na výbornou, snad i proto, že příkladem šli i pedago-
gové se svým vystoupením divadla OCH.

Velké díky patří vedení školy, které konání festivalu umožnilo  
a Tomáši Žaludovi, principálovi profesionálního divadla Glanc, který 
velmi trpělivě vypomáhal jak s technikou, tak dobrými radami malým 
i větším hercům. Poděkování zaslouží také rodiče, kteří se zapojili do 
týdenního divadelního maratónu a významně přispěli k celkové atmo-
sféře. Neopominutelný dík musíme věnovat všem žákům, kteří vyrá-
běli a malovali kulisy, obrazy a nápisy. Stejně tak děkujeme moderáto-
rům z řad žákovského parlamentu, jak „velkým“ z druhého stupně,  
tak i „malým“ ze stupně prvního a zejména těm, kdo hráli, režírovali, 
naslouchali, oceňovali a připravovali.   Vlaď ka Strculová Procházková

Lučinka v létě a na podzim
Folklorní soubor Lučinka se v listopadu chystá oslavit své pětatřicáté 
výročí. Na tuto významnou událost se potřebovali jeho členové dobře 
připravit, a tak se všechny sborové děti i dospělí sešli v létě na něko-
lika letních soustředěních plných tance, zpěvu, her a zábavy. Nejmladší 
děti vyrazily do léty prověřeného Vřesníčku na Vysočině, prostřední 
skupiny se sešly u Tanvaldu a nejstarší děti spolu s dospělými taneč-
níky zavítali na týden do Květuše v Jižních Čechách. Tam spolu s mu-
zikou souboru stavěli nové choreografie a ladili i ty nejmenší detaily 
na již stávajících tancích. Pokud budete chtít vidět výsledky našeho 
snažení, jste srdečně zváni na zářijové akce Zažít Řepy jinak a Zažít 
Butovice jinak, na Řepské vinobraní anebo na třicáté páté výročí sou-
boru, které oslavíme 5. 11. v KD Mlejn. Od září též nabízíme místa 
v našich řadách zejména nejmenším tanečníkům a budeme se na ně 
těšit na pravidelných čtvrtečních zkouškách. Více informací naleznete 
na našich webových stránkách.  Za FS Lučinka Anna Brdičková

Ocenění pro ZŠ Janského
Ve Skleněném sále Minis-
terstva průmyslu a obchodu 
proběhlo 31. května slav-
nostní předání cen v soutěži 
o Národní ceny za společen-
skou odpovědnost. Naše škola 
se umístila na 1. místě v ka-
tegorii Chytré inovace a zís-
kala ocenění Společensky od-
povědná organizace II. stupně. 

Této ceny si nesmírně  
vážíme, protože dokládá,  
že nastavené směřování 
školy je tou správnou cestou 
pro naše žáky, pedagogy,  
rodiče a širokou veřejnost 
Prahy 13. Chtěl bych tímto 
znovu poděkovat svým kole-
gům, kteří svojí prací a nasa-
zením pomohli ocenění zís-
kat.       Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského

Zdraví nás baví
Již po sedmé proběhl před budovou radnice Den zdraví, letos s podti-
tulem Pohybem ke zdraví. Obyvatelé se tak mohli seznámit s nejrůz-
nějšími sportovními aktivitami v blízkosti bydliště. Současně pro-
stranství před radnicí hostilo osmý ročník Veletrhu sociálních služeb,  
na kterém měli návštěvníci možnost se seznámit s nabídkou sociál-
ních služeb, které jsou nápomocny v nejrůznějších životních situacích. 
Občanům bylo na travnaté ploše Slunečního náměstí k dispozici čty-
řicet stánků, ve kterých mohli získat informace ze světa zdraví, pre-
vence a sociálních služeb. Andrea Říčková
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Jak se žije na třináctce – průzkum veřejného mínění
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Celkem

Muž
Žena

15-29 let
30-44 let
45-59 let

60 a více let

do 29.999,-
30.000,- - 59.999,-

60.000,- a více
nechci uvést

Samostatně bydlící
Bez dětí

S dětmi do 6 let
S dětmi 7+ let

Vlastní auto
Nevlastní auto

Bytový dům
Rodinný dům

Panelový dům na sídlišti

Celková spokojenost s bydlením na Praze 13 
(údaje v %)

1=vůbec nejsem spokojen/a 2 3 4 5 6 7 8 9 10=jsem zcela spokojen/a

8,27

8,16
8,38

8,43
8,25
8,24
8,20

8,32
8,23
8,53
8,16

8,32
8,11
8,55
8,33

8,19
8,47

8,58
8,38
8,19

Průměrné 
hodnocení

V ulicích Prahy 13 proběhl průzkum veřejného mínění. Vedení radnice 
tak chtělo zjistit, co se místním občanům líbí, s čím jsou spokojení a co 
jim naopak vadí. Průzkum identifikoval i problémy, které lidé při životě 
v Praze 13 pociťují. Výsledky prezentují názory obyvatel z různých vě-

kových i sociálních skupin. Pro vedení radnice je to pomyslné zrcadlo, 
ve kterém může vidět pozitiva i negativa života v městské části. Okruhy 
otázek byly zaměřeny na všechny důležité oblasti života ve městě: cel-
ková spokojenost s životem v Praze 13, městská zeleň a parky, bezpeč-
nost, občanská vybavenost, doprava a parkování, čistota, výstavba  
i bezpečnost a činnost městského úřadu.  
 

V daných oblastech se hodnotila spokojenost se stavem nebo dostup-
nost. Dále také bylo cílem zjistit, jak se názory lidí liší v různých oblas-
tech naší městské části – data lze třídit podle věku, pohlaví, vzdělání  
a místa bydliště v Praze 13. 

Máme radost, že z průzkumu vyšlo, že jsou ob-
čané primárně s životem na třináctce spokojení. 
U 89 % obyvatel Prahy 13 převažuje celková spo-
kojenost se životem v naší městské části (89 % 
lidí hodnotilo celkovou spokojenost 7 a více 
body). Dvě nejvyšší hodnocení na škále 1–10 
uvádí u spokojenosti s bydlením v této lokalitě 
téměř polovina (47 %) lidí. Nejvyšší spokojenost 
uvádí mladí do 29 let. Na bydlení v Praze 13 je 
podle občanů nejcennější zeleň a blízkost pří-
rody. Čtyři z deseti obyvatel dokonce neuvádí 
žádná negativa místa, ve kterém žijí. Celková 
spokojenost také panovala ve většině dílčích ob-
lastí, z nichž je nejlépe hodnocená zeleň, velmi 
dobře jsou ale vnímány i další oblasti. Získaná 
data nám také prozradila a potvrdila, jaké jsou 
nejpalčivější problémy. Není překvapením,  
že hlavní z nich je otázka parkování. Průzkum 
se zaměřil i na řešení problému, což radnici 
může přinést cenné informace, díky nimž  
bude s řešením spokojeno nejvíce lidí.

V průběhu září 2022 budete obeznámeni  
s podrobnými výsledky tohoto průzkumu ve speciálním vydání zpra-
vodaje STOP, který rovněž dostanete do svých schránek. Na webo-
vých stránkách úřadu bude k dispozici kompletní závěrečná zpráva. 
Výsledky budou k dispozici také na sociálních sítích. Průzkum  
veřejného mínění pro městskou část provedla renomovaná agentura 
ppm factum. -red-
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Jubilejní desátý ročník Festivalu volného času Prahy 13, který vám  
nabídne průřez nejrůznějších volnočasových aktivit pro děti, mládež 
i dospělé – od sportu, turistiky a chovatelství, přes tvůrčí činnosti až 
po hudbu, odstartoval již 27. srpna. Věříme, že každý si najde něco, 
co ho zaujme. Těšíme se na vaši účast a přejeme všem příjemnou 
 zábavu. Jste zváni! Program najdete teké na www.praha13.cz.

 

sobota 3. září 
 9.00 – 17.00 O pohár starosty Prahy 13  
Turnaj v hokejbalu – mladší žáci. Na hřišti HC Kert park Praha  
v Kolovečské ulici.
 od 9.30 Sportovní den s všesportovním oddílem SK Hala Lužiny 
ve sportovní hale 
  9.30 – 10.30 ukázka „Cvičení rodičů s dětmi“ (děti 15 měs. – 3 roky)
10.45 – 11.30 ukázka cvičení „Všestranný předškolák“ (děti 3–5 let 
bez rodičů)
11.45 – 12.30 ukázka „Sportovní hry a atletická přípravka  
pro předškolní děti“ (4–7 let)
 14.30 – 17.00 Běh v přírodě s plněním úkolů
Odpolední program v Centrálním parku Prahy 13 u Kuželkárny
s plněním úkolů – náročnost podle věkových kategorií, tábornické 
dovednosti, zdravověda, přírodověda a orientace.

neděle 4. září
 9.00 – 16.00 O pohár starosty Prahy 13  
Turnaj v hokejbalu – mladší žáci. Na hřišti HC Kert park Praha  
v Kolovečské ulici.
 10.00 Cyklistická vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky  
Start v 10.00 v Centrálním parku u Kuželkárny. Cíl na stejném mís-
tě. Vítáni jsou kromě členů Cyklistického spolku Stodůlky i všichni 
zájemci o cyklistiku, kteří tuto náročnou trasu zvládnou. Délka trasy 
je cca 60 km. 
 14.00 Sportovní den mládeže s Tenisovou akademií Jana Váni 
3. ročník semifinálového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV se 
uskuteční na hřišti u Kuželkárny v Centrálním parku. V současnosti 
se jedná o největší sportovní projekt pro děti a mládež v 250 obcích 
České republiky, který se koná pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentury a Magistrátu 
hlavního města Prahy. Účastníci turnaje soutěží nejprve společně  
v 5 sportovních aktivitách (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis), kdy 
následně 3 nejúspěšnější finalisté z Prahy 13 obdrží nominaci na pro-
sincové Národní finále v Poděbradech. Právě zde budou nominovaní 
hráči z Prahy 13 soupeřit o pozici národního vítěze a o putovní pohár 
TAJV pro Prahu 13. Sportovní akce TAJV v Praze 13 je realizována 
za podpory MČ Praha 13.

pondělí 5. září
 9.00 – 17.00 Panthers Day 
Celodenní akce florbalového klubu Panthers Praha na hřišti FZŠ 
Brdičkova. Zúčastnit se mohou všichni zájemci o tento populární 
sport. Kromě turnajů budou na programu ukázky florbalu a další do-

provodný program, při kterém se trenéři budou věnovat všem mladým 
zájemcům o florbal.
 15.30 – 17.30 Odpoledne určené pro zájemce o badminton  
Akce v tenisové hale v Zázvorkově ul. na Lužinách je určena zejména  
mladým zájemcům o tento sport i pro úplné začátečníky. Budou mít 
možnost vyzkoušet si badminton pod odborným vedením zkušených 
trenérů.   
 20.30 Kinobus na Slunečním nám. v Nových Butovicích  
Promítat se bude český film Po čem muži touží 2, vstup zdarma. 

pondělí 5. až čtvrtek 8. září 
Týden cvičení jógy 
V rámci týdne otevřených dveří v Jógacentru, Velichovská 17  
na Malé Ohradě, si přijďte zdarma vyzkoušet cvičení jógy podle  
systému Jóga v denním životě. Program a více informací najdete  
na www.joga.cz/malaohrada. Vstup zdarma.

úterý 6. září  
 18.30 Koncert kapely Tomtones 
Koncert se uskuteční před projekcí Kinobusu na Slunečním náměstí. 
 20.30 Kinobus na Slunečním nám. v Nových Butovicích  
Promítat se bude dobrodružná akční komedie Špion, který mi dal  
kopačky, vstup zdarma.

středa 7. září 
 15.30 – 17.30 Druhé odpoledne určené pro zájemce o badminton 
Akce proběhne v tenisové hale v Zázvorkově ul. na Lužinách. Všichni 
příchozí budou mít možnost si tento sport vyzkoušet pod odborným-
vedením zkušených trenérů. 
 15.00 – 19.00 Domeček s příchutí rekordů 
Dům dětí a mládeže Stodůlky pořádá při příležitosti zahájení nového 
školního roku domečkový happening, na kterém představí svou čin-
nost, jak ji ještě neznáte. Na šesti stanovištích s aktivitami pro děti  
i dospělé postupně potkáte všechny oblasti, které DDM Stodůlky 
nabízí – techniku a přírodu, tanec a pohyb, předškolní oddělení,  
hudbu, ART aktivity a jazyky. Program bude zároveň probíhat i na 
podiu, kde se můžete těšit jak na hudební, tak taneční čísla, ale též 
na šest domečkových rekordů, které pro vás lektoři DDM Stodůlky 
připravili. I vy můžete být součástí a pomoci nám rekordy vytvořit 
či překonat. Přijďte si s námi užít příjemné odpoledne v Centrálním 
parku a poznat stodůlecký Domeček zase z jiné stránky.
Pódiový program:  
Pěvecký sbor DDM Stodůlky Stodůláček, Flétnový soubor Hanky 
Pevné, vystoupení ukulele a kytary, Dance Friends – Astro, TS Fresas 
Latinas – Limbo,  Break dance MP Belly Amira Juniorky, sólo vy-
stoupení break dance,  orientální tanec sólo.
Sport – Karate. Hosté – Divadlo Drak, Jiří a věž – divadelní společ-
nost Chůdadlo. Irský step – taneční skupina Rinceoirí. Kapela Mezi-
město – v závěru akce na podiu přivítáme kapelu na pomezí folku  
a jazzu s českými autorskými písničkami. 
 20.30 Kinobus na Slunečním nám. v Nových Butovicích  
Promítat se bude česká komedie Srdce na dlani, vstup zdarma.   

čtvrtek 8. září  
 20.30 Kinobus na Slunečním nám. v Nových Butovicích   
Promítat se bude animovaný rodinný film Maxinožka 2, vstup zdarma. 

pátek 9. září 
 9.00 – 17.00 8. ročník Pražského medobraní  
Před budovou radnice MČ Praha 13 na Slunečním náměstí bude 
největší  jednorázový trh s medem, prodej medu a výrobků z medu, 
ochutnávka medů a medovin, pestrý doprovodný program nejen  
o včelách a medu pro děti i dospělé.  
Doprovodný program:  
9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00  
Všechny děti budou mít možnost vyzkoušet si svou řemeslnou zruč-
nost, a dokonce si i něco vyrobit pod dohledem zkušených instruktorů 
společnosti Kutil Junior.  

Vyberte si z nabídky Festivalu volného času Prahy 13

Program festivalu:
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9.00 – 12.00 Český červený kříž – ukázky první pomoci a další čin-
nosti ČČK. 10.00 – 14.00 Studio Beluška bude předvádět praktické 
ukázky cvičení pro zlepšování zraku Batesovou metodou a dále ukáz-
kové masáže. 13.00 – 17.00 Moudrá sovička – spolek zabývající se 
poradenstvím v oboru IT technologií bude ve svém novém pojízdném 
pracovišti zdarma radit a pomáhat především seniorům se zvládnutím 
úskalí počítačů a chytrých telefonů či obdobných zařízení.  
13.00 – 17.00 Stánek MamiGYM – speciálně pro všechny těhotné  
a maminky po porodu je možná konzultace s fyzioterapeutkou  
MamiGYM zdarma (individuální diagnostika těla, kontrola diastázy, 
správné držení těla a dýchání, rady ohledně zdravého cvičení v těho-
tenství a po porodu). MamiGYM dále nabízí po celou dobu Festivalu 
volného času (tedy září 2022) první lekci venkovního funkčního cvi-
čení pro nové zájemkyně zdarma. V týdnu od 12. do 16. září budou 
také probíhat ve Studiu MamiGym, U Albrechtova vrchu 1261/40  
na Malé Ohradě – náborové ukázkové lekce cvičení po porodu za 
zvýhodněnou cenu.  
Více informací na www.mamigym.cz, rezervace na: mamigym.inrs.cz. 
14.00 a 15.00 Ukázky výcviku vodících psů připravilo Středisko výcvi-
ku vodících psů v Jinonicích, které je součástí Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých (SONS). 15.00 – 15.30 Vystoupení  
TS Mirabel – ukázky irských tanců, 15.30 – 16.00 Taneční škola hb 
Dance, ukázky street dance a contemporary, 16.15 – 16.45 Fit Station 
– ukázkové cvičení sportovního aerobiku, 16.45 – 17.00 – vystoupení 
taneční skupiny D.A.R. – Disko Dance a Disko Show, 17.00 Dance 
Heaven – ukázky Pole sport – cvičení u tyče. Vystoupí Barbora Ča-
loudová a Ester Prokopová, které budou ČR reprezentovat na IPSF 
Mistrovství světa v říjnu 2022.  
 10.00 Pétanque v Domě sociálních služeb Lukáš    
11. ročník turnaje v pétanque O pohár starosty Prahy 13. Městská část 
podporuje pravidelné tréninky pétanque pro seniory. Chcete se přidat? 
Zeptejte se přímo na turnaji trenéra seniorů nebo hráčů samotných  
na podrobnosti. 

sobota 10. září  
 10.00 Beach volejbalový turnaj veteránů 100+ 
Tradiční volejbalový turnaj smíšených dvojic se součtem věku dvojice 
100+ v beach volejbalovém areálu JEREMI sport v Nových Butovicích.

 10.00 –  17.00 Sportovní den SK Velká Ohrada  
Na celodenní sportovní akci v Centrálním parku u Nepomuckého 
rybníka pod tubusem metra představí svou bohatou činnost SK Velká 
Ohrada a Školní sportovní klub při ZŠ Janského. Všichni návštěvníci 
se mohou zapojit do sportování. Připraveny jsou disciplíny ryze spor-
tovní, jako je plnění Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, ale  
i netradiční sportovně zábavné disciplíny.
 10.00 Flyboarding
Ukázky nového adrenalinového sportu spojené s mistrovstvím ČR  
v této sportovní disciplíně a další bohatý program včetně noční světel-
né flyboardingové show. Vše se odehrává na Nepomuckém rybníku  
v Centrálním parku Prahy 13.
 11.00 – 18.00 Ohrada Food Festival  
Na již devátý ročník tradičního festivalu skvělého jídla a dobré nálady 
vás zve restaurace Kastrol, Ohradském nám., Velká Ohrada. Festival se 
uskuteční před restaurací i ve dvoře. Více na www.ohrada-food-fest.cz.   
 13.00 – 17.00 Rodinné odpoledne v Centrálním parku u Kuželkárny 
Program si připravili skauti ze střediska Vatra, dále KČT odbor KTO 
Filištíni a spolek ekologické výchovy Ekodomov. 
Asociace pro volný čas, sport a kulturu, z.s., připravila ukázky ze své 
sportovní činnosti a závody pro děti. 
 14.00 – 16.00 Fotbalové odpoledne TJ Sokol Stodůlky
Na hřišti v Kuncově ul. u kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách. Akce 
proběhne zábavnou formou, kdy si účastníci na několika stanovištích 
vyzkouší své pohybové a fotbalové dovednosti. Pro všechny účastníky 
bude připravena odměna. Fotbalový oddíl Sokola Stodůlky je největ-
ším klubem městské části, aktuálně má devět mládežnických týmů  
a tři týmy dospělých. Současně proběhne nábor do oddílu fotbalu,  
a tak zveme všechny děti ročníků narození 2010-2017. 

úterý 13.září
 15.30 – 17.30 Další odpoledne určené pro zájemce o badminton
Akce proběhne v tenisové hale v Zázvorkově ul. na Lužinách. Všichni 
příchozí budou mít možnost si tento sport vyzkoušet pod odborným 
vedením zkušených trenérů. 
 16.00 – 20.00 Procházka třináctého po třináctce a okolí
Turistická vycházka připravená Klubem českých turistů Praha –  
Karlov, oddíl Turban s podporou městské části Praha 13. Trasa 8 km 
start 16.00 až 18.30 před radnicí městské části Praha 13 na Sluneč-
ním náměstí v Nových Butovicích, cíl tamtéž od 18.00 do 20.00.

středa 14. září
 15.00 – 18.00 Megabajty – hackni svět
Den otevřených dveří spolku TIB, který se zabývá programováním  
a robotikou a je také hlavním vystavujícím na výstavě Roboti a Robotika 
na radnici Prahy 13. Den otevřených dveří můžete navštívit v jejich 
prostorách ve FZŠ Trávníčkova.

čtvrtek 15. září 
 16.30 – 17.30 Ukázkové cvičení Taekwondo 
Taekwondo klub WTF Praha zve všechny případné zájemce o tento 
sport na ukázkové cvičení na hřiště Fakultní základní školy prof.  
Otokara Chlupa ve Fingerově ulici v Nových Butovicích. 

pátek 16. září
 16.00 – 18.00 Odpoledne s hasiči 
V Centrálním parku u Kuželkárny si sbory dobrovolných hasičů ze 
Stodůlek a Třebonic hlavně pro malé návštěvníky připravili ukázky 
hasičské techniky a soutěže pro děti.

sobota 17. září
 8.30 – 11.00 Butovický rohlík
Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha vás srdečně zvou  
na tradiční cyklistický závod pro všechny věkové kategorie, který se koná  
u příležitosti Evropského týdne mobility. Sraz cyklistů a běžců je v 8.30  
v Centrálním parku Prahy 13 na hrázi Stodůleckého rybníka.
 8.30 a 13.30 Turnaje v badmintonu
V tenisové hale v Zázvorkově ulici proběhne turnaj mládeže
a od 13.30 Lužinská liga.
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 10.00 – 19.00 Zažít Butovice jinak  
Zajímavý zážitkový program v prostoru před Czech Photo Center  
u stanice metra Nové Butovice, který již popáté připravili podnikatelé 
a obyvatelé Nových Butovic. Na programu jsou hudební a taneční 
vystoupení, divadlo, akrobacie, spousta tance, her a smíchu. Chybět 
nebude grilování, další občerstvení ani celodenní volný vstup do gale-
rie Czech Photo Centre. Program najdete na Fb Zazit butovice jinak 
nebo na webu: https://zazitmestojinak.cz/locations/praha/praha-13/
nove-butovice-namesti-pod-trifotem.
 11.00 – 17.00 Rozloučení s létem
Sousedské setkání v restauraci U Petrů na Vidouli. Workshop pro děti, 
skákací hrad, opékání špekáčků, od 17.00 vystoupení hudební skupiny.  
 14.00 – 16.00 Sportovní program lehkoatletického oddílu  
SK Aktis Praha  
Program pro děti všech věkových kategorií na hřišti u Kuželkárny  
v Centrálním parku Prahy 13. Od 14.30 je na programu běžecký 
závod pro děti.

neděle 18. září  
 9.30 Turnaje rodičů a dětí v badmintonu
Turnaje v badmintonu v tenisové hale v Zázvorkově ulici. 
 11.00 Abebe Bikila Memorial Run
V Centrálním parku u Kuželkárny proběhne již 7. ročník běžeckých 
závodů, které pořádá na památku dvojnásobného olympijského vítěze 
Etiopská komunita v Praze pod záštitou České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně. Běžecké závody pro zdraví a pro radost 
jsou určené pro všechny věkové kategorie amatérských běžců i začá-
tečníků. 
 od 14.00 Kultura do ulic 
Od bluegrass až po folk zahrají v Centrálním parku kapely: Portrait 
(přední bluegrassová skupina) a Slávek Maďěra a Vilma, kteří hrají 
novodobý folk.
 14.00 MamiGYM Park
Ukázková lekce venkovního funkčního cvičení pro maminky – cardio, 
posilování, zábava s dětmi. Lze absolvovat s kočárkem i bez. Lekce 
proběhne v Centrálním parku.
Od pondělí 19. do čtvrtka 29. 9. 2022 – cvičení v Centrálním parku, 
které v rámci festivalu nabízí MTS Akademie zdarma. Jedná se o sku-
pinové lekce venku na čerstvém vzduchu pro dospělé, děti a seniory. 
Funkční cvičení s váhou vlastního těla a jednoduchými pomůckami. 
Rozpis lekcí najdete na: www.praha13.cz/MamiGYM-Park-Festival-
-volneho-casu-Prahy-13.
Lekce trvá 60 min a doporučujeme přijít včas, pak odcházíme a po-
hybujeme se po celém Centrálním parku. S sebou nepotřebujete nic, 
snad jen malou vodu. Registrace přes SMS na tel. 725 805 004  
(Lucie Davidová). Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra  
(u Nepomuckého rybníka). 

pondělí 19. září
 15.00 – 18.00 Sportuj jako Zátopkovi
Velké sportovní odpoledne připravil atletický klub SK Aktis Praha  
na hřišti ZŠ Janského na Velké Ohradě. Přijďte si připomenout odkaz 
legendární atletické dvojice tím, že si zaběháte, zaházíte či zaskáčete. 
Závody jsou určeny pro děti s ročníkem narození 2011–2017. Přihlá-
sit se k závodu bude možné přímo na hřišti ve stanu u cíle do 15.30, 
závody začínají v 16.00 hod. 

úterý 20. září
 15.00 – 19.00 Koloběžkový workshop
Ve Skateparku v ul. Mohylová pořádá Proxima Sociale, o.p.s., kolo-
běžkový workshop určený pro děti a mladé lidi (11–19 let) jezdící  
na freestyle koloběžce, kteří se svojí jízdou teprve začínají. 
 16.00 – 17.00 Veřejná zkouška dětských sborů Klíček a Notečka   
V obřadní síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí proběhne 
veřejná zkouška dětského pěveckého sboru Klíček a Notečka z FZŠ 
Mezi Školami. Hostem bude pěvecký sbor Stodůláček.    

středa 21. září 
 16.00  – 18.00 Fotbalové setkání SK Motorlet Praha

Fotbalový klub SK Motorlet Praha zve všechny, především malé zá-
jemce o fotbal, na hřiště v Jinonicích, kde je pro ně připraven bohatý 
seznamovací program. 

čtvrtek 22. září 
 19.30 Sandwritten
Mime studio představí v KD Mlejn své nové přestavení Sandwritten.

 pondělí 26. září 
 17.00 – 19.30 Výstava hub  
Česká mykologická společnost pořádá v obřadní síni radnice výstavu 
hub doplněnou soutěžemi pro děti a osvětovými přednáškami. Po ce-
lou dobu výstavy budou určovány donesené houby a podávány odbor-
né informace. V 17.00 vernisáž výstavy, od 18.30 odborné přednášky:
O činnosti ČMS a Zajímavé druhy hub v expozici.

úterý 27. září  
 9.00 – 19.00 Výstava hub
V obřadní síni radnice pokračuje výstava hub, v 17.45 odborná před-
náška: Jedovatí dvojníci jedlých hub I.   
 17.00 Atletické odpoledne TJ Stodůlky Praha   
Na tradičním atletickém odpoledni na hřišti FZŠ prof. Otokara 
Chlupa ve Fingerově ulici se mohou všichni zájemci zapojit do spor-
tovních atletických her připravených hlavně pro děti i ty, které se 
dosud atletice nevěnovaly. 

středa 28. září – státní svátek  
 8.30 – 18.00 Výstava hub
V obřadní síni radnice pokračuje výstava hub, od 16.45 odborná před-
náška: Jedovatí dvojníci jedlých hub II.  
 10.00 – 17.00 Pražské věže s Prahou 13
Turistická akce má svůj start i cíl před radnicí na Slunečním nám. 
Účast na turistickém pochodu umožní účastníkům seznámit se s pa-
mátkami v našem okolí. Akce v Praze 13 je součástí celostátní série 
hledání a navštěvování věží a věžiček, která má již třiadvacetiletou 
tradici.

  13.00 – 17.00 Svatováclavské slavnosti
Na Slunečním nám. před radnicí vystoupí:  
13.15 Orchestr Šarbilach, 14.00 Skupina Motovidlo
15.00 Vystoupení TS Mirabel – ukázky irských tanců,  
15.30 Taneční škola hb Dance, ukázky street dance a contemporary
16.00 Fit Station – ukázkové cvičení sportovního aerobiku,  
16.30 Taneční skupina D.A.R. – Disko Dance a Disko Show
17.00 Dance Heaven – ukázky Pole sport – cvičení u tyče, vystoupí 
Barbora Szabová, lektorka a hlavní organizátorka soutěže Czech Pole 
Championship, kterou MČ Praha 13 již několik let podporuje.   
Po celou dobu od 13.00 do 17.00 Moudrá sovička – spolek zabývající 
se poradenstvím v oboru IT technologií, stánek Kutil Junior, stánek 
PROSAZu s výrobky chráněných dílen, šperkařské stánky, stánek 
MamiGYM – speciálně pro všechny těhotné a maminky po porodu  
je možná konzultace s fyzioterapeutkou, firma Domanský-modely 
připravila pro děti ukázky leteckých a jiných modelů, ukázky létání  
s drony i tematické soutěže.         Připravil Bohdan Pardubický
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Dětský den ve Squashparku
Žáci základní školy Lužiny oslavili 
svůj den opět ve Squashparku  
Na Cibulkách. Díky spolupráci  
s Petrem Sýkorou si děti vyzkoušely 
horolezeckou stěnu včetně boulde-
ringu a posilovací stroje, které jsou 
běžně k vidění pouze fitness cent-
rech. Poznaly také, že hra squash 
není tak jednoduchá, jak vypadá.

Pro mnohé bylo velkým zážit- 
kem ovládání plošiny, která slouží  
k údržbě horolezecké stěny. 

Jako vždy jsme byli hodně una-
veni, ale svátek jsme si krásně užili.    
                          Michaela Pařízková, ZŠ Lužiny

FitStation.cz má mistryni Evropy 
„Máme mistryni Evropy!”, tak 
skandovali fanoušci klubu Fit-
Station.cz po návratu z Mist-
rovství Evropy ve sportovním 
aerobiku 2022, které se konalo 
začátkem června v belgickém 
Bruselu. Stala se jí Veronika 
 Sehedi, která získala svůj první 
mezinárodní titul. Veronika ve 
finále předvedla dech beroucí 
výkon a právem si odvezla titul 
mistryně Evropy v kategorii 
Cadet ženy. Dalším úspěchem 
je 2. místo a titul vicemistryně 
Evropy pro Natálii Jabůrkovou, 
která se svojí závodní parťačkou 
obhájila stříbro ze základního 
kola i ve finále v kategorii 

Youth dua. V evropské konkurenci se neztratila ani Dita Šlegrová, 
která se probojovala mezi nejlepších osm závodnic a ve finále si za-
sloužila skvělé 5. místo. Tímto děkujeme Městské části Praha 13, 
která nás v účasti na evropském šampionátu podpořila. Poděkování 
patří také rodičům našich svěřenkyň a všem, kteří nám fandí.
 Gabriela Rytířová

HC Kert přepisuje dějiny
Po dvou letech se znovu odehrála kompletní hokejbalová sezona.  
Ta letošní je již u konce a popáté v řadě se jejím vítězem stal tým  
z pražských Lužin HC Kert Park Praha. Pražané se tak nezapomenu-
telně zapsali do historie tohoto sportu, protože žádnému jinému týmu 
v nejvyšší tuzemské soutěži se nepodařilo zvítězit tolikrát v řadě. Po 
vlažnějším úvodu sezony se na podzim kolesa hokejbalových mistrů 
rozjela naplno a po zbytek základní části dominovali. Z celkových 
dvaadvaceti utkání hned devatenáctkrát zvítězili s počtem 113 vstřele-
ných branek, což bylo nejvíce v historii extraligy. Do play-off tak šli  
z pohodlného prvního místa. Ve čtvrtfinále narazili na Ústí nad La-
bem. V sérii hrané na tři vítězná utkání Pražané první dvě utkání na 
domácí půdě ovládli. Třetí utkání na severu Čech přineslo zápletku, 
když domácí s mistrem dlouho drželi krok, úvod třetí třetiny však  
rozhodl, že Pražané v nejkratší možné době postoupí do semifinále.  
V něm na ně čekal rovněž soupeř ze severu Čech, letošní černý kůň 
soutěže, Most. První utkání v Praze nenaznačilo, že by Mostečtí měli 
klást příliš silný odpor, druhé utkání však přineslo drama, které na 
svou stranu rozhodli Pražané až v prodloužení. Třetí taktikou svázané 
utkání nakonec znovu lépe zvládl Kert Park a popáté v řadě tak po-
stoupil do finále. Pravidlem posledních play-off bylo, že soupeřem 
Pražanů je střídavě Kladno anebo Pardubice. Do finále letos postoupil 
prvně jmenovaný celek. Série odstartovala v Praze, a zatímco v prvním 
utkání si Pražané došli pro vítězství 5:2, start druhého zápasu se jim 
nepovedl a marně stahovali tříbrankové vedení soupeře. Série se tak 
do Kladna stěhovala za stavu 1:1. Ten, kdo čekal ve třetím utkání na-
pínavou bitvu o důležitý matchball, musel být zklamaný. Pražané si 
totiž veškerou smůlu vybrali ve zmiňovaném druhém utkání a v tom 
třetím se jim naopak dařilo vše, na co sáhli. V první třetině nastříleli 
ničivých pět branek a ve zbytku utkání si došli k pohodlné výhře 8:1. 
Chuť po pátém titulu v řadě byla obrovská, a to se také odrazilo na 
čtvrtém utkání. Když Pražané vedli po dvou třetinách 4:0, zdálo se,  
že páté korunovaci již nic nestojí v cestě. Kladenští však nechali na 
hřišti vše a podařilo se jim snížit na rozdíl jediné branky. Pražany záhy 
uklidnil pátý gól a po konečné výhře 6:3 tak slavili zisk pátého titulu  
v řadě. Michal Pěch 

HB Basket žije 
Zatímco v době covidové naše hráčky běhaly po parku a okolí, v se-
zoně 2021/22 se vrátily do haly a opět se z nich staly basketbalistky. 
Podařilo se nám vzkřísit minižactvo a naplnit přípravky. I přes velký 
odliv hráček v kategoriích žactva během covidu, jsme zvládli odehrát  
i tyto soutěže. Naše hráčky v kategorii U15 a U17 se probojovaly  
na Mistrovství republiky a přestože nepřivezly medaile, hrály velice 
pěkný basket. Týmové úspěchy nebyly letos medailové, ale 5 našich 
hráček během léta obléklo reprezentační dres a zúčastnily se bojů na 
Mistrovství Evropy. V kategorii U20 jsou naše dvě opory vicemistry-
němi Evropy. V kategorii U16 tento turnaj právě začíná, zatímco zby-
tek klubu – přes 100 děvčat, je na pravidelném letním soustředění.  
I v nadcházející sezóně otevřeme všechny přípravky na školách a bu-
deme se těšit na další nové basketbalové hvězdy, které doplní naši  
velkou HB-rodinu. Vše o nás najdete na www.hbbasket.cz.  Hana Brejlová

Turnaj v plážovém fotbale
V pátek 17. června se chlapci 7. až 9. tříd ZŠ Mládí zúčastnili turnaje 
v plážovém fotbale, který se konal v nově otevřeném areálu Beach 
Areny na Praze 5. Do turnaje se včetně naší školy, která měla složené 

dva týmy, zapojily 
další tři školy po 
jednom týmu. 
Hrálo se systé-
mem každý s kaž-
dým, kdy měli 
všichni možnost 
poměřit síly  
s ostatními účast-
níky turnaje. 
Oproti klasic-
kému fotbalu  
je ten plážový 
značně specifický, 

z tohoto důvodu byly první zápasy opatrnější, než si kluci zvykli  
na nestandardní podmínky tohoto sportu. Turnaj jsme sice nevyhráli,  
ale získali jsme velkou motivaci k tréninku na příští rok.  
 Aleš Trávníček, vyučující Tv
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Odpoledne s fotbalem 
Nová travnatá plocha fotbalového hřiště TJ Sokol Stodůlky v Ková-
řově ulici bude 10. září hostit sportovně zábavné odpoledne. V rámci 
Festivalu volného času, který pořádá MČ Praha 13, zde proběhne  
od 13.30 nábor nových členů do oddílu fotbalu z řad dětí ročníků  
narození 2010-2017. Připraveno pro ně bude několik fotbalových  
stanovišť, soutěže a samozřejmě odměny. Od 16.00 odehraje naše 
mužstvo fotbalové utkání s atraktivním soupeřem. Pak už se můžete 
těšit na hudební skupinu Pavla Blahoňovského, která bude hrát k po-
slechu i k tanci od 18.00. Po celé odpoledne je zajištěno občerstvení,  
a kromě sportovně hudebního zážitku budete mít možnost se setkat 
se zástupci MČ Praha 13 a TJ Sokol Stodůlky. Václav Sailer

Dívky z Prahy 13 míří  
na Mistrovství světa
Předposlední květnový víkend ve sportovní hale Oáza na Praze 4  
patřil soutěžím v akrobacii na tyči a na kruhu. Soutěže již tradičně  
finančně podpořila MČ Praha 13.

V pátek 20. května nejprve proběhla kvalifikační soutěž Czech Pole 
Sport Open 2022, kde elitní soutěžící bojovali o postup na IPSF Mist-
rovství světa v Pole a Aerial Sports, které se bude konat v říjnu ve Švý-
carsku. Z Prahy 13 se z prvních míst kvalifikovaly Barbora Čaloudová 
a Ester Prokopová v disciplíně Pole Sport Dvojice Novice (10-14 let)  
a také Viktoria Korabelnikova v disciplíně Aerial Hoop Senior Women. 
Ze studia Pole Heaven, které sídlí v Praze 13, je navíc doprovodí ještě 
Alex Kalousová, Ladislava Mašatová, Alena Maroušková a Denisa 
Chlustinová.

O víkendu potom proběhla soutěž Czech Pole Championship 2022 
pro amatérské a profesionální kategorie, kde Barbora i Ester soutěžily 
ještě sólo v kategorii Junioři A Profesionálové. Ve velké konkurenci  
Ester obhájila zlatou medaili a Barbora se umístila na krásném  
3. místě. Studio Pole Heaven zaznamenalo řadu dalších skvělých  
výsledků zejména v kategoriích Ženy Amatérky nebo Masters 40+  
Profesionálky, kdy kompletní stupně vítězů obsadily kurzistky tohoto 
studia. Kompletní výsledky naleznete na www.czechpolesport.cz  
a www.czechpolechampionship.cz.  Daniela Čaloudová 

Úspěch žákyň ZŠ Mládí  
ve streetballu 
Je to právě rok, kdy se naši žáci  
zúčastnili 1. ročníku celorepubliko-
vého turnaje Veolia Energy streetball. 
Letošní ročník se konal 21. června 
2022 v Praze na Letenské pláni  
a zúčastnilo se ho celkem 12 týmů 
z celé ČR. Loni naši chlapci obsa-
dili vynikající 2. místo a dívky  
3. místo. A jak to dopadlo letos? 
Na Letenské pláni naši školu re-
prezentovaly tentokráte jen dívky, 
které nakonec obhájily ve velké 
konkurenci krásné 3. místo a od-
nesly si zajímavé odměny. Naší  
největší oporou byly Markéta Homolová (8.B), Anna Ransdorfová 
(9.A), které nastřílely i nejvíce bodů. Úspěšně je doplňovala Sára 
Landová (9.B) a Sofie Hasík (8.B). Velké díky všem a těšíme se na 
další ročník. Kateřina Wollnerová, vyučující Tv

Úspěch v krajském kole OVOV
Trojice žáků z Klausovky, kteří postoupili z okresního kola soutěže  
o Odznak všestrannosti olympijských vítězů, se v úterý 10. května  
na atletickém stadionu v pražském Edenu srdnatě rvala o co nejlepší 
umístění v kole krajském. Nejpočetnější konkurenci měla nejstarší  
z trojice Stanislava Těteková z 8.A, která skončila ve středu startov-
ního pole. Do poslední disciplíny bojoval o medailové umístění  
Miroslav Osladil z 5.B, kterého až závěrečný běžecký kilometr odsou-
dil k nepopulární bramborové příčce. 

Senzačního výsledku pak dosáhla nejmladší z trojice Julie Mehed  
z 5.A, která se díky svým výkonům nominovala na celorepublikové  
finále v Brně. Ve své věkové kategorii skončila na druhém místě, z celé 
Prahy pak na místě třetím. Renata Vondráková, ZŠ Klausova

Zajímavá spolupráce
Naše škola nabízí rozšířenou výuku jazyků, ale nezapomínáme ani  
na sport. Děti podporujeme v pohybových aktivitách, motivujeme je 
k účasti ve sportovních soutěžích a každoročně organizujeme spor-
tovní školu v přírodě v krásném prostředí Českomoravské vysočiny. 
Před několika roky jsme navázali spolupráci se ZŠ Lánecká ve Světlé 
nad Sázavou. Za podpory ředitele školy a jednatele místního Sportov-
ního centra Pěšinky a florbalového trenéra Tomáše Roseckého vznikla 
hezká tradice – sportovní odpoledne s turnaji, ve kterých si žáci obou 
škol měří síly ve florbalu, vybíjené a přehazované. V partnerství našich 
škol chceme pokračovat a v novém školním roce ho plánujeme rozšířit 
o další aktivity. Vladislava Šváchová, ZŠ s RVJ Bronzová
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V Anglofonní základní škole 
otevíráme 6. třídu
Rozrůstáme se a máme velkou radost, že jsme v Anglofonní základní 
škole mohli pro tento školní ročník otevřít 6. třídu. Rádi bychom po-
děkovali ZŠ Janského, která nám umožnila využít další prostory ve 
školní budově. Znamená to, že se počet našich žáků zvedl téměř na 
devadesát! Zároveň nás těší, že začínáme odborné předměty jako fy-
zika, biologie a chemie vyučovat z anglických učebnic Science od 
Cambridge University Press. Naši žáci již v páté třídě dosahují jazy-
kové úrovně B2, což je úroveň maturantů.  Lukáš Šonský

Francie – kolébka umění
Letní soustředění výtvarných a tvořivých kroužků DDM Stodůlky má 
svou dlouholetou tradici. Setkání vedou k rozšíření dovedností a zna-
lostí, vyzkoušení nových technik a materiálů, k navštívení zajímavých 
míst, galerií, workshopů.

Letos jsme zvolili téma Francie – kolébka umění. Kreativní spo-
lečný týden byl inspirován uměleckými nápady a osobními zážitky, 
které lektorka 
Zdeňka Hiřmanová 
nasbírala na častých 
cestách napříč Fran-
cií. Velmi jsme přiví-
tali možnost a výzvu 
toto téma v rámci 
příměstského soustře-
dění zpracovat i na 
zeď, navíc pod vede-
ním nadšeného mla-
dého umělce Radka 
Slabého. První den 
bylo patrné na obou stranách očekávání i určité obavy, jak vše společně 
propojíme a zvládneme. Spolupráce dopadla na výbornou a betonová 
zeď v Trávníčkově ulici se pyšní novým kabátem. Zdeňka Hiřmanová

Mládí v Drážďanech
Po odmlce způsobené distanční výukou jsme v ZŠ Mládí obnovili tra-
dici zájezdů do německy mluvících zemí. Tentokrát jsme zamířili do 
Drážďan, kde si žáci nejen aktivně procvičili německý jazyk, ale pře-
devším se seznámili s krásami města nacházejícího se jen kousek od 
našich hranic. Během výletu navštívili například galerii starých mistrů 
ve Zwingeru, několik významných drážďanských kostelů a samo-
zřejmě nechyběla ani zastávka na známé nákupní třídě Prager Straße.
 Dominik Polách, vyučující Nj

S Erasmem v Litvě
První květnový týden uplynulého školního roku jsme zakončili pro-
jekt Erasmus Learning for My Future mobilitou v Litvě ve městě Ši-
auliai. Tématem této výměny bylo využití moderních technologií ve 
výuce – Learning by digital apps, tudíž si naši žáci rozšiřovali svoje 
znalosti v oblasti počítačů. Mimo výuku pak poznávali krásy a zajíma-
vosti města Šiauliau, ve kterém partnerská škola sídlí, přilehlého okolí 
a dalších zajímavých turistických destinací Litvy. Na závěr jsme si 
upletli náramky přátelství se studenty z ostatních zemí, kteří se pro-
jektu účastnili s námi. Renata Vondráková, ZŠ Klausova

Tábory KC Třináctka
Příběh statečné indiánské Pocahontas a záchrana videoherního světa 
Jumanji, to byla témata letošních letních táborů dorostového klubu 
Robinson a dětského klubu Savana, které patří do rodiny KC Tři-
náctka. Celkem téměř devadesátka dětí tak zažila táboření v přírodě, 
spaní ve stanech a hamakách, ochutnávku tradičních i netradičních 
sportů, vyrábění, společné zpívání, nejrůznější soutěže, táborové ohně 
a scénky, poznávání přírody, otužování a zamyšlení nad příběhy Bible. 
Pokud máte děti ve věku 6 - 10 let, nebo dorosťáky 10 - 15 let, kteří 
by něco z toho také rádi poznali, tak je zveme do naší party klubů Sa-
vana (klubsavana.webnode.cz) a Robinson (klubrobinson.cz). Startu-
jeme v září na Třináctce!  Vítek Malý
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Čtvrťáci na Lipně
Začátkem května jsme se vydali společně se svými třídními učiteli na 
školu v přírodě. Naším cílem bylo tentokrát Lipno, kde jsme během 
pěti dnů splnili povinnou část tělesné výchovy, a to plavání. Čekal nás 
velmi pestrý, i když občas trochu náročný program, při kterém o zá-
bavu nebyla nouze. Nakonec tedy ani nevadilo, že nám počasí příliš 
nepřálo. Všichni jsme se skvěle bavili hlavně díky báječným instrukto-
rům, kteří se nám celý pobyt věnovali. Děti čtvrtých tříd ZŠ s RVJ Bronzová

Necvakejte, foťte! 
Žáci Základní školy Mládí měli možnost zapojit se do velmi zajíma-
vého projektu s názvem Necvakejte, foťte!. Hlavním organizátorem 
akce byla společnost Czech Photo, o.p.s., která si mimo jiné klade za 
cíl zvýšení mediální a vizuální gramotnosti u dětí a mládeže. Pomáhá 
mladým fotografům orientovat se v dnešním „obrazovém světě“, kdy  
s mobilním telefonem v ruce je každý tak trochu fotograf.

V závěru června proběhl workshop, v jehož rámci se žáci naučili,  
jak vypadá fotografie, která promlouvá, a jak takovou pořídit. Součástí 
programu byla i dovednost naučit se rozlišovat kvalitní fotografické 
zpravodajství, bulvár nebo i fakenews. Největší oblibě se těšilo foto-
grafování samotné, které probíhalo ve dvou rovinách – reportážní  
foto a portrét. Nakonec proběhlo vzájemné vyhodnocení a předání 
drobných cen. Třešničkou na dortu byla možnost okamžitého tisku 
fotografií v profesionálním mobilním stánku CEWE. Velké poděko-
vání patří Veronice Dufkové z Czech Photo za realizaci projektu  
a zejména profesionálním fotografům Danu Maternovi a Oldřichu 
Drncovi, kteří se stali skvělými průvodci celého dne. 
 Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

Skautský oddíl hledá klubovnu
Náš skautský oddíl ve Stodůlkách se jmenuje Paráda a Vlčáci a už  
přes třicet let rozvíjíme mladé holky a kluky. Bohužel jsme vloni přišli 
o klubovnu a od té doby jsme novou nesehnali. Je pro nás velmi důle-
žitá – odehrává se tam velká část našeho výchovného programu, je na-
ším útočištěm, kde se scházíme a trávíme společný čas. Zároveň zde 
hrajeme hry, přičemž každou hrou se něco konkrétního učíme. Počet 
skautek a skautů v Česku rychle roste a o skauting je enormní zájem, 
ale většina oddílů v Praze má už naplněnou kapacitu a nové oddíly 
moc nevznikají. Náš padesátičlenný oddíl je teď ztrátou zázemí velmi 
ohrožený. Na uvedených internetových stránkách naleznete poža-
davky, které na naše nové působiště máme, oplátkou nabízíme spoleh-
livost a záruku, že budeme pravidelně a včas platit nájem a že budeme 
o svěřený majetek řádně pečovat. Počítáme i s tím, že v počátku může 
být potřeba do prostor investovat. Na úpravy kluboven jsme schopni si 
sehnat prostředky, pokud bude pronájem takovýchto prostorů dlouho-
dobý. Pokud byste o čemkoliv věděli, prosím ozvěte se nám na e-mail 
info@hiawatha.cz. Děkujeme! 

Více na https://www.hiawatha.cz/hledame-klubovnu-stodulky.  
 Vladimír Urban, vedoucí oddílu

V Praze 13 se cizinec neztratí
Ve čtvrtek 26. května se konala schůzka Pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti v rámci MAP III ve spolupráci s Odborem školství MČ 
Praha 13, s DDM, neziskovou organizací Farní charita a s odbornými 
lektorkami. Hlavním výstupem setkání byl informační leták v češtině  
i ukrajinštině určený především rodičům ukrajinských žáků, kteří zde 
najdou informace například o přijímání do mateřských a základních 
škol Prahy 13, do středních škol, o možnostech stravování, volnočaso-
vých aktivitách, o spolupráci s neziskovými organizacemi nebo o mi-
moškolním vzdělávání včetně kontaktů.   Lenka Weignerová

Školní letní tábor FZŠ Trávníčkova
V týdnu od 17. do 24. července 2022 proběhl školní letní tábor na 
téma Pravěk na kozím statku ve Vratkově u Sedlčan. Děti byly rozdě-
lené do 5 oddílů – modří, červení, žlutí, černí a zelení. Po několika ná-
ročných úkolech nakonec překvapivě vyhrál tým černých. V průběhu 
týdne byly děti na dvou celodenních výletech (Monínec a pochod 
Vratkov-Prčice.) Dále si stavěly pravěké chýše, vyráběly pravěké oble-
čení, mamutí zuby, zkoušely nástěnné malby, hrát na přírodní nástroje 
a střílet z luku, praku i házet oštěpem. Večer měly táborák, bojovku, 
letní kino i diskotéku. Tábor byl mimořádně povedený, všichni už se 
těší na další ročník!  Eva Skálová
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CUKRÁŘSKÝ KROUŽEK VE FZŠ MEZI ŠKOLAMI. V uplynulém 
školním roce jsme si každou středu pěkně osladili. S dětmi z cukrář-
ského kroužku jsme si společně 
zpříjemňovali školní dny vařením 
krupicové kaše, pečením jablíček 
anebo výrobou mechového  
a mrkvového dortu. Foto důkazů  
o činnosti této skupinky není 
mnoho, protože předměty doličné 
mizely kosmickou rychlostí a na 
tvářích zůstával jen blažený úsměv. 
Občas si členové odnášeli krabičky  
s poklady domů, aby si druhý den 
hořce postěžovali, že jim jejich vý-
tvory rodinní příslušníci prostě  
snědli.                                 Daniel Cehula

JAKO SÍŤ SPUŠTĚNÁ DO MOŘE. K moři většinou vyrážejí děti 
s rodiči o prázdninách, ale v ZŠ Mohylová jsme si vyzkoušeli, že zažít 
krásu a rozmanitost moře dokážeme i ve školní učebně. Zkusili jsme 
to se skupinkou dětí, které mají rodiče nebo babičky a dědy z ciziny,  
v mnoha případech ze zemí, ke kterým mořské břehy neoddělitelně 
patří. Dětská fantazie je mocná, a tak nám v mžiku proměnila síťku  
od citrónů v rybářskou síť, kterou jsme spustili do „moře“ a ulovili 
jsme do ní nejrůznější živočichy. Při seznamování s nimi děti uvažo-
valy, kterým z nich by chtěly být a proč. Děti tak poznaly rozmanitost 
svých povah a osobností, které se ve skupince sešly podobně, jako se 
spolu ocitli rozmanití živočichové v rybářské síti. Katka Hrbková

MALÍ ALCHYMISTÉ. Cesta dětí ze školní družiny tentokrát vedla  
do alchymistické dílny v Košátkách, přičemž vyprávění o této vědě je 
zaujalo již během cesty autobusem. V dílně jim pak byla představena 
parní destilace bylin a mimo jiné se seznámily s vonnými přírodními 
esencemi a jejich léčivými účinky. Velké nadšení panovalo během díl-
niček, ve kterých si například smíchaly koupelový olej nebo odlily čo-
koládovou pomádu na rty. Tímto děkujeme paní Martině Borovičkové 
za možnost návštěvy tak zajímavého místa. ZŠ s RVJ Bronzová

CESTA KOLEM SVĚTA. Děti z MŠ Palouček vyrazily na školku 
v přírodě do penzionu Kozel v Krkonoších. Pro mnohé z nich to byla 
první delší odluka od rodičů, pouze s kamarády, a přesto jí všechny 
zvládly na výbornou. Pětidenní dobrodružství jsme tentokrát pojali 
jako cestu kolem světa. V Africe jsme stavěli domečky pro domorodce, 
v Americe se nám podařilo vystoupat na horu Popocatepetl a vyrobit 
indiánské čelenky, navštívili jsme Austrálii, a nakonec v Evropě našli 
poklad. Domu se děti vracely plné zážitků a se spoustou nových zna-
lostí.  Helena Štajerová

FRANCOUZSKO-NĚMECKÝ  
PIKNIK. Výuka francouzského  
a německého jazyka má v ZŠ 
Mládí dlouholetou tradici. Třídy, 
ve kterých se tyto jazyky vyučují, 
uspořádaly v pondělí 20. června  
v Centrálním parku piknikové 
dopoledne se sportovními aktivi-
tami a domácími palačinkami.  
Ty pro ně s láskou připravili vyu-
čující obou jazyků. I přes bouřko-
vou přeháňku jsme si všichni 
užili odpočinek a neformální se-
tkání, které jsme si po náročném 
školním roce jistě zasloužili.  
                       Tomáš Klinka, vyučující Fj

SUMMER CAMP ANEB KAŽDÝ TÝDEN JINÉ TÉMA. Přestože si 
děti v létě užívají prázdnin a standardní školní výuku zahájí znovu až 
v září, v Anglofonní základní škole jsme pro ně znovu zorganizovali 
jazykový letní kemp zaměřený na angličtinu. Ten probíhal od poloviny 
července do poloviny srpna a přístupný byl všem – tedy i dětem, které 
nejsou žáky naší školy. Kemp vedli rodilí angličtí mluvčí a pro děti si 
každý týden připravili jiné téma. Zároveň jsme s přihlédnutím k da-
nému tématu organizovali kromě spousty skvělých aktivit také výlety, 
takže jsme si společně užili například venkovní plavecký bazén, ná-
vštěvu DinoParku, muzeum čokolády nebo výlet do Světa medúz.  
Těšíme se zase za rok! Lukáš Šonský
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DEN BEZ AKTOVEK.  
No BackPack Day je mezi-
národní projekt, jehož smy-
slem je připomenout mili-
ony dětí na světě, které 
musí do školy ujít kilome-
try pěšky a knihy a školní 
pomůcky přitom nosí v im-
provizovaných zavazadlech, 
protože si nemohou dovolit 
školní batůžky. Mnoho dětí 
dokonce nemá možnost se 
vzdělávat. Ve FZŠ Mezi 
Školami se Den bez akto-
vek konal symbolicky  
v Mezinárodní den dětí. 
Všichni žáci si své učebnice 

a další pomůcky přinesli v netradičních zavazadlech, jako byly napří-
klad dětské kočárky, sušáky na prádlo nebo sáně. I přes to, že jde  
o akci, která nemá úplně veselý základ, u nás byla ve středu 1. června 
opravdu legrace. Daniel Cehula

ODPOLEDNE V PRAVĚKU. Zahrada mateřské školy Večerníček se 
7. června přenesla o pěkných pár let nazpátek. Hlavním motivem slav-
nostního odpoledne se stal pravěk a důvodem setkání bylo pasování 
našich předškoláků na školáky. Všichni bez rozdílu si užili nejen rej 
masek, ale také bublinkovou show a rozmanité soutěže. Budoucím 
prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů a nových kamarádů.  
 Markéta Šindelková

NÁVŠTĚVA ZE SLOVENSKA. Naše FZŠ Mezi Školami měla před 
koncem školního roku čest přivítat delegaci z partnerské slovenské zá-
kladní školy Hrušov. Její žáci si připravili ukázku řemesel a předvedli 
taneční vystoupení. Ředitelé obou škol se také v kinosálu školy sešli  
se žáky a pedagogy, kde si popovídali o vzájemné spolupráci. Potom  
si naši noví slovenští kamarádi prohlédli stověžatou Prahu a na závěr 
pobytu nám věnovali drobné dárky. Za ně i za návštěvu mnohokrát 
děkujeme.  Daniel Cehula 

NENÍ ČAJ JAKO ČAJ. Žáky v ZŠ Mohylová učíme třídit odpad, a to 
i ten biologický. Vědí, že staré pečivo zužitkují školní slepice a králíci. 
Ohryzky jablí-
ček, slupky ci-
trusů a banánů 
a další rostlinný 
materiál patří 
do kompostu 
nebo vermi-
kompostu, kde 
z tohoto od-
padu vzniká 
kvalitní humus 
a biologické 
hnojivo pro 
rostliny – takzvaný žížalí čaj. Zaslouží se o to žížaly kalifornské, které 
již čtvrtým rokem v naší škole chováme. Tento chov je nenáročný  
a velmi prospěšný. Zkuste to taky! Jitka Hrubá

NOČNÍ ŠKOLA V LESE. Děti z 1.B ZŠ Mohylová se vydaly do 
Záchranné stanice v Malé Chuchli na program Noc v lese. Kromě 
dobrodružného přespání v přírodě se prvňáčci seznámili s nočními ži-
vočichy a vyzkoušeli si smysly, které noční zvířata používají. Dozvěděli 
se například také to, proč některým zvířatům v noci svítí oči, nebo jak 
je možné, že jsou netopýři schopni i v naprosté tmě lokalizovat svou 
kořist. Děti navštívily s paní učitelkou a paní asistentkou také tamní 
lesní zookoutek. Děkujeme za báječný zážitek.  Martina Šípová

ZAHRADNÍ SLAVNOST U BOBŘÍKA. Rok plný oslav a akcí k tři-
cátému pátému výročí založení naší školky byl zakončen slavnostním 
setkáním na zahrádce. Po bobří hymně nás potěšilo vystoupení hu-
debního kroužku. S velikou radostí jsme přivítali vzácného hosta,  
pana Jaroslava Uhlíře a jeho kapelu. Pohádkové písničky potěšily malé 
i velké, stejně jako zmrzlina a dobroty z rukou našich šikovných ma-
minek. Děkujeme. Jana Kafková, ředitelka MŠ U Bobříka
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Ještě jste si nevybrali?
Je tady září a velká část rodičů se opět rozhoduje, jak dětem, ale i sobě, 
příjemně a smysluplně vyplnit volný čas. Nabídek nejrůznějších aktivit  
je celá řada. Možná využijete některou z následujících možností.

 HB Basket Praha. Náš klub oslavil v roce 2021 deset let své existence.  
I přes krátkou historii se můžeme pochlubit četnými úspěchy, a to ze-
jména v minižactvu a žactvu. HB Basket se stal během uplynulých let 
jedním z nejlepších dívčích klubů, a to nejen v Praze, ale i na celore-
publikové úrovni. Na úspěchy v mladších kategoriích jsme navázali  
i v dorostech, kde hrajeme prestižní nejvyšší soutěže. I během „covi-
dové“ sezony jsme s hráčkami pravidelně pracovali a nyní se již těšíme 
na další sezónu v hale. Naše úspěchy jsou výsledkem systematické pří-
pravy začínající u nejmladších dětí. Těm HB Basket nabízí odpolední 
program ve školních přípravkách, kde se připravujeme na budoucí 
„boje" o nejvyšší příčky soutěží. Po roční pauze se v září opět otevřou 
všechny naše přípravky v základních školách v Praze 13. Jsou určené 
pro děvčata 1. – 4. tříd a nově i pro chlapce 1. tříd: 
 FZŠ prof. O. Chlupa – úterý 14.30 – 15.45
 FZŠ Trávníčkova – čtvrtek 15.15 – 16.30
 FZŠ Mezi Školami – pátek 14.00 – 15.15 
Společná přípravka pro děvčata pondělí 17.30 – 18.30 v hale Zličín. 
On-line přihláška a další informace na www.hbbasket.cz.

 KUNG FU (čínská bojová umění) Spolek WKS Praha nabízí v Praze 13 
tréninky tradičního KUNG FU slavného kláštera Šaolin a sportovního 
WUSHU, TAIJI a také čínského kickboxu SANDA. Přijďte k nám 
rozvíjet svou sílu, ohebnost, bojové schopnosti, psychickou rovnováhu 
a sebevědomí. Naši žáci jsou mistři Evropy a světa. Tréninky pro děti 
od 6 let i dospělé probíhají v tenisové hale Tenis Centrum Lužiny,  
Zázvorková 11. Přijímáme zájemce všech výkonnostních schopností  
i začátečníky.  
Více na wks@email.cz, tel. 608 568 797, www.facebook/wkspraha.

 SK Hala Lužiny Přijďte si s námi zacvičit. Organizujeme cvičení pro 
děti od 15 měsíců do 18 let věku, letní i zimní tábory a sportovní akce 
v Praze 13.
Cvičení rodičů a dětí od 15 měsíců do 5 let 
Formou her, básniček, pohádek a říkanek rozvíjí děti pohybové
schopnosti a zdokonalují dovednosti, seznamují se se sportovním  
náčiním a nářadím. Dopolední cvičení út, st, čt 10 – 11 hod.,  
odpolední cvičení st 16 – 17 hod.
Všestranný předškoláček pro děti od 3 do 6 let
Tematicky zaměřené cvičební hodiny. Zaměřujeme se na správné dr-
žení těla, rehabilitační cvičení a procvičování jemné a hrubé motoriky, 
učení samostatnosti. Bez účasti rodičů. Cvičení středa 17 – 18 hod.
Sportovní hry pro předškoláky a atletická přípravka
Pro dívky i chlapce 4 až 6 let. Základy míčových, pálkovacích her, hry 
na koordinaci pohybů a zdokonalení atletických dovedností – skok, 
běh. Atletická přípravka – nové herní prvky, atletická průprava.  
Cvičení čtvrtek 17 – 18 hod.
Všestranně zaměřené cvičení a sportovní hry pro školáky
Děti od 6 do 14 let si zdokonalí základy gymnastické průpravy a atle-
tiky. V těchto cvičeních se zaměřujeme na komplexní rozvoj osobnosti 
a komplexní sportovní trénink. Cvičení pondělí 16-17 hod.

Orientační běh a cvičení v přírodě
Pro školáky, kteří mají rády pobyt v přírodě, chtějí poznávat nové věci. 
Učíme se poznávat přírodu, tábornické dovednosti, orientaci v přírodě, 
zdravovědu apod. Motto: Johann Heinrich Pestalozzi - Příroda je nej-
lepší tělocvična. Schůzky pondělí 17.30 – 19 hod.  
Více info na www.sportovni-hala-luziny.cz, www.skhalaluziny.wz.cz, 
Dagmar Kolandová, tel. 723 060 323.

 SK Aktis Praha Atletický oddíl SK Aktis Praha pořádá nábory nových 
členů. Přibíráme zájemce ročníku 2017 a starší. Všichni, kteří by se 
rádi stali našimi členy, mohou přijít buď v úterý 6. září na hřiště FZŠ 
Mezi Školami, nebo ve středu 7. září na hřiště ZŠ Janského, vždy  
v 16.30 hodin. Nábor proběhne formou krátkých pohybových testů, 
podle kterých budeme mladé atlety vybírat a rozdělovat do tréninko-
vých skupin. Sportovní oblečení a obuv s sebou. Budeme se těšit! 

 Krav maga, z.s. Nový školní rok se blíží a s ním i pravidelné třídy pro 
děti! Aktuálně máte možnost přihlásit se do pravidelných dětských 
tříd na školní rok 2022/2023. Cílem kurzů je výuka sebeobranného 
systému zábavnou a nenásilnou formou her. Umožníte tím Vašim dě-
tem nejen sportovat, ale i naučit se praktické sebeobraně. V rámci vý-
uky se instruktoři budou zároveň věnovat prevenci, rozpoznání 
nebezpečí a řešení nejrůznějších problémů, jakými je například šikana. 
V případě jakýchkoliv dotazů rádi pomůžeme!  
Více informací na www.krav-maga.cz. 
 
 Megabajty - Hackni svět Hledáte vhodný kroužek pro vaši dceru nebo 
syna, na kterém se bude bavit, najde si nové kamarády, ale hlavně  
se připraví na budoucí život tím, že ovládne digitální technologie?  
Přihlaste ho k nám na kroužky programování a robotiky. Pořádáme 
kroužky pro začátečníky  
i pokročilé od 6 do 15 let.  
Ve středu 14. září na MEGA-
BAJTY, vás zveme na den  
otevřených dveří ve FZŠ Tráv-
níčkova, Trávníčkova 1744. 
Provedeme vás světem našich 
kroužků, spoustu věcí si budete 
moci sami vyzkoušet a sezná-
míte se u toho i s našimi lek-
tory. U nás si vybere každý!
Více informací a seznam nabí-
zených kroužků najdete na www.tib.cz.

 Sportovní klub FitStation.cz Všeobecná sportovní průprava pro děti  
od 3 let. V novém školním roce otevíráme lekce celorepublikového 
projektu nesoucí název Děti na startu, který je zaměřen na všeobecnou 
sportovní průpravu dětí od 3 do 9 let. Přijďte navštívit naši ukázkovou 
hodinu v pondělí 12. září od 15.30 v ZŠ Janského ( Janského 2189, 
Praha 13). Děti se mohou přijít podívat a trénink rovnou vyzkoušet. 
Těšíme se na vás. Pro přihlášení na ukázkovou lekci, či získání více  
informací nás kontaktujte na info@fitstation.cz, tel. 605 477 029, 
www.fitstation.cz.

 Sportovní klub FitStation.cz Kurzy  
Aerobiku pro děti od 4 let. Nabíráme 
nové členy do skupin rekreačního i zá-
vodního aerobiku. Máte doma holky 
nebo chlapce ve věku 4-16let, kteří 
rádi sportují, chtějí zažít spoustu leg-
race a mají zájem být součástí skvělého 
kolektivu? Přiveďte je k nám! Přijďte 
navštívit naše ukázkové hodiny v pátek 
9. září od 16.00 na Ohradském nám. 
1628/7, Praha 13 nebo ve středu  
14. září od 16.30 na ZŠ Janského 
( Janského 2189, Praha 13). Pro přihlášení na ukázkovou lekci, 
či získání více informací nás kontaktujte  
na info@fitstation.cz, tel. 605 477 029, www.fitstation.cz.
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 Fotbalový kroužek Sokola Stodůlky Kroužek je zaměřen na rozvoj spor-
tovní všestrannosti, síla – rychlost – obratnost. Zábavnou formou her  
a soutěží dětem ukážeme radost z pohybu a vlastních úspěchů. Spor-
tovně-výchovnou formou je učíme co je fair play, vzájemný respekt  
a spolupráce s kamarády. Fotbalový kroužek vedou zkušení trenéři 
mládeže Sokola Stodůlky na fotbalovém hřišti ZŠ Klausova. Kroužek 
je určen pro děti 1.-5. třída, v úterý a ve čtvrtek 15.15 – 16.15 hod. 
Přihlášky a bližší informace získáte na tel. 732 248 449 nebo  
na e-mailu: krouzek@sokolstodulky.cz.             

 Kamilasalsa Nové kurzy latino tanců pro ženy, kde je část hodiny  
věnována sólovému tanci (salsa, merengue, bachata, reggaeton a další 
latino tance) a další část posilování problémových partií. Kurz pro se-
niorky probíhá v pomalejším tempu, důraz není kladen na perfektní 
provedení, ale hlavně na odreagování, radost z tance, posílení svalstva  
a důkladné protažení.  
Kurzy probíhají na adrese U Albrechtova vrchu 40, 155 00 Praha 13. 
Více informací ohledně kurzů pro ženy, ale i kurzů kubánské salsy pro 
páry najdete na www.kamilasalsa.cz.

LATINO MIX + POSILOVÁNÍ pro ženy
pokročilé – čtvrtek 19.00 – 20.00, od 1. 9. 2022
LATINO MIX + POSILOVÁNÍ pro ženy
začátečnice a mírně pokročilé - čtvrtek 17.50 – 18.50, od 15. 9. 2022
LATINO MIX + CVIČENÍ SENIORKY
začátečnice – středa 19.00 – 20.00, od 14. 9. 2022

 Peace Yoga Jógové studio Peace Yoga stále rozšiřuje svou nabídku.  
V září také otevíráme nové kurzy. Pro dospělé jsou to kurzy jemnější 
ranní jógy, intenzivnější podvečerní BodyForm jógy a nebude chybět 
ani oblíbený kurz pro (věčné) začátečníky. Dopolední lekci jógy (ne-
jen) pro seniory vede od září nově Šarlota Konšelová, a to vždy v úterý 
od 10 hodin.V rámci akce „Zažít Butovice jinak“ v sobotu 17. září od 
10 hodin si s námi můžete zacvičit power jógu pod širým nebem. 
Vstup je zdarma, stačí si vzít jen podložku a chuť se pořádně protáh-
nout. Rezervace na https://peaceyoga.isportsystem.cz/. Veškeré dotazy 
pište na email: info@peaceyoga.cz nebo zavolejte na tel. 725 239 911. 
Informace jsou také na webových stránkách www.peaceyoga.cz nebo 
na Facebooku a Instagramu pod účtem @peaceyogastudiohurka.

 DS Jeremíček Multifunkční sportovní centrum JEREMI nově od  
1. října 2022 otevírá a zahajuje provoz jedinečné dětské sportovní sku-
piny Jeremíček. Ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné výchovy  
a sportu a fyzioterapeuty nabízíme kvalitní sportovní a rehabilitační 
plán pro děti ve věku od tří do šesti let. Naší největší výhodou je ome-
zená kapacita   maximálně deseti dětí na dva trenéry ve skupině, čímž 
umožňujeme velmi individuální přístup. Jeremíček je určen pro rodiče, 
kteří chtějí svým dětem předat co nejkvalitnější sportovní, tělový-
chovný i psychický základ do budoucích let. Díky novému a moder-
nímu zázemí můžeme dětem nabídnout opravdu kvalitní podmínky 
pro jejich psychomotorický i duševní rozvoj. Více na www.jeremi.cz, 
jeremicek@jeremi.cz, Magdaléna Janečková tel. 606 592 762. 
 Připravila Petra Fořtová

„TÁTO, MÁMO BABIČKO, POJĎTE CVIČIT MALIČKO V TĚLOCVIČNĚ MÍSTA DOSTI, PRO HRY, TANEC I RADOSTI“
Formou hry, básniček, pohádek a říkanek rozvíjí děti pohybové
schopnosti a zdokonalují dovednosti, seznamují se se sportovním náčiním a
nářadím. 
dopolední cvičení út, st, čt 10-11; odpolední cvičení st 16-17 hod 
 

Tématicky zaměřené cvičební hodiny. Hry na profese, na zvířátka, roční období, jednotlivé druhy sportu
apod. Zaměřujeme se na správné držení těla, rehabilitační cvičení a procvičování jemné a hrubé motoriky,
učení samostatnosti. Při cvičení využíváme tradiční i netradiční sportovní náčiní a nářadí. Děti cvičí pod
vedením instruktorů bez účasti rodičů. 
Motto cvičení: Radost z pohybu, radost ze života. 
Cvičení středa 17-18 hod

Pro dívky i chlapce 4-6 let 
Základy míčových, pálkovacích her, hry na koordinaci pohybů a zdokonalení atletických dovedností  - skok,
běh, orientace v prostoru.  Výchova pro práci v kolektivu a fair-play. NOVINKA pro sezónu 2022/2023 -
atletická přípravka - nové herní prvky, atletická průprava
Cvičení čtvrtek 17-18 hod
 

Děti od 6 do 14 let si zdokonalí základy gymnastické průpravy a atletiky.  Každou hodinu hrajeme různé
sportovní hry a seznámí se i s některými netradičními sportovními hrami  např. lakros, Kin-Ball, Kan-Jam,
Ballo bal, Kuub, mölky apod. V těchto cvičeních se zaměřujeme na komplexní rozvoj osobnosti a komplexní
sportovní trénink. 
Cvičení pondělí 16-17 hod
 
Pro školáky, kteří mají rády pobyt v přírodě, chtějí poznávat nové věci.
Učíme se poznávat přírodu, tábornické dovednosti, orientaci v přírodě, zdravovědu apod.) hrajeme hry a 
chodíme/jezdíme na zajímavá místa v Praze i okolí. Na jaře se zúčastňujeme různých závodů „Medvědí
stezky“ Motto: Johann Heinrich Pestalozzi - Příroda je nejlepší tělocvična
Schůzky pondělí 17:30 -19 hod

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT
organizujeme cvičení pro

děti od 15ti měsíců do
18ti let věku, letní i

zimní tábory a sportovní
akce na Praze 13

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ OD 15TI MĚSÍCŮ DO 5TI LET

VŠESTRANNÝ PŘEDŠKOLÁČEK určeno pro děti od 3 do 6 let

SPORTOVNÍ HRY PRO PŘEDŠKOLÁKY A ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

VŠESTRANNĚ ZAMĚŘENÉ CVIČENÍ A SPORTOVNÍ HRY PRO ŠKOLÁKY

ORIENTAČNÍ BĚH A CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

sportovni-hala-luziny.cz
skhalaluziny.wz.cz

Dagmar Kolandová 
mob. 723 060 323

INZERCE
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MĚSTSKÁ POLICIE

Dobrovolní hasiči ze Stodůlek zasahovali v Českém Švýcarsku
Prvního srpna večer odjela posádka Tatry 815 dobrovolných hasičů  
ze Stodůlek pomáhat s likvidací rozsáhlého požáru v Českém Švýcar-
sku. Na místě zasahovalo tisíce profesionálních a dobrovolných hasičů 
a posádky se podle možností střídaly. Stodůlečtí hasiči byli na místě 
téměř týden, lokalizovali doutnající prostory národního parku, doha-
šovali skrytá ohniska a bez ohledu na nedostatek spánku se zapojili  
do všech činností. Po celou dobu zásahu se na požářišti vystřídalo více 
než 6000 hasičů s 400 kusy techniky. Do hašení se zapojilo osm vrtul-
níků a pět letadel a po dvaceti náročných dnech nad živlem nakonec 
společnými silami zvítězili.  Vladimír Kos, SDH Stodůlky 

Dětské hasičské soutěže
Již 10. září čekají děti na hřišti v Třebonicích závody v memoriálu  
J. Dobiášové v běhu na 60 m s překážkami a zároveň budou bojovat 
pražská družstva o postup na republikové kolo v této disciplíně. Týden 
na to se v pátek zúčastníme akce festival volného času v Centrálním 
parku ve Stodůlkách a v sobotu již frčíme na požární útoky do Li-
penců tentokrát v plné sestavě děti, ženy a muži. V neděli budou zá-
vody ve Zličíně a na konci září ještě šedesátky v Cholupicích. Jak 
vidíte, tak se v září nudit nebudeme. V říjnovém čísle se dozvíte vý-
sledky a co chystáme pro širokou veřejnost v tom měsíci. 
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Opatření k zajištění zvýšeného dohledu u základních škol
Počátkem měsíce září zahájí strážníci pravidelný dohled nad přechody 
pro chodce v blízkosti základních a mateřských škol. Dohled na pře-
chodech bude prováděn vždy v době od 07.20 do 08.05 hodin. Stejně 
jako v loňském roce budeme u vybraných školských zařízení provádět 
každodenní odpolední speciální zvýšené dozory, zaměřené zejména  
na bezpečnost dětí navštěvujících první stupeň. Rozsah opatření bude 
limitován technickými a personálními možnostmi našeho obvodního 
ředitelství, přesto plánujeme trvale kontrolovat více jak desítku škol 
denně. Zabezpečení zvýšeného dohledu nad bezpečností u škol považu-
jeme za jednu z hlavních priorit. Jakékoliv podezřelé chování osob,  
případně konzumaci alkoholických nápojů či jiných návykových látek  

v nejbližším okolí školy proto, prosím, neprodleně oznamte službu  
konajícímu strážníkovi nebo na bezplatnou linku 156. 

Závadové osoby
Od začátku letních prázdnin provádí strážníci našeho obvodního ředi-
telství zvýšený dohled na místech, kde dochází ke zvýšené koncentraci 
kriminálně závadových osob a konzumentů alkoholických nápojů. Ze-
jména se jedná o Šostakovičovo náměstí, stanici metra Luka, Lužiny, 
Nové Butovice a   bezprostřední okolí Slunečního náměstí. Opatření je 
cíleno na dodržování zákazu požívání alkoholu na veřejných prostran-
stvích a narušování veřejného pořádku. Kontroly probíhají v denní  
i noční době.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO

„Dobrý den, budova naší radnice  
na Slunečním náměstí je doopravdy 
krásná a moderní. Ovšem tyto, ze kte-
rých dýchá historie a my jsme je obje-
vili na Hrubé Skále a v Lomnici nad 
Popelkou, mají také své neobyčejné 
kouzlo“, napsala nám paní Hana  
Fidoušková a nezbývá než s ní sou-
hlasit. Podaří-li se i vám udělat zají-
mavou fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete nám ji na e-mail 
stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. 
Občas se stane, že nám pošlete krás-
nou fotografii s tím, že je možné ji 
využít na titulní stranu. Připomí-
náme, že fotografie na titul musí být 
foceny na výšku. Za všechny snímky, 
které jste nám již poslali nebo je te-
prve pošlete, vám mnohokrát děku-
jeme.                                    Petra Fořtová

VAŠÍM OBJEKTIVEM radnice v Hrubé Skále radnice v Lomnici nad Popelkou
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
a potravinářských tuků a olejů  
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru 
odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 
pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými 
vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující  
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). 
Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!  
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 739 412 393, 
604 705 036.                 Jitka Zámorská, OŽP 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

datum stanoviště čas přistavení

 7. 9. – st

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16) 15.00 – 15.20
Petržílkova č. 2483/40 15.30 – 15.50
K Sopce (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. p. 821/11) 19.00 – 19.20

 15. 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 u č. 2254) 18.40 – 19.00

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Harmonogram na září bude zveřejněn na webu městské části Praha 13  
www.praha13.cz – Životní prostředí – Velkoobjemové kontejnery, v době 
uzávěrky zářijového vydání nebyl harmonogram ještě Magistrátem hl. m. 
Prahy schválen.  

Obnova historické aleje
Jako další alternativu k volnočasovým aktivitám obyvatel na území naší 
městské části označil starosta David Vodrážka nově otevřenou historic-
kou cestu. Vede od usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla 
v Krtni, a proto se jí říká krteňská alej. Již nyní nabízí relaxační místo 
a přispívá ke výšení biodiverzity na území naší městské části. Za několik 
let si zde budeme moci natrhat čerstvé ovoce a za pár desítek let se alej 
jistě stane zelenou oázou v městské zástavbě. Úvodní etapa byla zahá-
jena v roce 2021 výsadbou dvouřadé aleje dvaceti ovocných stromů 
a jednoho dubu. Na jaře následujícího roku pokračovala stavebními 

úpravami a další výsadbou. Mimo stromy jsou zde k vidění keře a vytr-
valé byliny. Přibyly cvičící prvky, odpočívadla s lavičkami a informační 
cedule. Ve spodní vlhčí části v prostoru vrb je vybudována retenční tůně 
a po jejím obvodu povalový chodník. Výsledek projektu, který realizo-
vala Městská část Praha 13 ve spolupráci s Komerční bankou byl slav-
nostně představen veřejnosti v polovině června. Generální ředitel 
Komerční banky a předseda správní rady Nadace Komerční banky, a.s. – 
Jistota, Jan Juchelka vyjádřil potěšení nad estetickou a pro přírodu uži-
tečnou kultivaci městského prostoru a radost ze vzájemné spolupráce. 
Celková cena projektu vyšplhala na 1,65 milionu, přičemž Nadace KB, 
a.s. – Jistota přispěla darem sedmi set padesáti tisíc korun.  Andrea Říčková 

Butovický rohlík
Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha vás srdečně zvou  
v sobotu 17. září do Centrálního parku na tradiční cyklistický závod 
Butovický rohlík.  
Závod pro 
všechny věkové 
kategorie se 
koná u příle-
žitosti  
Evropského 
týdne mobility. 
Sraz cyklistů 
a běžců bude 
v 8.30.  
Na posilněnou 
všech závodníků 
nebudou chybět 
velké koláče  
s logem MČ Praha 13. Na začátku akce vysadíme u Stodůleckého ryb-
níka strom – dub zimní. Akce se koná pod záštitou místostarostky 
Marcely Plesníkové.  Eva Beránková
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ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
Tenká hrana spokojenosti
„Dobrý den, paní doktorko. Trpím obrovským nechutenstvím. Když se mi 
podaří něco sníst, většinou to vyzvracím. Jsem nejistý ve vztazích, nemám 
moc kamarádů ani přítelkyni. V poslední době jsem neměl už ani chuť  
či motivaci studovat, takže jsem pokazil další ročník VŠ a musím ho opa-
kovat. Nevím si s tím rady. Co pomůže?“

„Dobrý den, paní doktorko. Už 7 let jsem ve vztahu, ve kterém vím,  
že není správně. Partner je závislý na alkoholu. Já ale nedokážu odejít. 
Resp. vždy odejdu, ale zase se vrátím. Nedokážu se definitivně rozhod-
nout. V práci mě zatěžuje kolega. Pořád si jen na něco stěžuje a mně to  
zatěžuje. Nedokážu mu to ale říct. Jsem utrápená, nemůžu jíst, nemůžu 
spát a nevím, jak dál.“

„Dobrý den, paní doktorko. Jsem po rozchodu, hodně mě to trápí. S part-
nerem jsem ztratila i partu lidí, se kterými jsem byla zvyklá trávit volný 
čas a dovolené. Ale vrátit čas nejde. Rozhodla jsem se, že budu šťastná,  
i když jinak. Chodím po světě a poznávám nové lidi, usmívám se, ráda 
jedu na chatu, kde mám radost ze zahrádky a také tam chodím plavat  
do řeky. Začala jsem se otužovat. Těší mě, že se mi to daří. Jela jsem  
na cvičící víkend. Těším se na oslavu narozenin. Chci si život užít.“
 
Všichni máme někdy v životě nějaké komplikace - vztahové, pracovní, 
zdravotní. Nikdo není úplně šťastný bez trápení. Ale každý zátěž do-
kážeme jinak zpracovat. Skutečně největší pravda ale je, že pro spoko-
jený život se musíme sami rozhodnout. Když jdu lesem na procházce 
sám, tak u toho můžu plakat a naříkat, že jsem opuštěný a nikdo mě 
nemá rád. A nebo se koukat kolem sebe, radovat se z přírody a vnímat 
vůni lesa. Tyhle dva protipóly mají velmi tenkou hranici, odkud se 
překlápí svět do bezstarostné spokojenosti nebo do beznadějné opuš-
těnosti a depresí. A na které straně se rozhodneme svůj život prožít, 
záleží většinou opravdu jen na nás samotných. Většinou používáme již 
dříve v našem životě vytvořené obranné mechanismy. Spoustu vzorců 
přebíráme i podle reakcí našich rodičů. Ale hodně toho máme v ru-
kou sami. Je na nás, jakými lidmi se obklopíme. Jestli mě můj muž 

bude podvádět a bít a moje kamarádka mi bude říkat, že „její starej 
taky chlastá“, tak budeme nešťastné obě a budeme si v tom obě libo-
vat. Nebo si najdu optimistickou kamarádku, která má radost třeba 
jen z toho, že uháčkovala novou kabelku nebo si byla hezky zacvičit  
a pokud mě muž podvádí a bije, tak od něj odejdu a budu raději spo-
kojeně žít sama než v nevhodném vztahu. Jsou lidé, kteří rozhodnutí 
udělají rychle, jiným to trvá roky. Každý tvoří svůj vlastní život, každý 
máme nárok na vlastní řešení. Jen si potom za svoje řešení také ne-
seme sami zodpovědnost. Věřte, že nejnepříjemnější období je období, 
kdy se rozhoduji ke změně. Bojím se, abych neudělal chybu. Rozho-
duji, zda můj život bude hezký nebo ne a nikde na správné rozhodnutí 
neexistuje ideální návod. Jakmile se rozhodnu, obvykle se mi uleví.  
A pak už je jen na mně, abych si našel život hezčí a chtěl ho vidět 
hezčí. Každopádně vůbec nechci období náročných životních změn 
zlehčovat. Někdo se rozhoduje během pěti minut, jiný potřebuje třeba 
i pár let. Ale pár let není dvacet! Je prima si o všem popovídat s kama-
rádkou, ale přece jen… proto existují nezávislé odborné služby. Jestliže 
řešíme náročnou rozhodovací situaci, která ovlivní náš život, doporu-
čuji obrátit se na jakoukoli psychologickou odbornou pomoc. Šikovný 
psycholog nerozhodne za nás, ale pomůže nám situaci natolik struk-
turovat a zpřehlednit, že se nám bude rozhodovat mnohem lépe.  
A v některých případech vůbec není na škodu doplnit komplikované 
období podpořením účinků antidepresiv. Může je předepsat psychiatr 
ale i praktický lékař a může nám z velkého spektra vybrat ty, které 
společně se zklidňujícím efektem vyřeší možná i jiný náš problém - 
větší chuť k jídlu, menší chuť k jídlu, lepší spánek atd. Situaci za nás 
nevyřeší, ale mohou nám vytvořit podmínky, kdy se v základu vy-
spíme, najíme, mírně zklidníme a budeme mít dost sil svoji situaci  
řešit. Ideálně s odbornou pomocí psychologa.

Všem čtenářům časopisu STOP přeju, ať se ve svém životě rozhod-
nou pro spokojenost, a když to někdy půjde těžko, ať si nebojí nechat  
si pomoci od odborníků, kteří vědí jak. 
 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz

INZERCE

První návštěvu v září a říjnu  
budete mít u nás zdarma!
Nikdy není pozdě začít... 

Avaloka, s.r.o.
Dům Holistického Zdraví 

Bellušova 72, Praha 13-Stodůlky
Facebook: Avaloka.praha

Instagram: avaloka_praha

Těšíme se na Vás!

Právě provádíme nábor do dětské skupiny 
Aikido.   

Také s radostí oznamujeme, že v našem centru 
rozšiřujeme nabídku o lekce  

Karate pro malé děti, dorost i dospělé.          
Máte chuť pravidelně cvičit v příjemném a zklidňujícím prostředí?  

U nás najdete vše!    

Pro dospělé otevíráme lekce pro harmonizaci těla i duše:  
Jógu, Tai-Chi skupiny pro dospělé a děti taky Tai-Chi pro seniory.    

Chcete se zbavit bolesti zad a stresu?
V nabídce máme také jógové terapie pro všechny věkové kategorie (15+).    

Nově u nás najděte cvičení s Backmitrou. Backmitra je důmyslný vynález určení  
k zlepšení držení vašeho těla vyrovnání páteře, zmírnění únavy a bolesti v jakékoli  
části zad. Cvičení s Backmitrou pomáhá zlepšit dýchání a stav nervového systému.  

Navíc s našimi profesionálními lektory dosáhnete skvělého výsledku. 
 

 

Chuck Norris se nebojí tmy.  
Tma se bojí Chucka Norrise. Chceš být jako Chuck?

Přihlaš se k nám! 
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TOULKY

Výlet plný unikátů
Dnes se vydáme do obce Čepice na Klatovsku nejen za skleněnou  
sochou sv. Jana Nepomuckého. Autobus, který nás do cíle dopraví 
odjíždí z autobusového nádraží Na Knížecí. Doporučuji kvůli jeho 
časté obsazenosti zakoupit jízdenku předem. Pohodlně dojedete  
na zastávku Rabí, Čepice, rozcestí, kde vystoupíte. Přejdete silnici  
na druhou stranu a pěšinou mezi domky, posléze ulicí, dojdete až 
k mostu přes Otavu. V sezoně zde můžete pozorovat množství vo-
dáků. Také proto zde socha stojí, aby je pozdravila a ochraňovala. 

Protože je 
oboustranná, 
mohou si ji pro-
hlédnout vodáci 
z lodí i pěší  
z mostu. Skle-
něná plastika  
sv. Jana Nepo-
muckého je uni-
kátní nejen svojí 
oboustranností, 
ale také tím, že 
se jedná o nej-
větší skleněnou 

plastiku jednoho z českých zemských patronů na světě. 
Skleněnou sochu v životní velikosti vytvořila z podnětu kytaristy 

Lubomíra Brabce výtvarnice Vladimíra Tesařová. Skleněný reliéf je 
zasazen v ostění ze slatinské žuly. Vytesal ho kameník Martin Mašek. 
V podstavci jsou umístěny hvězdičky ze zvonařské dílny Tomášková-
-Dytrychová se jmény dárců. Na druhé straně mostu najdete infor-
mační tabuli o soše. Nyní se můžete vydat dále. Zamiřte kousek zpět, 
odkud jste přišli, ale na křižovatce jděte stále rovně. Projdete zatáč-
kou a mezi poli kolem křížku dorazíte k hlavní silnici. Za silnicí je 
Přírodní rezervace Čepičná. Patří do soustavy sušicko-horažďovic-
kých vápenců. Je významná výskytem chráněných druhů teplomil-
ných rostlin. Po 350 metrech dojdete na polní cestu na levé straně 
silnice. Touto polní cestou pokračujte po louce, až dojdete na konec, 
který se zužuje a je ohraničen z obou stran stromy a keři. Ocitnete se 
u lávky s křížkem, za níž je odpočívadlo, a hlavně Vintířova studánka. 

Pro zpestření se můžete vydat dál stále rovně loukou a dojdete 
k pěkné vodní nádrži Budětická. U ní se dejte doprava na rozcestí, 
kde je i ukazatel ke studánce vpravo. Velmi pohodlnou cestou kolem 
posezení dojdete ke studánce z druhé strany. U ní uvidíte napsanou 
legendu o sv. Vintířovi. Jeho život je opředen mnoha nejasnostmi.  
Žil v oblasti kolem hradu Rabí a nakonec se usadil na vrchu Březník, 
kde v poustevně zemřel. Dle svého přání byl pochován v břevnov-
ském klášteře. Od studánky se vydejte vpravo nahoru po šipce. Obe-
jdete bývalý rozsáhlý kamenolom, který jste viděli z louky. Stále stou-
pejte nahoru lesem, na rohu lomu pokračujte doprava nahoru až 
dojdete ke zbytkům kostela Všech svatých. Přesná doba postavení 
kostelíka není známa, ale je pravděpodobné, že souvisí s povýšením 
Rabí na město. Naskytne se vám odsud pohled na Rabí včetně hradu. 
Nacházíte se na 
západním úpatí 
vrchu Líšné  
550 m n. m. Toto 
kouzelné místo 
přímo vybízí 
k zastavení.  
Až si odpočinete, 
sestupte dolů vy-
šlapanou cestou. 
Projděte mezi 
poli a dostanete 
se do obce Rabí. 
Zde se můžete 
vydat na pro-
hlídku zříceniny. Je to největší hradní zřícenina u nás. Doporučuji 
celý hrad obejít vlevo. Vyjdete v uličce se starou studnou. U ní se 
dejte vlevo kolem vkusně opravené chalupy a dojdete k židovskému 
hřbitovu. Něco se o něm dozvíte z informační tabule. Mimo jiné si 
přečtete, že jsou zde náhrobky rodiny Fürth. Bernhard Fürth byl je-
den ze zakladatelů továrny na zápalky v Sušici. Na náměstí jsou 
krásné staré venkovské usedlosti se štíty, muzeum starých řemesel 
s infocentrem, kašna, dřevěná socha Jana Žižky, pomník obětem  
válek. Kromě toho je zde několik restaurací a cukrárna. Z náměstí 
dojedete autobusem zpět do Prahy. Přeji krásný pohodový výlet,  
na kterém ujdete asi 6 km. KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková

Zasloužilý všeuměl
„Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Každé zbytečné slovo  
je zbytečné. Nepochválím-li se sám, nikdo to za mě neudělá.“ To jsou 
pouze některé z mnoha výroků univerzálního českého génia a vítěze 
celonárodní ankety Největší Čech, Járy Cimrmana. Byť se jedná  
o postavu fiktivní, jeho tvůrci – protagonisté Divadla Járy Cimrmana 
v čele se Zdeňkem Svěrákem a dále Jiří Šebánek, propracovali jed-

notlivé aspekty této 
postavy k naprosté  
dokonalosti. Ale vez-
měme to po pořádku. 
První zmínka o exis-
tenci českého velikána 
se váže k 16. září 1966, 
kdy byl představen jako 
řidič parního válce  
a sochař v humoristic-
kém pořadu Nealkoho-
lická vinárna U Pa-
vouka na vlnách 
Československého roz-
hlasu. Reportáž tehdy 
vedl Zdeněk Svěrák. 
Příjmení získal Mistr 
od Jiřího Šebánka, kte-
rému se líbilo jméno 

chomutovského hokejisty Otto Cimrmana a křestní jméno Jára bylo 
dodáno, aby vzbuzovalo dojem uměleckosti. Cimrman se údajně na-
rodil ve Vídni mezi lety 1853-1884 a jeho rodiči byli český krejčí  
a rakouská herečka. K jeho zásluhám patří projekt Panamského prů-
plavu, konstrukce vzducholodi nebo založení loutkového divadla 
v Paraguayi. Na motivy údajného Cimrmanova života a díla byla 
později vytvořena podstatná část repertoáru Divadla Járy Cimrmana. 
Myšlenku takové divadlo založit dostali Šebánek, Čepelka, Smoljak  
a Svěrák v říjnu 1966. Podle narativu divadla byl Mistr jedním z nej-
větších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, 
filosofů, vynálezců, vědců, kriminalistů a sportovců své doby. Jako 
první hru uvedli Akt, kde se prezentovali do rolí odborníků, takzva-
ných cimrmanologů, kteří interpretují dílo Mistra jako součást své vě-
decké práce. Jelikož byla hra pro celovečerní představení příliš krátká, 
přidali herci ještě fingovanou přednášku o autorovi J. Cimrmanovi, 
která se později stala pevnou součástí všech představení. Tento semi-
nář se tak vlastně stal duchovním následníkem forbín Osvobozeného 
divadla Voskovce a Wericha. Popularita ve skutečnosti neexistující po-
stavy záhy přesáhla divadelní jeviště. Objevil se ve filmu, na poštov-
ních známkách, pojmenovány jsou po něm rozhledny, školy i ulice.  
Jak již bylo řečeno v roce 2005 byl v celonárodní anketě zvolen Nej-
větším Čechem a o dva roky později jej v anketě idnes.cz čtenáři  
dokonce navrhovali jako možného prezidentského kandidáta. Ame-
rika má svého Chucka Norrise a my našeho Járu, o kterém se tvrdí,  
že když Graham Bell vymyslel telefon, měl už od Cimrmana tři 
zmeškané hovory. Andrea Říčková 
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INZERCE

Praha a stř. Čechy 100.7 FM | R-REGION

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Region
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KONCERTY
29.   9.   čt    19.30    Žalman a spol. 
Česká folková legenda, kterou není třeba představovat.
13. 10.   čt    19.30    Asonance
Jenda z nejstarších a nejzásadnějších skupin působící na české folkové scéně patří k uzná-
vaným interpretům irských a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb.

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
22. 9.   čt    19.30    Lenka Švolíková: Sandwritten
Autorská inscenace o nestálosti pravidel a pomíjivosti okamžiku, který se v paměti člově-
ka ztrácí stejně, jako vzkaz napsaný do písku. Manipulace s objektem a vzdušná akrobacie 
na laně v představení, na jehož průběhu má publikum zásadní podíl.
30. 9.   pá    19.30 Divadlo D13 - Marc Camoletti: Na správné adrese
Nejúspěšnější hra známého autora komedií Marca Camolettiho, ve které od samého 
začátku dochází k zásadním nedorozuměním.
14.10.   pá    19.30 Divadlo D13 - Marc Camoletti: Na správné adrese
21.10.   pá    19.30 Manus Art Collective: Míření – premiéra 
Míření je choreografií současného tance inspirovanou kaligramem G. Apollinaira, jeho 
geometrickou poezií i poetickou geometrií.
22.10.   so    19.30 Manus Art Collective: Míření 

DĚTI
18. 9.   ne    15.00    Cirkusový workshop pro děti a rodiče 
Přijďte si vyzkoušet závěsnou akrobacii na šále, žonglování s nejrůznějšími žonglovátky 
nebo balanc na kouli, válci či rola-bolu.
24. 9.   so     15.00 a 17.00  
                        Holobiont (PL): Můj ocas a já  v rámci Přehlídky  
                           ke světovému dni divadla pro děti a mládež Assitej
Taneční představení Můj ocas a já je nejnovější inscenací polských průkopníků v oblasti 
experimentální choreografie pro děti a rodiče. Vypráví malým divákům o evoluci, jejíž 
jedním z pozůstatků je lidská kostrč. 
16. 10.   ne   15.00    Cirkusový workshop pro děti a rodiče
Přijďte si vyzkoušet závěsnou akrobacii na šále, žonglování s nejrůznějšími žonglovátky 
nebo balanc na kouli, válci či rola-bolu.
 
RŮZNÉ
16.-17. 9.    pá+so Ideathon MČ  Praha 13 

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na www.mlejn.cz  
nebo na www.facebook.com/kdmlejn. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím portálu 
GoOut na našich webových stránkách nebo na www.goout.net. 

PROGRAM KLUBU MLEJN

Moetivi Karavan odstartoval 
nabitou sezonu ve Mlejně  
Netradiční zážitek zahájil novou divadelní sezonu v KD Mlejn. Do-
minika Špalková (Divadlo Drak) a Bára Ungerová (DVA) pozvaly  
diváky na jedinečnou divadelní cestu za domovem odehrávající se ve 
speciálně upraveném karavanu, který je zároveň výtvarnou instalací. 
„Inspirovaly jsme se krajinou, rytmem, setkáváním se s lidmi a jejich 
příběhy. Skládaly jsme, rozkládaly a zase skládaly střípky ze vzpomí-
nek, pocitů, zvuků, barev, tvarů, ornamentů, předmětů, chutí a vůní. 
Našly jsme tak důvěrně známé motivy, které se opakují napříč časem  
i prostorem. Tento obraz kaleidoskopu jsme nakonec otiskly do naší 
inscenace Moetivi Karavan,“ přibližují autorky vznik projektu, který  
je zavedl až na sever Norska. V průběhu léta karavan brázdil republiku 
a na poslední srpnový víkend zastavil také u Mlejna, kde ho s nadše-
ním přijali především malí diváci.

Prázdniny s sebou přinesly čtyři příměstské tábory. Na jednom  
z nich naši cirkusoví teeni společně s kamarády z CIRQUEONu při-
pravili představení 2πr a nás moc těší, že jeho část jste mohli vidět 
také na festivalu Letní Letná v rámci Teens Cirkabaretu. 

Známe už také autory projektů, které uspěly v druhém kole rezi-
denční výzvy. Až do Vánoc se tak ve Mlejně budeme potkávat s pohy-
bářem Andrejem Lygou nebo týmem choreografky Terezy Holubové. 
První inscenace, které pomůžeme na svět, se zaměří na téma strachu  

a smrti v divadle pro děti, druhá pomocí tance načrtne obrazy inspi-
rované knihou Slepota portugalského autora Josého Samaraga. 

Poslední zářijový víkend do Mlejna zavítá tradiční Přehlídka ke 
světovému dni divadla pro děti a mládež Assitej. Výběr divadelních 
inscenací od profesionálních skupin, amatérských souborů i dětských  
a středoškolských spolků tentokrát nabídne experimentální inscenaci 
Můj ocas a já v podání polského divadelního souboru Holobiont nebo 
tematickou přednášku.

Následující týden uvedeme první koncert nové sezony Žalman&Spol. 
Česká folková legenda Pavel Lohonka je mimo jiné jednou z hlavních 
osobností hnutí FOLK ŽIJE!, jehož cílem je  přiblížit tento žánr li-
dem a zároveň upozornit na mladou folkovou generaci, která vyrostla 
mimo pozornost médií. 

V září odstartují pravidelné lekce vzdušné i pozemní akrobacie, 
tance a pilates. Jako každý rok se na vás a vaše děti budou těšit také 
lektoři hudebních kurzů a keramiky. Nově nabízíme divadelní krou-
žek pod vedením Veroniky Zárubové, která se společně s dětmi vydá 
na dobrodružnou cestu do světa herectví. Děti si vyzkouší hru s lout-
kou, nasadí si klaunský nos, promění se v pohádkové bytosti nebo ob-
líbené postavy z filmů, zkrátka budou objevovat, zkoušet a nechávat se 
unášet kouzlem divadla. Poslední volná místa do kurzů podzimního 
semestru najdete na mlejn.webooker.eu, kompletní kulturní program 
na www.mlejn.cz.         Eva Roškaňuková
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Pétanque v Lukáši
Druhý ročník Online školy pétanque zná svých pět absolventů. 
Pouze jim se podařilo zvládnout všechny lekce náročné školy.  
Naučili se, jak při hře lépe zvládat taktiku, odpovídali na otázky 
z pravidel a snažili se přemýšlet jako šampioni při sledování  
vybraných zápasů nejlepších světových hráčů. 

Online škola pétanque je určena klientům Střediska sociální 
péče Prahy 13. Tento projekt je v celosvětovém měřítku unikátní  
a nenajde konkurenci ani v zemích, kde je pétanque mnohem 
 populárnější. Ve spolupráci s Mezinárodním výukovým centrem 
pétanque C.I.E.P. Central Europe, jediným školícím partnerem 
Mezinárodní federace pétanque, tak dostali senioři pétanque 
klubu Lukáš Praha 13 možnost originálním způsobem studovat 
pétanque přes internet. Úspěšným účastníkům předal certifikáty  
o absolvování online školy prezident C.I.E.P. Central Europe  
Petr Fuksa a starosta David Vodrážka.

Pétanque u Lukáše slaví v roce 2022 deset let. Když Středisko 
sociálních služeb Prahy 13 za podpory městské části, a ve spolu-
práci se spolkem Pétanque pro Vás, seniorské tréninky pétanque  
u Lukáše zahájilo, netušilo, jak se tato aktivita uchytí. Ohlas byl 
neuvěřitelný. 

Nové hřiště na zahradě Domu sociálních služeb Lukáš brzy  
nestačilo a muselo se brzy výrazně rozšířit. Senioři Prahy 13 se 
účastní oficiálních turnajů České asociace pétanque klubů, jsou 
pravidelnými účastníky Mezinárodní Zimní Ubuligy na největ-
ších krytých hřištích v Úněticích, jsou zváni na turnaje různých 
městských částí Prahy a například v silné konkurenci každoroční 
Ligy pétanque pro seniory se dokázali třikrát umístit na skvělém 
druhém místě.

Velký den pro seniory z Prahy 13 nastane v pátek 9. září, kdy se 
u Lukáše uskuteční jubilejní 10. ročník turnaje pétanque O pohár 
starosty MČ Praha 13, na který budou pozváni i senioři z dalších 
městských částí, kde se pétanque trénuje. -red-

Plavba jako dárek
Na území naší městské části působí, téměř symbolicky, třináct 
klubů seniorů. Je třeba zdůraznit, že jejich činnost je více než zá-
služná a všechny ji zvládají skvěle. Každý z klubů je tematicky ji-
nak zaměřený, avšak každý přináší svým členům nejenom osvětu, 
ale zejména možnost strávit společně volný čas, popovídat si a po-
bavit se. Po celý rok připravují desítky výletů, setkání s osob-
nostmi, vzdělávací a sportovní akce. Vedení radnice si této čin-
nosti velmi váží, aproto všechny kluby pozvalo na vyhlídkovou 
plavbu po Vltavě. Na palubě hrála živá hudba a celý výlet se nesl 
v pohodové a přátelské atmosféře. Děkujeme za vše, co pro dříve 
narozené obyvatele třináctky děláte a přejeme hodně zdraví a sil 
do další vaší užitečné práce. Andrea Říčková

Prevence je prioritou
Odborné testování paměti je jednou z preventivních metod, jak 
včas odhalit možné onemocnění Alzheimerovou chorobou. Díky 
spolupráci s Českou alzheimerovskou společností na radnici 
v červnu opět 
proběhlo měření 
paměti pro zá-
jemce z řad oby-
vatel Prahy 13 
starších čtyřiceti 
let. Velice nás 
těší, že zájem 
o tuto aktivitu je 
každým rokem 
vyšší a že veřej-
nost má o své 
zdraví zájem. 
Jako poděkování 
předává městská 
část každému z účastníků testování sešit pro trénování paměti a dal-
ších kognitivních funkcí, kde naleznou řadu tipů, jak nemoci předchá-
zet. Andrea Říčková
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
Vzhledem ke stavebním úpravám se nebudou konat  
schůzky KS I.  
Sejdeme se až 3. října 2022 v Lukáši. 
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
13. 9. je plánována prohlídka HAMU (Hudební a taneční  
fakulta). Sraz přihlášených účastníků je ve 13.00 na stanici 
Anděl – nahoře u vchodu.  
Program bude operativně přizpůsoben stavu stavebních 
prací v Domě sociálních služeb Lukáš.
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
Scházíme se pravidelně v klubovně v přízemí - pravý vchod 
Domu sociálních služeb Lukáš, Trávníčková 1746. O čem si 
budeme povídat při kávě nebo čaji se zákuskem a na jaké téma, 
se vždy domlouváme na předchozí schůzce klubu. Na pro-
gramu nechybí ani posezení s hudbou a společným zpíváním.
Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
  7. 9.     Pražské mosty
14. 9.     Děti Marie Teresie
21. 9.     Česká nej

28. 9.     Vladimír Menšík
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, procházky, volná 
zábava u kávy. Do klubu přibíráme nové členy.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII
  5. 9.     Povídání u kávičky v klubu v Heranově ulici
12. 9.     Návštěva Břevnovského kláštera
19. 9.     Procházka po Centrálním parku
26. 9.     Procházka po údolí Motolského potoka
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

Aktivity v Domě sociálních služeb  
Lukáš od září 
1) Virtuální univerzita třetího věku –  
zimní semestr 2022-2023
Zahájení studia zimního semestru Univerzity 3. věku ve Středisku 
sociálních služeb Prahy 13 bude v úterý 27. 9. 2022 v 10 hodin,  
v počítačové učebně. Vybraná témata ke studiu jsou:
 Arménie blízká i vzdálená 
 Klenoty barokního sochařství v českých zemích
Přednášky se konají jednou za 14 dní, poslední přednáška  
se uskuteční 13. prosince.
Na oba kurzy je možno se ještě přihlásit. 

Bližší informace u paní Aleny Hrabětové, tel. 725 393 061,  
e-mail: sekretariat@sssp13.cz nebo na portále České zemědělské 
univerzity v Suchdole: https://e-senior.czu.cz/. 

2) Kurzy cvičení paměti
Kurzy cvičení paměti se konají každý čtvrtek od 10 hodin.  
Začínáme 29. září 2022. Informace a nahlášení účasti u Aleny  
Hrabětové, tel. 725 393 061, e-mail: sekretariat@sssp13.cz.
Kurzy jsou bezplatné, omezený počet účastníků.  -red-

3) Pozvánka pro seniory na kurz Restart domácích financí  
MEDEXA
Pro obyvatele městské části Praha 13 připravila nezisková organi-
zace MEDEXA, z. s., program nazvaný Restart domácích financí 
MEDEXA. Projekt, který byl zahájen na jaře tohoto roku  
a byl ukončen před prázdninami, cílil na získání dovedností  

a znalostí účastníků v oblasti finanční gramotnosti. Pro zájemce 
byly připraveny vzdělávací moduly zaměřené na řízení osobních 
financí, optimalizaci příjmů a výdajů domácnosti, či osobní roz-
voj. V rámci tohoto vzdělávání poskytovali informace bezplatně 
kvalifikovaní odborníci. Program byl realizován pod záštitou sta-
rosty městské části Praha 13 Davida Vodrážky a za podpory  
Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Za-
městnanost. Jsme rádi, že můžeme pozvat opět všechny zájemce  
z řad seniorů na nový běh tohoto kurzu, který bude zahájen  
v říjnu 2022 ve Středisku sociálních služeb Prahy 13. 

Zájemci se mohou těšit na společná setkávání, kde získají  
aktuální postupy a právní poznatky vycházející ze zákona o spo-
třebitelských úvěrech, o obraně před nekalými praktikami tzv. 
„šmejdů“, či problematice dědického práva a dluhů. Pod vedením 
zkušené lektorky budou trénovat komunikační dovednosti, a to 
nejenom komunikaci mezi generacemi, ale též jak rozpoznat ma-
nipulativní jednání a jak se proti němu bránit. Přihlášky zasílejte 
paní Aleně Hrabětové, pracovnici Střediska sociálních služeb 
Prahy 13, na e-mail adresu: sekretariat@sssp13.cz, případně vo-
lejte na tel. 725 393 061. Ing. Petr Vaškovic, MEDEXA, z.s., vedoucí projektu

Retrokavárna v září nebude
Zářijová Retrokavárna se z důvodu rekonstrukce prostor v kul- 
turním domě Mlejn neuskuteční. Nejbližší setkání proběhne  
až 4. října v KD Mlejn od 14.00 hod.

O folklorním souboru Lučinka a jeho zákulisí bude hovořit 
Šárka Křížková, členka organizačního týmu Lučinky.

Případní zájemci si mohou rezervovat místo na tel. 235 011 451 
nebo 235 011 625.  Iva Dvořáčková
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INZERCE

OPRAVY TELEVIZORŮ  
I V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, VIDEO, malé spotřebiče

777 606 707     Josefkoubek@seznam.cz  

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 sleva 50 % na první dopravu

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech i dílně  
ANTÉNY, STA, DVBT2, boxy, ladění, SAT 

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

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

WWW.USAKCISTENIKOBERCU.CZ

GATO, s.r.o.  žaluzie  rolety  
 sítě proti hmyzu 

 venkovní  vnitřní  řešíme ihned 
www.gato.cz, tel. 777 038 001

MALÍŘI - LAKÝRNÍCI
štukování, zed. práce - vše s úklidem

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

Zastavte se u nás na pobočce, Po – Čt od 9.00 – 18.30 hodin.

Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986/7, Praha 13
Jana Reifová, M 602 228 330, jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

Zástupce ČP Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

Zastavte se u nás na pobočce, Po – Čt od 9.00 – 18.30 hodin.

Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986/7, Praha 13
Jana Reifová, M 602 228 330, jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

Zástupce ČP Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

Obchodní dům Luka,  
Mukařovského 1986/7, Praha 13

po, st, čt 9-18 hod. 
út 9-16 hod. 
pá 8 - 14 hod. 

Jana Reifová, M 602 228 330

jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 20 % na vybrané produkty

 o MALOVÁNÍ – Pecina, vč. víkendů. Tel. 235 510 096, 
602 954 461.

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

 o Malování, štukování, kompletace nábytku a drob-
né práce. Tel. 603 305 211, Seher, f.seher@seznam.cz.

 o Levné opravy praček a prodej opravených.  
Likvidace zdarma. PO-PÁ 9-21 hod. Tel. 603 878 406. 

 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 OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Nabízím malířské práce, štukování stěn i stro-

pů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

 o RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
ÚDRŽBA ZAHRAD. Tel. 606 662 223, 723 899 561. 

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN: nová el. vedení, 
zásuvky, světla. Revize elektro zařízení. Odstra- 
nění reviz. závad. www.elektrikarerben.cz,  
tel. 604 516 344.

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

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

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

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

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

 o FAJKTOP instalatérské a topenářské služby, 
www.fajtop.cz, pohotovost 24/7, vč. svátků,  
tel. 606 046 909. 

 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 Instalatérské práce. Čištění odpadů a kanali- 
zace. Tel. 604 490 775. 

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

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

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

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

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

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, 
fládrování, tel. 736 691 087, www.malirina.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 Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu  
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových  
možností. Volejte 774 901 193.    

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

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

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

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

 o OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK - 
NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN DVEŘÍ 
- SÍTĚ PROTI HMYZU. Tel. 733 720 950,  
pavel.janci@email.cz.

 o PEDIKÚRA – i v pohodlí Vašeho domova –  
tel. 603 910 026 .

 o Interiérový design&poradenství – dětské  
pokoje, kuchyně, koupelny, obývací pokoje, ložnice, 
odborná pomoc při realizaci. tel. 777 023 023,  
interiery@michaelakopecka.cz.

 o Pedikúra Ivana - Píškova 1957/34, Lužiny.  
Mokrá pedikúra, zarostlé nehty, lakování, tel. 732 806 504.

 o Montáže klimatizací a TČ do bytů, RD, kanceláří 
(Samsung, Daikin, Sinclair). Provádím opravy, 
servis, revize, el. práce. Martin Humpolec,  
tel. 777 989 729, e-mail: humpi@seznam.cz,  
www.humpi-klima.cz, Praha 5-Velká Ohrada.

 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. 
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Bezpečnostní
informační
služba 
Hledá do pracovního poměru:
UKLÍZEČKU, ZÁMEČNÍKA, POMOCNÉHO  
KUCHAŘE A MALÍŘE 

Do služebního poměru dle zákona č. 361/2003 Sb.:  
OSTRAHA OBJEKTŮ A PRACOVNÍK DOHLEDOVÉHO 
CENTRA

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, 
v případě služebního poměru 30 dní dovolené,  
příspěvek na stravování a rekreaci, stabilní pracovní 
dobu, možnost ubytování

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

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

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

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz
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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

RŮZNÉ

BYTY

VZPOMÍNÁME

Realitní služby,
jaké si přejete

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

 o Koupím LP gramofonové desky. Přijedu. Tel. 721 442 860.
 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 Kraniosakrální  terapie na Lužinách.   
Tel. 777 538 448.

 o HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen, tel. 603 910 026.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o. od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
 o English for kids and teens nabízí kurzy pro děti,  

dále kurzy obchodní a právnické aj, tel. 603 925 391, 
www.legalenglishforyou.cz.

 o HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba pro seniory: doprovod 
k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC i mobilu, 
procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní akce.  
Tel. 777 640 390.

 o Sběratel koupí obrazy, vojenské věci, staré 
loutkové divadlo a jiné věci.  Tel. 604 433 420.

 o Doučování dětí, příprava na zkoušky na střední 
školu a k maturitě. Tel. 607 510 795.

 o Hodinář opravuje a také vykupuje staré hodiny, 
kapesní a náramkové hodinky. Tel. 604 433 420.

 o ANGLIČTINA PRO DĚTI, výuka v ukrajinštině/ 
ruštině. Tel. 735 254 912, Instagram: @uchitsia_legko.

 o POPTÁVKA CHALUPA, POZEMEK  
Koupím chatu, chalupu nebo stavební pozemek na horách 
či v dojezdové vzdálenosti do hor. Krkonoše, Krušné, 
Jizerky, Orlické i Vysočina. Na stavu nezáleží, spíše na 
místě. Tel. 720 031 400. 

 o Pronájem – nebytový prostor atelier/kancelář  
v bytovém domě Chalabalova ulice (suterén), 36 m2,  
volný, rekonstrukce 2022, zděná koupelna + WC,  
kuchyňský kout, bezpečnostní skla, předokenní rolety. 
Nájem 10 000 Kč/měsíc + služby.  
Kontakt e-mail: bdchalabala@seznam.cz, tel. 603 146 766.

 o Pronájem obchodního prostoru, velmi atraktivní 
– 50 m2. Sluneční náměstí, přímo proti radnici, vchod  
z ulice. Sestává se z hlavního prostoru, zázemí, sociálka, 
klima. Prostor vhodný pro: stylové gastro služby, kos-
metika, kadeřnictví, nails, vizážistka, obchod, agentura, 
zastoupení, vzorkovna. Tel. 602 650 180.

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

 o Prodám byt 3+1,os. vl., po rekonstrukci,  
2 lodžie, 5 min. st. metra Luka, k nastěhování ihned.  
Tel. 736 175 722.

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele. Tel. 604 617 788.
 o Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Lze  

i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování 
nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití. 
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.

 o POPTÁVKA BYT, DŮM  
Hledáme ke koupi byt nebo dům v Praze, případně 
v dojezdové vzdálenosti do Prahy. Děkujeme za nabídku. 
Tel. 725 753 743.

 o VyklizimeNemovitosti.cz, rychle, levně,  
tel. 732 459 179.  

Vína z Čech, Moravy a Izraele
Hostinského 1538/3, Praha13-Stodůlky 

Výdejní místo - PPL a DPD,  
e-shop Izraelskavina.cz

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

 o Děkujeme přátelům,  
kteří vzpomenou ne-
dožitých 50. narozenin 
paní Marcelky Pfobové, 
které připadly na 3. srpna 
2022. Kolik lásky chtělo 
dát Tvé vřelé srdce 
Tomáškovi a Karolínce, 
krutý osud rozhodl  
15. 2. 2006 jinak...  
Nezapomenou rodiče.

 o Přijmu kadeřnici na živ. list. Tel. 728 995 661. 
 o Hledáme kolegy pro montáže žaluzií, rolet, sítí 

proti hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle počtu 
zakázek, rozsah práce dohodou. Vhodné i jako přivý-
dělek. Jednoduché montáže, zapra-cujeme. Kontakt 
písemně na gato@gato.cz, tel. 777 038 000.

 o Zavedené kadeřnictví (kočárkárna) u metra Lužiny 
(od r. 2010) hledá na ŽL. kadeřnici (4 000 Kč), kosmet-řasy, 
masérka (3 000 Kč), manikérka, pedikérka (2 000 Kč),  
tel. 603 890 000.

ZAMĚSTNÁNÍ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce.  

Bližší informace na tel. 603 728 140.

VYUŽIJTE TOHO A PRODEJTE SVŮJ  BYT NEBO
DŮM ZA NEJLEPŠÍ MOŽNOU CENU.

C E N Y  R E A L I T  
J S O U  N A  M A X I M U .

TRŽNÍ ODHAD CENY NEMOVITOSTI PRO VÁS PŘIPRAVÍM ZDARMA.

602 100 722WWW.MILANSAMAL.CZ



ZÁŘÍ 2022 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 22934

INZERCE

pop-up store

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

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

Akce v dětském koutku

7. 9. 2022

22-07-16-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd   1 19.07.2022   16:11:55

Realitní služby, jaké si přejete

T

jaké si přejete

777 989 704
Ostrovského 253/3, Praha 5 
- Smíchov

Anděl

Bc. Elena Artamonova

Vracíme penězům hodnotu
Ochraňte své úspory nákupem 
fyzického zlata a stříbra

Navštivte naši pobočku: V Olšinách 75, Praha 10
Regionální kancelář: Eliška Sadílková, tel.: 602 322 302
eliska.sadilkova@goldengate.cz

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

777 208 491, info@har.cz, www.har.cz
 žaluzie vertikální a horizontální  
 sítě proti hmyzu  látkové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 15 % z celkové ceny! 

30 let  

na trhu!

ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE ZÁŘÍ 2022

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 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

s 19 letou tradicí

Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje  Tel.: 603 167 905
info@tiskpip.cz    www.tiskpip.cz

Otevřeno: Po–Čt 8–12 13–18, Pá 8–12 13–17, So 9–13 hod.
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA 
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Čtvrtek 7. 7. – 10. 9. 
Roboti a robotika 
Radnice MČ Praha 13, Sluneční nám. 13
Návštěvníci si mohou prohlédnout řadu menších i rozměrněj-
ších modelů. Mezi vystavujícími je například sdružení TIB, z.s., 
působící při FZŠ Trávníčkova, které sdružuje děti zabývající se 
robotikou a programováním. Na výstavě představuje roboty 
jak ve statické pozici, tak i pohybu. K vidění je i kopie Brati-
slavského mostu s funkční železnicí, sestavená z Merkuru, 
nebo modely Domanský... Součástí výstavy je také herna 
Merkur, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet svou zručnost 
při práci s legendární českou stavebnicí Merkur. Herna bude 
přístupná v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin, v úterý a ve 
čtvrtek od 9 do 16 hodin, v pátek od 9 do 14 hodin a v sobotu 
a neděli od 10 do 17 hodin. Herna bude otevřena za předpo-
kladu, že v Obřadní síni se ten den nebudou konat jiné akce 
Úřadu MČ. Aktuální informace najdete na www.praha13.cz.

Sobota 27. 8. – středa 28. 9. 
Festival volného času Prahy 13
Září a začátek října bude v naší městské části ve 
znamení již jubilejního desátého ročníku Festivalu  
volného času Prahy 13. Opět se představí řada organizací, 
sdružení, klubů a spolků, které pro všechny generace nabí-
zejí opravdu široké spektrum volnočasových aktivit.  
Podrobný program na str. 13-15 a na www.praha13.cz.

Čtvrtky 1., 8., 15., 22., 29. 9. • 14.00 – 16.00
Trošku jiné odpoledne v knihovně
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13
Setkávání pro děti a mládež s pracovníky nízkoprahového 
Klubu Jedna Trojka. Vstup volný. Změna programu vyhra-
zena.

Čtvrtky 1., 8., 15., 22., 29. 9. • 16.00 – 18.00
Pojďte dohnat učení do knihovny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13
Plavete ve škole? Tak přijďte do knihovny, společně to zvlád-
neme. Bezplatná první pomoc se školou pro žáky ZŠ s dob-
rovolníky z Nová škola, o.p.s.  Nemusíte se registrovat, stačí 
přijít. Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Sobota 3. 9. • 13.00 – 17.00
Den pro děti VŠEM                                
Za budovou VŠEM, Nárožní 2600/9a, Praha 5
Přijďte si užít sobotní odpoledne. Pro děti budou nachys-
tány venkovní aktivity, soutěže o ceny, malování rukama, 
cukrová vata a také malé překvapení. Pro rodiče bude mož-
nost posezení s občerstvením i při nepříznivém počasí. Těší 
se na vás studenti VŠEM!

Pondělí 5. 9. • 13.00 – 19.00
Knižní swap – výměna knih
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13
V průběhu celé provozní doby knihovny můžete přijít  
a v akváriu vyměnit své přečtené knihy za jiné, přinesené 
ostatními čtenáři. Přinesené knihy musí být v dobrém stavu 
- takovém v jakém byste si vy sami chtěli jiné knihy zase od-
nést. Ulovit si knihu můžete, i když sami žádnou na výměnu 
nedonesete :-). Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Pondělí 5. – čtvrtek 8. 9. • 20.30
Kinobus
Travnatá plocha před radnicí MČ Praha 13
5. 9. – Po čem muži touží 2 
6. 9. – Špion, který mi dal kopačky 
7. 9. – Srdce na dlani 
8. 9. – Maxinožka 2 
Více informací najdete na www.kinobus.cz.

Úterky 6., 13., 20., 27. 9. • 13.00 – 15.30
Kreativní dílny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13
Dílny otevřené každé kreativní duši. Podrobnosti v dětském 
oddělení. Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 7. 9. – čtvrtek 20. 10.
Výstava obrazů
MKP pobočka Stodůlky, Kovářova 4/1615
Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu obrazů našeho 
čtenáře a malíře Lojzy Štyndla. Obrazy si můžete prohléd-
nout v provozní době knihovny Stodůlky v KD Mlejn.

Středy 7. 9. a 21. 9. • 16.00 – 18.30
Workshop koláže: Pravidelná setkání milovníků koláží
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13
Srdečně zveme všechny zájemce na workshop, kde se naučí 
tvořit koláže. Ukážeme si různé techniky a přístupy. Spo-
lečně tvoříme, sdílíme naše díla i zážitky ze světa kultury. 
Vítáni jsou i úplní začátečníci. Materiály i pomůcky jsou za-
jištěny a tak je třeba si s sebou donést jen chuť tvořit. Pokud 
byste ale doma měli vhodný materiál, donést ho můžete. 
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 7. 9. • 13.00 – 19.00 
Fšichni do školy
OC Lužiny, Archeologická 2256/1
Aby ten start do nového školního roku začal hezky, připra-
vujeme pro Vás ve spolupráci s dětským koutkem Maxíček 
zábavné odpoledne pro všechny děti. Co na Vás čeká? V čase 
13.00-19.00 vstup zdarma do Dětského koutku Maxíček. 
Vyrábění obalu na žákovskou knížku. Za vyluštění rébusu 
malý dárek pro školáky. Těšíme se na Vás!

Pátek 9. 9. • 9.00 – 17.00
8. ročník Pražského medobraní 
Před budovou radnice MČ Praha 13  
na Slunečním nám. 13
Největší jednorázový trh s medem, prodej medu a výrobků  
z medu, ochutnávka medů a medovin, pestrý doprovodný 
program nejen o včelách a medu pro děti i dospělé.  
Více o programu na str. 13–15 a na www.praha13.cz.

Pátek 9. a sobota 10. 9. 
Vidoulské pivní slavnosti  
Restaurace U Petrů, Jindrova 280/1 
Zveme Vás na již tradiční pivní slavnosti. Oba večery od 
18.00 živá hudba. V pátek vám zahraje bigbítová kapela 
Beat-Out, v sobotu Houpací křeslo. Občerstvení zajištěno, 
točené pivo všeho druhu. 

Sobota 10. 9. • 10.00
Beachvolejbalový turnaj 100+
Areál beachvolejbalových kurtů,  
ul. Ovčí hájek, Nové Butovice
Městská část Praha 13 pořádá ve sportovním areálu v No-
vých Butovicích 9. ročník beachvolejbalového turnaje 100+. 
Turnaj je určen pro smíšené sportovní dvojice, kdy součet 

věku obou hráčů musí letos dosáhnout minimálně 100 let. 
Na turnaji může nastoupit maximálně 20 dvojic.  
Bližší informace a přihlášky na tel. 607 613 652 nebo  
na e-mailu matysekj@praha13.cz. 

Sobota 10. 9. • 11.00
Ohrada Food Festival 
Ohradském náměstí, Velká Ohrada
Ohrada Food Festival, připomínající svou velikostí vesnická 
posvícení, nabízí jedinečné kulinářské zážitky. Již podeváté 
se zde představí špičková pražská gastronomie. Jak říkají 
pořadatelé: „Ohradský food fest je jedinečný pražský gastro-
nomický festival, kde všechny účastníky vybíráme osobně  
a na základě vlastní zkušenosti s jejich kuchyní.“ Na své si  
na tomto festivalu spřátelených pražských podniků přijdou 
i děti – v dětské zóně najdete skákací hrad, malování na ob-
ličej a další. Záštitu nad festivalem tradičně převzal starosta 
David Vodrážka. Více informací naleznete na webové 
stránce www.ohrada-food-fest.cz a FB: Ohradafoodfest.

Neděle 11. 9. • 14.00
Den plný zábavy v Galerii Butovice 
Galerie Butovice si na neděli 11. září připravila pestrý pro-
gram, aby udělala radost všem dětem, které se po prázdni-
nách vrací do školy. Od 14 hodin se návštěvníci mohou těšit 
na dráhu s vlnami Hot Wheels Pumptrack,  na které zkušení 
jezdci představí své umění. Herci-vědci z Úžasného divadla 
fyziky předvedou show s tekutým dusíkem, vakuem a gravi-
tací. V podvečer vystoupí Michal Nesvadba známý několika 
generacím dětí z televize a po představení si vyhradí čas na 
focení se svými fanoušky a fanynkami. Po celou dobu akce 
si děti mohou zaskákat v nafukovacích atrakcích nebo pro-
věřit své vědomosti v soutěžních stáncích.  
Program akce na www.galerie-butovice.cz.

Pondělí 12. 9. 
Výstava „Co jsem dělal o prázdninách“ 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13 
Stále se můžete přihlásit do naší výtvarné soutěže na téma  
„Co jsem dělal o prázdninách.“ Více informací poskytneme  
v dětském oddělení. Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 14. 9. • 16.00
Telekomunikace v kostce
Obřadní místnost radnice, Sluneční nám. 13
MČ připravila pro své starší občany přednášku o telekomu-
nikačních službách s praktickými tipy, jak se správně zorien-
tovat v nabídce a vyhnout se nástrahám při uzavírání smluv. 
Na přednášku, je nutné se objednat předem na e-mailu 
radní Anety Ečekové Maršálové marsalovaa@praha13.cz.

Pondělí 12. 9. • 14.00 – 17.00
Zahradní slavnost aneb Dobrodružství v tajemné zemi 
víl a skřítků
Valdštejnská zahrada, vchod z Valdštejnského nám. 4
Centrum pro dětský sluch Tamtam sídlící v Praze-Stodůlkách 
pořádá tradiční akci po rodiny s dětmi se sluchovým posti-
žením tentokrát v prostředí Valdštejnské zahrady. Odpole-
dne plné her, soutěží, hudby, tance a divadelních 
představení pro děti bude tlumočené do českého znakového 
jazyka, aby si ho mohli užít jak slyšící, tak neslyšící účast-
níci. Děti čekají také kouzelnické kejkle a ukázky práce  
sokolníků. Programem bude provázet herec Petr Vacek  
a herečka Kateřina Jebavá. Více na www.tamtam.cz.

Středa 14. 9. a pátek 16. 9. 
Literární hrátky  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče, tento
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krát na téma Cvičení s říkankou. Ve středu 16.00 – 17.00  
a znovu v pátek 10.00 –11.00. Doporučujeme registrovat se 
předem přes e-mail: olga.vlasakova@mlp.cz, tel. 770 130 281 
nebo osobně v pobočce Lužiny. Vstup volný. Změna pro-
gramu vyhrazena.

Středa 14. 9. • 16.00 – 18.30
Na jedné vlně: Klub tvoření s vlnou
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13
Ať máte jehlice, nebo háček, rádi Vás přivítáme jednou za 
14 dní na setkání, kde můžete nabrat inspiraci, naučit se zá-
klady, ale také si navzájem dát tipy na nejrůznější techniky 
a vzory. Na místě bude k dispozici několik jehlic a háčků. 
Vlnu si, prosím, doneste svou. Vstup volný. Změna pro-
gramu vyhrazena.

Čtvrtek 15. 9. • 11.00 – 17.30
Jarmark u Ludmily
Náměstí Míru, Praha 2
Středisko Diakonie ČCE – SKP v Praze pořádá tradiční prodej 
výrobků klientů chráněných dílen neziskových organizací  
z různých koutů republiky. Součástí akce bude bohatý hu-
dební a kulturní program s ukázkami starých řemesel,  
gotických tanců, chodníkem naboso, skákacím hradem  
a dílničkami pro děti. Po jarmarku následuje koncert měst-
ské části – Koncert pro českou kněžnu – Jazzová mše Karla 
Růžičky. Více na www.skp.diakonie.cz.

Pátek 16. – sobota 17. 9.
Zářijový Ideathon 
KD Mlejn, Kovářova 1615/4
MČ Praha 13 pořádá již šestý Ideathon. Velmi uvítáme ná-
pady, jak zlepšit naši městkou část, tentokrát v těchto ob-
lastech: školství, bezpečnost, volnočasové aktivity, životní 
prostředí. Za vítězný nápad získá soutěžní tým cenu v hod-
notě 50 000 Kč. Registrace a bližší info na www.idea13.cz.

Pátek 16. září • 16.00 – 18.00 
Odpoledne s hasiči 
Centrálním park u Kuželkárny 
Sbory dobrovolných hasičů ze Stodůlek a Třebonic si hlavně 
pro malé návštěvníky připravili ukázky hasičské techniky  
a soutěže pro děti.

Sobota 17. 9. • 8.30
Butovický rohlík
Centrální park Prahy 13 u Kuželkárny
Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha vás 
 srdečně zvou do Centrálního parku na tradiční cyklistický 
závod pro všechny věkové kategorie, který se koná u příleži-
tosti Evropského týdne mobility. Sraz cyklistů a běžců bude 
v 8.30. Na posilněnou všech závodníků nebudou chybět 
velké koláče s logem MČ Praha 13. Na začátku akce se bude 
sázet u Stodůleckého rybníka strom – dub zimní. Akce se 
koná pod záštitou místostarostky Marcely Plesníkové.

Sobota 17. 9. • 10.00 – 19.00 
Zažít Butovice jinak  
Prostor před Czech Photo Center u stanice metra Nové 
Butovice 

Zajímavý zážitkový program, který již popáté připravili podni-
katelé a obyvatelé Nových Butovic. Na programu jsou hu-
dební a taneční vystoupení, divadlo, akrobacie, spousta tance, 
her a smíchu. Chybět nebude grilování, další občerstvení ani 
celodenní volný vstup do galerie Czech Photo Centre. 

Sobota 17. 9.        
Cars in Time a Emilova jízda
Sluneční náměstí, před radnicí MČ Praha 13
Přehlídka automobilových skvostů, soutěže o ceny, rozho-
vory se zajímavými hosty. Akce je spojena s Emilovou jíz-
dou. Více na www.carsintime.cz.

Čtvrtek 22. 9.
Běh proti násilí 
Obora Hvězda, Praha 6
Středisko Diakonie ČCE – SKP v Praze pořádá Běh proti ná-
silí. Výdělky z běhu poputují na podporu programu Stop  
násilí, který nabízí terapeutickou pomoc všem, kdo řeší ná-
silí ve vztazích.  
Více na www.nasilivevztazich.cz a na www.behprotinasili.cz.

Sobota 24. 9.  •  12.00 – 17.00
IX. Rekordní Bull sraz     
Centrální park (před MŠ v Bronzové ul.)
Sraz je určen všem psům a fenkám bull plemen). Na akci 
NENÍ POVOLENO volné pobíhání psů, POVINNÉ je mít psa na 
vodítku (je vždy striktně vyžadováno!). Naším zájmem je 
uspořádat pohodovou a prima akci, na které médiím uká-
žeme dobrou povahu těchto psů.  
Více na www.rekordbullsraz.cz.

Středa 28. září • 13.00 – 17.00
Svatováclavské slavnosti
Slunečním nám. před radnicí
Bohatý kulturní porogram na celé odpoledne. Podrobný 
program na str. 13-15 a na www.praha13.cz.

Pondělí 3. 10. • 17.00 
Viva Cuba! 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13 
Cestovatelská přednáška Saši Ryvolové. Vstup volný. Změna 
programu vyhrazena.

Středa 19. 10. 
Den otevřených dveří 
Německá škola v Praze, Schwarzenberská 1 (stanice 
metra Nové Butovice)
Den otevřených dveří na českém gymnáziu (od 6. třídy).  
Nabízíme vzdělání německé kvality postavené na projek-
tové výuce, podporující kritické myšlení dětí a rozvoj jejich 
osobnosti. Škola umožňuje žákům setkávání s jinými národy 
a kulturami a vychovává je tak k otevřenosti vůči světu,  
k toleranci a k mírumilovnému smýšlení. 
 

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
Venkovní expozice je v září otevřena 
denně 9.00-19.00, skleník Fata Morgana út-ne a svátky 
9.00-19.00, vinotéka sv. Kláry po-ne a svátky 10.00-19.30.

Neděle do 25. 12. 
Nedělní sklep
Komentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací 
na závěr. Prohlídky probíhají každou neděli vždy od 13.00, 
15.00 a 17.00. Sraz a začátek prohlídky u pokladny Kovárna 
v ulici Trojská. Vstupné 350 Kč/osoba. 

Čtvrtky 8., 15. a 22. 9. 
Kurátorské provázení – Komentované prohlídky expozic.
Kurátoři Botanické zahrady Praha zvou na čtvrteční prohlídky 
jednotlivých expozic. Prohlídka je v ceně standardních vstu-
penek do botanické zahrady. Začátek prohlídky je u pokladny, 
která je nejblíže dané expozici. Registrace předem nutná.

Neděle 4., 11. a 18. 9. • 17.00
Hudební procházky 
Vychutnejte si krásné chvíle a zaposlouchejte se do klasické 
hudby pod širým nebem, obklopeni zelení a pestrobarev-
nými květy a ponořit se do tónů skladeb známých klasiků. 
Letošní cyklus se přesouvá do oázy Pivoňkové louky v Horní 
zahradě. Doporučujeme vstup hlavní pokladnou z Bohnic 
(areál Sever). 
  4. 9. – Trio Iuventa (J. Ibert, W. A. Mozart)  
11. 9. – Prague Brass Ensemble (J. I. Linek, J. Horowitz)  
18. 9. – Antonín Rejcha kvintet (J. Haydn, D. Milhaud) 

Sobota 10. 9.
Malířský workshop s akvarelem
Budeme seznamovat s technikami akvarelové malby.

Sobota 10. 9.
Workshop Tchaj-ťi
Zveme Vás na příjemné a pohodové cvičení Tchaj-ťi.

Úterý 13., 20. 9. 
Prohlídky a workshopy pro seniory  
Užitkové plodiny z Nového světa

Úterý 13., 20. 9.  
Podzimní cesta Lesní mysli 
Aktivní relaxace, psychohygiena a péče o duševní zdraví  
v přírodě. 
   
Více informací o všech akcích a novinkách najdete na 
www.botanicka.cz, info@botanicka.cz, tel. 234 148 111.

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Do neděle 4. 9. 
Czech Nature Photo 2022
Výstava obsahuje oceněné a další vybrané fotografie přírody 
od českých a slovenských fotografů. K výstavě je připravený 
doprovodný program s názvem Měsíc přírody. Otevírací doba: 
úterý až pátek vždy od 11 do 18 hodin, o víkend od 10 do 18 
hodin. Základní vstupné činí 100 a snížené 50 korun. 

Čtvrtek 8. 9. – neděle 9. 10. 
Plechová abstrakce 
V září se v galerii Czech Photo Centre představí abstraktní 
fotografie Martina Veselého. Autor hledal krásu ve starém 
plechu na místech jako jsou sběrné dvory, vlaková muzea, 
nádraží, garážová vrata, reklamy u silnic nebo trafostanice. 
Obrazy, které fotograf snímá jsou ve skutečnosti v rozměru 
od 30 centimetrů až po délku 5 metrů. Každý divák vidí 
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něco jiného, stejně tak autor. Pokud se chcete s autorem  
setkat a dozvědět se více o vzniku fotografií, je nachystáno 
několik termínů komentovaných prohlídek: v úterý 13. září 
od 16.00, další úterý 20. září od 16.00, opět za týden  
27. září v 16.00 a derniéra se koná v úterý 4. října v 16.00.   
 
Kontakty a další informace na www.czechphoto.org.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800 

Pondělí 5. 9.
Začíná činnost předškolního oddělení – 
Školička, Miniškolička a Dobrodružná školička 

Středa 7. 9. • 15.00 – 19.00 
Domeček s příchutí rekordů 
Centrální park Prahy 13, kolem Stodůleckého rybníka 
Poznejte stodůlecký Domeček zase z jiné stránky! Na 6 sta-
novištích si užijete aktivity z oblastí techniky a přírody, 
tance a pohybu, předškolního oddělení, hudby, ART aktivit  
a jazyků. Navíc se pokusíme – i s pomocí návštěvníků akce 
– vytvořit či překovat 6 různorodých rekordů.  
Z pódiového programu: hudební a taneční čísla dětí 
z kroužků DDM Stodůlky, karate exhibice, Rinceoirí (irský 
tanec a irský step), pohádka Drak, Jiří a věž (divadelní  
spolek Chůdadlo), kapela Meziměsto (folk/jazz).  
Vstup zdarma.

Čtvrtek 8. 9. • 18.00
Zápis do kroužků hudebního oddělení

Úterý 13. a středa 15. 9. 
Nábor do TS Dance Friends 
Hledáme nové tanečníky do skupiny se zaměřením na Art + 
street dance ve věku cca 8-15 let. Trochu si spolu zacvičíme 
a zatančíme, abychom správně rozdělili tanečníky dle 
schopností a talentu do skupin. Přihlaste se a přijďte na 
nábor. 

Pondělí 19. 9. 
Jak pomoci dětem řešit jejich trápení (klub RaDka)
Přednáška pro rodiče v klubu RaDka v DDM Stodůlky. Před-
nášku lektoruje kvalifikovaný odborník z Rodinného centra 
Praha. Další přednášky se budou konat vždy 3. pondělí  
v měsíci. 

Pondělí 19. – pátek 23. 9.  
Začínají kroužky v DDM 

Více informací na www.ddmstodulky.cz a Facebooku.

RODINNÉ CENTRUM  
RYBIČKY                 
Třináctka - křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
 
Herna je otevřena po-čt 9.00-12.00. Začínáme 5. 9.  
Cena vstupného na celé dopoledne je 90 Kč.  
Přihlášení předem není nutné.

Pondělky a úterky  – tématem měsíce – Rybičky sezná-
mení – k tomu připravené říkanky, vyrábění, zpívání, ta-
nečky, divadélka... Při povídání vám představíme lektorky, 
naše centrum i Třináctku.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovo-
dem dospělého), 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy a Mirkou, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti 
 
Sobota 8. 10. • 16.00 – 19.00 
Táborák na přivítanou  
Sraz u Baumaxu (poblíž je zastávka autobusu 225- Bavor-
ská), sebou cokoliv na opékání. Během cesty k ohništi spl-
níme pár úkolů. V případě špatného počasí se akce ruší. 
 
Přejeme všem pěkné léto a těšíme se na viděnou opět  
v září. Více o nás a programu na www.rybicky.13ka.cz.

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

Neděle 4. 9. 
Obvyklý pořad bohoslužeb  
Začíná platit pořad bohoslužeb během školního roku.  
Informace naleznete na webu: www.farnoststodulky.cz.

Středa 7. 9. • 10.00
Beta 
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Téma setkání: Postavení člověka v dnešním světě.  
Jaké je postavení člověka v dnešním světě?  
Jak se změnil svět za poslední staletí?  
Mění se tak i křesťanská morálka?  
Jaké jsou obecné touhy lidstva? Jaké otázky si lidstvo klade?

Středa 7. 9. • 18.30
Setkání rodičů a katechetů 
Setkání rodičů, kteří mají zájem o výuku náboženství pro své 
děti, se uskuteční v Komunitním centru sv. Prokopa. 

Čtvrtek 8. 9. • 19.00
Katechumenát a příprava na biřmování pro dospělé
Zahajujeme pravidelné čtvrteční katecheze o víře, které slouží 
jako příprava na křest a další iniciační svátosti dospělých. Kate-
cheze povede P. Václav Šustr v Komunitním centru sv. Prokopa.

Středa 14. 9. • 10.00
Beta
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Téma setkání: Důstojnost lidské osoby. Člověk je stvořen k Bo-
žímu obrazu a má tak velkou důstojnost. Co je to svoboda? 
Jak je to s hříchem a s tajemstvím smrti? Má člověk svobodu? 
A jakou roli hraje v dnešním světě ateismus?

Středa 21. 9. • 10.00
Beta
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Téma setkání: Lidské společenství. Člověk je povolán, aby žil 
ve společenství. Může být někdo na tomto světě opravdu ne-
závislý? Co když někdo narušuje obecní blaho? Jak se k tako-
vému člověku stavět? Jsou si lidé skutečně rovni? Jak se může 
člověk zapojit do budování obecního blaha.

Sobota 1. 10. • 9.00 – 13.00 
Bazar dětského oblečení
Podzimní bazar dětského oblečení v Komunitním centru  
sv. Prokopa. Přihlašování k prodeji od 12. 9. v 18 hodin. 
Bližší informace - Facebook: Bazar Komunitní centrum  
sv. Prokopa nebo www.kcbazar.webnode.cz.

Sobota 1. 10. • 9.00 – 13.00
Brigáda u kostela sv. Jakuba 
Podzimní brigáda před posvícením a farním dnem na farní 
zahradě a v kostele sv. Jakuba. Pracovní oblečení s sebou.

Více informací a další akce na www.farnoststodulky.cz.

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

Úterky od 4. 10. do 6. 12. • 19.00 – 21.00 
Přijďte se podívat na oblíbené večery zkoumající křesťanství 
do Křesťanského centra Třináctka (vchod zezadu za Alber-
tem). Začínáme společnou lehkou večeří, následují proslovy 
přednášejících na témata např. Proč se vůbec zabývat vírou? 
Je možné mít přátelství s Bohem? Kdo je Ježíš? Odpuštění 
atd. Pokračujeme diskusemi u jednotlivých stolů. Vítáni jsou 
všichni, zvláště lidé zklamaní ze života, či hledající smysl  
života a Boha, i věřící, kteří se chtějí upevnit ve své víře.  
V případě proticovidových opatření bude kurz probíhat  

KALENDÁŘ AKCÍ
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bez večeře, popřípadě online. Vstup volný. Kvůli organizaci  
večera je třeba se na kurz přihlásit, a to nejdéle do 30. září,  
na e-mailu alfa13ka@gmail.com.

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Pravidelné schůzky našeho křesťanského klubu pro děti od 6 
do 10 let (po první třídě ZŠ). www.klubsavana.webnode.cz.

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

Pátky • 8.30 – 9.30; 10.00 – 11.00;  
          11.30 – 12.30
Cvičení pro seniory
Rehabilitační a kondiční cvičení pod vedením fyziotera-
peutky. Na kurzy je nutné provést rezervaci na e-mailu:  
ava.prchal@volny.cz, kde také dostanete další informace.

Pátky • 16.00 – 18.30
Klub Robinson
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10 – 15 let.  
Více na www.klubrobinson.cz.

Neděle • 9.00 – 10.15; 11.00 – 12.15
Nedělní bohoslužby
Otevřená setkání, kde může každý příchozí slyšet to, co je 
pro nás nejdůležitější – dobrou zprávu (evangelium) o tom, 
že Ježíš Kristus přichází za člověkem. Součástí bohoslužeb  
je i program pro děti.

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V září je otevírací doba od 9.00 do 19.00. Pokladny  
zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.
 
Hudební procházky 
Každou neděli v Galerii Gočárovy domy od 13.00 
   4. 9. – Prague Brass Ensemble (J. I. Linek, J. Horowitz) 
 11. 9. – Antonín Rejcha kvintet (J. Haydn, D. Milhaud) 
 18. 9. – Amis de la musique (W. A. Mozart)

Výstavy 
Galerie Gočárovy domy: Sklípkani (do 28. 9.) 
Jurta: Koně Převalského na Dívčích hradech 
Terasa před Vzdělávacím centrem: Na pomoc Austrálii

Čtvrtek 1. 9.  •  10.00 –16.00
Zpět do školních lavic 
Zpestřete si první školní den návštěvou Zoo Praha! 

Čtvrtek 1. 9. • 17.00 
Přednáška na téma Pavoukovci 
Začátek přednášky od 17.00 ve Vzdělávacím centru. Předná-
šejícím bude fotograf a chovatel pavouků Přemysl Fabiánek.

Sobota 3. 9. • 10.00 –16.00 
Mezinárodní den supů a kondorů 
Zbavte se předsudků a dorazte do zoo oslavit Mezinárodní 
den supů a kondorů! 10.00 a 15.00 Komentované krmení 
supů a kondorů (voliéry s dravci směrem k Jižnímu vchodu)

Sobota 3. 9. • 12.30  
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových prvků 
Workshop je určen pro návštěvnickou veřejnost, je však nutné 
se na něj předem přihlásit na lavicka@zoopraha.cz.

Neděle 4., 11., 18., 25. 9. • 14.00 
Seznámení se sklípkany 
Výstava s komentářem odborného chovatele, který bude  
zaměřen na zajímavosti o životě sklípkanů.

Sobota 24. 9. 
Světový den goril 
 10.30, 11.30, 12.30 a 13.30 Komentovaná setkání u goril 
(Starý pavilon goril) 
 15.00 Předání enrichmentového prvku samčí skupině 
 10.00–16.00 Doprovodný program 
Podrobný program na webu Zoo Praha.

Středa 28. 9. • 10.00 –16.00
Rezervace Dja: Slavnostní otevření nového pavilonu goril 
 10.45 Úvodní hudební a taneční vystoupení 
 11.00 Slavnostní otevření Rezervace Dja 
 12.00 Hudební a taneční vystoupení

Čtvrtek 29. 9. – neděle 9. 10.
Prozkoumejte Rezervaci Dja 
  9.00–16.00 Komentované prohlídky nového pavilonu  
goril. Začátky prohlídek každou celou hodinu před pavilonem 
u Toulavého autobusu.  
 
Bližší informace o všech programech získáte  
na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha. 
      Kalendář akcí připravila Petra Fořtová
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INZERCE

+420 601 151 151

Prodej vily 6+kk
Praha 5 - Řeporyje

Užitná plocha: 284 m²
Zastavěná plocha: 187 m²
Pozemek: 721 m²

Ing. Jaroslav Tykal
Váš řeporyjský realitní makléř www.TykalReality.cz

  Privátní psychologická  
  a psychoterapeutická  
  ordinace

PhDr. Hana Jenčová
Tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5 

    www.jencova.cz
- individuální  terapie
 

Nově aktuálně: telefonické i osobní  
konzultace pro předem objednané klienty  

- viz přesné info na webu 

Rychlé objednací termíny včetně víkendů, 
dlouholetá praxe, přímá platba

(klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní 
pojišťovnou)

 DUBEN 2016 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22932

Inzerce

Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

k metru, vjezd v úrovni vozovky. Tel. 720 346 324.
 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 

Tel. 605 859 306.
 o Nabízím pronájem garážového stání na Velké Ohradě, 

ul. Bašteckého. 1 100 Kč/měs. Tel. 602 658 682.
 o Pronajmu uzamykatelnou garáž u st. metra 

Nové Butovice, v ulici Nušlova, Praha 13. 
Tel. 728 502 627.

 o Prodám garáž na Velké Ohradě 18,4 m2. Tel. 737 141 722.
 o Pronajmu garáž, 15 m2,  Nušlova ulice, tel. 774 533 435.

 o Hledáme ZDRAVOTNÍ SESTRU s reg. pro práci v domácí 
zdr. péči na HPP i DPP. Nadstandardní fi nanční ohodnocení 
a fl exibilní pracovní doba. Tel. 736 673 231.

Zaměstnání

                              Přijmu nové 
         distributory na roznos STOPu.
                    Bližší informace na 
                          tel. 603 728 140

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie
sítě proti hmyzu venkovní hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

Tel. 777 228 091, 251 615 428
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

KALENDÁŘ AKCÍ
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V prvním poprázdninovém vydání 
vás pozveme na Dívčí hrady. Dívčí 
Hrady, někdy také Děvín, si lidé pře-
devším spojují s krásným výhledem 
na Prahu. Celý útes s výhledem měří 
přes 800 metrů a jen na některých 
částech je zarostlý. Na jeho vrchol  
se dostanete z Prokopského údolí  
z části u Hlubočep. V roce 2021 zde 
ale bylo vybudováno i chovatelské ...TAJENKA a do oploceného výběhu ZOO Praha vy-
pustila z chovné stanice v Dolním Dobřejově čtyři klisny. Výlet na Dívčí hrady vám tedy 
zpestří i pohled na tyto krásná zvířata, která můžete pozorovat ze tří vyhlídek, z nichž 
jedna je vyvýšena. 

Křížovka pro děti: V září se bude konat... TAJENKA, kde si možná vyberete nový kroužek.

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. září na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13  
nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e–mailem nebo dopisem.

Správná odpověď z června:
Křížovka – TŘINÁCTKA PRVŇÁČKŮM  

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají
v hodnotě 510 Kč – Tereza Vacková, Praha 8
v hodnotě 340 Kč – Jakub Čížek, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Karel Kroužil, Velká Ohrada
Tomáš Formánek, Stodůlky
Tonička Studená, Trutnov

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Hana Besedová, 
manželé Honsovi, Praha 6
Milena Doleželová, Stodůlky

Soutěžní otázky na září:
1) Kde se připravuje nová komunitní zahrada?
2) Jak dlouho ještě můžete navštívit na radnici výstavu Roboti a robotika? 
3) Kdy se koná akce Butovický rohlík?

Správné odpovědi na červnové otázky:
1) Servisní cyklostanice je umístěna před radnicí Prahy 13, v Centralmím parku  
a v Britské čtvrti. 
2) Memoriál hokejbalisty Libora Topolánka se uskutečnil 27. a 28. srpna na Lužinách  
      na hřišti HC Kert Praha. 
3) Premiéra představení ochotnického divadla D13 se jmenovala Na správné adrese.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Jan Palcr, Praha 5; Mirka Vybíralová, Stodůlky 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Červnová tajenka: O SVÝCH ZKUŠENOSTECH A ZÁŽITCÍCH
Výherci: Libuše Králíková, Praha 5; Drahoslava Rinthová, Suchý vršek;  
Dagmar Boušková, Stodůlky 

Připravila Petra Fořtová
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PRACOVNÍ SÍLY

DOMÁCKY 
IZABELA

ALE (NĚMECKY)

TŘÍČLENNÝ 
SOUBOR

PŘEDLOŽKA

KLENEBNÍ  
POLE

ŠKRABÁK 
PLUHU

ZNAČKA 
HOŘČICE

KTERÝŽTO

ROH  
(MÍSTNOSTI)

SEKNOUTI
OBEC U MĚLNÍKA

STAŘEC

ČÁSTI  
OBLIČEJŮ ŽEN

VELKÝ OŘECH
ASIJSKÝ 

DESTILÁT
2. DÍL TAJENKY

ČESKÁ  
ŘEKA

TRÝZEŇ

ŠACHOVÝ  
KONEC

CHEM. ZN. 
STRONCIA

RUČNÍ SAZEČ

VOKÁLNÍ 
SKLADBA

CHOVAT SE  
JAKO TETŘEV

CITOSL. 
PŘEKVAPENÍ

DÉLKOVÁ 
JEDNOTKA

LISTNATÝ 
STROM

NÁPOJ

PTÁK HNÍZDÍCÍ 
NA KOMÍNĚ

ITALSKÝ PÁN
KOMU PATŘÍCÍ

EVROPAN
CHEM. ZN. 
EUROPIAINICIÁLY 

ABSOLONOVÉ

ODCHYLKA

SOL
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vykoupíme váš ojetý vůz
ŠKODA PLUS

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale 
i vykupuje. Začněte s prodejem svého ojetého vozu 
jednoduše, během pár kliknutí na webu ŠKODA Plus nebo 
nás neváhejte kontaktovat telefonicky.  

ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
s fotovoltaickou elektrárnou 
Vytvoříme projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení

Fotovoltaika bude bez baterií s ukládáním přebytků do zásobníku teplé vody

Provádíme rekonstrukce starších kotelen s instalací fotovoltaiky

Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí                                                             

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz


